
LESTVICA PLAČIL STARŠEV

Dohodkovni razredi, glede na upravičenost do znižanega plačila vrtca za leto 2011 (987,39 €) za določitev plačil staršev 
od 1. 1. 2013 po pravilniku o plačilih staršev za programe v vrtcih (Ur. list RS, št. 62/10 in 40/11):

Cena razvojnega oddelka = 808,15 €

Rezervacija: Občina Litija omogoča rezervacijo, katere znesek je odvisen od plačilnega razreda (lestvica plačil je na naslednji strani):
 poletna - od najmanj 30 dni do dveh mesecev za meseca julij in avgust,
 bolniška - med letom v primeru odsotnosti zaradi bolezni 30 ali več dni, ki mora biti javljena tudi na Občino Litija (zdravniško potrdilo).

Cena prehrane za posamezni obrok: 
 zajtrk = 0,43 €
 kosilo = 1,17 €
 malica = 0,35 €.        Cene za programe veljajo od 1. 9. 2013 dalje.

Dohodkovni 
razred

Povprečni mesečni 
dohodek na osebo od 
neto povprečne plače 

Povprečni dohodek 
na družinskega člana
(za 2011 = 987,39 €)

Plačilo staršev 
v % od cene 
programa

Oddelki 
1-3

Cena 425,05

Kombinirani 
oddelki

Cena 348,96

Oddeki 
3-6

Cena 339,79

Dnevni odbitek 
prehrane

Dnevna cena 1,95

1 do 18 % do 177,73 0 % 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

2 nad 18 % do 30 % nad 177,73 do 296,22 10 % 42,51 € 34,90 € 33,98 € 0,20 €

3 nad 30 % do 36 % nad 296,22 do 355,46 20 % 85,01 € 69,79 € 67,96 € 0,39 €

4 nad 36 % do 42 % nad 355,46 do 414,70 30 % 127,52 € 104,69 € 101,94 € 0,59 €

5 nad 42 % do 53 % nad 414,70 do 523,32 35 % 148,77 € 122,14 € 118,93 € 0,68 €

6 nad 53 % do 64 % nad 523,32 do 631,93 43 % 182,77 € 150,05 € 146,11 € 0,84 €

7 nad 64 % do 82 % nad 631,93 do 809,66 53 % 225,28 € 184,95 € 180,09 € 1,03 €

8 nad 82 % do 99 % nad 809,66 do 977,52 66 % 280,53 € 230,31 € 224,26 € 1,29 €

9 nad 99 % nad 977,52 77 % 327,29 € 268,70 € 261,64 € 1,50 €



LESTVICA PLAČIL REZERVACIJE

Rezervacija: Občina Litija omogoča rezervacijo, katere znesek je odvisen od plačilnega razreda :
 poletna - od najmanj 30 dni do dveh mesecev za meseca julij in avgust,
 bolniška - med letom v primeru odsotnosti zaradi bolezni 30 ali več dni, ki mora biti javljena tudi na Občino Litija (zdravniško potrdilo).
Prispevek staršev za rezervacijo po plačilnih razredih (Občinskega sveta, 19. redna seja 12. 6. 2013):

Plačilo rezervacije za otroke iz drugih občin (Občina Litija ni zavezanka za doplačilo do polne cene programa):

S sklepom Občinskega sveta (19. redna seja 12. 6. 2013) lahko starši otrok iz drugih občin, za katere Občina Litija po veljavni 
zakonodaji ni zavezanka za doplačilo do polne cene programa, uveljavite rezervacijo le, če občina, ki je zavezanka za doplačilo 
do polne cene programa, pisno soglaša, da bo v tem primeru pokrila razliko med plačilom rezervacije s strani staršev in ceno 
programa.

Plačilni razred
Plačilo staršev v % od 

cene programa 
Dnevna oprostitev 

plačila v €

1. 0 % 0,00

2. 10 % 1,20

3. 20 % 2,20

4. 30 % 3,20

5. 35 % 3,80

6. 43 % 4,60

7. 53 % 5,60

8. 66 % 7,00

9. 77 % 8,20


	19: STARŠI-lestvica
	20: STARŠI-rezervacija

