VLOGA ZA SOFINANCIRANJE VARUHA PREDŠOLSKIH OTROK
1. VLAGATELJ (varuh):
Varuh (ime in
priimek, s.p.)
Naslov opravljanja
dejavnosti
Davčna številka
TRR
Številka in datum
odločbe MIZŠ
Vlagam vlogo za sofinanciranje varuha predšolskih otrok v skladu s 24.b členom Zakona o
vrtcih (Uradni list RS, št. 100/05 – uradno prečiščeno besedilo, 25/08, 98/09 – ZIUZGK,
36/10, 62/10 – ZUPJS, 94/10 – ZIU, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 55/17 in 18/21).
2. PODATKI O OTROCIH, za katere občina plača 20% cene programa, v katerega bi bil
otrok vključen:
Zap.
št.

Ime in priimek, naslov
stalnega prebivališča
otroka

Rojstni
podatki
otroka

Vrtec, datum in št.
obvestila vrtca, kjer je
otrok vpisan na
čakalni seznam

Oddelek
starostnega
obdobja

Obvezne priloge:
- kopija odločbe o vpisu varuha v register varuhov predšolskih otrok
- izjava staršev

Kraj in datum:

Varuh:

_______________________________

____________________________

IZJAVA STARŠA
(izjava se izroči varuhu, z njo se sporoči podatke in dovoljuje njihovo uporabo)

Podpisani ________________________, stalno prebivališče __________________________,
imam pri varuhu ___________________________, v varstvu otroka ___________________,
rojenega dne _________________.

Otrok je vpisan v vrtec ____________________________________, pod šifro št.: ________,
(naziv vrtca)

vendar je zaradi pomanjkanja prostih mest uvrščen na čakalni seznam, oz. čaka na vključitev
v vrtec zaradi vpisa med šolskim letom, o čemer je vrtec izdal obvestilo št. ______________
z dne _______________.
Otrok je vpisan (ustrezno obkrožite):
a) v oddelek 1. starostnega obdobja
b) v oddelek 2. starostnega obdobja
Varuhu predšolskih otrok sporočam navedene osebne podatke o otroku z namenom, da se
prizna pravica do sofinanciranja v višini 20% cene programa oddelka, v katerega bi bil otrok
vključen, če bi bil sprejet v vrtec. Soglašam, da varuh osebne podatke uporabi v postopku
uveljavljanja pravice pri pristojni občini in se strinjam, da lahko občina kadarkoli preveri
pravilnost podatkov pri vrtcu, v katerega je otrok vpisan.
Soglasje velja za šolsko leto ______________.

Kraj in datum:

Starš:

_______________________________

____________________________

FINANCIRANJE VARUHA PREDŠOLSKIH OTROK
Pravna podlaga za sofinanciranje varuha predšolskih otrok je 24.b člen Zakona o vrtcih
(ZVrt), po kateri je občina dolžna sofinancirati storitve varuha predšolskih otrok za tiste
otroke, ki imajo skupaj z vsaj enim od staršev stalno bivališče v Občini Borovnica, za čas, ko
je otrok uvrščen na čakalni seznam javnega vrtca. Varuhu pripadajo sredstva v višini 20%
programa, v katerega bi bil otrok vključen, če bi bil sprejet v vrtec.

Vloga za sofinanciranje
Vlogo za sofinanciranje poda varuh.
Vloga za pridobitev finančnih sredstev obsega:
• številko in datum odločbe MIZŠ, s katero je varuh registriran, ter kraj in naslov
opravljanja dejavnosti (obvezno priložiti kopijo odločbe o vpisu varuha v register
varuhov predšolskih otrok pri MIZŠ),
• podatki o varuhu kot s.p. (davčna številka, št. TRR),
• ime, priimek, rojstni podatki in naslov prebivališča za otroka, za katerega je varuh
upravičen do sofinanciranja,
• navedbo vrtca, v katerega je otrok vpisan in čaka na vključitev na čakalnem seznamu,
ter datum in številko obvestila vrtca, s katerim je vrtec starše obvestil, da se otrok
uvrsti na čakalni seznam,
• oddelek starostnega obdobja, v katerem otrok čaka na prosto mesto.
Občina je dolžna zagotavljati sofinanciranje storitev varuha, če je otrok, za katerega je prejela
vlogo, skupaj s starši stalno prijavljen na njenem območju in uvrščen na čakalni seznam v
javnem vrtcu na njenem območju.
Če otrok ni uvrščen na čakalni seznam v skladu z drugim odstavkom 20.b člena ZVrt, ker se
otrok v vrtec želi vključiti med šolskim letom, morajo starši za priznanje upravičenosti do
sofinanciranja predložiti ustrezen dokument vrtca, iz katerega izhaja ugotovitev, da otrok čaka
na vključitev v javni vrtec.
Vse podatke o otrocih mora pridobiti varuh. Ker je varuh predšolskih otrok zasebni subjekt,
prav tako pa je tudi razmerje med starši in varuhom predmet zasebnega prava, je v skladu z
zakonodajo, ki ureja varstvo osebnih podatkov, omogočeno, da se vsi osebni podatki o otroku
pridobijo na podlagi pisne privolitve staršev. Zato starši varuhu s posebno izjavo sporočijo
vse potrebne podatke in hkrati dovolijo, da se ti osebni podatki posredujejo občini za namen
pridobitve pravice do sofinanciranja varstva otrok pri varuhu. Pogodba med varuhom in
občino se sklene za šolsko leto oziroma za čas, dokler se otrok ne vključi v vrtec.

