
 
 

PLAČILO VRTCA 

Znižano plačilo vrtca uveljavljajo starši za otroke z oddajo enotne Vloge za uveljavljanje pravic iz javnih sredstev na pristojni center za socialno 

delo (Ur. l. RS, št. 62/2010), ki odloča o višini plačila oziroma dohodkovnem razredu. Višina plačila vrtca je odvisna od povprečnega mesečnega 

dohodka družine in števila otrok v družini. Center za socialno delo o določitvi plačila staršem izda odločbo. Plačilo staršev za vrtec se določi v 

skladu z zakonom, ki ureja uveljavljanje pravic iz javnih sredstev.  

PLAČILO OSKRBNIN od 1. 9. 2021 dalje: 

V skladu z 32. členom ZVrt-G in 10. členom ZUPJS je določeno splošno pravilo določanja znižanega plačila vrtca tako, da je:  

- Prvo rojeni otrok je prvi otrok (starši plačajo za vrtec v višini znižanega plačila v %, ki jim je določen z odločbo CSD);  

- Drugo rojeni otrok je drugi otrok (starši so plačila za vrtec oproščeni, če je mlajši otrok v vrtcu skupaj s starejšim otrokom);  

- Tretji in nadaljnji rojeni otrok je tretji, četrti in vsak nadaljnji otrok (starši so plačila za vrtec oproščeni).  

Plačilo staršev za vrtec v višini znižanega plačila vrtcem zagotavlja državni proračun (Ur. l. RS, št. 18/21, 10. člen). 

Postopek priznavanja pravice do oprostitve plačila vrtca poteka na naslednji način: 

 - Staršem, ki imajo na dan 1. 9. 2021 veljavno odločbo o znižanem plačilu vrtca za otroke, ki so vključeni v vrtec (v času veljavnosti odločbe ni 

prišlo do nobenih sprememb), ni treba vlagati novih vlog. Pravica do brezplačnega vrtca se jim bo priznavala neposredno na podlagi zakona do 

izteka veljavnosti odločbe. CSD jim bo posredoval pisno obvestilo o novih oprostitvah plačila vrtca, vrtci pa bodo podatek iz obvestila prejeli 

preko aplikacije CEUVIZ.  

- Starši, ki se jim je odločba iztekla z dnem 31. 8. 2021, bo CSD po uradni dolžnosti odločil o podaljšanju pravice.  

- Starši, ki so otroke na novo vključili v vrtec s 1. 9. 2021, so morali vlogo oddati v mesecu avgustu, da jim bo pravica do znižanega plačila vrtca 

priznana s 1. 9. 2021.  



 
 

Starši morajo vlogo za znižano plačilo vrtca kljub dejstvu, da zakon za tretjega otroka določa brezplačnost, še vedno oddati vlogo na CSD, da jim 

izda odločbo. Niti vrtci niti MIZŠ, ki namesto staršev krije plačilo za vrtec, ne razpolagajo s podatkom, koliko otrok je v družini oziroma kateri je 

tretji in nadaljnji otrok, ki ima pravico do brezplačnega vrtca. Odločbo o pravico do znižanega plačila vrtca, ki določa višino plačila staršev glede 

na dohodkovni razred, trajanje pravice, občino zavezanko za plačilo razlike med ceno programa, v katerega je vključen otrok in plačilom staršev, 

bo izdal CSD ter podatke preko distribucijskega modula posredoval v aplikacijo CEUVIZ.  

 

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 € 

 

Cena živil od 1. 4. 2021 znaša 1,80 € dnevno.  

 

 



 
 

 

OBRAČUNAVANJE ODSOTNOSTI 

Kadar starši veste, da otroka v vrtec ne bo, sporočite njegovo odsotnost do 8. ure zjutraj prek spletne aplikacije eAsistent, v zavihku napovej 

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

 

DODATNE UGODNOSTI 

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. Rezervacija velja samo za 

najstarejšega otroka, če sta v vrtec vključena dva ali več otrok hkrati iz iste družin (velja za občino Mirna Peč). 

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

znižanja plačila v višini 50 % določenega plačila. 

 

DOPLAČILA 

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. 

 

OBLIKA PLAČILA 

Za vzgojno-varstvene storitve vrtec do 10. v mesecu izstavi staršem račun za pretekli mesec z valuto 18. v mesecu. Starši izberete način prejemanja 

računov, ki je lahko v fizični obliki ali preko elektronske pošte. V ta namen izpolnite ustrezno Izjavo. Vrtec omogoča staršem tudi plačilo prek 

trajnega naloga (obrazec SEPA) ali prejemanje e-računov prek spletne banke.  

 


