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Na podlagi prvega odstavka 41. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja 

(Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 118/06 – ZUOPP-A, 36/08, 58/09, 64/09 – 

popr. in 65/09 – popr), 3. člena Zakona o Zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 45/I/94 – odl. US, 8/96, 

36/00 – ZPDZC in 127/06 – ZJZP) in 27. člena Statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 

66/07 – uradno prečiščeno besedilo) je Mestni svet Mestne občine Ljubljana na _______seji dne 

______ 2010 sprejel  

 

 

 

S K L E P 

o dopolnitvi Sklepa o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraţevalnega zavoda Vrtca Pedenjped 

 

 

1. ĉlen 

 

V Sklepu o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Vrtca Pedenjped (Uradni list RS, št. 

39/08, 76/08 in 49/10) se v 4. členu tretja alineja dopolni tako, da se glasi:  

“- Enota Kašelj, ki deluje na lokacijah Ob studencu 11 a, Ljubljana, in Kašeljska cesta 119 a,  

Ljubljana, ”.  

 

 

2. ĉlen 

 

Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. 

 

 

 

Številka:    

Ljubljana, dne        

 

 

Ţupan 

Mestne obĉine Ljubljana 

Zoran Janković 



 

OBRAZLOŢITEV 

 

 

PRAVNI TEMELJ 

 

 

Pravni temelj za sprejem Sklepa o spremembi in dopolnitvi Sklepa o ustanovitvi javnega vzgojno-

izobraževalnega zavoda Vrtca Pedenjped je: 

 

- 3. člen Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 45/I/94- odl. US, 8/96, 36/00 – ZPDZC in 

127/06 – ZJZP), ki določa, da se za opravljanje javne službe ustanovijo javni zavodi, da javne 

zavode med drugimi ustanovijo občine; 

- prvi odstavek 41. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list 

RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 118/06 – ZUOPP-A, 36/08, 58/09, 64/09 – popr. in 

65/09 – popr),  ki določa, da javne vrtce oziroma šole ustanavlja lokalna skupnost oziroma država  

in  

- 27. člen Statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 66/07 – uradno prečiščeno besediloi), 

ki določa, da ima Mestni svet Mestne občine Ljubljana med ostalimi pristojnostmi tudi pristojnost, 

da sprejema statut, odloke in druge akte MOL ter da izvaja ustanoviteljske pravice do zavodov.  

 

Mestna občina Ljubljana je ustanoviteljica vzgojno-izobraževalnega zavoda Vrtca Pedenjped in 

skladno z zakonom izvršuje ustanoviteljske pravice in obveznosti ter predlaga dopolnitev, s katero  se  

dodaja nova lokacija, na kateri bo delovala enota Kašelj v okviru Vrtca Pedenjped.  

 

 

 

RAZLOGI IN CILJI, ZARADI KATERIH JE AKT POTREBEN 

 

V aktu o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Vrtca Pedenjped so v 4. členu 

navedene lokacije, na katerih vrtec izvaja svojo dejavnost.  Zaradi potreb po dodatnih razpoložljivih 

prostih mestih  v vrtcih je bila na OŠ v Kašlju opravljena adaptacija dveh oddelkov predšolskih otrok 

Vrtca Pedenjped. Adaptacija prostorov je potekala v juliju in avgustu 2010.  

 

Nova oddelka bosta delovala v okviru Enote Kašelj Vrtca Pedenjped, ki je doslej delovala na lokaciji 

Ob studencu 11 a, Ljubljana, od septembra 2010 dalje pa bo enota delovala tudi na novi lokaciji, in 

sicer  na Kašeljski cesti 119 a, Ljubljana. 

 

 

OCENA STANJA NA PODROĈJU, KI GA AKT UREJA 

 

Stanje, kot je navedeno v prejšni točki obrazložitve, je posledica potreb po odpiranju dodatnih prostih 

mest za potrebe otrok prvega starostnega obdobja v vrtcih. Novi oddelki se odpirajo v prostorih 

vrtcev, kjer je to možno, v OŠ in v drugih nenamensko grajenih stavbah.  

 

  

 

POGLAVITNE REŠITVE 
 

Kot je navedeno v predlogu Sklepa o dopolnitvi Sklepa o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega 

zavoda Vrtca Pedenjped, se  v 4. členu tretja alineja dopolni tako, da se glasi:  

“Enota Kašelj, ki deluje na lokacijah Ob studencu 11 a, Ljubljana, in Kašeljska cesta 119 a,  

Ljubljana,”. 

