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Sp. Podravje • Subvencionirano poletno varstvo otrok Ie v nekaterih obcinah 

Med cenami vrtcev velike razlike - tudi 100 evrov in vee 
PoIet,Je Je Cas poCItnlc In dopustov, zato tadl za veCIno otrok v vrtcIh nastopl vsaj kak m_ premore, kI ga lahko preilYljo s svollml staril, starlml staril, z druilno 
In s prIJatelll. Skupaj greclo na morje, v bribe, na lzIete In poCneJo stYarl, za katere med latom zmanjka Case. 19odnja I_n pa Ie Cas, ko 58 mel spat napolnlJo, 
tudl z novlml kratkohlaenlkl, kar Ie za starie vellkokrat nemajhen flnanenl zaJogaJ. 

Zmotno je sieer mi!ljenje 
nekaterih, da je v vrteih eez 
poletje manj dela, saj je tam 
manj otrok. V poletnih me· 
seeih je !tevilo otrok v vrtcih 
manj!e, strokovni dela.vci ·.pa'· 
koristijo letni dopust, zato je 
zdruievanje oddelkov nonnal· 
no. Prisotne otroke se zdruiuje 
v staroStno mesane skiJPiiie'v ~ 

sldadu z normativi. Vzgojno in 
izobraievalno delo strokovnih . 
delaveev pa je tudi v tern casu 

. naertovano po naeelib in dljih 
uenega nacrta in je prilagojeno 
poCitniskim meseeem.Tako · 
vrtci Idjub vsemu poskrbijo za 
pester program in poucno vse· 
binG za otroke. 

Vrtec Pm) 
V ptujski vrtec je letos vpisa· 

nih 1047 otrok, ki S{j razpore· inost je na voljo za cas bolezni 
jeni v 60 oddelkov, v poletnih - otroka, ce je bolan vee kot en 
meseeih pa ga obiskuje malo mesee, plaea ie eetrtino svoje· 
vee kot polovica otrok .• V pole· ga deleia, ee pa je otrok bolan 
tnih meseeih je vrtee odprt vse !e dlje, pa ne placajo nie. 
dni, brez izjeme, zaprtih nima-
mo niti posameznih enot Sieer Vrtec Jurilnci 

111 je vpisanih 108 otrok, v 
poletnih meseeihga obiskiJje le 
med 50 in 60 otrol<. lmajo sest 
vzgojiteljic in sedem pomoc· 
nie vzgojiteljic, ki v poletnih 
meseeih korislijo letni dopust 
in jih je, giede na stevilo otrok, 
tudi manj. V Vrtee Jursinci so 
vpisani otrod iz vee obcin, za 
otroke lislib obein, ki imajo 
sprejet sklep 0 rezervaciji, to 
nudijo, sarna obcina Jur!ind 
pa tega sldepa ni sprejela. 

pa poleti vrtee obiskiJje manj 
otrok kot po navadi. Pred po
letjem starsi obicajno izpi!ejo 
otroke, ki gredo jeseni v solo, 
nekaj je rezervadj, nekaj pa 
jih je na dopustu. Po dolgole· 
tnih izkusnjab je vsako polerje 
vldjueenih malee vee kot pol<>
vica otrok in tudi vzgojiteljic 
ter pomocnie je pol manj. Tako 
kot se med solskim letom zju· 
traj in popoldan zdruiujejo, se 
sedaj vr!i zdruievanje skoli yes 
dan,< nam je povedala ravna· 
teljiea ptujskega vrtea Boiena Vrtec Majiperk 
Bratui. Po besedab ravnatelji· 
ee se programi cez poletje ne 
spremenijo bistveno, vsaj ne v 
skodo otrok. Poleti pray tako 
delajo vse po programu, uvaja
jo sieer drugacne oblikc, saj jim 
vreme omogoca, da veliko vee 
Casa prdivijo zunaj, tako Vlg<>
jiteljice prilagojeno izvajajo d<>
locene dejavnosti kar zunaj. 

