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Številka: 011/SKLAD-12/2021 
Koper, 21. 12. 2021 
 

ZAPISNIK 
12.  KORESPONDENČNE SEJE  SKLADA VRTCA SEMEDELA  

z dne 21. 12. 2021 
 
 
GLASOVNICE ODDANE V ROKU: 6 
PREPOZNO PRISPELA GLASOVNICA: 1 
NEODDANE GLASOVNICE: 0 
 
OSTALI OBVEŠČENI O SEJI: Nives Prša, ravnateljica. 
 
Predsednik Sklada vrtca Semedela g. Miha Šuster je ugotovil, da je bilo odposlanih sedem (7) glasovnic. V roku, to je 
do torka 21. 12. 2021 je bilo vrnjenih (6) šest glasovnic, (1) ena glasovnica je prispela prepozno. 
 
dnevni red: 

• Dopolnitev in sprejem Pravil delovanja Sklada Vrtca Semedela. 
 
Ad  1) 
 
V Uradnem listu št. Republike Slovenije št. 172/21 je bila dne 29. 10. 2021 objavljena sprememba Zakona o 
organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (ZOFVI-M). Zakon spreminja 135. člen, ki ureja delovanje šolskih 
in vrtčevskih skladov. Predvsem spreminja, oziroma določa način zbiranja denarnih sredstev in upravičencev do 
pomoči. Dobrodošla novost je ta, da se bo odslej 0,3% iz namena dela dohodnine, lahko namenjalo tudi šolskim in 
vrtčevskim skladom za dohodnino v letu 2022. V ta namen bo MIZŠ zbral podatke o skladih in jih posredoval FURS-u. 
Predhodno pa morajo šole in vrtci, sklad ustanoviti oziroma pravila sklada prilagoditi spremenjeni zakonodaji, 
najkasneje do 31. 12. 2021. V ta namen so bili člani sklada pozvani da glasujejo o spremembah Pravil Sklada Vrtca 
Semedela. Na korespondenčni seji je bil sprejet sledeči  
 
SKLEP: Strinjam se s predlagano dopolnitvijo oziroma spremembami Pravil Sklada Vrtca Semedela, ki smo 
jih prejeli skupaj z gradivom za korespondenčno sejo z dne 21. 12. 2021. 
 
Sklep je bi sprejet s šestimi (6) glasovi za. Ena (1) glasovnica je prispela prepozno in jo nismo upoštevali. Nihče ni bil 
proti. 
 
zapisnik vodila:                        odgovorna: 
Maja Šebalj, l.r.                                            Nives Prša, l.r. 
strokovna delavka za upravno          ravnateljica 
pravne zadeve               
 
 

    Miha Šuster,l.r. 
                                                     predsednik upravnega odbora Sklada Vrtca Semedela 
 

V vednost: 
- članom sklada, 
- staršem preko oglasnih desk, spletne strani vrtca, 
- predsednici sveta zavoda, 
- predsednici sveta staršev, 
- arhiv. 


