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OBČINA RADOVLJICA 
ŽUPAN 

Gorenjska cesta 19, 4240 Radovljica, tel.: 04 537 23 00, faks: 04 531 46 84 
www.radovljica.si, e-naslov: obcina.radovljica@radovljica.si 

 
Datum: 25.2.2020 
 
OBČINSKEMU SVETU 
OBČINE RADOVLJICA 
 
 
Zadeva:  SKLEP O SPREMEMBI SKLEPA O DOLOČITVI CEN PROGRAMOV 

VRTCA RADOVLJICA IN DODATNIH ZNIŽANJIH PLAČIL STARŠEV 
ZA PROGRAME VRTCEV 

 
 
V skladu s 17. in 31. členom Statuta Občine Radovljica (DN UO, št. 188/14) in 87. členom 
Poslovnika Občinskega sveta Občine Radovljica (DN UO, št. 188/14) vam pošiljam v 
obravnavo 
 

SKLEP O SPREMEMBI  
SKLEPA O DOLOČITVI CEN PROGRAMOV VRTCA RADOVLJICA IN 
DODATNIH ZNIŽANJIH PLAČIL STARŠEV ZA PROGRAME VRTCEV 

 
V skladu z 90. členom poslovnika bodo kot poročevalke na seji sodelovale: 

- Tanja Pogačnik, vodja Oddelka za družbene dejavnosti, 
- Marja Čad, ravnateljica Vrtca Radovljica, 
- Maruša Praprotnik, pomočnica ravnateljice Vrtca Radovljica, in 
- Andreja Peternel, pomočnica ravnateljice Vrtca Radovljica. 

 
 
 
PREDLOG SKLEPA: 
Občinski svet Občine Radovljica sprejema Sklep o spremembi Sklepa o določitvi cen 
programov Vrtca Radovljica in dodatnih znižanjih plačil staršev za programe vrtcev. 
  

 
         Ciril Globočnik l.r. 
               ŽUPAN 
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Na podlagi 31. člena Zakona o vrtcih (Ur. l. RS, št. 100/05-UPB2 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 Statuta Občine Radovljica (DN UO, št. 188/14) je 
Občinski svet Občine Radovljica na ___. seji dne _______ sprejel  

 
 

SKLEP 
o spremembi Sklepa o določitvi cen programov Vrtca Radovljica in dodatnih znižanjih 

plačil staršev za programe vrtcev 
 
 

1. člen 
V Sklepu o določitvi cen programov Vrtca Radovljica in dodatnih znižanjih plačil staršev za 
programe vrtcev (DN UO, št. 214/16, 233/17, GG, št. 60/18 in DN UO, št. 254/19 in 265/19) se 
spremeni 2. člen, tako da se glasi: 
»Dnevni strošek živil za otroke v cenah programov znaša 2,10 EUR. Za čas, ko je otrok 
odsoten in ne obiskuje vrtca, se cena programa zniža za stroške neporabljenih živil. V ceni 
programa se znesek neporabljenih živil obračuna v višini dnevnega stroška živil za odsotnost 
otroka še isti dan, če se otroka odjavi v aplikaciji, ki se v vrtcu uporablja za odjavo otrok iz 
vrtca, do 8. ure zjutraj. Če starši ne javijo odsotnosti, se, kljub odsotnosti otroka, v ceni 
programa zaračuna tudi strošek živil glede na število dni nejavljene odsotnosti.« 

 
2. člen 

 
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Deželnih novicah, glasilu Občine Radovljica 
– Uradne objave, uporablja pa se od 1.6.2020. 
 
 
Številka: 
Datum: 

 
         Ciril Globočnik 
              ŽUPAN 
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OBČINA RADOVLJICA 

OBČINSKA UPRAVA 
 

Gorenjska cesta 19, 4240 Radovljica, tel.: 04 537 23 00, faks: 04 531 46 84 
www.radovljica.si, e-naslov: obcina.radovljica@radovljica.si 

 
Datum: 25.2.2020 
 

O  B  R  A  Z  L  O  Ž  I  T  E  V  
 

SKLEP O SPREMEBI SKLEPA  
O DOLOČITVI CEN PROGRAMOV VRTCA RADOVLJICA IN  

DODATNIH ZNIŽANJIH PLAČIL STARŠEV ZA PROGRAME VRTCEV 
 
1. Zakonska podlaga 
- Zakon o vrtcih (Ur. l. RS, št. 100/05-UPB2, 25/08, 98/09-ZIUZGK, 36/10, 62/10-ZUPJS, 

94/10-ZIU, 40/12-ZUJF, 14/15-ZUUJFO, 55/17), 
- Pravilnik o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo 

(Ur. l. RS, št. 97/03, 77/05, 120/05, 93/15 in 59/19), 
- Pravilnik o normativih za opravljanje dejavnosti predšolske vzgoje (Ur. l. RS, št. 27/14, 

47/17 in 43/18). 
 
2. Obrazložitev 
Vrtec Radovljica je na podlagi sklepa sveta staršev posredoval predlog za spremembo načina 
obračunavanja stroškov prehrane za čas javljene odsotnosti otroka iz vrtca, in sicer da se 
strošek prehrane odračuna za odsotnost otroka še isti dan, če starši odjavijo odsotnost otroka v 
sistemu WebVrtec do 8. ure zjutraj. 
17. člen Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno 
službo (Ur. l. RS, št. 97/03, 77/05, 120/05, 93/15 in 59/19) določa, da se za čas, ko je otrok 
odsoten in ne obiskuje vrtca, cena programa zniža za stroške neporabljenih živil. Natančnejša 
pravila o odsotnosti in obračunavanju cen programov v času otrokove odsotnosti (npr. 
razlogih, ki se štejejo za opravičeno odsotnost, odštevanju zneska za neporabljena živila, prvi 
dan upoštevanja otrokove odsotnosti) določi s sklepom lokalna skupnost ustanoviteljica vrtca. 
S predlagano spremembo se opravi tudi redakcijski popravek zneska dnevnega stroška živil za 
otroke v cenah programa. Na 9. seji je občinski svet obravnaval spremembo cene programa 
vrtca in potrdil nove cene programov, v katere je vključen tudi višji strošek živil v višini 2,10 
EUR na dan. 
S predlagano spremembo se 2. člen sklepa  
»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.« 
spremeni, tako da se glasi: 
»Dnevni strošek živil za otroke v cenah programov znaša 2,10 EUR. Za čas, ko je otrok 
odsoten in ne obiskuje vrtca, se cena programa zniža za stroške neporabljenih živil. V ceni 
programa se znesek neporabljenih živil obračuna v višini dnevnega stroška živil za odsotnost 
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otroka še isti dan, če se otroka odjavi v aplikaciji, ki se v vrtcu uporablja za odjavo otrok iz 
vrtca, do 8. ure zjutraj. Če starši ne javijo odsotnosti, se, kljub odsotnosti otroka, v ceni 
programa zaračuna tudi strošek živil glede na število dni nejavljene odsotnosti.« 

3. Finančne posledice 
Iz proračuna Občine Radovljica se financira razlika med polno ceno programa in plačili 
staršev. Za znesek neporabljenih živil se zniža cena programa vrtca, ki je podlaga za plačilo 
staršev in plačilo razlike med ceno programa in plačilom staršev, ki ga krije lokalna skupnost 
zavezanka. 
 
 
Pripravila: 
Karmen Korošec, 
višja svetovalka za družbene dejavnosti 

 
Tanja Pogačnik l.r. 

Vodja Oddelka za družbene dejavnosti 
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