Star!i otrok imajo cezpole· 
tje moinost izkoristiti rezer
vadjo, to pomeni, da lokalna 
skupnost omogoca star!em, da 
za cas poletnih poCitnic otroka 
izpisejo in za ta cas plaCujejo Ie 
polovieo svojega deleia. Njego- ' 
vo drugo polovieo pa pok!iva 
lokalna skupnost Enaka m<>-

Trenutno je vrtee na Bregu v 
fazi prenavljanja, zato so otrod 
preseljeni v prostore Sole. Cez 
leta je malo manj kot 1000trok 
razdeljenih v pet oddelkov, 
v Casu poletnih poCitnie pa 
jih zdruiijo v dye oziroma tri 
skiJpine. PoCitniski program 
v Vrtcu Majsperk pomeni vee 
proste igre, otrOei veliko Casa 
preiivijo zunaj. Moinosli reo 
zervadj v Vrtcu Majsperl< ni. 

Vrtec Destmlk
Trnovska vas 
, " V Vrlee Destrnik je vpisanih 
80 otrok, ki so razdeljeni v stiri 
oddelke, v Trnovski vasi pa 59, 

Ii so razdeljeni v tri oddelke. 
V e"$u dopustov in poeitnie 
otroke kombinirajo v manj!e 
meSane skupine. Trenutno jih 
je v Trnovski vasi pribliino 30, 
v Destrniku pa pribliino 10 
vee. Stevilo otrok se dnevno 
spreminja; starsi namre': odja· 
vijo otrOke, pa jih vCasih Idjub 
temu pripeljejo ali obratno. V 
poletnih meseeih, predvsem v 
juliju in avgustu, starsi izpisuje·' 
jo lisre otroke, ki gredo jeseni v 
Solo. Glede na to, da so v pole· 
tnih meseeih sku pine kombini· 
rane, jt pwgram naravnan bolj 
varstveno kot vzgojno. Starsi 
labko v DestrnikiI korislijo 
moinost rezervadje, ee otroke 
za cas poletja izpisejo, plaeajo 
70 % njihovega zneska, obeina 
Trnovska vas pa sistema rezer· 
vadj !e ni sprejela. 

Vrtec SV. Andraz 
eez leto je v vrtcu 33 otrok 

v dveh oddelkih. Med poeitni· 
cami pa sta skupini zdruieni, 
otrOk je od 12 do 20. Od stirih 
vzgojiteljie sta cez poletje ve
dno prisotni dye. Vsebina pr<>
grama jt prilagojena stevilu 
otrok in vremenu, ki jim omn
goca veliko igre na prostem. 
1I1di v Vitomareih labko starsi 
otrOke eez poletje izpi!ejo, za 
ta cas pa placajo Ie 30 % izraCu· 
nanega zneska. 

Vrtec KldriCevo 
111 je eez leto 187 otrok v 

slirih oddelkih prve starostne 
skupine in Seslib oddelkih 
druge starostne skupine ter 21 
elanie strokovnega osebja. P<>
leli se njihovo !tevilo iz dneva 

Zasebni vrtci 
Predsolsko vzgojo v Sioveniji izvajajo javni in zasebni vrt· 

ci. Ustanoviteljiea javnega vrtca je ObCina, zasebni vrtec pa 
lahko ustanovijo domace in tuje pravne ali fizicne osebe. 
Pomanjkanje kapacitet v otrnSkih vrtcih je spodbudilo odpr· 
lje zasebnega varstva. Bolj kot privatni vrtci je priljubljeno 
registrirano varstvo otrok. Privatni vrtec mora namree izpo~ 
njevati vse prostorske standarde in normative, ki jih doloci 
ministrstvo za Solstvo. Pridobivanje ustreznih dovoljenj za 
opravljanje dejavnosti zasebnega vrtea po besedah pozna
valcev traja od dveh do treh let, medtem pa postopki za 
odpiranje samostojnega podjetniStva, v okviru katerega je 
med drugim lahko registrirano varstvo otrok, trajajo Ie nekaj 
minut, pri tem pa zakon omejuje stevilo otrok, ki jih lahko 
varuh varuje na svojem domu, in sicer to stevilo ne sme pre
segati Sest otrok. Cene zasebnih vrtcev so lahko primerljive 
s cenami javnih vrteev, vendar so na splnSno zasebni vrtci 
malce draiji. 