 

 

 



 

 

 

FINANĈNE POSLEDICE PREDLAGANEGA AKTA 

 

Stroški za delovanje dveh novih oddelkov brez plačil staršev so ocenjeni v višini 10.100 EUR 

mesečno, sredstva za kritje stroškov za letošnje leto smo vključili  v predlog rebalansa proračuna 

MOL za leto 2010.  

 

 

Pripravila: 

Ana Potočnik 

Vodja odseka za predšolsko vzgojo  

 

                                     Načelnica 

Marija FABČIČ 
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39 Uradni list RS, ~t. 39/2008 z dne 21. 4. 2008 

1645. Sklep 0 ustanovitvi javnega vzgojno-izobrazevalnega zavoda Vrtca Pedenjped, Stran 4149. 

Na podlagi prvega odstavka 41. Clena Zakona 0 organizaciji in financiranju vzgoje in izobrazevanja (Uradni list RS, !t. 
16/07 - ZOFVI - uradno preCisceno besedilo), 3. Clena Zakona 0 zavodih (Uradni list RS, ~t. 12/1/91,45/1/94 - Odl. US, 
8/96, 18/98 Odl. US, 36/00 - ZPDZC in 127/06 - ZJZP) in 27, elena Statuta Mestne obCine Ljubljana (Uradni list RS, !t. 
66/07 - uradno preCiseeno besedilo) je Mestni svet Mestne obCine Ljubljana na 15, seji dne 31, 3, 2008 sprejel 

SKLEP 
o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraievalnega zavoda Vrtca Pedenjped 

I. USTANOVITEW 

1.clen 

Stem sklepom Mestna obCina Ljubljana, Mestni trg 1, Ljubljana (v nadaljevanju: ustanovitelj) ustanavlja za izvajanje 
javne sluzbe vzgoje in varstva pred&>lskih otrok javni vzgojno-izobrazevalni zavod Vrtec Pedenjped (v nadaljevanju: 
vrtec). 

2.clen 

o ustanoviteljskih pravicah in obveznostih odloea Mestni svet Mestne obCine Ljubljana, razen 0 soglasju k sistemizaciji 
delovnih mast, 0 katerem odloca zupan. 

II. IME IN SEOEZ 

3.clen 

Ime vrtca je: Vrtec Pedenjped,
 

SedeZ vrtca je: Cerutova ulica 6, Ljubljana.
 

4.clen 

v vrtcu sa za izvajanje programa za pred!olske otroke na razlienih lokacijah organizirajo naslednje enote:
 

- Enota Zalog, ki deluje lokacijah Cerutova ulica 5 in 6, Ljubljana,
 

- Enota Vevce, ki deluje na lokaciji Papimi!ki trg 5, Ljubljana,
 

- Enota KaAelj, ki deluje na lokaciji Ob studencu 11a, Ljubljana,
 

- Enota Zadvor, ki deluje na lokaciji Cesta II, grupe odredov 41, Ljubljana,
 

- Enota Jance, ki deluje na lokaciji Gabrje prj Janeah 16, Ljubljana,
 

- Enota Lipoglav, ki deluje na lokaciji Mali Lipoglav 8, Ljubljana,
 

III. PE~AT VRTCA 

5. flen 

Vrtec ima pecat okrogle oblike s premerom 35 mm in s premerom 20 mm, pe¢at vsebuje ime in sedez vrtca Sredi 
peCataje grb Republike Siovenije, 
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Ravnatelj doloei stevllo posameznih pecatov, uporabo, nacin varovanja in unicenle ter doloei delavce, ki so zanje 
odgovorni. 

