Vrtec Urša
Slamnikarska cesta 26
1230 Domžale
Na podlagi 135. člena ZOFVI-ja (Ur. list RSšt. 12/96 in naknadne spremembe) in Akta o ustanovitvi
Sklada Vrtca Urša, sprejetega na korespondenčni seji sveta zavoda Vrtca Urša dne 24. 7. 2012, je
svet Vrtca Urša na svoji redni seji dne 10. 10. 2012 sprejel

PRAVILA DELOVANJA SKLADA VRTCA URŠA

1.

SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen
Ta pravila urejajo organizacijo in poslovanje Sklada Vrtca Urša (v nadaljevanju besedila: sklad).
2. člen
Sklad oziroma organi sklada delujejo v imenu in za račun Vrtca Urša.
Sklad v pravnem prometu uporablja ime: Sklad Vrtca Urša.
Sklad v pravnem prometu zastopata predsednik upravnega odbora in ravnatelj/ica skupaj.
Predstavniki sklada nastopajo in predstavljajo sklad pred starši v posameznem oddelku, v javnosti
oziroma pred raznimi organizacijami in institucijami skupaj z ravnateljico vrtca.
3. člen
Sklad uporablja za svoje dopise in druge listine, ki jih uporablja v pravnem prometu (v nadaljnjem
besedilu: listine) žig vrtca.
Potrditve listin iz prvega odstavka tega člena odobri ravnatelj/ica vrtca ali od nje pooblaščena
oseba. Poleg žiga vrtca se vse listine sklada opremljajo tudi z znakom vrtca.
II.

NAMEN IN DEJAVNOST SKLADA

Sklad
•
•
•
•

4. člen
se ustanovi za:
Pridobivanje sredstev iz prispevkov domačih in tujih fizičnih in pravnih oseb, donacij in
drugih virov. Sredstva sklada se vodijo na posebnem kontu zavoda.
Financiranje nadstandardne dejavnosti posameznega oddelka ali enote vrtca, ki ni
sestavina vzgojno-izobraževalnega programa, oziroma se ne financira iz javnih sredstev.
Nakup nadstandardne opreme, zagotavljanje sredstev za spodbujanje razvojne in
raziskovalne dejavnosti, za zvišanje standarda vzgojno-izobraževalnega procesa.
Pomoč socialno šibkim oziroma ogroženim otrokom.

III. DELOVANJE ORGANOV SKLADA
Upravni odbor sklada

5. člen
Upravni odbor sklada opravlja v skladu s pooblastili, opredeljenimi v ustanovitvenem aktu sklada,
naslednje naloge:
1. Sprejema letni program dela,
2. ugotovi višino razpoložljivih sredstev in materialnih pravic,
3. oblikuje predlog prioritete izvajanja nalog sklada in odloča o višini sredstev za posamezne
naloge sklada,
4. tekoče spremlja finančno poslovanje sklada,
5. sprejema letno (in polletno) bilanco sklada,
6. odloča o finančnih poslih in upravlja s sredstvi sklada skupaj z ravnateljem/ico vrtca,
7. določa osnove in kriterije za dodeljevanje sredstev
8. določa vrsto in višino pomoči otrokom oziroma oddelkom
9. voli in razrešuje predsednika in namestnika predsednika Upravnega odbora
10. oblikuje in posreduje pobude ter predloge za sodelovanje oziroma sponzorstvo, donacije in
druge oblike sodelovanja posameznih institucijam,
11. oblikuje predloge in pobude svetu vrtca za izvedbo posameznih projektov oziroma nalog, ki
presegajo namen in naloge sklada,
12. skrbi za promocijo sklada skupaj z ravnateljico,
13. opravlja druge naloge, potrebne za uresničevanje nalog sklada.
Upravni odbor opravi naloge od 1. do 3. točke prejšnjega odstavka najkasneje do konca meseca
februarja za tekoče šolsko leto.
Program dela je osnova za pridobivanje sredstev in osnova za nabavo materialnih sredstev za
potrebe oddelkov vrtca in vrtca kot celote.
Upravni odbor sklada zagotavlja nabavo materialnih sredstev v skladu s programom razvoja vrtca
ter v skladu z zbranimi sredstvi za tekoče leto.
Zbiranje ponudb

Upravni odbor in ravnatelj zbira ponudbe za nakup materialnih in drugih sredstev ter storitev v
skladu z notranjim pravilnikom za velika oziroma mala naročila v skladu z aktualno zakonodajo.
Upravni odbor sprejme polletno bilanco najkasneje do konca meseca julija in letno bilanco sklada
najkasneje do konca meseca februarja za preteklo koledarsko leto in jo predloži svetu vrtca
najkasneje do konca marca istega leta.
6. člen
Upravni odbor sklada dela na sejah. Upravni odbor lahko veljavno odloča, če je na seji prisotna
večina članov. Upravni odbor sprejema odločitve z javnim glasovanjem, predlog pa je sprejet, če
zanj glasuje večina vseh članov.
O poteku in o sklepih se vodi zapisnik. Zapisnik podpišeta predsednik upravnega odbora in
zapisnikar.

Predsednik upravnega odbora

7. člen
Predsednik upravnega odbora zastopa in predstavlja sklad, vodi seje upravnega odbora, podpisuje
zapisnike sej upravnega odbora sklada, skrbi za izvrševanje njegovih sklepov ter opravlja druge
naloge v okviru sklepov upravnega odbora.
V odsotnosti predsednika opravlja vse naloge njegov namestnik.
Predsednik upravnega odbora najmanj enkrat letno poroča svetu staršev in svetu zavoda o delu
sklada.
8. člen
Vabila in gradiva za sejo upravnega odbora mora sklicatelj poslati članom najkasneje 8 dni pred
sejo. V izjemnih primerih, kadar bi lahko kasnejše obravnavanje posamezne zadeve pomenilo
prikrajšanje za sklad ali za posameznega otroka, se lahko članom upravnega odbora pošlje vabilo v
3. dneh pred sejo, gradivo pa predloži tudi na sami seji ali pošlje po e-pošti.
Strokovne komisije

9. člen
Za delo strokovne komisije v zvezi z oblikovanjem predlogov za sprejem na upravnem odboru se
smiselno uporablja določbe o delu upravnega odbora sklada, kot določa Akt o ustanovitvi ter ta
pravilih.
IV. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

10. člen
Izvajanje določb teh pravil spremlja Upravni odbor sklada in svet staršev. Za razlago teh pravil je
pristojen Upravni odbor sklada.
Ta pravila pričnejo veljati z dnem, ko jih sprejme Upravni odbor sklada, uporabljati pa se začnejo
prvi naslednji dan po objavi na oglasni deski Vrtca Urša, pod pogojem predhodnega soglasja Sveta
staršev in Sveta zavoda.

V Domžalah, dne
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Predsednik Sveta staršev Vrtca Urša Nuša Martini

Predsednik Upravnega odbora Sklada Vrtca Urša Nu aMarti

