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Pravilnik o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki
izvajajo javno službo (Ur.l. RS, št. 77/05, 120/05, 93/15, 59/19),
Zakon za uravnoteženje javnih financ (Ur. l. RS, št. 40/12, 105/12,
85/14, 95/14, 90/15, 102/15) in 16. člena Statuta Občine Radenci
(Uradno glasilo slovenskih občin, št. 2/11 in 67/15), Ustanovni akti
vrtca - Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-varstvenega zavoda
Vrtec Radenci (Ur.l. RS, št. 43/97), Odloka o spremembi Odloka o
ustanovitvi javnega vzgojno-varstvenega zavoda Vrtec Radenci
»Radenski mehurčki« (Lokalni časopis Prepih, Uradne objave
občine Radenci - 7, z dne 1.4.2000) s spremembami
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PREDLOG SKLEPA:

Občinski svet Občine Radenci potrjuje predlog nove
ekonomske cene, od 1. 9. 2020 dalje.

OBRAZLOŽITEV:

V prilogi
Roman LELJAK,
župan Občine Radenci
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I.

OBRAZLOŽITEV:

predlog nove ekonomske cene programov Vrtca Radenci – Radenski mehurčki.
Ekonomska cena programa vrtca se je malo povečala, ker je moral vrtec po navodilih revizijske
inšpekcije v ekonomsko ceno vključiti tudi zavarovanja, KAD premije, odpravnine, jubilejne
nagrade,…Občina se je na podlagi izračunov vrtca odločila, da bo staršem, ki so občani Občine
Radenci zagotovila 180 eur subvencije za 1. starostno obdobje.
II. FINANČNE POSLEDICE
Občina Radenci ima sredstva za financiranje dejavnosti predšolske vzgoje zagotovljena v svojem
vsakoletnem proračunu, na postavki 04165, iz katere je razvidno financiranje po namenih (plačilo
razlike med ceno programov in plačilom staršev, za plače in druge stroške iz naslova plač, za
stroške materiala in storitev, za pokrivanje premij kol. dod. pok. zav. ter za investicijske stroške).
Občina Radenci predlaga, da Občinski svet Občine Radenci potrdi sklep v obliki, kjer znaša
ekonomska cena za 1. starostno obdobje 582,36 eur + subvencija občine, ki bi znašala 180 eur,
kar pomeni, da bi bila osnova za plačilo 402,36 eur. Do subvencije občine so upravičeni le starši
otrok, ki so občani Občine Radenci in otrok obiskuje Vrtec Radenci Radenski Mehurčki. Ekonomska
cena za 2. starostno obdobje 406,27 eur in ekonomska cena za poldnevni program 407,65 eur.
Ta predlog izračuna ekonomske cene je najugodnejši za starše in za občino.
III. PREDLOG SKLEPA
Občinski svet Občine Radenci potrjuje predlog nove ekonomske cene Vrtca Radenci - Radenski
mehurčki od 1. 9. 2020 dalje. Cena ekonomske cene za 1. starostno obdobje 582,36 eur – 180
eur subvencija občine = 402,36 eur, ekonomska cena za 2. starostno obdobje 406,27 eur in
ekonomska cena za poldnevni program 407,65 eur.

Roman LELJAK,
župan Občina Radenci
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Številka: ………………
Datum: ……………………
Na podlagi 28. čelna in prvega odstavka 31. člena Zakona o vrtcih ((Ur.l. RS, št. 100/05-UPB2,
25/08, 36/10, 55/17), Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo
javno službo (Ur.l. RS, št. 77/05, 120/05, 93/15, 59/19), Zakona za uravnoteženje javnih financ
(Ur. l. RS, št. 40/12, 105/12, 85/14, 95/14, 90/15, 102/15, 59/19) in 16. člena Statuta Občine
Radenci (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 2/11 in 67/15) je Občinski svet Občine Radenci na
svoji 16. redni seji, dne __________ sprejel naslednji
S K L E P
o potrditvi nove ekonomske cene programov Vrtca Radenci – Radenski mehurčki

Občinski svet Občine Radenci sprejme sklep o potrditvi nove ekonomske cene Vrtca
Radenci – Radenski mehurčki, od 1. 9. 2020 dalje.
EC 1. starostno obdobje
EC 2. starostno obdobje
Poldnevni program

582,36 eur – 180 eur (subvencija občine); 402,36 eur
406,27 eur
407,65 eur

Roman LELJAK,
župan Občine Radenci

Priloge sklepa:
Predlog nove ekonomske cene programov vrtca Radenci – Radenski mehurčki.
Poslati:
- Vrtec Radenci - Radenski mehurčki,
- družbene dejavnosti,
- finančna služba Občine Radenci,
- arhiv, tu
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