Cena in plačilo vrtca v letu 2013
Plačilo staršev se ureja na podlagi Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (ZUPJS) .
Po novem v skladu s tem zakonom o vseh socialnih pravicah odloča CSD po enotnem
postopku, upravičenec pa vse pravice uveljavlja z eno vlogo.
Starši vlogo za znižano plačila vrtca oddajo na Centru za socialno delo (CSD).
V letu 2013 se je spremenila določba 4. odstavka 32. člena Zakona o vrtcih, ki ne velja več:
»Če je v vrtec vključen več kot en otrok iz družine, starši za starejše otroke plačujejo za en
razred nižjo ceno.«
Ta odstavek se po Zakonu za uravnoteženje javnih financ (Uradni list št. 40/2012), v 78.
členu spremeni in se glasi:
»Plačilo staršev za vrtec se določi v skladu z zakonom, ki ureja uveljavljanje pravic iz ja vnih
sredstev. Starši, ki imajo v vrtec hkrati vključena dva ali več otrok, plačajo za mlajšega
otroka 30% plačila, ki jim je določeno v skladu z zakonom kot znižano plačilo vrtca, za
vsakega nadaljnjega mlajšega otroka pa so plačila oproščeni. Sredstva v višini razlike do
znižanega plačila vrtca se vrtcem zagotavljajo iz državnega proračuna.«
ODLOČBA: Po novem Zakonu o uveljavljenju pravic iz javnih sredstev odločbo o znižanem

plačilu vrtca odloči center za socialno delo in ne več občina. Odloči pa 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.
RAZREDI: Po novem je za plačilo vrtca namesto 8 kar 9 dohodkovnih razredov, od česar je

prvi popolnoma oproščen plačila vrtca.

PLAČILO V LETU 2013
Dohodkovni razredi glede na povprečno neto plačo v letu 2011 (987,39 EUR) uporabljeni za
določitev plačil staršev s 1. januarjem 2013 (Meja dohodkov za ugotavljanje višine plačila
vrtca je povprečni mesečni dohodek na osebo, in sicer znižanje plačila vrtca glede na
uvrstitev v dohodkovni razred).
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nad 809,66 do 977,52
nad 977,52

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

PLAČILO V LETU 2012
Dohodkovni razredi glede na povprečno neto plačo v letu 2010 (1003 EUR) uporabljeni za
določitev plačil staršev s 1. januarjem 2012 (Meja dohodkov za ugotavljanje višine plačila
vrtca je povprečni mesečni dohodek na osebo, in sicer znižanje plačila vrtca glede na
uvrstitev v dohodkovni razred).

2.

Povprečni mesečni
Povprečni mesečni
Plačilo
dohodek na osebo v % od dohodek na osebo v EUR
(% cene programa)
neto povpr ečne plače
od neto povprečne plače
do 18 %
do 180,54
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nad 300,90 do 361,08
nad 361,08 do 421,26
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nad 641,92 do 822,46
nad 822,46 do 992,97
nad 992,97
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PLAČILO V LETU 2011
Dohodkovni razredi glede na povprečno bruto plačo v letu 2009 (1438,96 EUR) uporabljeni
za določitev plačil staršev s 1. januarjem 2011:
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Povprečna mesečna bruto plača za leto:
- 2005 je znašala (277.279 SIT) 1 157,06 EUR za določitev plačil s 1.1.2007
- 2006 je znašala (290 635 SIT) 1 212,80 EUR za določitev plačil s 1.1.2008
- 2007 je znašala 1284,79 EUR za določitev plačil s 1.1.2009
- 2008 je znašala 1391,14 EUR za določitev plačil s 1.1.2010
- 2009 je znašala 1438,96 EUR za določitev plačil s 1.1.2011
- 2010 je znašala 1549 EUR, povprečna mesečna neto plača 1003 EUR za določitev plačil s
1.1.2012.
- 2011 je znašala 1524,65 EUR, povprečna mesečna neto plača 987,39 EUR za določitev
plačil s 1.1.2013
VIRI:
o

http://otrocarije.blogspot.com/2009/10/cena-in-placilo-vrtca-v-letu2010.html#ixzz2TLidTGoh