Na Pluju enG reglstrirano varstvo 
In dva zavoda 

Registrirano varstvo otrok Jeiki leii v mirnem delu Ptuja 
in nudi celodnevno ter obCasno varstvo, Sprejemajo olmke, 
stare od enajst mesecev do pet let. Glede casa varstva so 
se pripravljeni tudi prilagoditi potrebam in ieljam starSev, 
Maksimalno stevilo otrok. ki jih lahko sprejmejo, je sest. 

Zasebni zavod Zajcki je od konca lanskega leta zasebni 
zavod, ki nudi varstvo prvega starostnega obdobja. in sicer 
od 10 mesecev do 3. leta starosti. vpis pa je moien skozi 
vse leto. Trenutno ga obiskuje 13 otrok, za katere skrbita 
dva zaposlena, moi in iena, obcasno pa jima pomaga tu£ji 
hCerka, ki koncuje studij predsolske vzgoje. 

Waldorfski vrtec Ptuj spada pod organizacijsko enolo Lju· 
bljana, trenutno pa je v ustanavljanju zasebni vzgojno-iz<>
braievalni zavod za negovanje svobodnega otrostva vrtee 
Vilinski gaj, ki bo pray tako deloval po principih waldorfske 
pedagogike, kjer dajejo velik poudarek na intimno vzdusje, 
kJer se neguje posameznika, pri tern pa se upostevajo nje
gove individualne zmoinosti. Vanj je trenutno vpisanih 13 
otrok. 

"""'clja KovaCec 

c- m •• 86n ••• varstva po starostnlh akuplnah v vrtcIh SpocInJeaa PocIravja 

1-3 leta ~Iet J.-4leta 4-6 let 1-21etl 2-4 leta 2-6 let Komb.odd, 

Vltee Pluj 420,02€ 365,82 € 338,09€ 389,78€ 

Vrtec Hajdlna 443,03€ 348,37 € 

Vrtee Kidrlcavo 427,59€ 323,14 € 

Vrtec CIrl<ovce 414,40 € 281,90 € 

Vitae Destmlk 414,21 € 320,31 € 

Vrtec Tmovaka va. 421.70 € 320,40 € 

Vitae Jurilnei 387,38£ 316,70 € 

Vrtec Majipetf< 433,80 € 339,83€ 

Vrtee Sv. Andra! 369,61 € 353,37€ 

Vrtec~ 442,75 € 266,38€ 

Vrtae Vldam 438,00€ 299,00€ 324,OO€ 

Vrtec :temIe 464,66 € 364,98€ 

Vitae Goriinica 439,21 € 327,97 £ 

Vrtec MarkoYCI 478.89 € 308,78 £ 

Vrtee Clrkulana 346,45€ 279,46€ 423,00€ 346,45 £ 

Vrtee PodIehnik 422,31 € 362.41 € 364,16€ 

Vrtae Dornava 397,16€ 339,60€ 289,11 € 375,41 € 

Vrtec Sredlie& ob Dravl 397,52 € 314,26€ 341,67€ 

Vrtae Onno% 469,39€ 337,25 € 374,69€ 

Vrtec VaUka Nadelja 469,39 € 337,25 € 374,69 € 

Vrtee Podgorcl 469,39 £ 337,25€ 374,69€ 

Vrtec Svetl Mlklavi 469,39 € 337;25€ 374,69€ 

Vrtae Ivanjkovel 469,39€ 337,25€ 374,69€ 
Mojca Zemljar!C, PalficlJa Kova~ 
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Rezervaclje: moinost 
lIeasnega izplsa Iz mea 

