
Na osnovi 135. ilena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraievanja (Ur. l. RS, 5t. 16/07 -
UPB, 36/08 in 123/27, ter vse spremembe in dopolnitve; v nadaljevanju: ZOFVI) in v povezavi z

Zakonom o uveljavUanju pravic iz javnih sredstev (Ur. l. RS, 5t. 62/10, ter vse spremembe in dopolnitve;

v nadaljevanju: ZUPJS), Zakonom o dohodnini (Ur. l. RS, 5t. 13/11- UPB in 56/19, ter vse spremembe

in dopolnitve; v nadaljevanju: ZDoh-2) In Pravilnikom o omejitvah in dolinostih uradnih oseb v zvezi s

sprejemanjem daril (Ur. l. RS, it. 106/21 in L7o/21- popr.) je Upravni odbor sklada vrtca na 1. redni

seji dne 25. 11.2021 sprejel

PRAVILA O DELOVANJU SKLADA

VRTCA CICIBAN

f. ilen

Sklad Vrtca Ciciban (v nadaljevanju Sklad) bo v okviru svo.iih zmoinosti podprl projekte, programe in

posameznike, ki bodo s svojim ustvarjalnimi pristopom oz. ustvarjalnostjo pripomogli k ie vedji kvaliteti

iivljenja otrok v posameznem oddelku oz. enoti Vrtca Ciciban.

2. ilen

Pravila o delovanju Sklada doloEajo temeljna nadela delovanja sklada in donatorje sklada. Sklad ni

samostojna pravna oseba niti dru:ba civilnega prava in v pravnem prometu deluje ter nastopa v okviru

Vrtca Ciciban. Vodi se lodena evidenca sredstev.

3. ilen

lme Sklada: Sklad Vrtca Ciciban (v nadaljevanju: Sklad)

Sedei Sklada: Vrtec ciciban, Sarhova ulica 29, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: zavod)

Stevilka TRR: 0126 1503 0636 859, odprt pri UJP tjubljana

Sklad vrtca uporablja peiat vrtca.

Stevilka TRR Sklada je enaka Stevilki zakladniSkega podratuna Vrtca Ciciban. Sredstva Sklada se bodo

zbirala na navedenem TRR, ratunovodsko pa se bodo beleZila na lodenem kontu, ki bo namenjen

izkljutno poslovanju Sklada.

Sklad vrtca je uvriien na seznam upravidencev do donacij z naslova dohodnine v skladu z zakonom, ki

ureja dohodnino.

4.ilen

Osnovna funkcija Sklada.le uresnitevanje tistih ielja vodswa in vzgojiteljic v vrtcu, ki lahko pomagajo

k vedjemu zadovoljstvu otrok, a se jih z rednimi sredstvi financerja ne da uresnidlti. S svojo aktivnostjo

tako sklad nadgrajuje ter omogoia vse tisto, kar bo8ati iivljenje otrok v njihovem zelo pomembnem

obdobju in izboljia motivacijo in pogoje dela za tiste, ki so vsak dan z n.iimi.



osnovne naloge Sklada so:

pridobivanje fina ninih sredstev,

fina ncira nje dejavnosti posameznega oddelka,

nakup nadstandardne opreme,
pomod socialno Sibkim otrokom,
nadzorovanje poteka projektov,

finanfno in administrativno spremljanje projektov,

vodenje knjige donatorjev.

Pomot socialno Sibkim otrokom iz tetrte alineje prejinjega odstavka tega alena se iz Sklada dodeli na

podlagi proinje stariev, ki mora vsebovati kratko obrazloiitev razlogov za dodelitev pomoii.

Sredstva iz sklada se lahko namenijo tudi za udeleibo otrok iz socialno manj vzpodbudnih okolij na

dejavnostih, ki so povezane z izvajan.jem javno veljavnega programa-nadstanda rda, vendar se ne

financirajo v celoti iz javnih sredstev, de se na ta naain zagotavljajo enake moinosti. Upravitenci do
kritja stroikov udeleibe na posameznih dejavnostih iz prejsnjega stavka so lahko tisti otroci, ki jim je

priznana pravica do zniianja platila za programe vrtcev do najvea tretjega dohodkovnega razreda po

zakonu, ki ureja uveljavljanje pravic iz javnih sredstev (v nadalinjem besedilu: upravidenci). ee sredstva,

nameniena iz vrtdevskega sklada, ne zadoidajo za kritje udele:be vseh moinih upraviaencev, upravni

odbor sredstva dodeli vsem upravidencem v enakem deleiu.

