Na podlagi 30., 31. in 32. člena Zakona o vrtcih (Uradni list RS, št. 100/05, ZVrt-UPB2,
25/08 in 36/10), 3. člena Pravilnika o plačilih staršev za programe v vrtcih (Uradni list
RS, št. 129/06, 78/08, 119/08 in 102/09), 3., 17., 18. in 22. člena Pravilnika o
metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo (Uradni list
RS, št. 97/03, 77/05, 120/05) in 20. člena Statuta Občine Gornja Radgona (Uradno
glasilo Občine Gornja Radgona, lokalni časopis Prepih, št. 24/2006 – UPB1 in št.
47/2008), je Občinski svet Občine Gornja Radgona na svoji 7. redni seji, dne
08.12.2011 sprejel naslednji

SKLEP
o določitvi ekonomskih cen programov predšolske vzgoje
v javnem vzgojno-izobraževalnem zavodu
Vrtec Manka Golarja Gornja Radgona
1. člen
Ekonomski ceni dnevnih programov v Vrtcu Manka Golarja Gornja Radgona znašata
za čas od 1. 1 2012 naprej, na otroka:

Program:

Prvo starostno
obdobje
Drugo starostno
obdobje

Ekonomska
cena izračunana
po metodologiji

Subvencija
Občine Gornja
Radgona

Subvencionirana (znižana)
cena za starše s stalnim
bivališčem v občini G.
Radgona – otrok vključen v
vrtec M. Golarja G. Radgona

468,43 EUR

84,40 EUR

384,03 EUR

365,09 EUR

45,09 EUR

320,00 EUR

V prvi vrstici zgornje tabele navedeno pomeni, da je osnova za določitev plačila za
starše, ki imajo stalno bivališče v Občini Gornja Radgona, in otroke vključene v oddelke
I. starostnega obdobja, cena v višini 384,03 EUR. Razliko v višini 84,40 EUR do polne
ekonomske cene, ki znaša za I. starostno obdobje 468,43 EUR, za otroke občane
Občine Gornja Radgona, vključene v Vrtec Manka Golarja Gornja Radgona, krije
občinski proračun.
V drugi vrstici zgornje tabele navedeno pomeni, da je osnova za določitev plačila za
starše, ki imajo stalno bivališče v Občini Gornja Radgona, in otroke vključene v oddelke
II. starostnega obdobje, cena v višini 320,00 EUR. Razliko v višini 45,09 EUR do polne
ekonomske cene, ki znaša za II. starostno obdobje 365,09 EUR, za otroke občane
Občine Gornja Radgona, vključene v Vrtec Manka Golarja Gornja Radgona, krije
občinski proračun.
Subvencionirana cena programov iz prvega odstavka 1. člena tega sklepa velja v
primeru, da je v vrtec vključen samo eno otrok iz družine. V primeru, da sta v vrtec
hkrati vključena dva ali več otrok iz družine, velja subvencionirana cena samo za
najstarejšega otroka vključenega v vrtec.
2. člen
Stroški dela v predlagani ceni programa znašajo 1.139.233,34 EUR, kar predstavlja
83,04 % vrednosti programa.
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3. člen
Stroški živil za otroke v predlagani ceni programa znašajo 85.000,00 EUR, kar
predstavlja 6,20 % vrednosti programa.
Mesečni stroški živil za otroke, upoštevani v cenah programov iz 1. člena tega sklepa
znašajo:
Obrok prehrane
Zajtrk
Kosilo
Malica
SKUPAJ

Dnevni stroški živil upoštevani
v cenah programov
0,40 EUR
0,65 EUR
0,25 EUR
1,30 EUR

