UVELJAVLJANJE PRAVICE DO ZNIŽANEGA PLAČILA VRTCA IN OBRAČUN PROGRAMOV
Spoštovani starši
V nadaljevanju podajamo informacije v zvezi z uveljavljanjem pravice do znižanega plačila vrtca in obračunom
programov vrtca. Prosimo vas, da jih preberete in pravočasno poskrbite za oddajo vloge.

1) VLOGA ZA UVELJAVLJANJE PRAVIC IZ JAVNIH SREDSTEV
V mesecu pred vstopom otroka v vrtec je potrebno na pristojni Center za socialno delo (v nadaljevanju: CSD)
oddati obrazec »VLOGA ZA UVELJAVLJANJE PRAVIC IZ JAVNIH SREDSTEV«, v katerem izpolnite rubrike, ki se
nanašajo na subvencijo plačila vrtca. Na podlagi oddane vloge vam bo CSD izdal odločbo o višini znižanega
plačila vrtca, ki bo veljala od prvega dne naslednjega meseca, ki sledi mesecu, v katerem ste vlogo oddali,
veljala pa bo eno koledarsko leto. Primer, če je vstop otroka 01.09., potem je treba oddati vlogo v avgustu.
Vlogo za znižano plačilo vrtca starši oddate samo pred prvim vstopom otroka v vrtec, nato pa vloge ni več
potrebno oddajati vsako leto, ko se odločba izteče, ampak vam jo bo CSD izdal po uradni dolžnosti.
Starši javljate le spremembe, ki jih sporočite na CSD najkasneje v roku osmih (8) dni od nastanka spremembe:
sprememba števila članov v družini, sprememba naslova in s tem tudi občine, prestop v drug vrtec, vstop
drugega ali naslednjega otroka v vrtec in izstop otroka iz vrtca.

2) VIŠINA PLAČILA
Višino plačila vrtca določi CSD glede na povprečni mesečni dohodek na osebo, na podlagi katerega se uvrstite
v dohodkovni razred.
povprečni mesečni dohodek na osebo
(povprečni mesečni dohodek na osebo - v EUR)

plačilo staršev
(plačilo staršev v % od cene programa)

1

do 191,40 EUR

0%

2

od 191,41 do 319,01 EUR

10 %

3

od 319,02 do 382,82 EUR

20 %

4

od 382,83 do 446,62 EUR

30 %

5

od 446,63 do 563,60 EUR

35 %

6

od 563,61 do 680,56 EUR

43 %

7

od 680,57 EUR do 871,98 EUR

53 %

8

od 871,99 EUR do 1.052,75 EUR

66 %

9

od 1.052,76 EUR

77 %

dohodkovni razred

Staršem, ki ne uveljavljajo znižanega plačila vrtca (in so zavezanci za dohodnino v Republiki Sloveniji), vrtec
izstavi račun v višini najvišjega dohodkovnega razreda po lestvici (77 %).
Starši, ki imajo v vrtcu dva ali več otrok, za drugega otroka plačajo 30 % od % plačila, ki jim je določeno v
skladu z zakonom kot znižano plačila vrtca. Za vsakega nadaljnjega otroka pa so oproščeni plačila vrtca. Z
odločbo, s katero CSD odloči o znižanem plačilu vrtca, odloči tudi o oprostitvi plačila vrtca za tretjega in
vsakega naslednjega otroka. Če se tretji ali vsak naslednji otrok vključi v vrtec po izdaji odločbe, center o tem
odloči s posebno odločbo. Do dodatne subvencije za drugega in nadaljnje otroke ste upravičeni zgolj v
primeru, da oddate vlogo za uveljavljanje pravic iz javnih sredstev, v nasprotnem primeru se za vse vključene
otroke obračuna 77 % cene programa.
Starši, ki niso zavezanci za dohodnino v Republiki Sloveniji, plačujejo polno ceno programa, v katerega je
vključen otrok (100 %).

3) OBRAČUN PROGRAMOV
Cene programov v vrtcu Zelena jama so določene s Sklepom o določitvi cen programov predšolske vzgoje v
javnih vrtcih, znižanju plačil staršev in rezervaciji, in znašajo v evrih:
PROGRAM
OSNOVNA CENA
ŽIVILA
SKUPAJ
- za program 1. starostnega obdobja:
532,00
44,00
576,00
- za program 2. starostnega obdobja:
374,00
44,00
418,00
- za oddelke 3-4 letnikov in kombinirane oddelke:
395,00
44,00
439,00
- kombinirani oddelek
402,00
44,00
446,00
Starši plačate ceno posameznega programa v skladu z odstotkom, ki vam bo določen z odločbo CSD. Tistim,
ki imate stalno prebivališče na območju občine Ljubljana, se plačilo dodatno zniža na naslednji način:
- za program 1. starostnega obdobja in razvojne oddelke v:
- 2., 3. in 4. dohodkovnem razredu za 23,5 % nižjo ceno programa in
- 5., 6., 7., 8. in 9. dohodkovnem razredu za 17,5 % nižjo ceno programa,
- ter v programu drugega starostnega obdobja, oddelkih 3-4 letnikov:
- 2., 3. in 4. dohodkovnem razredu za 15 % nižjo ceno programa in
- 5., 6., 7., 8. in 9. dohodkovnem razredu za 12,5 % nižjo ceno programa,
- in kombiniranih oddelkih v:
- 2., 3. in 4. dohodkovnem razredu za 13 % nižjo ceno programa in
- 5., 6., 7., 8. in 9. dohodkovnem razredu za 10 % nižjo ceno programa.
Primer: z odločbo CSD ste razporejeni v 4. dohodkovni razred, kar pomeni, da ste dolžni plačevati 35 % cene
programa. Otrok je vključen v program 1. starostnega obdobja. Za namen primera bomo upoštevali, da ima
obračunski mesec 21 obračunskih dni, pri čemer je bil otrok odsoten iz vrtca 5 dni.
Obračun programa bi izgledal takole:
- skupaj cena (30 % od 576,00 EUR minus 23,5% dodatnega popusta):
132,19 EUR
- zmanjšanje za odsotne dni za prehrano 0,48/dan:
- 2,40 EUR
______________________________________________________________________________
SKUPAJ ZA PLAČILO STARŠEV:
129,79 EUR
Tisti, ki imate stalno prebivališče v MOL, lahko uveljavljate rezervacijo zaradi počitniške odsotnosti otroka v
obdobju od 01.06. do 30.09. Rezervacijo lahko uveljavljate za neprekinjeno odsotnost otroka najmanj en in
največ dva meseca. Počitniško rezervacijo ste dolžni pisno napovedati vrtcu najpozneje en teden pred prvim
dnem odsotnosti otroka iz vrtca. Rezervacijo izven poletnega termina v primeru bolezni ali poškodbe otroka,
na podlagi ustreznih zdravniških potrdil, lahko uveljavljate z vlogo, ki jo posredujete na upravo vrtca, obrazec
je objavljen na spletni strani. Rezervacijo za oba namena, torej počitniško ali zdravstveno, lahko koristite v
skupnem trajanju največ 2 meseca na leto. Tisti, ki imate v vrtec hkrati vključenega več kot enega otroka,
lahko uveljavljate rezervacijo le za najstarejšega otroka.
Vsi s stalnim prebivališčem v občini Ljubljana za rezervacijo starši plačate 30 % od dohodkovnega razreda, ki
vam je bil določen z odločbo CSD, pri obračunu rezervacije pa vam ne pripadajo dodatni občinski popusti.

Katarina Alič, ravnateljica

