
Na podlagi 6. dlena Pravil o delovanju Sklada vrtcaYYZ Trebnje z dne 9.3.2011 in 135. dlena
ZOFVI-M (Ur. l. RS, 5t. 17212021)je Upravni odbor Sklada Vrtca Mavrica Trebnje, na svoji
na 2. korespondendni seji dne, 23.12.2021 sprejel

PRAVILNIK O KRITERI JIII ZAPORABO IN DODELJEVANJE FINANdNIH
SREDSTEV IZ SKLADA VRTCA MAVRICA TREBNJE

I. SPLOSNE DOLOdBE

f. ilen

Ta pravilnik ureja nadin in kriterije zaporabo in dodeljevanje finandnih sredstev iz Sklada vrtca
Mavrica Trebnje.

2. ilen

Finandna sredstva Sklada se delijo namensko in sicer:

o Do 70 % za zvi5anje standarda vzgojno-izobraZevalnega procesa in nakup
nadstandardne opreme ter

o Do 30 o/o za pomod socialno Sibkim otrokom, vkljudenih v zavod.

. 0,3oh donacij posameznegarezidenta iz namenitve dela dohodnine, se v celoti nameni
za otroke iz socialno manj vzpodbudnih okolij, ki so povezane z izvajanjem javno
veljavnega programa.

3. ilen

Morebitna neporabljena finandna sredstva iz prve ali druge alineje prej5njega dlena se nadeloma
prenesejo v naslednje leto, lahko pajih upravni odbor Sklada Ze v tekodem letu prerazporedi
tako, da pokrije zaprosila za porabo ali dodeljevanje finandnih sredstev, ki prekoradijo
namensko dodelj ena sredstva.

4. ilen

Dokumentacija povezana s porabo in dodeljevanjem finandnih sredstev se hrani v arhivu vrtca
in se obravnava v skladu zzakonodajo, ki ureja varovanje osebnih podatkov.

II. PORABA FINANdNIH SREDSTEV ZA ZVISANJE STANDARDA
VZGOJNO IZOBRALEVALNEGA PROCESA

5. ilen

Do finandnih sredstev za zvrsanje standarda vzgojno-izobraZevalnega procesa in nakupa
nadstandardne opreme so upravideni posamezni oddelki Vrtca Mavrica Trebnje, ved oddelkov
skupaj in enote vrtca.
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6. ilen

Upravni odbor Sklada dvakrat v Solskem letu (praviloma oktobra in januarja) objavi razpis s
katerim povabi upravidence iz 5. dlena, da podajo proSnjo za finandna sredstva, ki bodo
porabljena za zvilanje standarda vzgojno-izobraZevalnega procesa in nakupa nadstandardne
opreme.

ProSnje upravidencev iz 5. dlena se najprej obravnavajo na kolegiju ravnatelja zavoda. Po
odobritvi na kolegiju jih obravnava 5e upravni odbor Sklada.

7. ilen

O dodelitvi in/ali porabi finandnih sredstev odloda upravni odbor Sklada, ki v sodelovanju z
odgovornimi pedagoSkimi delavci in vodstvom vrtca tudi pomaga izpeljati izbrani projekt.

Na razpisu je lahko izbranih tudi ved projektov, ki bodo realizirani glede na razpoloilljiva
sredstva.

8. ilen

Prednost pri dodelitvi finandnih sredstev bodo imeli tisti prijavljeni projekti, ki bodo:

o v skladu z letnim delovnim nadrtom vrtca krepili cilje vrtca in pri otrocih razvijali
zaupanje, iniciativnost, radovednost, iznajdljivost, samostojnost ter odgovornost,

. zajemali dim vedje Stevilo vkljudenih otrok.

III. DODELJEVANJE POMOdI SOCIALNO SIBKIM OTROKOM

f. ilen

Do finandne pomodi iz Sklada vrtca so upravideni otroci, ki so vpisani v Vrtec Mavrica Trebnje.

10. ilen

Upravni odbor Sklada v drugi polovici novembra obvesti star5e/skrbnike o moZnosti dodelitve
pomodi iz sredstev Sklada o nadinu uveljavljanja pravice do dodelitve sredstev. Star5i imajo
moZnost vloZiti vlogo od 1.12. do 3 1. 12. tekodega leta.

Ob nenadneminazitem poslab5anju socialnegapoloiajadruZine, lahko vlagatelj poda vlogo za

uveljavitev subvencije tudi izven dolodenega roka.

11. ilen

Star5/skrbnik (vlagatelj) vloZi zahtevek za uveljavitev pravice do dodelitve finandne pomodi iz
sredstev Sklada z izpolnitvijo posebnega obrazca ( Vloga za dodelitev hnandnih sredstev iz
Sklada Vrtca Mavrica Trebnje), ki ga dobi na spletni strani Vrtca Mavrica Trebnje, v svetovalni
sluZbi in pri vzgojiteljici.