W.DEJAVNOSnVRTCA 

6. flen 

Dejavnosti vrtca po standardni klasifikaciji dejavnosti so: 

- P/8s.l00 Pred~olska vzgoja,
 
- Q/88.9l0 Dnevno varstvo otrok,
 
- G/47.890 Trgovina na drobno na stojnicah in trznicah z
 

drugim blagom, 
- G/47.990 Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln, 

stojnic in trznic, 
- H49.39l Medkrajevni in drugi cesti potni~ki promet, 
- I/s6.290 Druga oskrba z jedmi, 
- J/s8.l40 Izdajanje revij in druge periodike, 
- J/58.l90 Drugo zalozni~tvo, 

- L/68.200 Oddajanje in obratovanje lastnih ali najetih 
nepremicnin, 

- N/82.300 Organiziranje razstav, sejmov, srecanj, 
- P/85.5l0 Izobrazevanje, izpopolnjevanje in usposabljanje 

na podrocju ~porta in rekreacije, 
- P/8s.s20 Izobrazevanje, izpopolnjevanje in usposabljanje 

na podrocju kulture in umetnosti, 
- R/90.0l0 Umetni§ko uprizarjanje, 
- R/9l.0ll Dejavnost knjiznic, 
- R/93.ll0 Obratovanje §portnih objektov, 
- S/96.0l0 Dejavnost pralnic in kemicnih Cistilnic. 

V. ORGANI VRTCA 

7. flen 

Organi vrtca so: 

- svet vrtca, 

- ravnatelj, 

- strokovna organa, 

- svet starSev. 

1. Svet vrtca 

8. flen 

Organ upravljanja vrtca je svet vrtca. 

Svet vrtca odloCa 0 zadevah, ki jih oolocaio zakoni, ta sklep ali drugi predpisi, potljuje letno porocilo vrtca ter odloca 0 
zadevah, za katere ni pooblascen drug organ. 

Svet vrtca steje devet clanov in ga sestavljajo: 

- trije predstavniki ustanovitelja, 

- trije predstavniki delavcev vrtca, 

- trije predstavniki starsev. 

Predstavnike ustanovitelja imenuje Mestni svet Mestne obCine Ljubljana. 

Delavci vrtca volijo svoje predstavnike v svet vrtca in jih odpokiiceio po postopku, oolocenim stem sklepom. 

Predstavnike starsev v svet vrtca izvoli svet starsev in jih odpokllce po postopku, dolocenlm stem sklepom. 

9. flen 

Ciani sveta vrtca so imenovani oziroma izvoljeni za stiri leta in so lahko ponovno imenovani oziroma izvoljeni najvee 
dvakrat zaporedoma. 

Clanu sveta vrtca preneha mandat v svetu vrtca pred potekom dobe, za katero je bil imenovan oziroma izvoljen, ee: 

- izgubi pravico biti voljen oziroma imenovan v svet vrtca, 

- je odpoklican ali razresen. 
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-odstopi,
 

- umre.
 

Predstavniku starsev preneha mandat, ko njegov otrok ni vee vkljucen v program preosolske vzgoje.
 

Odstop clana sveta vrtca je veljaven, ko svet sprejme pisno izjavo clana sveta 0 odstopu.
 

Ko svet vrtca ugotovi, da je clanu sveta prenehal mandat, 0 tern takoj obvesti pristojne za imenovanje oziroma izvolitev
 
novega C1ana. Ce je potekel mandat predstavniku delavcev, svet najkasneje v 30 dneh od dneva ugotovitve 0 prenehanju 
mandata razpise nadomestne volitve. 

Ce clanu sveta vrtca predcasno preneha mandat, se za preostanek mandatne dobe imenuje oziroma izvoli nov clan po 
istem postopku, kot je bil imenovan oziroma izvoljen Clan, kateremu je prenehal mandat, 

10. elen 

Svet vrtca se konstituira na svoji prvi seji z izvolitvjjo predsednika sveta vrtca in njegovega namestnika. Od tega dneva 
zacne teo mandat clanov sveta vrtca. 

Prvo sejo sveta vrtca v novi sestavi sklice dotedanji predsednik sveta vrtca najkasneje v roku 20 dni po izvolitvi oziroma 
imenovanju vseh clanov sveta vrtca. Prvo sejo sveta vrtca vodi do izvolitve predsednika sveta vrtca najstarejsi 
novoizvoljeni oziroma novo imenovani clan sveta vrtca. 

Svet vrtca predstavlja in zastopa predsednik sveta vrtca, v njegovi odsotnosti pa namestnik predsednika sveta vrtca. 

Volitve predstavnikov delavcev v svet vrtca 

11. elen 

Predstavnike delavcev vrtca volijo delavci vrtca na neposrednih in tajnih volitvah, tako da izvolijo:
 

- enega predstavnika izmed delavcev enot Zalog, Kaselj in Lipoglav,
 

- enega predstavnika izmed delavcev enot VevCe, Zadvor in Jance ter
 

- enega clana izmed administrativnih in tehnlcnlh delavcev vrtca.
 