StarSi. ki imajo poleg letnega dopusta tudi moznost var
siva pri starih starSih, se po navadi odloeijo za zaeasen izpis 
otroka iz vrtca oziroma rezervacijo. V Casu poletnih poeitnic 
je namree otroka mogoee zaCasno izpisati iz vrtca za na} 
manj 30 in najveC 60 koledarskih dni, vendar te mol'nosti 
ne nudijo vsi vrtci. To je na voijo Ie starSem v obCinah, ki 
sprejmejo sklep 0 rezervaciji. saj jim ralliko zneska krije pray 
obCina. StarSi, ki v Casu poletja v vrtcu rezervirajo mesto za 
svojega otroka, plaCajo za mesec. ko je bi! otrok odsoten vse 
dni, manj kot sicer, med 30 in 70 %, visina zneska pa se od 
obCine do obCine razlikuje. 

. v dan spreminja, po pribliZni 
oceni jih v vrtec hodi polovica. 
Poletni program je prilagojen 
vremenskim razmeram, veliko 
Casa preZivijo runaj, ko pa je 
vroee, so igre z vodo Se pose· 
bej aktualne. Stars; otrok, ki 
obiskujejo vrtec v Kidrieevem, 
imajo momost koristiti rezer
vadjo, v Casu otrokove 000 
tnosti plaeajo polovico svojega 
zneska. 

VrtecVldem 

jo starli moinost kori~njil 
3().doevne rezervadje. Stroski 
plaCila varstva za starSe za Cas 
korlSCeoja rezervacije znaSajo 

. 50 odstotkov redoe ceoe. 

vrtec Zetale 
V Vrtcu :lewe je za Solsko 

Ieto 2013/14 vpisanih 40 otrok, 
ki so razporejeni v tri oddelke, 
oekaj mest je Se prostih. Zapo
sieoe so tri vzgojiteljice in tri 
pomocnice, od katerih ena do
polojuje svojo obvezo s cisce· 
ojem in pranjem. Ker je v Casu 
poletja v vrtcu prisotna sarno 
polovica otrok, se oddelki v 
tem Casu zdruiujejo. Pray tako 
je v casu poletja mozno koristi
tLrezervadjo. V tem primeru 
se plaCilo varstva za starSe zni· 
fa za 50 odstotkov cene. 

Vrtec Podlehnlk 

Tednikov objektiv 

vali trije oddelki, v katere je 
vpisanih 39 otrok. Zaposlene 

. so tri vzgojiteljice in 2,75 po
moCnice vzgojiteljice. Poletno 
varstvo poteka normalno, po 
potrebi oddelke v Casu poletja 
zdruiujejo. Rezervadje v Casu 
poeitnic so mozne, in sicer se 
pri izpisu otroka za yes mesec 
cena za starSe zniia za 50 od· 
stotkov. 

Vrtec Clrkulane 
·lavre 

V Vrtcu Cirkulane so stirje 
oddelki, v katere je vpisanih 
66 otrok, v Zavrfu p. dva ad
delka, ki ju obiskuje 33 otrok. 
V Cirkulanah so zaposlene stiri 
vzgojiteljice in stiri pomocni· 
ce, v Zavreu pa dye vzgojiteljid 
in dYe pomocnici. V poletnem 
casu varstvo otrok poteka ne
moteno, ne glede na stevilo 
otrok, ki v Casu poletja obi
skujejo vrtec. Rezervacij mest 
v vrtdh Cirkulane in Zavrc v 
Casu poletja nimajo. 