UO Sklada kot najviiji organ vsako leto sprejme program v okviru dejanskih moinosti in dolodi

prioriteto uresnifevanja. Program se lahko spreminja tudi tekom leta, te tako odlodi UO Sklada na svoji

seji.

5. tlen

Sklad bo pridobivai sredstva od:

. sredstva Mestne obaine Ljubljana, namenjena sofinanciranju nadstandardnih dejavnosti v
viSini 75,00 € na otroka v zadnjem !olskem letu pred vstopom v iolo, ki teh sredstev ne bo

izkoristil in so namenjena pomoii socialno iibkim,
. prostovoljnih prispevkov stariev, zaposlenih v zavodu, obaanov,
. donacij v viSini najvei do 0,3% posameznega rezidenta iz namenitve dela dohodnine za

posamezno leto,
. od donatorjev,
. od dotacij driavnih organov oz. drugih institucij,
. z lastno dejavnostjo,
. z drugimi oblikami podpore.

Materialna oz. nematerialna sredstva, kijih pridobi Sklad, se lahko uporabijo izkljuano na osnovi sklepa

UO Sklada. Zaradi zagotavljanja spremljave prihodkov in odhodkov sredstev za potrebe Sklada se pri

vrtcu vodi posebna lotena evidenca finandnih sredstev, tako da je rezultat tega dela poslovanja

ugotovljiv.



6, ilen

Sklad upravlja Upravni odbor, ki ga imenuje UO Sveta stariev vrtca Ciclban. UO Sklada ima predsednika

in Sest dlanov od katerih so najmanj trije predstavniki vrtca Ciciban in jih predlaga Svet vrtca Ciciban.

7, flen

Tajnistvo sklada opravljajo strokovne sluibe vrtca ciciban. Le te opravljajo strokovna in

administrativna opravila Sklada, vodljo radunovodsko evidenco in pripravljajo porodila o poslovanju v

skladu s predpisi. Posamezna opravila lahko v soglasju z UO Sklada poveri zunanjim strokovno

usposobljenim podjetjem ali posameznikom in v poSodbi doloii obveznosti ter pravice.

8. tlen

Donatorji Sklada so tisti, ki v doloienem letu denarno prispevajo v Sklad. V izhodiliih za sklepanje

donatorskih pogodb Sklada se vsako Ieto posebej doloii obveznosti in pravice donatorjev. Vsi donatorjl

so navedeni v letnem porofilu Sklada.

f. ilen

Ne glede na doloiilo 25. ilena Zakona o dohodnini (Ur. l. RS, !t. 13/11- UPB in spremembe ter 66/19

- ZDoh-2) so vsa izplaiila otrokom iz sklada vrtca do spremembe tega zakona doloiena kot davdna

oprostitev.

Vsak ilan UO Sklada ima po en glas. Sklepi so veljavni, de za njih glasuje vetina tlanov.

Predsednik UO sklada vrtca:

Romana DobrinaV Ljubljani, dne 25. 11- 2021

5el{

Uo ima naslednje pristojnosti:

. sprejema in uresniiuje letni program dela Sklada,

. letno spreiema izhodiiia za sklepanje donatorskih pogodb Sklada,

. voli predsednika Sklada,

. imenuje namestnika predsednika Sklada,

. voli lzvrini odbor Sklada, katerega predsednik je predsednik Sklada.

10. ilen

Ta pravila je sprejel uo sklada vrtca dne 25. 11. 2021 in zaineio veljati in uporabljati z dnem 1. 1.2022.

Z dnem veljavnosti teh pravil prenehajo veljatl pravila, sprejeta dne 25. LO.2007 .

Pravila Sklada se objavijo na oglasnih deskah in na spletni strani zavoda.
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