Svet vrtca razplse volitve predstavnikov delavcev v svet vrtca s sklepom najvec 90 in najmanj 60 dni pred iztekom
 
mandatne dobe. Volitve se opravijo najkasneje 15 dni pred potekom mandata sveta vrtca. S sklepom 0 razpisu volitev se 
doloci dan volitev, stevito clanov sveta vrtca, ki se volijo in imenuje volilna komisija. 

Sklep 0 razpisu se mora javno objaviti v vrtcu. 

12. elen 

Postopek volitev in odpoklica clanov sveta vrtca vodijo volilna komisija in voli Ini odbori. 

Volilno komisijo sestavljajo predsednik in dva clana ter njihovi namestniki. 

Volilni odbor sestavljajo predsednik in dva clana ter njihovi namestniki. Za vsako volisce se imenuje en volilni odbor. 

Ciani volilne komisije in volilnih odborov ter njihovi namestniki ne morejo biti kandidati za clane sveta vrtca. 

13. elen 

Volilna komisija skrbi za zakonitost volitev Clanov sveta vrtca, ugotavlja ali so predlogi kandidatov za clane sveta vrtca v 
skladu stem sklepom, doloca volisca, doloea seznam volivcev za celoten vrtec in za posamezna volisca, imenuje volilne 
odbore, ugotavlja rezultate izida glasovanja na voliscih in objavi, kateri kandidati so izvoljeni v svet vrtca, vodi neposredno 
tehnlcno dele v zvezi z volitvami in opravlja druge naloge v skladu stem sklepom. 

14. elen 

Volilni odbor vodi glasovanje na voliscu in sestavi zapisnik 0 poteku volitev ter ga posreduje volilni komisiji. 

15. elen 

Pravico predlagati kandidate za clana sveta vrtca ima najmanj 100/0 delavcev vrtca. 

http://www.uradni-Iist.si/l/content?id=86157 24.8.20] 



Uradni list Republike Slovenije 
Predlogi kandidatov za svet vrtea, ki se predloflio volilni komisiji v 21 dneh od dneva objave sklepa 0 razpisu volitev, 

morajo biti pisni s podplsl vseh predlagateljev in s prilozenlrnl pisnimi soglasji h kandidaturi vseh predlaganih kandidatov. 

16. elen 

Volitve morajo biti organizirane tako, da je zagotovljena tajnost glasovanja. Volilni odbor lahko v soglasju z volilno 
komisijo doloet, da delavci, ki bode odsotni na dan volitev, volijo pred tem dnem in dolocl dan predcasnlh volitev. 

17. elen 

Voli se z glasovnieami. Vsak delavec ima en glas. Na glasovnici se navedejo imena kandidatov po abecednem redu 
priimkov, z navedbo, koliko kandidatov se voli. Voli se tako, da se obkrozijo zaporedne stevilke pred imeni tistih 
kandidatov, za katere se zeli glasovati. 

Neizpolnjena glasovnica in glasovnica, na kateri ni moqoce ugotoviti volje volivca, sta neveljavni. Neveljavna je tudi 
gl~sovnica, Ceje volivec glasoval za vee kandidatov, kot jih je potrebno izvoliti. 

Volitve so veljavne, ee se jih je udelezila vee kot poloviea delavcev vrtca. 

18. elen 

Za clana sveta vrtca so izvoljeni tisti kandidati, ki so dobill najveeje stevllo glasov. Ce sta dva kandidata dobita enako 
stevno glasov, je izvoljen tisti, ki ima daljso delovno dobo v vrtcu. 

Volilna komisija sestavi zapisnik 0 poteku volitev in izdela porocllo 0 rezultatih volitev, ki ga objavi v roku 5 dni od dneva 
volitev. 

Odpoklic predstavnikov delavcev v svetu vrtca 

19. elen 

Postopek za odpoklic predstavnika delavcev v svetu vrtca se zacne na podlagi pisne zahteve najmanj 10o~ delavcev 
vrtca. 

Zahtevi za odpoklic, ki jo predlozijo delavci, morajo biti prilozeni podpisi delavcev, ki predlagajo odpoklic. Zahteva za 
odpoklic mora vsebovati razloge za odpoklic. 

