
UVELJAVLJANJE REZERVACIJE

Starši otrok, za katere je Občina Litija dolžna po veljavni zakonodaji 
kriti del cene programa predšolske vzgoje v vrtcu, lahko uveljavljajo 
rezervacijo  zaradi  počitniške  odsotnosti  otroka  enkrat  letno  v 
obdobju od 1. julija do 31. avgusta. Rezervacijo lahko uveljavljajo za 
NEPREKINJENO odsotnost  najmanj  en  in  največ  dva  meseca. 
Starši  plačajo,  ob  upoštevanju  odštetega  ustreznega  deleža 
neporabljenih živil, 30 % njihovega plačila, določenega z odločbo, ki 
jo izda Občina Litija (Uradni  list 76/2008 - Sklep o določitvi  cen 
programov  predšolske  vzgoje  v  Občini  Litija  in  znižanju  plačil 
staršev).
Starši  pa  lahko  izven  termina  uveljavljajo  rezervacijo  zaradi 
odsotnosti otroka v primeru opravičene bolniške odsotnosti otroka. 
Opravičeno  odsotnost  dokazujejo  z  originalnim  zdravniškim 
opravičilom.

OBRAČUNAVANJE ODSOTNOSTI
Odsotnost  otroka  starši sporočijo  v  vrtec  do  12.  ure.  Na  podlagi 
pravočasne odjave se odštejejo stroški prehrane za odsotne dni. 

PLAČILO PROGRAMA
Plačilo staršev za programe v vrtcu določi Občina Litija na podlagi 
lestvice, ki starše razvršča v razrede.

Pri  razvrščanju  v  razrede  se  upošteva  mesečni  dohodek  na 
družinskega člana v primerjavi s povprečno plačo v Republiki Sloveniji 
in upošteva premoženje družine.

Starši plačajo največ 80% in najmanj 10% cene programa, v katerega 
je vključen otrok. Če je v vrtec vključen več kot en otrok iz družine, 



starši za starejšega otroka plačujejo za en razred nižjo ceno, za 
mlajše otroke pa so plačila oproščeni.

Starši novincev lahko uveljavljajo znižano plačilo vrtca tako, da 
oddajo vlogo pri pristojnem občinskem organu najkasneje 15 dni pred 
vstopom otroka v vrtec. Vsi ostali starši pa vlogo oddajo predvidoma 
do 15. novembra tekočega leta za naslednje šolsko leto. Če starši 
vključijo v vrtec še drugega oz. nadaljnjega otroka in jim je za 
starejšega otroka že določeno plačilo za vrtec, uveljavljajo 
oprostitev plačila za mlajšega otoka na posebnem obrazcu pri 
pristojnem organu občine. 

FINANCIRANJE 9 – URNE OZIROMA 10 - URNE VKLJUČITVE 
OTROKA

Občinski svet Občine Litija soglaša, da se bo iz proračuna Občine 
Litija (so)financiralo stroške 9 – urne vključitve otroka v programe 
predšolske vzgoje oziroma 10 –ure pod pogojem, da sta oba starša 
zaposlena v kraju, ki je od vrtca oddaljen več kot 30  km. V kolikor 
bodo  otroci  vključeni  v  programe  predšolske  vzgoje  dalj  časa,  so 
starši dolžni pokriti stroške daljše vključitve. Enako velja za starše, 
če ne pridejo po svojega otroka do konca poslovnega časa vrtca. Ceno 
podaljšanega varstva  otroka  po  končanem poslovnem času  vrtca  in 
ceno  vključitve  otroka  v  vrtec  nad  9  oziroma  10  ur,  določi  svet 
zavoda.
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