
                                          
 

LESTVICA PLAČIL STARŠEV ZA PROGRAME VRTCA OD 1. 4. 2021 

Cene vzgojno varstvenih storitev v vrtcu Cepetavček je potrdil Občinski svet občine Mirna Peč (Url. slovenskih občin ŠT. 15/2021) in veljajo od 1. 

4. 2021 dalje. Meja dohodkov za ugotavljanje višine plačila za program vrtca je povprečni mesečni dohodek na družinskega člana.  

Znižana plačila glede na uvrstitev v dohodkovni razred znašajo: 

 

Povprečni mesečni dohodek 
na osebo v % od neto 
povprečne plače 

Cena 
programa do 18 % 

nad 18 % 
do 30 % 

nad 30 % 
do 36 % 

nad 36 % 
do 42 % 

nad 42 % 
do 53 % 

nad 53 % 
do 64 % 

nad 64 % 
do 82 % 

nad 82 % 
do 99 % nad 99 % 

  0 % 10 % 20 % 30% 35 % 43 % 53 % 66 % 77 % 

Oddelek 1. starost. obdobja 503,80 €  50,38 € 100,76 € 151,14 € 176,33 € 216,63 € 267,01 € 332,51 € 387,93 € 

Kombiniran oddelek 2-4 let 426,68 €  42,67 € 85,34 € 128,00 € 149,34 € 183,47 € 226,14 € 281,61 € 328,54 € 

Oddelek 3-4 let 426,68 €  42,67 € 85,34 € 128,00 € 149,34 € 183,47 € 226,14 € 281,61 € 328,54 € 

Oddelek 2. starost. obdobja 356,80 €  35,68 € 71,36 € 107,04 € 124,88 € 153,42 € 189,10 € 235,49 € 274,74 € 

 

Dnevni odbitek za živila znaša od 1. 4. 2021 dalje 1,80 €, upošteva se skladno z določenim plačilnim razredom. 

Starši, ki imajo v vrtec vključenih več otrok, plačajo za mlajšega otroka 30 % njim določenega prispevka, za vse naslednje otroke so plačila 

oproščeni. 

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 %).  

Za prisotnost v vrtcu več kot 9 ur se za vsako začeto uro doplača 3,84 EUR, za prisotnost izven poslovalnega časa vrtca pa 7,67 EUR. 

Enkrat letno,  v času šolskih počitnic, starši lahko uveljavljajo dodatno olajšavo za čas strnjene enomesečne odsotnosti v obdobju od 1. julija do 

31. avgusta. Starši v ta namen izpolnijo poseben obrazec za najavo rezervacije in ga oddajo 15 dni pred začetkom koriščenja.  Višina plačila za 

čas koriščenja rezervacije je odvisna od sklepa občine doplačnice in znaša za občino Mirna Peč 50 %  določenega plačila.  

V primeru daljše odsotnosti zaradi bolezni (21 delovnih dni neprekinjeno), so starši na podlagi in zdravniškega potrdila opravičeni do dodatnega 

znižanja v skladu s sklepom občine doplačnice. 


