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5.

Na podlagi 31. člena Zakona o vrtcih (Ur. l. RS, št. 100/05 in spremembe), 
19. člena Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki 
izvajajo javno službo (Ur. l. RS, št. 97/03 in spremembe) in 17. člena Statu-
ta Občine Radovljica (DN UO, št. 188/14) je Občinski svet Občine Radovlji-
ca na 14. redni seji dne 22.6.2016 sprejel naslednji

SKLEP
o določitvi cen programov vrtcev Vzgojnovarstvenega zavoda 

Radovljica in dodatnih znižanjih plačil staršev 
za programe vrtcev

1. člen

Cena programov vrtcev Vzgojnovarstvenega zavoda Radovljica od 1. 9. 
2016 dalje znaša na mesec:

oddelek I. starostnega obdobja 450,74 EUR

oddelek II. starostnega obdobja 339,66 EUR

oddelek 3-4 letnih otrok 379,01 EUR

kombinirani oddelek 379,01 EUR

Zamudna ura v višini 7,70 EUR se zaračuna staršem otrok, ki več kot trikrat 
v šolskem letu zamudijo pravočasen prevzem otroka iz dnevnega varstva po 
zaključku poslovnega časa enote vrtca.

2. člen

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

Za čas, ko je otrok odsoten in ne obiskuje vrtca, se cena programa zniža za 
stroške neporabljenih živil od naslednjega dne javljene odsotnosti. Če starši 
ne javijo odsotnosti, se, kljub odsotnosti otroka, v ceni programa zaračuna 
tudi strošek živil glede na število dni nejavljene odsotnosti.

3. člen

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

Rezervacijo lahko starši uveljavijo za neprekinjeno odsotnost otroka naj-

manj 30 in največ 60 koledarskih dni v šolskem letu na podlagi pisne 
prošnje, ki mora biti posredovana upravi vrtca najmanj 5 dni pred začet-
kom odsotnosti, ali izpolnjene ankete o prisotnosti za čas poletnih poči-
tnic. Za rezervacijo starši plačajo 40% plačila, ki jim je določeno z od-
ločbo o višini plačila za program, v katerega je vključen otrok, že zniža-
nega za stroške neporabljenih živil;

-  uveljavijo znižanje plačila v času strnjene odsotnosti otroka iz vrtca zara-
di zdravstvenih razlogov najmanj 30 koledarskih dni, in sicer s predloži-
tvijo 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. 

Starši, ki imajo v vrtec hkrati vključena dva ali več otrok, lahko uveljavljalo 
dodatna znižanja iz prvega odstavka tega člena le za najstarejšega otroka. 

4. člen

Dodatna znižanja iz 3. člena tega sklepa veljajo za starše otrok, ki obiskuje-
jo Vzgojnovarstveni zavod Radovljica, druge javne vrtce ter zasebne vrtce, 
za katere je Občina Radovljica po veljavnih predpisih dolžna kriti del cene 
programa predšolske vzgoje. Pri zasebnih vrtcih se za določitev osnove za 
izračun dodatnih znižanj iz 3. člena tega sklepa, upoštevajo zakonske določ-
be, ki določajo osnovo za izračun obveznosti občine za plačilo razlike v ceni 
programa za otroka, vključenega v zasebni vrtec, znižanega za stroške ne-
porabljenih živil.

5. člen

Z dnem veljavnosti tega sklep, preneha veljati Sklep o določitvi cen progra-
mov vrtcev Vzgojnovarstvenega zavoda Radovljica, določitvi števila otrok v 
oddelkih in dodatnih znižanjih plačil staršev za programe vrtca (DN UO, št. 
160/12, 175/13, 188/14 in 201/15).

6. člen

Ta sklep se objavi v Deželnih novicah, glasilu občine Radovljica – Uradne 
objave in začne veljati s 1. septembrom 2016.
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