Vrtec Gorlinlca 
Vrtec GoriSnica v Solskem 

letu 2012/13 obiskuje 158 
otrok, ki so razdeljeni v osem 
skupin. Zaposlenih imajo 
osem vzgojiteljic in 9,5 po
moCnice vzgojiteijice. V Casu 
poletnih mesecev oddelke 
zdruiujejo, starSi pa lahko 
uveljavljajo tudi polemo rezer
vadjo (do 30 koledarskib dni) 
in za ta Cas za varstvo plaeajo 
polovico cene. 

nega otroka. Skupno je v VIZ 
Vrtec Ormoz zaposlenih 58 -
sodelavcev in sodelavk. V pole· 
tnih mesecih so odprte vse tri 
enote. Ker je zaradi poeitnic 
otrok v vrtdh manj, so. oddelki 
zdrul'eni. Obisk otrok je v po
Ietnih mesecih v VIZ Vrtec Or-
. mo:! pribliZno 50-0dstoten. 

Vrtec Mlldavi 
priOrmoiu 

K Vrtcu Mildavi pri Ormoiu 
sodi tudi dislocirani oddelek 
na podruZnici Kog. Doiga leta 
sta bila v Mildaviu dva od
delka ter en na Kogu, lani so 

. imeli v Mildaviu tri oddelke 
ter enega na Kogu, za Solsko 
leto 2013/14 imajo odobrenih 
pet oddelkov: tri v Mildaviu 
ter dva na Kogu. Skupaj imajo 
vpisanih 70 otrok, od !ega v 
Mildaviu 44 ter na Kogu 26. 
V skladu s poviSanjem Stevila 
oddelkov se je povecalo tudi 
stevilo delovnih mest. V Vrtcu 
Mildavi s podruZnico Kog je 
tako zaposlenih pet vzgojiteljic 
in 5,5 pomoCnice vzgojiteljice. 
V vrtcu v Mildaviu se oddelki 
v Casu poeitnic zdruiujejo, na 
Kogu vrtec julija deluje nemo
teno, avgusta pa ga zaradi pre· 
majhnega stevila otrok, ki bi v 
tern Casu obiskovali vrtec, za· 
prejo. Prijavljeni otrod lahko 
v tem Casu obiskujejo vrtec v 
Mildaviu. 

Vrtec lvanjkovd 

V Vrtcu Videm (v Vidmu, 
Leskovcu in na Selih)' so imeli 
v Solskein letu 2012/13 deset 
oddelkov. Vrtec obiskuje 180 
otrok, zaposlenih je 21 vzgo
jiteljic in pomocnic tel" .ena 
spremljevalka gibalno ovirane
ga otroka. V poletnih mesedh 
vrtec normalno posluje, oddel· 
ki pa se glede na stevilo otrok, 
ki vrtec v tem casu obiskujejo, 
po potrebi zdruiujejo. Od 15. 
junija do 15. septembra ima· 

V Vrtcu Podlehnik bodo v 
Solskem letu 2013/14 delo- ' Vrtec Dornava 

V Vrtcu lvanjkovci imajo v 
Solskem letu 2012/13 tri oddel
ke in 52 vpisanih otrok. Zapo
slene so tri vlgojiteljice in 3,4 
pomoCnice vzgojiteljice. V Sol
skem letu 2013/14 se bo stevilo 
vpisanih otrok v Vrtcu Ivan~ 
kovd povisalo, in sicer imajo 
vpisanih 64 otrok, ki bodo 
razporejeni v stiri oddelke. 
Zaradi uvedbe dodamega od
delka pripravljajo tudi predlog 
sistemizadje delovnih.mest in 
so v fazi pridobivanjasoglasij 
za novo zaposlitev. · 

Ce 51 deloveD ID poiteD, 
plaCaSvee 

Nova SOCialna zakonodaja, ki sicer veIja ad lansl<eea januarja, 
je po !epih udariIa StsviIne starSe. PII fznIclunu cene za vrtec se 
narn/eC ~ vsi dohodkI, premienine in nepremICnIne tel' 
prihranki na banki. Da ncwa zal<onodaja prizadene Ie najbogatej
Sa, je Ie prav1jic8. ReaIno6t kale, da je zakonodaja najbolJ ok/&
stlIa druiInske proraCune tistlh stariev, kI preJemajo ~ 
pIaCo. 

