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CENE PROGRAMOV IN PLAČILO VRTCA 
 
 
Cene programov 
 
Občinski svet Občine Slovenska Bistrica, Oplotnica, Poljčane in Makole je na predlog Vrtca 
»Otona Župančiča« Slovenska Bistrica, potrdil predlog cen programov Vrtca »Otona 
Župančiča« Slovenska Bistrica, ki veljajo od 1. 2. 2023.   
 
Sklep o določitvi cen programov v Vrtcu »Otona Župančiča« Slovenska Bistrica si lahko 
ogledate tukaj: 
 
Občina Slovenska Bistrica: 
http://www.lex-localis.info/KatalogInformacij/VsebinaDokumenta.aspx?SectionID=e889870b-
10b4-4928-ac37-f00f8bb6eeb8  
 
Občina Oplotnica: v sprejemanju 
 
Občina Poljčane: 
http://www.lex-localis.info/KatalogInformacij/VsebinaDokumenta.aspx?SectionID=2bb24158-
774e-4337-97f7-1e4d264978ef 
 
Občina Makole:  
http://www.lex-localis.info/KatalogInformacij/VsebinaDokumenta.aspx?SectionID=d8e4123d-
75a8-4d17-8b16-e38bbea256e0 
 
 
Plačilo programa vrtca 
 

• Starši otrok novincev lahko pri krajevno pristojnem centru za socialno delo uveljavljajo 

pravico do subvencije za znižano plačilo vrtca. Na podlagi Zakona o uveljavljanju pravic 

iz javnih sredstev, center za socialno delo staršem z odločbo določi višino plačila vrtca. 

 

• Starši pravico uveljavljajo na enotni Vlogi za uveljavljanje pravic iz javnih sredstev 

preko portala e-uprava (https://e-uprava.gov.si/podrocja/vloge/vloga.html?id=1468).  

 
• Staršem, ki ne uveljavljajo znižanega plačila vrtca, vrtec izstavi račun v višini najvišjega 

dohodkovnega razreda po lestvici – to je 77% od cene programa vrtca. 

 

• Od 1. 9. 2021 so skladno s spremembo 32. člena Zakona o vrtcih starši, ki imajo v vrtec 

hkrati vključena dva otroka, plačila za mlajšega otroka oproščeni. Starši so oproščeni 

plačila za vrtec tudi za tretjega in vsakega nadaljnjega otroka iz iste družine, ne glede 

na to, ali je v vrtec vključen hkrati s svojim sorojencem. Plačilo staršev za vrtec v višini 

znižanega plačila vrtcem zagotavlja državni proračun (na podlagi izdane odločbe 

centra za socialno delo).  
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• Vse spremembe (npr. sprememba stalnega bivališča, rojstvo otroka, sprememba 
dohodka, izstop iz vrtca, ipd.) morajo starši sporočiti na center za socialno delo in sicer 
v osmih dneh od nastanka spremembe. 

 
 
Deleži plačil staršev po dohodkovnih razredih v Vrtcu »Otona Župančiča« Slovenska 
Bistrica od 1. 2. 2023 - dnevni program: 
 

Dohodkovni 
razred 

Plačilo 
v % od 
cene 

programa 

Prvo starostno 
obdobje 
(1 - 3 let) 

Kombiniran 
oddelek 

in oddelek 3 - 4 
let 

Drugo starostno 
obdobje 
(3 - 6 let) 

1   0% 0,00 0,00 0,00 

2 10% 55,86 43,56 41,20 

3 20% 111,72 87,13 82,40 

4 30% 167,58 130,70 123,60 

5 35% 195,51 152,49 144,21 

6 43% 240,20 187,34 177,17 

7 53% 296,06 230,91 218,37 

8 66% 368,68 287,55 271,93 

9 77% 430,12 335,48 317,26 

Cena programa v EUR 558,61 435,69 412,03 

 
 
Dnevni strošek prehrane je 1,22 EUR; zaradi odsotnosti otroka iz vrtca je odštet dnevni strošek 
prehrane v znesku glede na procent plačila v odločbi. 
 
 


