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VSEBINA:

1.   SKLEP o določitvi cen programov vrtcev Vzgojnovarstvene-
ga zavoda Radovljica in dodatnih znižanjih plačil staršev za 
programe vrtca 

2.   SKLEP o manjši notranji igralni površini od 3 m2 na otro-
ka v Vzgojnovarstvenem zavodu Radovljica v šolskem letu 
2012/2013 

3.  ODLOČBA o izvzemu zemljišča iz javnega dobra 
4.   OBVESTILO Komisije za vračilo vlaganj v javno telekomuni-

kacijsko omrežje 

1.

Na podlagi 31. člena Zakona o vrtcih (100/05-UPB2, 25/08, 
98/09-ZIUZGK, 36/10, 62/10-ZUPJS, 94/10-ZIU in 40/12-ZUJF), 
17. člena Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen programov v 
vrtcih, ki izvajajo javno službo (Ur. l. RS, št. 97/03, 77/05 in 120/05) 
in 16. člena Statuta Občine Radovljica (UVG, št. 23/99 in 19/00) je 
Občinski svet Občine Radovljica na 17. seji dne 20. 6. 2012 sprejel 
naslednji

SKLEP
o določitvi cen programov vrtcev Vzgojnovarstvenega 
zavoda Radovljica in dodatnih znižanjih plačil staršev 

za programe vrtca

1. člen

Cene programov vrtcev Vzgojnovarstvenega zavoda Radovljica od 1. 
9. 2012 dalje znašajo mesečno na otroka:

oddelek I. starostnega obdobja 439,39 EUR

oddelek II. starostnega obdobja 321,99 EUR

oddelek 3-4 letnih otrok 359,31 EUR

kombinirani oddelek 359,31 EUR

2. člen

Dnevni strošek živil za otroke v cenah programov iz 1. odstavka tega 
sklepa znaša 1,97 EUR. 

Za čas, ko je otrok upravičeno odsoten in ne obiskuje vrtca, se cena 
programa zniža za stroške neporabljenih živil od naslednjega dne ja-
vljene odsotnosti.

3. člen

Starši otrok, za katere je Občina Radovljica po veljavnih predpisih dol-
žna kriti del cene programa predšolske vzgoje, lahko: 
-   uveljavijo rezervacijo zaradi odsotnosti otroka enkrat v šolskem 

letu. Rezervacijo lahko starši uveljavijo za neprekinjeno odsotnost 
otroka najmanj 30 in največ 60 koledarskih dni v šolskem letu na 
podlagi pisne prošnje oz. izpolnjene ankete o prisotnosti za čas 

poletnih počitnic. Za rezervacijo starši plačajo 30% plačila, ki jim 
je določeno z odločbo o višini plačila za program, v katerega je 
vključen otrok, že znižanega za stroške neporabljenih živil;

-   uveljavijo znižanje plačila v času strnjene odsotnosti otroka iz vrtca 
zaradi zdravstvenih razlogov najmanj 30 koledarskih dni, in sicer s 
predložitvijo zdravniškega potrdila. Starši plačajo 50 % plačila, ki 
jim je določeno z odločbo o višini plačila za program, v katerega je 
vključen otrok, že znižanega za stroške neporabljenih živil; 

-   uveljavijo znižanje plačila v času odsotnosti otroka iz vrtca zaradi 
letovanja v organizaciji vrtca. Starši plačajo 50 % plačila, ki jim je 
določeno z odločbo o višini plačila za program, v katerega je vklju-
čen otrok, že znižanega za stroške neporabljenih živil. 

Starši, ki imajo v vrtec hkrati vključena dva ali več otrok, lahko uvelja-
vljajo dodatna znižanja iz prvega odstavka tega člena le za najstarej-
šega otroka. 

4. člen

Dodatna znižanja iz 3. člena tega sklepa veljajo samo za starše otrok, 
za katere je Občina Radovljica po veljavnih predpisih dolžna kriti del 
cene programa predšolske vzgoje, za druge starše pa samo v soglas-
ju z občino, plačnico razlike med ceno programa in plačilom staršev.

5. člen

Z dnem uveljavitve tega sklepa preneha veljati Sklep o določitvi cen 
programov vrtcev Vzgojnovarstvenega zavoda Radovljica, določitvi 
števila otrok v oddelkih in dodatnih znižanjih plačil staršev za progra-
me vrtca (DN UO, št. 143/11 in 151/11).

6. člen

Ta sklep se objavi v Deželnih novicah, glasilu občine Radovljica – Ura-
dne objave. Veljati začne s 1. septembrom 2012, razen 3. člena tega 
sklepa, ki začne veljati naslednji dan po objavi.

Številka: 007-17/2012
Datum: 21. 6. 2012

 Ciril Globočnik, l. r.
 ŽUPAN

2.

