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OBVESTILO O MOŽNOSTI SUBVENCIONIRANJA VRTCA V NARAVI 

 
Spoštovani starši, 
 
po pridobitvi prijavnic otrok za vrtec v naravi (CŠOD Čebelica, 22.–24. februar 2021) vas 
obveščamo, da bo cena bivanja v naravi za enega otroka znašala 80,01 € (ob udeležbi 41 
prijavljenih otrok in 5 spremljevalk). Plačilo bo možno v 3 obrokih. 
 
Če ocenjujete, da ne boste zmogli plačati celotnega zneska, imate od 23. novembra do 3. 
decembra 2021 možnost vložiti vlogo za subvencioniranje bivanja v naravi. Vloga je priložena 
k temu dopisu. 
 
Vrtec pri znižanju celotne cene bivanja otrok v naravi upošteva naslednje kriterije: 

A. prejemanje socialne denarne pomoči po predpisih o socialnem varstvu (Če starši 
otroka prejemajo socialno denarno pomoč po predpisih o socialnem varstvu, je otrok 
upravičen do brezplačnega bivanja v naravi.)  

B. Otrok je upravičen do subvencioniranja bivanja v naravi v celoti ali v deležu glede na 
neto osebni dohodek na družinskega člana 
 

 
 
Če vlagatelj z dokazili izkaže dejstva, ki vplivajo na socialno-ekonomski položaj družine, npr:  

C. dolgotrajna bolezen v družini, 
D. dolgotrajnejši socialni problemi ter druge specifike v družini, 

komisija pri višini subvencije upošteva tudi višino neto dohodka na družinskega člana. Komisija 
lahko odloči, da se prispevek otroka za bivanje v naravi za takšne primere subvencionira v 
celoti ali v deležu. Višino deleža določi komisija. 
 
 
 

(nadaljevanje na drugi strani) 
 
 
 

Dohodek na družinskega člana v % glede 
na povprečno plačo v RS 

Delež subvencioniranja 

do 20 % 100 % 

od 21 % do 30 % 50 % 



 

 
Vlogi za subvencioniranje bivanja otrok v naravi predložite potrebne podatke v naslednji 
obliki:  
– odločba o denarni socialni pomoči po predpisih o socialnem varstvu, izdana s strani 
pristojnega centra za socialno delo, v kolikor družina prejema denarno socialno pomoč,  

– odločba o višini otroškega dodatka, izdana s strani pristojnega centra za socialno delo, v 
kolikor družina prejema otroški dodatek,  

– potrdilo o brezposelnosti in potrdilo o višini denarnega nadomestila za čas brezposelnosti, 
izdano s strani Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje; v primeru, da niso prijavljeni za 
zavodu, pa potrdilo o zdravstvenem zavarovanju, 

– potrdilo o višini preživnine, ki ga izda center za socialno delo, v kolikor je kateri od družinskih 
članov do preživnine upravičen,  

– potrdilo o zdravstvenem stanju, izdano s strani zdravnika ali z odločbo zdravstvene komisije, 
v kolikor gre za dolgotrajnejšo bolezen v družini ali invalidnost,  
– pisna obrazložitev o socialnem stanju v družini, izdana s strani pristojnega centra za socialno 
delo ali šolske svetovalne službe, v kolikor gre za dolgotrajnejši socialni problem in drugo 
specifiko v družini.  
 
O upravičenosti do znižanja bo odločila komisija na podlagi podatkov iz dokazil, priloženih 
vlogi.  Starši boste o odločitvi pisno obveščeni v 15 dneh od preteka roka za oddajo popolne 
vloge. 
 
Dodatne informacije lahko dobite pri svetovalni delavki vrtca Simoni Laknar Strahinić 
(simona.laknar.strahinic@ostpavcka.si). 
 
Zaradi občutljivosti podatkov, razvidnih iz prilog, predlagamo, da vlogo s priloženimi dokazili 
pošljete priporočeno po pošti (OŠ Toneta Pavčka – Vrtec Cepetavček, Postaja 1, 8216 Mirna 
Peč). Le v izrednem primeru pošljite na e-naslov svetovalne delavke vrtca 
(simona.laknar.strahinic@ostpavcka.si).  
 
Dokumentacijo zbiramo od 23. novembra do 3. decembra 2020. 
 
 
Informacije o programu vrtca v naravi bomo posredovali na roditeljskem sestanku, o katerem 
boste obveščeni naknadno. 
 
Lep pozdrav 
 
 
Svetovalna delavka                                                                                                 Ravnatelj                          
Simona Laknar Strahinić       Danijel Brezovar
  

 
 

 

 

mailto:simona.laknar.strahinic@ostpavcka.si
mailto:simona.laknar.strahinic@ostpavcka.si

		2020-11-20T12:56:55+0100
	SIMONA LAKNAR STRAHINIĆ


		2020-11-23T09:01:18+0100
	DANIJEL BREZOVAR




