
OBVESTILO STARŠEM – POSTOPEK PO SPREJEMU OTROKA V VRTEC CIRKULANE 
 
 
Po obvestilu o sprejetju ste starši pozvani k podpisu pogodbe o določitvi medsebojnih 
obveznosti staršev in vrtca. 
 
Starši morate ob vključitvi otroka v vrtec predložiti potrdilo pediatra o zdravstvenem stanju 
otroka na obrazcu zdravniško potrdilo o zdravstvenem stanju otroka. 
 
Če se po oblikovanju oddelkov pojavi novo prosto mesto v katerikoli enoti, vrtec pozove 
starša s čakalnega seznama (po prednostnem vrstnem redu) k podpisu pogodbe o vključitvi 
otroka v vrtec. 
 
Starši 14 dni pred vključitvijo otroka v vrtec lahko uveljavljate znižano plačilo vrtca. 
 
Vloge za znižano plačilo vrtca se bodo obravnavale po Zakonu o uveljavljanju pravic iz 
javnih sredstev na podlagi enotne vloge za vse v tem zakonu urejene socialne 
transferje. Vloge se oddajajo na krajevno pristojni center za socialno delo – osebno, po 
pošti ali elektronsko. 
 
Višina plačila vrtca se ugotavlja glede na povprečni mesečni dohodek na osebo. 
 
Plačilo staršev v odstotku od cene programa: 

dohodkovni 
razred 

povprečni mesečni dohodek na osebo 
v % od neto povprečne plače 

plačilo staršev v odstotku od 
cene programa 

1 do 18% / 

2 nad 18% do 30% 10% 

3 nad 30% do 36% 20% 

4 nad 36% do 42% 30% 

5 nad 42% do 53% 35% 

6 nad 53% do 64% 43% 

7 nad 64% do 82% 53% 

8 nad 82% do 99% 66% 

9 nad 99% 77% 

 
 
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%). 
 
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. 
 
Z odločbo, s katero center za socialno delo odloči o znižanem plačilu vrtca, odloči tudi o 
oprostitvi plačila vrtca za drugega in vsakega naslednjega otroka. Če pa se drugi ali 
vsak naslednji otrok vključi v vrtec po izdaji odločbe, odloči o tem s posebno odločbo. 
 
Starši, ki niso zavezanci za dohodnino v Republiki Sloveniji, plačujejo polno ceno programa, 
v katerega je vključen otrok. 
 


