
Na podlagi 135. člena o organizaciji in financiranju  vzgoje in izobraževanja - ZOFVI (ur. list 
RS št. 12/96, 23/96, 16/07, 36/08 in 58/09) je vrtec Viški vrtci, Jamova cesta 23, Ljubljana  na 
svoji  seji  z dne 13. 1. 2010 in Svet zavoda z dne 27. 1. 2010  sprejel naslednji  

 
                                                            SKLEP  
          O USTANOVITVI VRTČEVSKEGA  SKLADA VRTCA VIŠKI VRTCI 
 
I. SPLOŠNE DOLOČBE  

1. člen 
 

Šolski sklad  vrtca Viški vrtci, Ljubljana (v nadaljnjem  besedilu : sklad) se ustanovi  za 
pridobivanje  dodatnih finančnih sredstev za nadstandardne  dejavnosti  vrtca  oz. oddelkov, 
ki niso del vzgojno-izobraževalnega programa, oziroma se ne financirajo iz javnih sredstev. 
Sklad organizacijsko deluje v vrtcu Viški vrtci. Sedež sklada je na sedežu vrtca. 
  
II. NAMEN IN DEJAVNOSTI SKLADA  
 

2. člen 
 

 Sklad se ustanovi za: 
 
 - pridobivanje sredstev iz prispevkov domačih in tujih fizičnih in pravnih oseb, donacij,                                                
   zapuščin in drugih virov, 
 - financiranje dejavnosti posameznega oddelka, ki ni sestavina  vzgojno-izobraževalnega   
   programa, oziroma se ne financirajo iz javnih sredstev, 
 - zbiranje sredstev in odločanje o nakupu materiala in opreme, ki jih vrtec ne more zagotoviti         
   iz sredstev, ki jih nameni ustanovitelj, 
 - zagotavljanje sredstev za spodbujanje  razvojne in raziskovalne dejavnosti, 
 - za zvišanje standarda  vzgojno-izobraževalnega procesa, 
 - pomoč socialno šibkim otrokom, na podlagi prošnje staršev in po presoji vrtca. 
 - promocijo vrtca v javnosti.  
 

3. člen 
  
Upravni odbor sklada v soglasju vrtca Viški vrtci pripravi za vsako leto program dela, ki je 
osnova za pridobivanje sredstev in določi prioriteto uresničevanja. Program se lahko 
spreminja tudi tekom leta, če se tako odloči UO Sklada.      
Denarna sredstva ter premoženjske pravice  sklada se naložijo na podračun vrtca tako, da se 
finančno poslovanje sklada  vodi preko posebnega podkonta.  Druga sredstva sklada se vodijo 
v posebni evidenci.  
Pridobljena sredstva morajo biti porabljena za namen, za katerega so bila zbrana. Kadar so   
pridobljena sredstva  porabljena za nakup osnovnih sredstev, se slednja vodijo v knjigi 
osnovnih sredstev vrtca, na posebnih podkontih ločeno od osnovnih sredstev v upravljanju. 
Sklad vrtca krije tudi stroške amortizacije obračunane po stopnjah rednega odpisa.  
 

4. člen 
  
Pri izbiri izvajalcev, nakupu blaga itd. Upravni odbor uporablja določila Zakona o javnih 
naročilih. 



  
 
                                                                      5. člen 
 
Če vrednost opreme, ki se bo kupovala, ne presega 40.000 EUR, razpisni postopek ni 
potreben, potrebno je opraviti primerjavo med tremi prodajalci opreme, ki se kupuje. 
 
 
III. PRISTOJNOSTI UPRAVNEGA ODBORA IN PREDSEDNIKA SKLADA 
  
                                                                      6. člen 
 
Sklad  upravlja Upravni odbor. 
Upravni odbor sklada ima predsednika in šest članov.  
 
Upravni odbor sestavljajo: 
- trije predstavniki vrtca, ki jih predlaga Svet zavoda 
- štirje predstavniki staršev, ki jih predlaga Svet staršev 
 
Člani odbora med člani izvolijo predsednika Upravnega odbora in namestnika predsednika, 
eden je predstavnik vrtca in drugi predstavnik staršev. 
 
Člane upravnega odbora potrdi Svet zavoda. 
 
Predstavniki zaposlenih in staršev so vezani na status (zaposlitev oz. otrok v vrtcu). V 
primeru, da posameznemu predstavniku status preneha, Svet zavoda in Svet staršev izvolita 
novega predstavnika.  
 
