
Na podlagi 135. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanje (Uradni list RS, št. 

16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 64/09 – popr., 65/09 – popr., 20/11, 40/12 – ZUJF, 

57/12 – ZPCP-2D, 47/15, 46/16, 49/16 – popr. in 25/17 – ZVaj, 123/21 in 172/21) je Svet Zavoda Vrtca 

Ciciban Novo mesto, Ragovska ulica 18, 8000 Novo mesto, na dopisni seji, dne 27.12.2021 sprejel 

 

Sklep o ustanovitvi Sklada Vrtca Ciciban Novo mesto  

 

I. SPLOŠNE DOLOČBE 

1.člen 

S tem sklepom Svet zavoda Vrtca Ciciban Novo mesto (v nadaljnjem besedilu: Svet zavoda) ustanovi 

Sklad Vrtca Ciciban Novo mesto (v nadaljnjem besedilu: Sklad vrtca). 

Ta sklep določa namen ustanovitve in način delovanja Sklada vrtca, njegovo sestavo in pristojnosti 

organov, način zagotavljanja ter razpolaganja s sredstvi in nadzor nad delovanjem. 

 

2.člen 

Ime in sedež sklada je: Sklad Vrtca Ciciban Novo mesto, Ragovska ulica 18, Novo mesto. 

Sklad vrtca poslovno in organizacijsko deluje v okviru poslovanja pravne osebe Vrtec Ciciban Novo 

mesto. Za svoje dopise in druge listine, ki jih sprejme oziroma izda zunanjim organizacijam, uporablja 

žig in znak vrtca. 

 

II. NAMEN IN DEJAVNOST SKLADA 

3. člen 

Sklad vrtca se ustanovi za: 

 financiranje obogatitvenih dejavnosti vrtca, ki podpirajo izvedbo dodatnih vzgojno 

izobraževalnih vsebin in bogatijo program vrtca ter se ne financirajo iz javnih sredstev, 

 zagotavljanje sredstev za spodbujanje razvojne in raziskovalne dejavnosti otrok, 

 nakup nadstandardne opreme in drugih sredstev oziroma storitev za zagotavljanje večje 

kakovosti bivanja otrok v vrtcu, 

 za financiranje ali sofinanciranje udeležbe otrok iz socialno manj spodbudnih okolij na 

dejavnostih, ki so povezane z izvajanjem javno veljavnega programa , vendar se ne financirajo 

v celoti iz javnih sredstev. 

 

4. člen 

O kriterijih za pridobitev namenskih sredstev iz sklada vrtca za financiranje dejavnosti iz 3. člena in o 

upravičenosti vlog za financiranje odloča upravni odbor sklada na podlagi veljavnih predpisov in 

razpoložljivih sredstev.  

 



5. člen 

Sklad vrtca pridobiva sredstva  iz prispevkov fizičnih oseb, donacij, zapuščin in drugih virov, do katerih 

je lahko upravičen na podlagi veljavnih predpisov. 

Denarna sredstva se zbirajo na transakcijskem računu vrtca. Druga sredstva in storitve sklada se vodijo 

v posebni ločeni evidenci. Poslovne dogodke v okviru Sklada vrtca, vrtec obravnava na podlagi 

računovodskih standardov in predpisov, ki veljajo za javne zavode, znotraj enotnega knjigovodstva 

vrtca.  

 

III. UPRAVNI ODBOR SKLADA 

 

6. člen 

Sklad vrtca upravlja upravni odbor, ki ima predsednika in šest članov, od katerih  so najmanj trije 

predstavniki vrtca, ki jih predlaga Svet zavoda. Svet staršev imenuje svoje predstavnike v  upravni odbor 

Sklada vrtca.  

 

7. člen 

Upravni odbor Sklada vrtca se konstituira na prvi seji, ki jo do izvolitve predsednika skliče in vodi 

ravnatelj. Člani Sklada vrtca izmed sebe izvolijo predsednika upravnega odbora, ki je praviloma izvoljen 

izmed staršev, in namestnika predsednika. 

Mandat članov upravnega odbora je dve leti. Člani upravnega odbora so vanj lahko ponovno 

imenovani. 

Članu upravnega odbora lahko preneha funkcija pred potekom mandata na lastno željo, zaradi 

prenehanja delovnega razmerja v vrtcu, če predstavnik staršev nima več vpisanega otroka v Vrtec 

Ciciban Novo mesto in  zaradi odpoklica. V tem primeru se izvedejo nadomestna  imenovanja po 

postopku  iz 6. člena. 

 

8. člen 

Upravni odbor Sklada vrtca: 

 izvaja aktivnosti za pridobitev finančnih in materialnih sredstev za Sklad vrtca, 

 oblikuje in posreduje prošnje za sodelovanje fizičnim in pravnim osebam, 

 predlaga nakup nadstandardne opreme in drugih sredstev oziroma financiranje storitev in 

projektov vrtca v okviru delovanja Sklada vrtca in v skladu s predpisi, 

 določi merila za upravičenost in dodeljevanje sredstev Sklada vrtca, 

 nadzoruje potek izvajanja projektov, ki se financirajo iz sredstev Sklada vrtca, 

 sprejme pravila za delovanje Sklada vrtca,  

 sprejme pobude Sveta staršev in strokovnih delavcev Vrtca Ciciban Novo mesto, 

 skrbi za promocijo Sklada vrtca, 

 opravlja druge naloge, potrebne za uresničevanje ciljev Sklada vrtca. 

 



9. člen 

Upravni odbor deluje na rednih sejah, v nujnih primerih pa tudi na dopisnih sejah. Na seje povabi 

ravnatelja vrtca ali drugega od ravnatelja pooblaščenega delavca ter druge osebe, če je to potrebno v 

zvezi s posebnimi točkami dnevnega reda. 

Upravni odbor Sklada vrtca je sklepčen, če je na seji navzočih več kot polovica njegovih članov. Upravni 

odbor na sejah odloča z navadno večino glasov vseh prisotnih članov. 

 

10. člen 

Predsednik upravnega odbora predstavlja in zastopa Sklad vrtca. 

Ravnatelj je v skladu s svojimi pristojnostmi in sklepi upravnega odbora pooblaščen, da v imenu in za  

račun Sklada vrtca sklepa pogodbe in opravlja druge pravne posle. 

Predsednik upravnega odbora o poslovanju Sklada vrtca najmanj enkrat letno poroča Svetu staršev. 

 

11. člen 

Vrtec Ciciban Novo mesto zagotavlja organizacijske, tehnične in administrativno računovodske pogoje 

za delovanje Sklada vrtca. 

 

IV. NADZOR DELOVANJA SKLADA 

12. člen 

Poslovanje Sklada vrtca in delo upravnega odbora nadzoruje Svet staršev. 

 

V. KONČNE DOLOČBE 

13. člen 

Sklep o ustanovitvi Sklada Vrtca Ciciban Novo mesto začne veljati in se uporabljati naslednji dan po 

sprejemu na Svetu zavoda. 

Z dnem uveljavitve tega sklepa preneha veljati Sklep o ustanovitvi Sklada Vrtca Ciciban Novo mesto z 

dne 15.5.2019. 

 

Predsednik  

Sveta zavoda Vrtca Ciciban Novo mesto 

Gorazd Plut 

 

 

Številka: 007-2/2021-3 

Datum: 27.12.2021  