Zahteva se predlozi volilni komisiji, ki preveri formalno pravilnost zahteve, ne da bi presojala razloge za odpoklic. 

Ce votilna komisija ne zavrne zahteve za odpoktic, v 30 dneh razplse glasovanje 0 odpoklicu predstavnika delavcev v 
svetu vrtca in dolcei dan glasovanja. 

Predstavnik delavcev v svetu vrtca je odpoklican, ce je za odpoklic glasovata veelnadelavcev vrtca. 

Volitve predstavnikov starsev v svet vrtca 

20. elen 

Predstavnike starsev v svet vrtca izvoli svet starsev z Iiste kandidatov, ki jo sam oblikuje, in sicer tako, da so v svetu 
vrtea enakomemo zastopani starsl vseh enot vrtea. 

Kandidata za elana sveta vrtea tahko predlaga vsak clan sveta starsev, Predlogu kandidatov za elane sveta vrtca 
morajo biti prilozene pisne lzjave kandidatov, da se s kandidaturo strinjajo. 

Voli se z glasovnicami. Na glasovnici se navedejo imena kandidatov za Clana sveta vrtca po abecednem redu priimkov, 
stevito kandidatov, ki se jih voli, ter navodilo 0 naelnu glasovanja. 

Voli se tako, da se obkrozilo zaporedne stevilke pred imeni kandidatov za elana sveta vrtea, za katere se zeli glasovati. 

Volitve so veljavne, ee se jih je udelezila vee kot polovica vseh cranov sveta starSev. 

Za elana sveta vrtca so izvoljeni kandidati, ki so dobili najvecje stevllo glasov. 

Ce sta dva a~i vee kandidatov dobila enako stevilo glasov, je izvoljen tisti kandidat, ki ima vee otrok v vrtcu. 

Ce niti na ta naein ni moqoce ugotoviti, kdo je izvoljen za clana sveta vrtea, se glasovanje ponavlja, dokler eden izmed 
kandidatov ne prejme najvecjega stevila glasov. 

Razresitev predstavnikov stariev v svetu vrtca 

21. elen 
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Postopek za razresltev predstavnika starsev v svetu vrtca se zacne na predlog clana sveta starsev ali na predlog 
starSev posameznega oddelka vrtca, ki ga starsl sprejmejo na roditeljskem sestanku oddelka z veclno glasov starsev, 
navzocihna roditeljskem sestanku. 

StarSi lahko veljavno sklepajo, ce je na roditeljskem sestanku prisotna vecina starsev oddelka. 

Predlog za razresitev mora vsebovati obrazlozitev, v kateri so navedeni razlogi za razresitev. Predlog mora biti podan v 
pisni obliki. Predlog za razresltev se poslje svetu starSev. Ce predlog ne vsebuje razlogov za razresltev, ga predsednik 
sveta starsev vrne predlagatelju v dopolnitev. 

Predlog za razresitev se uvrsti na sejo sveta starsev, ki mora biti sklicana v roku 30 dni od dneva prejema popolnega 
predloga za razresitev, ce je popoln predlog za razresltev prejet v casu poletnih pocitnlc, pa najpozneje v roku 30 dni od 
zacetka solskega leta. 

Predlog za razresltev mora biti vrocen clanu sveta vrtca, za katerega se predlaga razresitev, najmanj 8 dni pred sejo 
sveta starsev, na kateri bo obravnavan. 

Clan sveta vrtca, za katerega se predlaga razresltev, ima pravico, da se opredeli, ali se z razresitviio strinja ali ne. 

Po koncanl obravnavi predloga za razresltev sprejme svet starsev odlocitev 0 predlogu z vecino glasov vseh clanov 
sveta starsev. 

2. Ravnatelj 

22. flen 

Ravnatelj je pedagoski vodja in poslovodni organ vrtca.
 

Ravnatelj organizira in vodi dele in poslovanje vrtca, predstavlja in zastopa vrtec in je odgovoren za zakonitost dela
 
vrtca. 

Ravnatelj vodi strokovno dele vrtca in je odgovoren za strokovnost dela vrtca. 

Ravnatelja imenuje in razresuie svet vrtca po postopku, dolocenern z zakonom. 

23. flen 

Ravnatelj imenuje pornocnlka ravnatelja, ki mu pomaga pri opravljanju poslovodnih in pedaqoskthnalog. 