Delo vseh članov Upravnega odbora je prostovoljno. 
 
                                                                      7. člen  
  
Mandat članov Upravnega odbora je dve leti in so lahko vanj ponovno imenovani. 
Članu Upravnega odbora lahko preneha funkcija pred iztekom mandata na lastno željo ali pa 
je odpoklican. V tem primeru se izvedejo nadomestne volitve oz. imenovanje. 
 
 

8. člen 
 
Upravni  odbor sklada: 
 
- v skladu s finančnim in vsebinskim  načrtom vrtca ter v soglasju s Svetom zavoda sprejme                    
letni program dela vrtčevskega sklada, 
- sprejme poročilo o realizaciji letnega programa dela,  
- oblikuje in posreduje  ponudbe za sodelovanje in donatorstvo  fizičnim  
   in  pravnim osebam, 
- obravnava mnenja in predloge Sveta staršev in odloča o njih, 
- odloča o porabi sredstev, 
- skrbi za promocijo sklada,  
 



Za svoje delo lahko Upravni odbor sprejme pravila sklada, ki jih potrdi Svet zavoda na svoji 
prvi seji.  
                                                                

9. člen 
 
Upravni odbor sklada se konstituira na prvi seji, ki jo do izvolitve predsednika skliče in vodi  
ravnateljica. 
  

10. člen 
 
Upravni odbor odloča na sejah z večino glasov vseh članov. Upravni odbor o predlogih 
sklepov glasuje praviloma javno, izjemoma pa tudi tajno. O tem odloči  večina vseh članov 
Upravnega odbora. O svojih sejah  Upravni odbor vodi zapisnike. 
  
Na seje Upravni odbor vabi ravnateljico vrtca ali druge od nje pooblaščene delavce ter druge 
osebe, če je to potrebno v zvezi s posameznimi točkami dnevnega reda. 
 

11. člen 
 

Predsednik upravnega odbora sklada zastopa in predstavlja sklad ter je sopodpisnik pogodb, 
ravnateljica vrtca pa je v  skladu  s sklepi upravnega odbora pooblaščena, da v imenu in za 
račun sklada sklepa vse pogodbe ter opravlja druge pravne posle. 
  
Ravnateljica lahko zadrži izvršitev sklepa upravnega odbora, za katerega meni, da ni v skladu 
s predpisi. O zadržanju izvršitve ter o razlogih mora takoj obvestiti predsednika Upravnega 
odbora. 
  
Predsednik sklada sklicuje seje Upravnega odbora in opravlja druge naloge, potrebne za 
delovanje sklada. 
  
Namestnik  predsednika Upravnega  odbora  v odsotnosti predsednika za sklad opravlja vse    
naloge  predsednika, razen podpisovanja pogodb. 
  

12. člen 
 
Upravni odbor je za svoje delo odgovoren Svetu staršev in Svetu zavoda. 
 Za zakonitost delovanja sklada je odgovorna ravnateljica vrtca. 
 Administrativno-tehnična in računovodska dela za sklad opravljajo ustrezni delavci vrtca. 
 
 
IV. OBVEŠČANJE  O DELOVANJU SKLADA 
 

13. člen 
  
Upravni odbor sklada o svojem delovanju obvešča ravnateljico, Svet zavoda, Svet staršev in 
vpleteno javnost. 
  
 
 
 



 
 V. PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA  
  

14. člen 
 

Sklep o ustanovitvi sklada prične veljati, ko ga sprejme Svet zavoda. Predstavniki zaposlenih 
in predstavniki staršev, ki so bili v Upravni odbor predlagani pred potrditvijo Sklepa o 
ustanovitvi (na 2. seji Sveta staršev dne 1. 12 in 2. 12. 2009 in na 2. seji Sveta zavoda dne,   
24. 2. 2010), s potrditvijo tega sklepa pridobijo članstvo v Upravnem odboru.  
 

15. člen 
 
Z dnem sprejetja tega Sklepa o ustanovitvi vrtčevskega sklada vrtca Viški vrtci, preneha 
veljati Sklep o ustanovitvi šolskega sklada Viški vrtci z dne, 28. 10. 1999. 
  
  
Ljubljana,  27. 1. 2010                                                               Predsednik Sveta zavoda : 
                                                                                                   Marjan Verč 
                                                         