4. člen
Stroški materiala in storitev v predlagani ceni programa znašajo 147.650,00 EUR, kar
predstavlja 10,78 % vrednosti programa.
5. člen
Vrtec Manka Golarja Gornja Radgona je dolžan o vrsti in obsegu dodatnih stroškov za
otroke s posebnimi potrebami, vključene v redne oddelke vrtca, v skladu z 11. členom
člena Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih (Ur. list RS, št.
97/03, 77/05 in 120/05 – v nadaljevanju: pravilnik o metodologiji) obvestiti Občino
Gornja Radgona.
6. člen
Sredstva za plačilo razlike med, z odločbami določenimi prispevki staršev, ki imajo
skupaj z otroci stalno bivališče v občini Gornja Radgona, in ekonomskimi cenami
programov v vrtcih kamor so otroci staršev, ki imajo stalno bivališče na območju Občine
Gornja Radgona vključeni, se v skladu z 28. členom Zakona o vrtcih Uradni list RS, št.
100/05, ZVrt-UPB2, 25/08 in 36/10) zagotovijo iz proračuna Občine Gornja Radgona.
7. člen
Vrtcu Manka Golarja Gornja Radgona se iz proračuna Občine Gornja Radgona
zagotovijo tudi sredstva za plačilo razlike med plačili staršev, ki imajo skupaj z otroci
stalno bivališče v občini Gornja Radgona in cenama programov določenima v prvem
členu tega sklepa, ki nastane zaradi določitve vseh dodatnih znižanj po tem sklepu.
8. člen
Za manjkajoče otroke do zakonsko določenega zgornjega normativa v posameznem
oddelku Vrtca Manka Golarja Gornja Radgona, se cena programa zniža za stroške
živil. Tako znižana cena je podlaga za plačilo razlike med ceno programa in plačilom
staršev, ki jo krije Občina Gornja Radgona.
V skladu s prvim odstavkom 17. člena pravilnika o metodologiji se za čas, ko je otrok
odsoten in ne obiskuje vrtca, cena programa zniža za stroške neporabljenih živil. Cena
programa se zniža za stroške neporabljenih živil z naslednjim dnem, v kolikor starši
obvestijo vrtec o otrokovi odsotnosti do 9.00 ure.
9. člen
V skladu z drugim in ob smiselni uporabi tretjega odstavka 17. člena pravilnika o
metodologiji se za čas nepretrgane daljše bolezenske odsotnosti otroka (nad 20
delovnih dni v vrtcu), starša ob predložitvi zdravniškega potrdila, plačila oprosti.
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Oprostitev velja samo za starše s stalnim bivališčem v Občini Gornja Radgona. Vrtec je
dolžan kopijo zdravniškega potrdila priložiti k računu (zahtevku) za mesec za katerega
uveljavlja plačilo po tem členu tega sklepa.
10. člen
Na podlagi drugega in tretjega odstavka 17. člena pravilnika o metodologiji lahko starši,
ki imajo skupaj z otrokom stalno bivališče na območju Občine Gornja Radgona, največ
dvakrat letno koristijo možnost, da za svojega otroka ob vnaprej napovedani deset ali
več dnevni odsotnosti v času posameznega meseca koledarskega leta, plačajo 50 % z
odločbo določenega jim zneska plačila. Šteje se, da je zgoraj navedena možnost
koriščena tudi v primeru, da starši kadarkoli v koledarskem letu (vendar največ dva
meseca) otroka izpišejo iz vrtca in ga kasneje ponovno vpišejo.
Starši, ki imajo v vrtec hkrati vključenega več kot enega otroka, lahko uveljavijo
dodatno znižanje navedeno v zgornjem odstavku tega člena le za najstarejšega otroka.
11. člen
Za starše, ki imajo stalno bivališče izven območja Občine Gornja Radgona katerih
otroci pa so vključeni v Vrtec Manka Golarja Gornja Radgona, se možnost dodatnega
znižanja v skladu z določili prvega odstavka 10. člena tega sklepa obračuna le v kolikor
je s strani občine zavezanke za plačilo razlike med ceno programa in plačilom staršev
izdano ustrezno soglasje. V kolikor soglasje občine zavezanke za plačilo razlike ni
podano se staršem plačilo obračuna v skladu z določili sklepa občine zavezanke
oziroma v skladu z določili 16. a člena pravilnika o metodologiji, na način, da se
staršem za obdobje, ko otroka izpišejo iz vrtca ter ga nato ponovno vpišejo obračunajo
stroški cene programa v skladu s prvim odstavkom 17. člena pravilnika o metodologiji.
12. člen
V primeru vpisa ali izpisa otroka sredi meseca se plačilo staršev proporcionalno zniža
glede na število dni prisotnosti otroka v vrtcu (prvi mesec vpisa ali zadnji mesec izpisa),
kadar ne gre za vpis ali izpis otroka določenega v 10. in 11. členu tega sklepa. To
določilo se upošteva tudi pri obračunu (cene) plačila za druge občine zavezanke za
plačilo razlike med ceno programa in plačilom staršev.
13. člen
Z dnem uveljavitve tega sklepa prenehajo veljati: Sklep št. 602-1/2007-103 z dne 13. 7.
2007 (Uradno glasilo Občine Gornja Radgona, lokalni časopis Prepih št. 35), Sklep o
spremembi sklepa o določitvi ekonomske cene v Vrtcu Manka Golarja Gornja Radgona
št. 602-1/2007-103/VM z dne 28. 3. 2008 (Uradno glasilo Občine Gornja Radgona,
lokalni časopis Prepih št. 43) in Sklep o spremembi sklepa o določitvi ekonomske cene
v Vrtcu Manka Golarja Gornja Radgona št. 602-1/2008-103/VM z dne 24. 12. 2008
(Uradno glasilo Občine Gornja Radgona, lokalni časopis Prepih št. 43).
14. člen
Ta sklep se objavi v Uradnem glasilu Občine Gornja Radgona, lokalni časopis Prepih,
uporabljati pa se začne s 1. 1. 2012.
Številka: 602-2/2009-U103
Datum: 09.12.2011
ŽUPAN
OBČINE GORNJA RADGONA
Anton KAMPUŠ, l.r.
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