Stran 2 od 7



Vloga mora poleg osebnih podatkov vlagatelja in otroka vsebovati 5e:

o Fotokopijo odlodbe o vi5ini otro5kega dodatka, v kolikor druZina prejema otro5ki
dodatek.

o Fotokopijo odlodbe o denarni socialni pomodi, ki jo izda pristojni center za socialno

delo.

o Potrdilo o brezposelnosti izdano s strani Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje
ali na podlagi podpisane izjave starSa, da ni zaposlena oseba in vpisana v evidenco
Zav oda Republike Slovenij e za zaposlovanj e.

o Zdravni5ko potrdilo izdano s strani osebnega zdravnika, da gre za dolgotrajno bolezen
v druZini.

o Pisno mnenje o socialnem stanju v druZini izdano s strani pristojnega centra za

socialno delo ali pisno mnenje SS vrtca.

Vlogo za uveljavitev subvencije iz sredstev Sklada vlagatelj predloZi osebno ali po po5ti na
naslov vrtca, s pripisom za Sklad vrtca. Vloga mora biti oddana do roka, ki ga dolodi upravni
odbor Sklada v obvestilu o moZnosti dodelitve finandne pomodi iz sredstev Sklada.

12. ilen

Iz sredstev Sklada vrtca se lahko dodeli otroku finandna pomod zanarrren:

o subvencioniranja programov bivanja v naravi,

o subvencioniranja dodatnih dejavnosti in obogatitvenih programov v okviru programa
vrtca,

o enkratne izredne pomodi ob izjemnih okoliSdinah v druZini (teZje socialne razrnere,
smrt, invalidnost, naravne in druge nesrede).

o Za subvencioniranje izvajanjarednih dejavnosti za otroke iz socialno manj vzpodbudnih
okolij.

13. ilen

Finandna pomod iz prvih dveh alinej prej5njega dlena tega pravilnika pokriva vrtec z
neposrednimi pladili izvajalcem storitev. Podroben nadin popladila storitev in obveznosti
star5ev bodo posebej navedene v sklepu o dodelitvi finandne pomodi.

Finandna pomod iz tretje in detrte alineje prej5njega dlena se lahko porabi za pokritje dolga
starSa/skrbnika do Vrtca Mavrica Trebnje ali zapladilo prihodnjih oskrbnin.

Gotovinska izpladila ali nakazila na radun upravidenca do finandne pomodi niso mogoda.
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14. ilen

Kriteriji za dodelitev sredstev iz Sklada Vrtca Mavrica Trebnje:

brezposelnost star5ev,

dolgotrajno bolezen v druZini,
dolgotrajnejSe socialne probleme in druge specifike v druZini,
prejemanje denarne socialne pomodi po predpisih o socialnem varstvu,
pladilo starSev v odstotku od cene programa zavloge vloZene v letu,
vi5ino otro5kih dodatkov,
ostali kriteriji,
Stevildnost druZine,

drugo.

15. ilen

Podrobnej 5 a obr azloZitev kriterij ev :

a) BREZPOSELNOST STARSEV se ugotavlja na podlagi potrdila, ki ga izda Zavod,
Republike Slovenije za zaposlovanje. V primeru, da kateri od brezposelnih star5ev
prejema denarno nadomestilo za das brezposelnosti, se le-to v5teva v dohodek druZine.
Brezposelnost star5ev se v primeru, ko starSi niso prijavljeni na Zavodu Republike
Slovenije zazaposlovanje, dokazuje z lastno izjavo.

b) DOLGOTRAJNA BOLEZEN se ugotavlja na podlagi zdravni5kega potrdila,ki gaizda
osebni zdravnik ali zdravni5ka komisija ali na podlagi izjave vlagatelja. Ta kriterij se

upo5teva v primeru, ko je zaradi bolezni izkazanbistveno slabSi socialni poloZaj druZine
(visoki stroSki povezani z zdravljenjem, rehabilitacijo, tujo pomodjo, daljSa
hospitalizacrja.. .)

c) DOLGOTRAJNEJSI SOCIALNI PROBLEMI se ugotovijo na podlagi pisnega mnenja
pristojnega centra za socialno delo oziroma strokovne presoje svetovalne sluZbe vrtca.
Ti problemi so lahko: dolgotrajna brezposelnost starSev, dolgotrajna bolezen star5ev,

samohranilstvo, druZina s tremi in ved Soloobveznimi otroki, smrt v druZini, prometna
nesreda, elementarna nesreda ipd.

d) PREJEMANJE DENARNE SOCIALNE POMOEI PO PREDPISIH O SOCIALNEM
VARSTVU se ugotavlja na podlagi odlodbe, ki jo izda pristojni center za socialno delo.

E) PLAdILO STARSEV V ODSTOTKU OD CENE PROGRAMA ZA VLOGE
VLOZENE V LETU. Odloda se na podlagi Odlodbe Centra za socialno delo.