Pornocnlk ravnatelja opravlja naloge, za katere ga pisno pooblasti ravnatelj in ga nadornesca v njegovi odsotnosti. 

24. flen 

Enoto vrtca vodi vodja enote, ki opravlja naloge, za katere ga pisno pooblasti ravnatelj. 

3. Strokovna organa 

25. flen 

Strokovna organa vrtca sta: 

- vzgojiteljski zbor, 

- strokovni aktiv vzgojiteljev. 

Sestavo in naloge obeh strokovnih organov doloca zakon. 

4. Svet stariev 

26. tlen 

Za organizirano uresnicevanje interesa starsev se v vrtcu oblikuje svet starsev,
 

Svet starsev je sestavljen tako, da ima v njem vsak oddelek vrtca po enega predstavnika, ki ga starsl izvoJijo na
 
roditeljskem sestanku oddelka.
 

Prvi sklic sveta starsev opravi ravnatelj.
 

Naloge sveta starSev doloea zakon.
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VI. SREDSTVA ZA DELO 

27. elen 

Za opravljanje dejavnosti zagotovi ustanovitelj vrtcu neprernlcno in premlcno stvamo premozenje v obsegu in vrednosti, 
kot ga je v knjigovodskih evidencah oziroma porocillh izkazal Vrtec Pedenped na dan 31. decembra 2007. 

Premicno premozenje, ki ga vrtcu zagotavlja ustanovitelj, se evidentira loceno v okviru evidence 0 osnovnih sredstvih 
vrtca v skladu s predpisi 0 racunovodstvu. 

Medsebojna razrnerja moo ustanoviteljem in vrtcem v zvezi z nepremicnlrn premozenjem, ki ga ustanovitelj daje vrtcu v 
uporabo za potrebe izvajanja dejavnosti, ootocene stem sklepom, se uredijo s posebno pogodbo med vrtcem in 
ustanoviteljem. 

Premozenje iz prvega in drugega odstavka tega elena, ki ga ustanovitelj daje vrtcu v uporabo za opravljanje dejavnosti, 
za katero je ustanovljen, je lastnina ustanovitelja. 

Vrtec je oolzan uporabljati premozenje ustanovitelja in drugo premozenie s skrbnostjo dobrega gospoda~a. 

28. elen 

Vrtec pridobiva sredstva za dele iz: 

- sredstev ustanovitelja in drugih javnih sredstev, 

- sredstev od prodaje storitev in proizvodov, 

- placll starsev, 

- iz donacij in drugih virov. 

VII. NACIN RAZPOLAGANJA 5 PRESEZKOM PRIHODKOV NAD ODHODKIIN NACIN KRITJA PRIMANJKLJAJA 
SREDSTEV ZA DELO VRTCA 

29. elen 

Presezke prihodkov nad odhodki, ki jih vrtec pridobi s prodajo proizvodov in storitev, ustvarjenih z opravljanjem 
programa za predsotskeotroke oziroma z opravljanjem drugih dejavnosti v skladu stem sklepom, se uporablja za placito 
materialnih stroskov, investicijskega vzdrzevanla in investicij, po predhodnern soglasju ustanovitelja pa tudi za place. 

V primeru primanjkljaja sredstev, ki jih je v skladu z veljavno zakonodajo dolzan ustanovitelj zagotavljati vrtcu za 
opravljanje dejavnosti vrtca, ki jo vrtec izvaja kot javno sluzbo, se nacln kritja tega primanjkljaja doloel v soglasju z 
ustanoviteljem. 

VIII. PRAVICE, OBVEZNOSTIIN ODGOVORNOSTI VRTCA V PRAVNEM PROMETU 
30. elen 

Vrtec je pravna oseba, ki samostojno nastopa v pravnem prometu v okviru svojih dejavnosti, dolocenlh stem sklepom, 
v svojem imenu in za svoj racun. 

Enote vrtca nimajo pooblastil v pravnem prometu. 

Vrtec odqovarja za svoje obveznosti s sredstvi, s katerimi lahko razpolaga. 

Vrtec ne sme sklepati razpolagalnih pravnih poslov v zvezi z neprernicnlrn premozenjem ustanovitelja in poslov, s 
katerimi se to premozenje obremenjuje. 

