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Časopis Občine Radovljica
mesec pred nastopom odsotnosti.

8.
Na podlagi 17. in 31. člena Zakona o vrtcih (Ur. l. RS, št. 12/96, 100/05UPB2, 25/08, 98/09-ZIUZGK, 36/10 in 62/10-ZUPJS) in na podlagi 16.
člena Statuta Občine Radovljica (UVG, št. 23/99 in 19/00) je Občinski svet
Občine Radovljica na 10. seji dne 22. 6. 2011 sprejel naslednji

Dodatna znižanja plačil veljajo za starše otrok, za katere je Občina Radovljica po veljavnih predpisih dolžna kriti del cene programa, za druge starše pa
samo v soglasju z občino, plačnico razlike med ceno programa in plačilom
staršev.
5. člen

SKLEP
o določitvi cen programov vrtcev Vzgojnovarstvenega zavoda
Radovljica, določitvi števila otrok v oddelkih in dodatnih znižanjih
plačil staršev za programe vrtca

Cene programov v vrtcih se lahko spremenijo s sklepom občinskega sveta
v primeru sprememb zakonodaje na področju plač v javnem sektorju ter rasti cen življenjskih potrebščin po podatkih iz Uradnega lista Republike Slovenije.

1. člen

6. člen

Cena programov vrtcev Vzgojnovarstvenega zavoda Radovljica od 1. 9.
2011 dalje znaša na mesec:

Z dnem uveljavitve tega sklepa preneha veljati Sklep o določitvi cen programov vrtcev Vzgojnovarstvenega zavoda Radovljica (DN UO, št. 99/08,
116/09 in 128/10).

I. starostno obdobje (1-3 leta)
- dnevni program

7. člen

462,43 EUR

II. starostno obdobje (3-5 let)
- dnevni program
- poldnevni program 4-urni
- poldnevni program 5-urni

336,09 EUR
208,85 EUR
279,23 EUR

Starostno kombinirani oddelek (2-4 leta)

377,25 EUR

2. člen
V posamezne oddelke v vrtcih Vzgojnovarstvenega zavoda Radovljica je lahko vpisanih v:
- ODDELKE I. STAROSTNEGA OBDOBJA: heterogeni oddelek 1-3 let
največ 10 + 2 otroka, v homogeni oddelek 1-2 let ali 2-3 let največ 12
+ 2 otroka,
- V ODDELKE II. STAROSTNEGA OBDOBJA: heterogeni oddelek 3-5
let največ 19 + 2 otroka in v homogeni oddelek do 22 + 2 otroka,
- STAROSTNO KOMBINIRANE ODDELKE največ 17 + 2 otroka.
Povečanje za dva otroka ne velja en oddelek v enoti Brezje in en oddelek v
enoti Lesce.
3. člen
Dnevni strošek živil za otroke v cenah programov iz 1. člena tega sklepa znaša 2,05 EUR (malica 0,63 EUR, kosilo 1,05 EUR, popoldanska malica 0,37
EUR). Za čas, ko je otrok upravičeno odsoten iz vrtca (strnjena odsotnost nad
3 dni), se cena programa zniža za stroške neporabljenih živil od tretjega dne
odsotnosti dalje. Cena se zniža sorazmerno glede na plačilni razred.
4. člen
Dodatna znižanja plačil staršev za programe vrtca:
- v času odsotnosti otroka iz vrtca zaradi zdravstvenih razlogov več kot en
mesec se od plačila odšteje sorazmerni del stroškov živil (glede na plačilni razred) in 50 odstotkov režijskih stroškov; razliko do polne cene
brez stroškov živil krije ustanovitelj,
- v času odsotnosti otroka iz vrtca zaradi letovanja se od plačila odšteje
sorazmerni del stroškov živil (glede na plačilni razred) in 50 odstotkov
režijskih stroškov, razliko do polne cene programa brez stroškov živil
krije ustanovitelj,
- starši lahko največ enkrat letno za neprekinjeno odsotnost najmanj en
in največ dva meseca uveljavljajo rezervacijo v višini 20 odstotkov plačila, ki jim je določeno z odločbo o višini plačila za program, v katerega
je vključen otrok. Razliko do polne cene programa brez stroškov živil
krije ustanovitelj. Starši, ki imajo v vrtec vključenega več kakor enega
otroka, lahko uveljavljajo rezervacijo le za najstarejšega otroka, vključenega v vrtec.
Starši o odsotnosti otroka zaradi uveljavljanja rezervacije obvestijo vrtec en

Ta sklep se objavi v Deželnih novicah, glasilu občine Radovljica - Uradne
objave. Veljati začne s 1. septembrom 2011, razen 4. člena tega sklepa, ki
začne veljati naslednji dan po objavi.
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