
Plačilo staršev za vrtec 
  
Višina plačila staršev za vrtec se določi z odločbo, ki jo izdali pristojni center za socialno delo (CSD). Odločbo izda 
CSD s prvim dnem naslednjega meseca po oddaji vloge, zato priporočamo, da starši takoj ob podpisu pogodbe z 
vrtcem, zaprosijo za izdajo odločbe. Višina plačila za vrtec se določi v skladu z lestvico, ki starše razvršča v 9 
dohodkovnih razredov. 

VELJAVNOST ODLOČBE ZA ZNIŽANO PLAČILO 

Prosimo vas, da na ODLOČBAH ZA ZNIŽANO PLAČILO VRTCA preverite datum veljavnosti. Odločba za 

vašega otroka velja eno leto. Novo vlogo za znižano plačilo vrtca morate NUJNO vložiti V MESECU IZTEKA 

STARE ODLOČBE na Center za socialno delo, kjer imate stalno prebivališče.  

Primer 1: Veljavnost odločbe 01. 01. 2016 - 31. 12. 2016: vlogo je potrebno oddati v decembru 2016.  

Primer 2: Veljavnost odločbe 01. 09. 2015 - 31. 08. 2016: vlogo je potrebno oddati v avgustu 2016. 

 

LESTVICA ZA PLAČILO RAHELINEGA VRTCA-hiše otrok Montessori 

DOHODKOVNI 

RAZRED 

PLAČILO STARŠEV V 

ODSTOTKU 

OD CENE PROGRAMA 

(ODLOČBA CSD) 

Ekonomska cena 

Prvo starostno 

obdobje 

1 - 3 let 

540 EUR 

  

Ekonomska cena 

Drugo starostno 

obdobje 

3 - 6 let 

415 EUR 

  

1. 0% 138,37 EUR 149,52 EUR 

2. 10% 178,54 EUR 176,07 EUR 

3. 20% 218,70 EUR 202,62 EUR 

4. 30% 258,86 EUR 229,16 EUR 

5. 35% 278,95 EUR 242,44 EUR 

6. 43% 311,08 EUR 263,68 EUR 

7. 53% 351,24 EUR 290,22 EUR 

8. 66% 403,17 EUR 324,74 EUR 

9. 77% 447,44 EUR 353,94 EUR 

Znesek živil v ceni znaša 1,5 EUR/dan in se odšteva za vsak dan odjavljene odsotnosti otroka.  

Poletna rezervacija mesta za otroka, se obračuna v višini 40% vam določenega plačila vrtca. Rezervacijo 

lahko koristite enkrat letno, za neprekinjeno odsotnost  največ 1 mesec, od vključno 1. junija do vključno 

30.septembra in so jo starši dolžni vrtcu pisno napovedati, najpozneje teden dni pred prvim dnem 

odsotnosti otroka iz vrtca.  

Starši otrok iz drugih občin lahko uveljavijo rezervacijo, če njihova občina pisno soglaša, da bo pokrila nastalo 

razliko do polne cene programa. 

Cene so informativne in veljajo za otroke iz občine Medvode. Za otroke iz drugih občin prihaja do razlik 

glede na ceno javnega vrtca v občini iz katere prihaja. 

 


