
Znižano plačilo oskrbnine 

Osnova za izračun mesečnih obveznosti staršev je cena programa, v 

katerega je vključen otrok. Osnova za plačilo staršev otrok s 

posebnimi potrebami je cena programa, kot velja za druge, enako 

stare otroke. 

Cena programov ne vsebuje sredstev za investicije in investicijsko 

vzdrževanje, za naš vrtec jo sprejema in javno objavlja ustanoviteljica 

Občina Kidričevo. 

Starši plačajo največ 77 % cene programa. Pravico do znižanega 

plačila lahko uveljavljajo z Vlogo za uveljavljanje pravic iz javnih 

sredstev, ki jo oddajo  pri pristojnem Centru za socialno delo. Na 

podlagi vloge, CSD izda odločbo o uvrstitvi v plačilni razred in o 

tem obvesti starše in vrtec. 

V tem primeru lahko starši plačujejo najmanj 10 % oz. največ 77 % 

cene. Z odločbo centra za socialno delo pa so lahko  plačila  tudi 

oproščeni. Višina plačila se ugotavlja glede na povprečni mesečni 

dohodek na osebo, v skladu z Zakonom o uveljavljanju pravic iz 

javnih sredstev. Višina plačila se določi na podlagi lestvice, ki starše 

razvršča v razrede, upoštevaje povprečni mesečni dohodek na 

družinskega člana v primerjavi z neto povprečno plačo na 

zaposlenega v RS. 

Odločba, ki jo izda pristojni CSD je veljavna do spremembe pogojev 

oz. do izdaje nove odločbe, na kar pa vrtec nima vpliva.  

Več informacij dobite na pristojnem Centru za socialno delo 

Za čas, ko je otrok odsoten in ne obiskuje vrtca, se prispevek 

staršev  zniža za stroške neporabljenih živil v sorazmernem deležu -

po odločbi. 

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 niso zavezanci za dohodnino v Republiki Sloveniji, 

plačujejo polno ceno programa, v katerega je vključen otrok. 

Rejenci so v celoti oproščeni plačila vrtca, ceno programa, v katerega 

je vključen otrok, krije občina, v kateri ima rejenec stalno 

prebivališče. Vlogo za oprostitev plačila vrtca za rejenca odda rejnik. 

Starši, ki imajo v vrtcu dva ali več otrok, za drugega otroka plačajo 

30 % plačila, ki jim je določeno v skladu z zakonom kot znižano 

plačila vrtca. Za vsakega nadaljnjega otroka pa so oproščeni plačila 

vrtca. 

Center za socialno delo lahko v izjemnih primerih, kjer bi plačilo 

programa vrtca ogrozilo socialno varnost oseb ali iz drugih 

pomembnih razlogov, določi nižje plačilo za vrtec. Pri tem morajo 

biti posebej opredeljeni razlogi za neugoden socialni in materialni 

položaj osebe, na katere oseba ne more vplivati, jih pa je ob strokovni 

pomoči centra za socialno delo pripravljena začeti odpravljati, v 

dogovorjenem roku in na dogovorjen način. 

Starši so dolžni redno poravnavati oskrbnino, v nasprotnem primeru 

zaračunamo zamudne obresti in pričnemo s postopkom za izterjavo 

pri pristojnem sodišču. 

V primeru izpisa, je potrebno le – tega pisno, na obrazcu vrtca, 

najaviti najmanj 15 dni prej. 

 

 