IX. MEDSEBOJNE PRAVICE IN OBVEZNOSTI MED USTANOVITELJEM IN VRTCEM 

31. elen 

Ustanovitelj ima dovrtca naslednje pravice in obveznosti:
 

- spremlja skladnost porabe sredstev z letnimi programi in financnimi nacrn,
 

- odloca 0 statusnih spremembah,
 

- daje soglasje k spremembam dejavnosti,
 

- opravlja v imenu in za racun vrtca financni promet z obclnaml, zavezankami za placilo razlike moo ceno programov
 
predsolske vzgoje in placili starSev, ki se nanaSa na obveznosti placlla za programe v vrtcih obcin zavezank,
 

- opravlja druge zadeve v skladu stem sklepom in drugimi predpisl.
 

Vrtec je dolzan ustanovitelju:
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- vsako leto poroeati 0 izvrtevanju letnega delovnega naerta in razvoja vrtca,
 

- vsako leta predloziti letno poroelo in letni program dela,
 

- po potrebiposredovatipodatke, potrebneza spremljanje in financiranje dejavnosti ter statlsticne namene.
 

Ustanovitelj odgova~a za obveznosti vrtca omejeno subsidiamo do visine sredstev, ki so v proracunu ustanovitelja
 
predvidena za opravljanjejavne sluzbe vrtea v skladu z zakonom in drugimi predpisi. 

X. JAVNOST DELA 

32. flen 

Delo vrtca je javno.
 

Javnostdela vrtca se zagotavlja s sporoCili starsem in javnosti.
 

Sejam in drugim oblikam dela organov vrtea ter vzgojno-izobrazevalnem delu vrtea starSi in predstavniki javnosti ne
 
morejo prisostvovati, razen ce tako doloca zakon oziroma drugi predpisi ali ce to dovoli ravnatelj oziroma predsednik 
organa. 

Ravnateljali oseba, ki jo ravnatelj pooblasti, obvesca javnost 0 delu vrtea. 

XI. SPLOSNI AKTI VRTCA 

33. flen 

Vrtec ima lahko pravila, s katerimi se urejajo vprasanja, ki so pomembnaza opravljanje dejavnosti in poslovanje vrtea.
 

Vrtec ima lahko tudi druge sploSneakte, s katerimi ureja druge zadeve, ce tako doloca zakon.
 

Pravila in splosne aide sprejme svet vrtea, razen splosnih aldov, za katere je z zakonom doloceno, da jih sprejme
 
ravnatelj. 

XII. PREHODNE IN KONCNE DOLOCBE 

34. flen 

Svet vrtca se oblikuje v skladu z zakonom in tem sklepom v roku dveh mesecev po uveljavitvi tega sklepa, in sicer tako, 
da se izvoli oziroma imenuje na novo vse clane sveta vrtea. 

35. flen 

Vrtec je pravni naslednikjavnega vzgojno-izobraZevalnega zavoda Vrtec Pedenjped,Cerutova 6, Ljubljana, ki je vpisan 
v sodni register pri Okrofnem sodiSbJ v Ljubljani pod reg. stev, 1/01858/00. 

36. flen 

Z dnem uveljavitve tega sklepa preneha veljati Odlok 0 ustanovitvi javnega vzgojno-izobrafevalnega zavoda Vrtca 
Pedenjped(Uradni list RS, st. 27/04). 

37. flen 

Ta sklepzaeneveljati osmi dan po objavi v Uradnem Ustu Republike Siovenije. 

St. 602-329/2007-22 

Ljubljana,dne 31. marca 2008 

Zupan
 
Mestne obCine Ljubljana
 

Zoran Jankovic I.r.
 

Navrh 
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I111·-··· · 
URADNI LIST 

iIw•••. · •

76 Uradni list RS. st. 76/2008 z dne 25. 7. 2008 

3417. Sklep 0 spremembah Sklepa 0 ustanovitvi javnega vzgojno-izobrazevalnega zavoda Vrtca Pedenjped, Stran 11013. 

Na podlagi prvega odstavka 41. elena Zakona 0 organizaciji in financiranju vzgoje in izobrazevanja (Uradni list RS, st. 
16/07 - uradno precisceno besedilo in 36/08), 3. elena Zakona 0 zavodih (Uradni list RS, st. 12/91, 45/1/94 - odl. US, 8/96, 
36/00 - ZPDZC in 127/06 - ZJZP) in 27. elena Statuta Mestne obCine Ljubljana (Uradni list RS, st. 66/07 - uradno 
precisceno besedilo) je Mestni svet Mestne obcine Ljubljana na 19. seji dne 7.7.2008 sprejel 