0 VISINA OTROSKIH DODATKOV se ugotavlja na podlagi odlodbe, ki jo zaposamezno
leto izda pristojni Center za socialno delo.

g) OSTALI KRITERIJI, katerih ni mod predvideti.

h) Sffvu-eNOST DRUZINE ( razvidno iz fotokopije odlodb).
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16. ilen

Pri dodelitvi sredstev se upo5tevajo naslednja podrobna merila, ki so izkazana s todkami.

Todkovnik za dodelitev finandnih sredstev iz Sklada Vrtca Mavrica Trebnje, se vsako leto
prilagodi glede narazpoloLljiva sredstva in na Stevilo prispelih vlog.

KRITERIJ LESTVICA ST. TOCK

a) brezposelnost starSev Obeh starSev

Enega star5a

10 todk

5 todk

b) dolgotrajna bolezen v druZini l0 todk

c) dolgotrajnejSi socialni problemi in

druge specifike v druZini
l0 todk

d) prejemanj e dename socialne
pomodi po predpisih o socialnem
varstvu

Da 20 rodk

e) pladilo star5ev v odstotku od cene

programa zavloge vloZene v letu

l. razred (0 %)

2. razred ( l0 %)

3. raned (20 %)

4. raned (30 %)

5. razred (35 %)

40 todk

30 todk

20 todk

10 todk

0 todk

0 ostali kriteriji (katerih ni mod

predvideti npr. poplave, smrt
druZinskega dlana, potres...)

l0 todk

h) Stevilo pred5olskih in Solo obveznih
otrok

1 todka
(odkuje se

vsak otrok)
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17. ilen

O dodelitvi finandne pomodi odloda upravni odbor Sklada, ki odloda z relativno vedino
prisotnih dlanov in upravidencu izda sklep o dodelitvi oziroma zavmiti hnandne pomodi z
obrazloLitvijo. Sklep se izda v skladu z zakonom o upravnem postopku v najkrajSem moZnem
roku, ki ne sme biti dalj5i od dveh mesecev po roku za oddajo vlog.

ee vlagatelj odda nepopolno vlogo ali de sklad zaradi uporabe kriterijev za obravnavo vloge
potrebuje 5e druge podatke, star5e pozove k odpravi pomanjkljivosti ali dopolnitvi vloge pisno.
O tem se zapi5e uradni zaznamek. ee vloge ne dopolnijo v dogovorjenem roku l5 dni, sklad o
dodelitvi pomodi odlodi na podlagi podatkov, ki jih vsebuje vloga.

Vi5ina f,rnandne pomodi bo dodeljena glede na Stevilo upravidencev in razpoloZljiva sredstva.

Upravidenci do kori5denja sredstev pridobljenih iz naslova 0,3% dohodnine, so lahko tisti
otroci, ki jim je priznana pravica do znilanja pladila za prograffre vrtca do najved tretjega
dohodkovnegarazredapo zakonu, ki ureja uveljavljanje pravic iz javnih sredstev. ee sredstva
namenjena iz sklada ne zado5dajo za kritje udeleZbe vseh moZnih upravidencev, upravni odbor
dodeli sredstva vsem upravidencem v enakem deleZu. Izjemoma upravni odbor sredstva dodeli
le enemu ali samo nekaterim moZnim upravidencem, de oceni, da posebne okoli5dine, ki niso
predmet odlodanja, to opravidujejo. Taka odloditev mora biti sprejeta soglasno.

Na seji komisije se pi5e zapisnik (uradni zaznamek), ki mora vsebovati naslednje podatke:

c naziy in naslov vrtca,
o datum in ura seje,

o prisotni na seji,
. navedba vlagateljev za dodelitev subvencije programa
o odloditev komisije o posamezni vlogi, s kratko obrazloLitvijo razlogov za odloditev.

StarSi oz. zakoniti zastopniki lahko zoper sklep podajo pisno pritoZbo, ki mora biti vloZena v
roku 15 dni od vrodenega sklepa. O pritoZbi odlodi pristojni organ v roku 15 dni od prejema
pritoZbe.

o Prvostopenjski organ odlodanja o pritoZbi je upravni odbor sklada vrtca. Odloda z
absolutno vedino vseh dlanov.

o Drugostopenjski organ odlodanja o pritoZbi je SVET ZAVODA.
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IV. PREHODNE IN KONENE DOLOdBE

18. ilen

Z uveljavitvijo tega Pravilnika o kriterijih za porubo in dodeljevanje finandnih sredstev iz
Sklada Vrtca Mavrica Trebnje, prenehajo veljati spremembe in dopolnitve, ki so bile sprejete

na 5. redni seji, dne 23.3.2016, korespondendni seji dne,12. 6.2017 ter na 6. redni seji dne,

24.5.2018.

Ta Pravilnik za(ne veljati, ko ga sprejme Upravni odbor Sklada Vrtca Mavrica Trebnje.

Pravilnik se objavi na oglasnih deskah in na spletni strani vrtca.

Trebnje, 23. 12.2021
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