VRTEC - Vnos odločb C.S.D. o znižanem plačilu vrtca od 01.09.2021
Vezano na zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o vrtcih (v nadaljevanju: ZVrt-G), ki uvaja spremembe
na področju plačila vrtca s 1. 9. 2021 smo morali tudi v programu vrtec narediti nekaj prilagoditev. Nujno je,
da najprej prenesete zadnjo različico programa. Ta mora imeti datum najmanj 3. 9. 2021.
Zakon namreč pravi da:
• starši, ki imajo v vrtec hkrati vključena dva otroka so plačila za mlajšega otroka oproščeni;
• starši so oproščeni plačila za vrtec za tretjega in vsakega naslednjega otroka iz iste družine, ne glede na
to ali je v vrtec vključen hkrati s svojim sorojencem;
• sredstva za sofinanciranje plačil staršev, ki imajo v vrtec hkrati vključena dva otroka oziroma imajo v vrtec
vključenega tretjega in vsakega naslednjega otroka se zagotavljajo iz državnega proračuna.
Z drugimi besedami; tretji in vsak naslednji otrok je vedno brezplačen. Drugi otrok (mlajši) pa je brezplačen
le v kolikor ima v vrtcu tudi starejšega sorojenca.
Starši naj bi sicer CSD obveščali o vsaki spremembi, ki vpliva na že izdano odločbo (tudi medletni izpise otrok)
o znižanem plačilu vrtca. Ker pa starši tega v praksi ne počnejo, tudi ni pričakovati, da bomo s strani CSD prejeli
novo odločbo s spremembami priznanega znižanja plačila vrtca vsakič, ko se bo sprememba, ki nanjo vpliva res
zgodila. Tako bomo še vedno morali sami slediti kdaj se bodo starejši sorojenci iz vrtca izpisali in takrat vnesli
navidezno novo odločbo enako, kot smo to že počeli do sedaj.
Do sedaj je veljalo da v kolikor smo v polje »Zaporedni sorojenec« vnesli številko:
• »1«, da gre to za prvega otroka po
starosti in bo starš zanj plačal znižano
plačilo v procentu, ki je naveden na
odločbi;
• »2«, da gre za drugega (mlajšega)
otroka in starš zanj plača znižano
plačilo v procentu iz odločbe dodatno
pa mu ministrstvo krije 70%
preostanka plačila;
• »3« in vsaka naslednja številka pa
predstavlja tretjega ali vsakega
naslednjega sorojenca po starosti za
katerega starš ne potrebuje plačati
vrtca saj mu preostanek krije
ministerstvo v celoti.
Enako bomo v to polje vnašali tudi sedaj. Program smo namreč popravili tako, da številka »2« v polju
»Zaporedni sorojenec, od 01.09.2021 ne predstavlja več kritje ministerstva 70% preostanka plačila za tega
otroka ampak 100% kritje. Tako vam že vnesenih odločb, ki so veljavne še po 01.09.2021 ni potrebno
kakorkoli popravljati.
Pozorni pa bodite na izpise iz vrtca vseh prvorojencev. Z datumom izpisa prvorojenca se namreč prekine
pravica do 100% kritja preostanka plačila s strani MŠŠ za drugega sorojenca. Takrat morate vnesti navidezno
(ali pa pravo, če ste to mogoče prejeli) odločbo z enakimi podatki kot je obstoječa odločba. Le datum pričetka
veljavnosti te »navidezne« odločbe vnesite prvi naslednji dan po datumu izpisa prvorojenca. V polju
»Zaporedni sorojenec« pa drugorojencu, ne glede na to, da ni prvorojenec postavite številko »1«. Tako bo od
začetka veljavnosti take odločbe program temu otroku obračunal znižanje zgolj po procentu iz odločbe
Ostanite zdravi!
Ljubljana, 7.9.2021
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