
 

 

 

 

KRITERIJI ZA DODELITEV DENARNE POMOČI IZ SREDSTEV VRTČEVSKEGA 

SKLADA ZA UDELEŽBO V NADSTANDARDNEM PROGRAMU 

  

Upravni odbor Vrtčevskega sklada Mehurčki Komenda je na svoji redni seji dne 26. 05. 2014 sprejel 

in na svoji redni seji dne 18. 10. 2017 dopolnil kriterije za dodelitev denarne pomoči iz sredstev 

vrtčevskega sklada za udeležbo otrok v nadstandardnih programih.   

  

1. člen  

  

Kriteriji  

Upravni odbor vrtčevskega sklada pri dodelitvi sredstev za subvencioniranje nadstandardnih 

programov otrok upošteva kriterije:   

– prejemanje denarne socialne pomoči po predpisih o socialnem varstvu,   

– višina dohodkov na družinskega člana,   

– višina otroških dodatkov,   

– brezposelnost staršev,   

– dolgotrajna bolezen v družini,   

– dolgotrajnejši socialni problemi in   

– druge specifike v družini. 

 

2. člen  

 

Podrobnejši kriteriji  

Pri odločanju o upravičenosti dodelitve sredstev za subvencioniranje nadstandardnih programov se na 

podlagi kriterijev iz prejšnjega člena upoštevajo naslednji podrobnejši kriteriji:   

Prejemanje denarne socialne pomoči se ugotavlja na podlagi odločbe, ki jo izda pristojni center za 

socialno delo.   

Višina dohodkov na družinskega člana in prejemanje otroškega dodatka se ugotavlja na podlagi 

odločbe, ki jo za posamezno leto izda pristojni center za socialno delo.   

Brezposelnost staršev se ugotavlja na podlagi potrdila, ki ga izda Zavod Republike Slovenije za 

zaposlovanje. Brezposelnost staršev se v primeru, ko starši niso prijavljeni na Zavodu Republike 

Slovenije za zaposlovanje, dokazuje z lastno izjavo.   

Dolgotrajna bolezen v družini se ugotavlja na podlagi zdravniškega potrdila, ki ga izda osebni ali 

imenovani zdravnik ali zdravniška komisija. Dolgotrajna bolezen v družini se kot podlaga za odločitev 

o dodelitvi in višini subvencije upošteva samo v primeru, ko je zaradi bolezni izkazan bistveno slabši 

socialni položaj družine (visoki stroški povezani z zdravljenjem, rehabilitacija, tuja pomoč ipd.).   

Dolgotrajnejši socialni problemi se ugotavljajo na podlagi pisnega mnenja pristojnega centra za 

socialno delo ali na podlagi pisne obrazložitve svetovalne službe. Dolgotrajnejši socialni problemi so 

predvsem dolgotrajna brezposelnost staršev, nesreče in podobne okoliščine, enostarševska družina ipd.  



Med druge specifike v družini se štejejo tudi trenutna materialna stiska, otroci brez državljanstva, 

družina z večjim številom nepreskrbljenih, smrt v družini, prometna nesreča ipd. 

Upravičenci morajo izkazati slabši socialni položaj družine po vsaj enem kriteriju.   

 

3. člen  

Postopek dodelitve ali zavrnitve upravičenosti do subvencije   

Starši ali zakoniti zastopnik otroka odda vlogo za pomoč vzgojitelju(ici) ali pošlje na Upravo vrtca: 

Vrtec Mehurčki, Glavarjeva 35, Komenda, s pripisom – za vrtčevski sklad.  

Vloga je dostopna pri vzgojiteljih, na Upravi vrtca in na spletni strani vrtca.  

O vlogi odločajo člani Upravnega odbora vrtčevskega sklada na redni seji ali korespodenčno.   

Višina pomoči bo dodeljena glede na število upravičencev in razpoložljiva sredstev. Višina pomoči 

lahko znaša do 100%.   

Do pomoči je upravičen otrok enkrat v tekočem šolskem letu. 

Upravni odbor sklada lahko vlagatelja pozove, da dopolni ali dodatno obrazloži vlogo.   

S sklepom  upravni odbor seznani starše in računovodstvo vrtca.  

Odločitev Upravnega odbora je dokončna.  

Vloga mora biti oddana do konca prijavnega roka oz. najkasneje 14 dni pred izvedbo programa.  

  

4.člen  

Uporaba in veljavnost kriterijev   

Kriteriji in postopki pričnejo veljati in se uporabljati z dnem sprejema, to je 18. 10. 2017.  

 

  

Predsednik Upravnega odbora vrtčevskega sklada   

Edin Kosi 

 

 

 

 

 

 