Na podlagi 16. člena Statuta Občine Radovljica (UVG, št. 23/99 in 
19/00) in 10. člena Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilni-
ka o normativih in minimalnih tehničnih pogojih za prostor in opremo 
vrtca (Ur. l. RS, št. 47/10) je Občinski svet Občine Radovljica na 17. 
seji dne 20. 6. 2012 sprejel naslednji 

S K L E P
o manjši notranji igralni površini od 3 m2 na otroka 

v Vzgojnovarstvenem zavodu Radovljica 
v šolskem letu 2012/2013
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1. člen

Vzgojnovarstveni zavod Radovljica zaradi zagotovitve notranje igralne 
površine (najmanj 3 m2 na otroka), določene v Pravilniku o normati-
vih in minimalnih tehničnih pogojih za prostor in opremo vrtca, ne bi 
mogel sprejeti vseh vpisanih otrok v vrtec v šolskem letu 2012/2013. 
Zato Občina Radovljica izvaja aktivnosti za pridobitev dodatnih pro-
storov.

2. člen

Ker dosledno zagotavljanje notranje igralne površine (najmanj 3 m2 
na otroka), določene v Pravilniku o normativih in minimalnih tehničnih 
pogojih za prostor in opremo vrtca, ne bi omogočilo sprejema vseh 
vpisanih otrok v vrtce, soglašamo z manjšo notranjo igralno površino 
od 3 m2 na otroka v enotah Vzgojnovarstvenega zavoda Radovljica v 
šolskem letu 2012/2013, vendar ne manjšo od:
-  3 m2 notranje igralne površine na otroka do drugega leta starosti,
-   2,6 m2 notranje igralne površine na otroka od drugega do tretjega 

leta starosti in
-   1,75 m2 notranje igralne površine na otroka od tretjega leta starosti 

do vstopa v šolo.

3. člen

Sklep se objavi v Deželnih novicah, glasilu občine Radovljica – Ura-
dne objave, veljati pa začne z dnem soglasja ministra, pristojnega za 
področje predšolske vzgoje.

Številka: 007-18/2012 
Datum: 21. 6. 2012

 Ciril Globočnik, l. r.
 ŽUPAN

3.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (uradno preči-
ščeno besedilo, ZLS-UPB2, Ur. l. RS, št. 94/07, 76/08, 100/08, 
79/09, 51/10), 127. člena Statuta Občine Radovljica (UVG, št. 
23/99, 19/00), 23. člena Zakona o graditvi objektov (UPB, ZGO-1-
UPB1, Ur. l. RS, št. 44/07, 126/07, 108/09), 39. člena Zakona o 
cestah (ZCes-1, Ur. l. RS, št. 109/2010) in  sklepa Občinskega sveta 
Občine Radovljica s 16. redne seje, z dne 23. 5. 2012, Občinska 
uprava Občine Radovljica po uradni dolžnosti izdaja 

ODLOČBO O IZVZEMU ZEMLJIŠČA IZ JAVNEGA DOBRA

Z zemljišča s parc. št. 1382/8 (ID znak 2155-1382/8-0) k. o. 2155 - 
Hraše, v skupni izmeri 84 m2, se izbriše zaznamba grajenega javnega 
dobra - občinska cesta (609).

O b r a z l o ž i t e v :

V postopku je bilo ugotovljeno, da zemljišče s parc. št. 1382/8 k. o. 
2155 - Hraše v naravi predstavlja dvorišče in ne služi več kot grajeno 
javno dobro. Občinska uprava za navedeno zemljišče izdaja odločbo 
o izbrisu zaznambe grajenega javnega dobra - občinska cesta, v skla-
du s 23. členom Zakona o graditvi objektov. S to odločbo bo zemlji-
šče postalo lastnina Občine Radovljica v pravnem prometu.

Odločba je izdana po uradni dolžnosti in je takse prosta.

POUK O PRAVNEM SREDSTVU: Zoper to odločbo je dovoljena pri-
tožba županu Občine Radovljica, Gorenjska cesta 19, 4240 Rado-
vljica. Pritožbo se lahko vloži v 15 dneh po objavi odločbe v Deželnih 
novicah, glasilu Občine Radovljica - Uradne objave, pisno neposre-
dno ali priporočeno po pošti ali ustno na zapisnik pri Občinski upravi 
Občine Radovljica. Za pritožbo je potrebno plačati upravno takso v 
znesku 18,12 EUR po tar. št. 2 ZUT.

Postopek vodil:
Dominik Skumavec, višji svetovalec II

Številka: 7113-006/2012-4
Datum: 5. 6. 2012

 Matjaž Erjavec, l. r. 
 Direktor občinske uprave 

4.

OBVESTILO

Komisija za vračilo vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje 
obvešča vse dejanske končne upravičence oziroma njihove pravne 
naslednike, da se je 3-letni rok za uveljavljanje pravice do vračila sred-
stev iz naslova vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje iztekel in so 
bili vsi postopki v zvezi s tem zaključeni. 

Datum: 15. 6. 2012
    
 Predsednica komisije:
 Manca Tomažin, univ. dipl. prav., l. r.


