
Povprečni mesečni dohodek na osebo Plačilo staršev VRTEC MUTA VRTEC MUTA VRTEC MUTA

v EUR (v % od cene programa) 1. starostno obdobje kombinirani oddelek 2. starostno obdobje

1. do 191,40 EUR 0 0 0 0

2.

od 191,41 do 319,01 EUR

10% 41,26 € 35,68 € 37,85 €

3.

od 319,02 do 382,82 EUR

20% 82,51 € 71,37 € 75,70 €

4.

od 382,83 do 446,62 EUR

30% 123,77 € 107,05 € 113,54 €

5.

od 446,63 do 563,60 EUR

35% 144,40 € 124,89 € 132,47 €

6.

od 563,61 do 680,56 EUR

43% 177,40 € 153,44 € 162,75 €

7.

od 680,57 do 871,98 EUR

53% 218,66 € 189,12 € 200,59 €

8.

od 871,99 do 1.052,75 EUR

66% 272,29 € 235,51 € 249,80 €

9.
od 1.052,76 EUR

77% 317,67 € 274,76 € 291,43 €

412,56 € 356,83 € 378,48 €

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. Prvo vlogo za oprostitev plačila vrtca za rejenca odda rejnik.

Starši, ki imajo v vrtcu dva ali več otrok, z uveljavitvijo Zakona za uravnoteženje javnih financ 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. Z odločbo, s katero center za socialno delo odloči o znižanem plačilu vrtca, odloči tudi o oprostitvi plačila vrtca za tretjega in
vsakega naslednjega otroka. Če se tretji ali vsak naslednji otrok vključi v vrtec po izdaji odločbe, center o tem odloči s posebno
odločbo.

Starši, ki niso zavezanci za dohodnino v Republiki Sloveniji, plačujejo polno ceno programa, v katerega je vključen otrok.

Dohodkovni             

razred

LETO 2021
PLAČNA LESTVICA PLAČILA DNEVNEGA PROGRAMA VRTCA

Cene veljajo od 01.01.2021 do 31.12.2021. 

Polna cena programa