Z viSjim zneskom na poIoZnicl se je sreCaIa tudi mlada dl'll
fins iz Ptuja. Nina B. in 0811<0 K. sta staiia SesIIetnemu VIdu 
in osemielnemu Janu. Dba sta zaposlena, Nina je samostojna 
podjetnlca, Darko je zaposien v javnem podjeIju. iIvi]o v vee kot 
SID let stan hiSi, ki jo je Nina po darilni pogodbi dobiIa ad babice. 
Skupaj z Darl<orn sta najela !credit, da sta jo v celoti preoovila. 5j. 

nova bosta jeseni ZIt oba SoIa~a. v Casu spremembe zakooodaje 
po je vrtec obIskovaIle Vid. Nina se spominja, da je bit to Pf8Vi 
Sok, cena se je nenadoma poviSaJa, in to za skotaj SID fMfN. 

Pred spremembo so plaCevall prIbIiino 50 fN«N, po spremembi 
zakonodaje pa kar 130 fMrN. To po Sa nl bIIo vse, pIaOOvatl so 
morali Sa za nazaj. Tako so Sa pol leta p!ejemall poIoinIco za 220 
fMrN .• NepraviCno je, da se prj izraCunu upoAteva nePremtcntna. 
v kateri Zillimo in v katero smo mGIlIti veIiko vIo!Iti, ne vern, za. 
kaj po na Pfirner ne upoStevajo kredita In ostallh stroSkov, kI Jh 
imamo. Ce si priden in poSteno dalaS, driavi pIaCujeS vee,. Pf8Vi 
rnamica Nina. Kat je dejaIa, se spornnl, da je takrat precej star
Sev svoje otroke izpisalo iz vrtca, sa) takSnih zneskov enostavno 
niso ~ pIaCevati. Nekaterl so to lahko storilt. mnogi po otrok 
nimajo kam dati in druge Izbire f)IIlIIZaptaV nirnajo. 

..... rrVE KG ECec 

V Vrtcu Dornava imajo 
pet oddelkov, vrtec obiskuje 
95 otrok. ZaposleJtih je pet 
vzgojiteljic in 5,5 pomoCnice. 
Varstvo otrok v Casu poletja 
poteka nemoteno: oddelke po 
potrebi v tem Casu zdruiujejo. 
V Casu poCitnic so mome reo 
zervacije, in sicer za najmanj 
en ali najvec dva meseca. V 
Casu rezervacije se cena zniia 

. za 50 odstotkov. 

Vrtec Markovcl 
V Vrtcu Markovd je osem 

oddelkov, vrtec obiskuje 140 
otrok Zaposlenih je devet 
vzgojiteljic ter 8,5 pomOCni
ce. Varstvo v Casu poletja teee 
po ustaljenem ritmu, oddelke 
v. tem Casu po potrebi tudi 
zdruiujejo. Rezervacija mesta 
v Casu poletja je moiDa, starli 
v tem primeru pokrijejo 300d· 
stotkov cene. 

VIZ Vrtec Ormoi 
Trije vrtci v obcini Ormo:! 

(Ormoz, Podgorci in Veli· 
ka Nedelja) delujejo v okviru 
vzgojno-izobraievaloega zavo
da (VIZ) Vrtec Ormoz. Skupno 
stevilo oddelkov v vseh treh 
enotah je 19. V Ormoiu je de· 
set oddelkov, v Veliki Nedelji 
pet in v Podgorcih stirje od
delki. Skupno je v vse tri vrtce 
vkIjucenih 310 otrok. V Vrtcu 
Velika Nedelja je otrok 70, za· 
poslenih pa 10,5 vzgojiteljic 
in pomocnic; v Podgorcih je 
v oddelke vldjucenih 60 otrok 
in zaposlenih 8,5 vzgojiteljic 
in pomocnic; v Vrtec Ormo:! 
je vldjueenih ISO otrok ter 
zaposlenih 21 vzgojiteljic in 
pomocnic. Zaposlena je tudi 
spremljevalka gibalno ovira· 