SKLEP 

o spremembah Sklepa 0 ustanovitvi javnega vzgojno-izobrazevalnega zavoda
 

Vrtca Pedenjped
 

1. elen 

V Sklepu 0 ustanovitvi javnega vzgojno-izobrazevalnega zavoda Vrtca Pedenjped (Uradni list RS, st. 39/08) se v 4.
 
clenu prva alinea spremeni tako, da se glasi:
 

»- Enota Zalog, ki deluje na lokacijah Cerutova ulica 5 in 6, Ljubljana, in Preglov trg 8, Ljubljana,«. 

Cetrta alinea se spremeni tako, da se glasi: 

»- Enota Zadvor, ki deluje na lokacijah Cesta II. grupe odredov 41, Ljubljana, in Cesta II. grupe odredov 47,
 
Ljubljana,«,
 

2. elen 

Ta sklep zacne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Siovenije. 

St. 602-512/2008-5 

Ljubljana, dne 7. julija 2008 

Zupan
 
Mestne obCine Ljubljana
 

Zoran Jankovic I.r.
 

Na vrh 

« Nazaj 

http://www.uradni-Iist.si/l/content?id=87954 24.8.201 



••• 

••••• 

Uradni list Republike Slovenije 

f ••••••.... . . 
I• 
• URADNI LIST 
I·•.. · · 

1. stran od 

49 Uradni list RS. st. 49/2010 z dne 18.6.2010 

2575. Sklep 0 spremembah in dopolnitvah Sklepa 0 ustanovitvi javnega vzgojno-izobrazevalnega zavoda Vrtca 
Pedenjped, Stran 7252. 

Na podlagi 3. elena Zakona 0 zavodih (Uradni list RS, st. 1211/91,45/1/94 - odl, US, 8/96, 36/00 - ZPDZC in 127/06
ZJZP), prvega odstavka 41. elena Zakona 0 organizaciji in financiranju vzgoje in izobrazevanja (Uradni list RS, st. 16/07
uradno preeiseeno besedilo, 118/06 - ZUOPP-A, 36/08, 58/09,64/09 - popr. in 65/09 - popr.) in 27. elena Statuta Mestne 
obcine Ljubljana (Uradni list RS, st. 66/07 - uradno preclsceno besedilo) je Mestni svet Mestne obclne Ljubljana na 39. 
seji dne 31. 5. 2010 sprejel 

SKLEP 

o spremembah in dopolnitvah Sklepa 0 ustanovitvi javnega vzgojno


izobrazevalnega zavoda Vrtca Pedenjped
 

1. clen 

V Sklepu 0 ustanovitvi javnega vzgojno-izobrazevalnega zavoda Vrtca Pedenjped (Uradni list RS, st. 39/08 in 76/08) se 
v tretjem odstavku 8. elena v besedilu pred dvopiejem beseda »devet« nadomesti z besedo »enajst« ter v drugi alineji 
besedi »trije predstavniki« nadomestita z besedama »pet predstavnikov«. 

2. clen 

Prvi odstavek 11. elena 'se spremeni tako, da se glasi: 

»Predstavnike delavcev vrtca volijo delavci vrtca na neposrednih in tajnih volitvah tako, da izvolijo: 

- dva predstavnika izmed delavcev enot Zalog, Kaselj in Lipoglav, 

- dva predstavnika izmed delavcev enot Vevee, Zadvor, Nove fuzlne in Jance ter 

- enega predstavnika izmed administrativnih in tehmcnlh delavcev vrtca.«. 

3. clen 

ObstojeCi svet zavoda nadaljuje svoje dele do poteka mandata sveta zavoda, oblikovanega pred izvolitvijo dodatnih 
dveh predstavnikov delavcev. 

4. clen 
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Ta sklep sa objavi v Uradnem listu Republike Siovenije in zacne veljati naslednji dan po objavi. 

St. 602-49/2010-31 

Ljubljana, dne 31. maja 2010 

Zupan
 
Mestne obCine Ljubljana
 

Zoran Jankovic I.r.
 

Na vrh
 

« Nazaj
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