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CENE  

PROGRAMOV V JAVNIH VRTCIH V MESTNI OBČINI NOVO MESTO, OD 1. 4. 2021

 (Dolenjski Uradni list, Uradno glasilo Mestne občine Novo mesto, št.: 6/2021, 16. 3. 2021, http://dul.novomesto.si)

Staršem otrok  1. starostnega obdobja se za najstarejšega otroka upošteva 10% nižja cena programa vrtca, njim določenega plačilnega razreda,  ki ga financira Mestna občina Novo mesto (3. člen).

Staršem otrok  2. starostnega obdobja se za najstarejšega otroka upošteva 8% nižja cena programa vrtca, njim določenega plačilnega razreda,  ki ga financira Mestna občina Novo mesto (3. člen).

9. člen določa, da MO Novo mesto za otroke, za katere je po veljavnih predpisih dolžna kriti del cene programa predšolske vzgoje, zagotovi vrtcu sredstva za plačilo  celotne razlike med plačili 

staršev in ceno programa, ki nastane zaradi določitve dodatnih znižanj in rezervacij po tem sklepu. Če sta v vrtec vključena dva ali več otrok iz iste družine,  velja dodatno znižanje le za najstarejšega otroka. 

 Če starši obvestijo vrtec o otrokovi odsotnosti do osme ure zjutraj, vrtec zniža ceno programa za  neporabljena živila  z istim dnem najave v sorazmenem deležu plačila vrtca. 

V primeru, da starši ne javijo odsotnosti  otrok, se odbitek upošteva pri obračunu z naslednjim dnem.

POLNA CENA PROGRAMA ZA 1. STAROSTNO OBDOBJE 500,81 €                       

POLNA CENA PROGRAMA ZA 2. STAROSTNO OBDOBJE 361,58 €                       

Dohodk. % 

razred plačila Prispevek staršev s stalnim prebiv. Prispevek staršev s stalnim Prispevek staršev s stalnim prebiv. Prispevek staršev s stalnim 

v MO NM-upošt. dod. znižanje -10% prebivališčem v v MO NM-upošt. dod. znižanje -8% prebivališčem v 

(500,81-10%=450,73) druge občine (361,58-8%=332,65) druge občine

450,73 €                         500,81 €             332,65 €                       361,58 €             

1 0 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
2 10 45,07 € 50,08 € 33,27 € 36,16 €
3 20 90,15 € 100,16 € 66,53 € 72,32 €

4 30 135,22 € 150,24 € 99,80 € 108,47 €

5 35 157,76 € 175,28 € 116,43 € 126,55 €

6 43 193,81 € 215,35 € 143,04 € 155,48 €

7 53 238,89 € 265,43 € 176,30 € 191,64 €

8 66 297,48 € 330,53 € 219,55 € 238,64 €

9 77 347,06 € 385,62 € 256,14 € 278,42 €

Starši otrok, za katere me MO NM dolžna kriti del cene programa in imajo otroke vključene v javne vrtce na območju MO NM, imajo ob 

predložitvi dokazil o reševanju osnovnega stanovanjskega problema, za en dohodkovni razred nižjo ceno glede na dohodkovni razred, 

ki ga določi center za socialno delo, in sicer od 2. do vključno 9. dohodkovnega razreda. 

Vrtcu, v katerega je vključen njegov otrok mora vložiti izjavo ter dokazila, ki so zapisana v 4. členu Sklepa o določitvi cen …

Če je otrok že vključen v vrtec in starši že uveljavljajo dodatno znižanje zaradi odplačevanja stanovanjskega kredita, vrtcu  izjavo in bančno potrdilo

o rednem odplačevanju kredita vrtcu dostavijo do 31. 8.  tekočega leta za uveljavljanje pravice v novem šolskem letu.

Ravnateljica: Jasmina Hidek
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