Sicer je v vseh vrtdh, ki de· 
lujejo na obmocju obCine Or· 
mol, v Casu poletnih poCitnic 
'mo:!no uveljavljati enomesec
ni izpis otroka iz vrtca in hkra· 
ti rezervirati mesto v izbranem 
oddcl!ru. Za enomesecno od- . 
sotnost otroka starli plaeajo 
50 odstotkov sicerSnje cene. 
V Vrtec lvanjkovd je vpisanih 
tudi nekaj otrok iz sosednjih 
obCin Ljutomer in Sv. Tomai, 
pri eemer ObCina Sv. Toma:! 
50-0dstotnega popusta · pri 
starlih ne pokriva. . 

Vrtec SredliCe 
. obDravl 

V Vrtcu SrediSCe ob Dravi 
imajo pet oddelkov, ob zacet· 
ku Solskega leta je bilo vpisa· 
nih 74 otrok. Zaposlenih je pet 
vzgojiteljic in pet pomocnic 
vzgojiteljice. Zaradi manjSega 
stevila otrok v skupinah v julio 
ju in avgustu oddelke zdru:!u
jejo. V Casu poletnih mesecev 
Gullj in avgust) je molen zaea· 
sni izpis otroka iz vrtca. V tem 
primeru znaSajo stroski oskrb
nine za starSe 50 odstotkov, 
pray tako se ceoa programa 
zniia za stroske neporabljenih 
Zivil. 

hfl1d}a KovaCec, 
MojcllZem(/llrfc 
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FO&o: Cnomir QoznUI 

..... .... CSO PIuJ: oVIcICOzazaifaltle pWIIawtllev_ 
raID ....... _ dill JINd 1IItfI~ aIR CIIboIIa' .... 

~"'I'." 
Kako do nliJep plaClla vrtca? 

Z ZI~I RlIR elf ........ pmIc iii jamIb ndIIIIv.1d sa Ie 
ZIIieIIMjrII , IeIu 2012, sa ceMII za I8CIIlno dele prevzeII 
.. .... a wlGCza ••• I'1I111l1 .IDII. odnIIna JT'pQlllEpIa-
.. willa. w.. pI8iIIowt. ..... po ZIIIDIw 0 ..... 

... pIlIIIIc II JamIh ndIIIIv "'., .... 1t8Iil za aIIoka, Id 10 

""hnl' jaIII wtIc, ..... wtsc. Il00.1 .......... 
wille, Id salluaclrall .UIa.,.1ftIIIiunL 

\1oiIII za znlfano pia&! sa uvetJavUa prj pristojnem Centru za 
socialno deIo (CSOI1n ne oballSham orpnu, kot je biIo to pred 
uve/jaIIIt'<ijo Zakooa 0 uveIjavtjehju pravic IZ javnih sredsleV. RIll
IIko med pIaBIom SII!Iev In C8/lO prqpama IZ javnIh sredsleV 
zagota4ja obCina, I<jer Imejo starS! stalno prebiYaIISCe. Ce starS! 
zamudijo rok, sa zniWlo pia&! uveIjavl s prvim dnern nasIednje
p _ ko so oddaIl 'Ifo&e. 

