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Na podlagi 21. in 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Ur.
l. RS, št. 94/2007 – UPB2, z vsemi spremembami in dopolnitvami) je Občinski svet Občine Rače–Fram na 21. redni seji, dne 25.
februarja 2013, sprejel

PRAV I LN I K
o subvencioniranju varstva otrok iz občine Rače–Fram,
ki niso vključeni v javne ali zasebne programe
predšolskega varstva
SPLOŠNO
1. člen
Ta pravilnik ureja subvencioniranje varstva otrok na domu iz
sredstev proračuna Občine Rače–Fram in določa upravičence, višino subvencije ter postopek za uveljavljanje subvencije za tiste
otroke, ki niso vključeni v programe javnih vrtcev ali zasebnih
vrtcev s koncesijo (v nadaljnjem besedilu: vrtec), ampak so vključeni v varstvo na domu pri osebah, ki imajo za to registrirano
dejavnost kot podjetje (s.p.) oziroma kot osebno dopolnilno delo.

ŠT. 4 – 28. 2. 2013
UVELJAVLJANE SUBVENCIJE
4. člen
Vlagatelj uveljavlja pravico do subvencije s pisno vlogo, ki
jo po pošti ali osebno posreduje na Občino Rače–Fram. Obrazec vloge je vlagateljem dostopen v občinski upravi ali na spletni
strani Občine Rače–Fram (http://www.race-fram.si).
Vloga vsebuje:
- podatke o vlagatelju: ime in priimek, naslov stalnega prebivališča, EMŠO, davčna številka, številka osebnega računa;
- podatke o otroku: ime in priimek, datum rojstva, naslov stalnega prebivališča;
- izjavo drugega starša, da ne bo uveljavljal pravice do mesečne
subvencije.
Vlagatelj mora vlogi priložiti:
- obvestilo, s katerim je bil staršem odklonjen sprejem in vključitev otroka v vrtec oziroma dokazilo o uvrstitvi njihovega
otroka na centralni čakalni seznam,
- sklenjeno pogodbo med vlagateljem in izvajalcem varovanja
otrok na domu o vključitvi otroka v varstvo.
5. člen
Če vloga za uveljavljanje subvencije ni popolna, občinska
uprava opozori vlagatelja na pomanjkljivosti in mu določi rok, v
katerem mora pomanjkljivosti odpraviti. Če vloga v tem roku ni
dopolnjena, se s sklepom zavrže.

UPRAVIČENCI DO SUBVENCIJE
2. člen
S subvencijo se staršem oziroma otroku zagotovijo dopolnilna sredstva za pokrivanje stroškov, ki nastanejo v zvezi z varstvom otroka, ki ni vključen v vrtec.
Upravičenec do subvencije je otrok, ki:
- ima stalno prebivališče v Občini Rače–Fram,
- je dopolnil starost 11 mesecev (pod pogojem, da starši nimajo
več pravice do starševskega dopusta v obliki polne odsotnosti
z dela),
- zaradi prezasedenosti kapacitet vrtcev ni sprejet v nobenega izmed vrtcev v občini Rače–Fram ter ni vključen v noben drug vrtec, pod pogojem, da je bil otrok v vrtec v občini
Rače–Fram vpisan ob letnem javnem vpisu novincev in uvrščen na centralni čakalni seznam.
Pravico do subvencije uveljavlja eden od staršev oziroma zakoniti zastopnik (v nadaljnjem besedilu: vlagatelj) pod pogojem,
da imata oba starša skupaj z otrokom stalno prebivališče na območju občine Rače–Fram.
V primeru, da starša živita ločeno oz. gre za enostarševsko
družino, uveljavlja pravico do subvencije tisti od staršev, pri katerem otrok živi, pod pogojem, da imata oba z otrokom stalno
prebivališče v občini Rače–Fram.
VIŠINA SUBVENCIJE
3. člen
Višina subvencije znaša 100,00 evrov neto mesečno za otroka, za katerega vlagatelj uveljavlja subvencijo.

6. člen
O dodelitvi subvencije z odločbo na prvi stopnji odloči pristojna služba občinske uprave v roku enega meseca od prejema
popolne vloge.
Vlagatelj pridobi pravico do subvencije s prvim dnem naslednjega meseca, ko je oddal popolno vlogo.
V primeru, da je vlagatelj oddal popolno vlogo, pa otrok še
ni dopolnil 11 mesecev starosti, pridobi pravico do subvencije s
prvim dnem naslednjega meseca po dopolnjenih 11 mesecih starosti otroka, pod pogojem, da starši nimajo več pravice do starševskega dopusta v obliki polne odsotnosti z dela.
Zoper odločbo lahko vlagatelj v roku 15 dno od prejema odločbe vloži pritožbo. O pritožbi na drugi stopnji odloča župan.
7. člen
Občina Rače–Fram vlagatelju, ki mu je z odločbo priznana
pravica, izplača subvencijo na njegov transakcijski račun do 15.
v mesecu za pretekli mesec, na podlagi predloženega računa izvajalca varstva na domu za tisti mesec.
IZGUBA PRAVICE DO SUBVENCIJE
8. člen
Z dnem vključitve otroka v programe vrtca ali z vključitvijo
v šolo vlagatelj izgubi pravico do subvencije po tem pravilniku.
V primeru vključitve otroka v programe vrtca ali z vključitvijo
v šolo je vlagatelj, ki prejema subvencijo, v roku 15 dni pred
predvideno vključitvijo, o tem dolžan obvestiti občinsko upravo.
V kolikor je staršem ponujeno mesto v enem izmed vrtcev v
občini Rače–Fram, pa le-tega odklonijo, do prejema subvencije
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niso več upravičeni.
ODGOVORNOST ZA RESNIČNOST PODATKOV
9. člen
Vlagatelj je materialno in kazensko odgovoren za resničnost
podatkov, ki jih navede v vlogi in priloži vlogi.
Če pristojni organ ugotovi neresničnost podatkov, vlagatelj
izgubi pravico do subvencije.
V tem primeru je vlagatelj dolžan v roku 8 dni od izstavitve
obračuna oziroma poziva Občine Rače–Fram vrniti sredstva za
celotno obdobje prejemanja subvencije, skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi.
V primeru, da vlagatelj dolgovanih sredstev v roku ne vrne,
Občina Rače–Fram pred pristojnim sodiščem prične postopek izterjave.
VARSTVO OSEBNIH PODATKOV
10. člen
Podatki na vlogi za uveljavljanje subvencije so osebni podatki, ki morajo biti varovani v skladu z zakonom, ki ureja varstvo
osebnih podatkov.
Vse osebe, ki imajo v postopku uveljavljanja pravice do subvencije in pri izvajanju plačil vpogled v osebne podatke vlagatelja, morajo pri obdelavi te osebne podatke posebej označiti in
zavarovati tako, da se nepooblaščenim osebam onemogoči dostop do njih.
KONČNA DOLOČBA
11. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Medobčinskem uradnem vestniku, uporablja pa se od 1. 3. 2013 dalje.
Številka: 034/21-2013/177
Datum: 25. februar 2013

Župan Občine Rače–Fram
Branko Ledinek, s. r.
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