Focheva ulica 51, 2000 Maribor, Tel.: 3303400, Faks: 3303404, Davčna št.: 73536130

PRAVILNIK SKLADA
VRTCA JOŽICE FLANDER
MARIBOR

Maribor, 2021

Na podlagi 49. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (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., 25/17 – ZVaj in 123/21)
je Upravni odbor sklada sprejel

PRAVILNIK SKLADA
VRTCA JOŽICE FLANDER MARIBOR
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S temi pravili se določijo:
 dejavnost in namen,
 postopki razdelitve sredstev,
 organi in organizacija,
 obveščanje o delovanju.
2. člen
Sklad vrtca (v nadaljevanju: sklad) ustanovi vrtec. Svet vrtca sprejme na predlog ravnatelja
sklep o ustanovitvi sklada.
3. člen
Ime sklada: SKLAD VRTCA JOŽICE FLANDER MARIBOR
Sedež sklada: FOCHEVA ULICA 51, 2000 MARIBOR
Številka podračuna sklada: 0127-06030638940
Sklic na številko: 0051-12
Sklad uporablja žig Vrtca Jožice Flander Maribor.
II. DEJAVNOST IN NAMEN USTANOVITVE
4. člen
Sklad pridobiva sredstva:
 s članstvom,
 z donatorstvom,
 iz zapuščin in
 iz drugih virov, ki so lahko:
 prispevki drugih domačih in tujih fizičnih ter pravnih oseb,
 prihodki od zbiralnih akcij otrok in staršev,
 prihodki od prodaje izdelkov otrok,
 prihodki iz dobrodelnih prireditev,
 prihodki dela tržne dejavnosti vrtca, ki jih odobri župan.

Člani ali donatorji sklada so lahko:
 starši otrok,
 zaposleni,
 občani ter
 druge pravne in fizične osebe, ki sodelujejo z vrtcem.
Sklad pridobiva sredstva s pisnim obveščanjem preko otrok, javnih medijev, po pošti, ipd.
5. člen
Namen sklada:
 pomoč otrokom s posebnimi potrebami (nabava namenskih pripomočkov),
 nadstandardni pripomočki in oprema za zagotavljanje zadovoljstva in kakovosti
bivanja otrok v vrtcu (različna igrala, igrače, avdio-video oprema, ipd.).
III. POSTOPKI RAZDELITVE SREDSTEV
6. člen
Praviloma v začetku šolskega leta posreduje upravni odbor obvestilo vsem staršem otrok
vključenih v vrtec o namenu in kriterijih za pridobitev namenskih sredstev iz sklada.
7. člen
Vloge in predloge za pridobitev sredstev iz sklada lahko vložijo:
 starši otrok vrtca,
 vzgojitelji,
 aktivi vzgojiteljev in
 svet staršev.
8. člen
Upravni odbor sklada ugotavlja upravičenost vlagateljev/prosilcev do nepovratnih sredstev
sklada najmanj dvakrat letno, lahko pa tudi večkrat glede na število vlog in predlogov. O
sklicu seje odloči predsednik sklada samostojno.
9. člen
Člani upravnega odbora po obravnavi vlog in predlogov odločijo o dodelitvi in višini sredstev
vrtcu za posodabljanje vzgojnega dela in nabavo nadstandardnih pripomočkov in opreme na
osnovi sprejetih kriterijev in meril.
10. člen
Če vlagatelji in predlagatelji, ki kandidirajo za sredstva iz sklada, ne soglašajo z odločitvijo
upravnega odbora, lahko svoje mnenje ali predlog posredujejo svetu staršev v presojo.
11. člen
Pri porabi sredstev mora upravni odbor upoštevati predpise s področja javnega naročanja.

IV. OGRANI IN OGRANIZACIJA
12. člen
Svet staršev imenuje 7-članski upravni odbor, ki upravlja sklad. Upravni odbor ima
predsednika in šest članov, od katerih so najmanj trije predstavniki vrtca.
Člani izmed sebe izvolijo predsednika in namestnika predsednika upravnega odbora. Mandat
članov upravnega odbora traja dve leti.
Upravni odbor pripravi za vsako šolsko leto program dela, ki je osnova za pridobivanje in
razdelitev sredstev.
13. člen
Upravni odbor sklada sestavljajo predstavniki staršev in predstavniki delavcev vrtca.
Upravni odbor sestavljajo:
 trije predstavniki vrtca, ki jih predlaga svet vrtca
 štirje predstavniki staršev, ki jih predlaga svet staršev.
14. člen
Upravni odbor sklada se konstituira na prvi seji. Do izvolitve (novega) predsednika jo skliče
in vodi dosedanji predsednik odbora. Odbor je konstituiran, ko sta izvoljena (novi) predsednik
in njegov namestnik ter je določen stalni zapisnikar.
15. člen
Članu odbora lahko preneha funkcija pred potekom mandata:
 na lastno željo,
 zaradi zunanjih okoliščin (prenehanje zaposlitve, otrok ni več vključen v vrtec, ipd.)
ali
 zaradi odpoklica.
V teh primerih svet staršev imenuje nadomestnega člana za preostali mandat.
16. člen
Upravni odbor:
 v soglasju s svetom staršev sprejme letni program dela z okvirnim finančnim načrtom,
 pripravi poročilo o realizaciji lenega programa dela,
 obravnava mnenja in predloge sveta staršev ter odloča o njih,
 določa merila in kriterije za razdeljevanje in dodeljevanje sredstev za socialno pomoč,
pomoč otrokom s posebnimi potrebami, nakup nadstandardne opreme in za zviševanje
standarda vzgojnega dela in podobno,
 oblikuje in posreduje ponudbe za sodelovanje in donatorstvo fizičnim ter pravnim
osebam,
 skrbi za promocijo sklada,
 sprejema pravila sklada, opravlja druge pristojnosti po zakonu.

17. člen
Predsednik:
 sklicuje in vodi seje,
 podpisuje listine,
 pripravlja predlog plana, poročila in predloge kriterijev in meril za razdeljevanje
sredstev.
18. člen
Ravnatelj vrtca je v skladu s svojimi pristojnostmi pooblaščen, da v imenu in za račun sklada
sklepa vse pogodbe in opravlja druge pravne posle.
19. člen
Upravni odbor sklada je sklepčen, če je na seji prisotna večina članov odbora.
Upravni odbor na svojih sejah odloča z večino glasov vseh prisotnih članov.
Upravni odbor o predlogih sklepov glasuje praviloma javno, če se ne odloči za tajno
glasovanje. O svojih sejah upravni odbor vodi zapisnike.
20. člen
Administrativno-tehnična in računovodska opravila za sklad opravlja vrtec.
V. OBVEŠČANJE O DELOVANJU SKLADA
21. člen
Upravni odbor sklada najmanj enkrat letno obvešča svet staršev in svet vrtca o rezultatih ter
delovanju sklada.
VI. KONČNE DOLOČBE
22. člen
Ta pravilnik začne veljati in se uporablja takoj, ko ga s sklepom potrdi upravni odbor.

Predsednik
upravnega odbora sklada vrtca
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PRAVILNIK SKLADA VRTCA
7-članski upravni odbor sklada vrtca, imenovan za šolsko leto 2021/2022 (mandat dve
leti).

UPRAVNI ODBOR:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

FRECE BARBARA
LIBMAN JOŽICA
VERBER IDA
SCHIEMANN KATARINA
STERMŠEK AMADEJA
KLEMENAK KLEMEN
ŽELEZNIK MIHA