Marjana Skok Iz CSO Ptuj poudatja, da je vIogo treba oddati 
_ dill prej, predan sa otrok lIIIljuCi v vrtae. .To pomeni, lie se 
0II0k vt<ljuCi v 'II1IIc s 1. septembrom. mora bftj vIoga na Centru 
najI<asneje v zaCetku avgusIa, ker odlO&la priCne veljati s prvim 
naslednjlm mesecem ad oddaje vIoge, adloCba za nazaj ne vella. 
Ce vIoge ne oddajo pravoCasno, prvi mesec plaCejo!e poIni zoe. 
sek .• Program kritja razlike pa se izvaja med vrtcern In obCino. 
CSD samo izda odloCbo. Star!em prlpada pravica do zniZanega 
plaCila vrtI:a ad Pfveg& dne nasIednjega meseca po vtoiitvi vIo
ge, podeIi po se za obdobje enega leta ali do spremembe dajstev 
in oI«lIiSclin, ki vpIlvajo na priznanje pravice. V odIoCbi ni nave
den znesek, doloCen je sarno odstotek, ki se preraeuna gIede 
oa prernoZenje star5ev, dohodek preteklega koIedarskep leta 
.n prjhranke. ViSina pfaCila vrtca se ugotavIja gJede na povpreCnl 
meseCni dohodek na osebo. Sta1'Si, kI irnajo v vrtcu dva otroka 
all vee, z uveIjavitvjjo plaCajo 30 % pIaCUa za drugega otroka, kl 
jim je doioCeno kot zniiano pIaCUa vrtca, za vsakega nadaijnjega 
otroka po so oproS6eni pIaCiIa vrtca. Za plaCilo vrtI:a je 9 dohod
kovnIh razredov, od Cesar je prvi popoInoma oproSCen plaCila 
vrtca. Sta.sem, kI ne uveljavtjajo zniZanega pIaCiIa vrtca in so 
zavezancj za dohodnino v Republil<l SIoYen!Jl, vrtec Izstavi rsCun 
v viM najviSjega dohodkovnega razreda po Iestvici (77 %~ Do
hcdkovni raZl'edi se izraCunajo na podlagl flCNp!eCnega meseO
nega dohodka na osebo v odstotkIh ad neto povpreCne plaCe, kI 
je v leW 2012 znaSela 991,44 e¥I1I. 

*111 m Ie vIiJo IUb¥eacIjo 
Ne gJede na doIoCen najvlSjl odstoteI< subveIocije se lahko do

IOOi !e vt§ji, In SiCer se to ZCodi v izrednIh primerih, ko se druiina 
znajde v SIIski. ko ostane bnIz dohodka, podatId preteIdega leta 
pa so kalali viSjo 'II9dno6t. Po besedah Skokove je naloga Cen
tra, da preua razmere In v sldadu s tern izda adloCbo. Na ptu} 
skein obrnoI'4u obstaja Sa ens i1jema. Svetnlki oboline MaIkovci 
so namreC spreJell sklep, da sa prj izraCunu YISine subvencije 
upoAteva tudi kredIl za reiewnje staooYanjskega problema. Po
doben sIstern je Sa pred dvema Ietoma imela tudi obCina Ptuj, 
R8I.o so to ukinill. Po besedah stariev se je znesek na poIolnici 
za 'II1IIc znatno razllluwaI ad danaSnjefII, ko Sa vedno imajo kre
<lit za nepremiCnino, nepNmiCnina kot taka pa Jim je prj obraCu
nevi subvencije sarno v brame. 

Palilel. Ko •• c.c 
Za plaCUo vrtI:a je na podJagi povpreCnega meseenega dohod

ka ad neto povpreCne plaCe doloCenlh devet dohadkovnlb razre
daY, ad Cesar je prvi popoinoma oproS6en plaCila vrtca. 
Dohodkovni Po~ rnese¢nI PlaCllo sta~v v 
razred dohodek na osebo odstolku od cane 

v % od neto programa 
poI/\XlItne pIoWe 

1 do 18% 
2 nad18%do30% 10% 
3 nad30%do36% 20% 

" nad36%do42% 30% 
5 nad42%do53% 35% 
6 nad53%do64% 43% 
7 nad64%do82% 53% 
8 nad82 % do 99 % 66% 
9 nad 99 % 77% 

'II< MOO5Z 


