
V skladu s 135. dlenom Zakona o financiranju vzgoje in izobraievanla in v skladu s
25. dlenom Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraZevalnega zavoda Vrtca
Ciciban (v nadaljevanju Vrtec Ciciban) je svet vrtca na svoji seji dne: 25. 10.2007
sprejel:

1. SPLOSNE DOLOEBE

1 alen

sklad Vrtca ciciban (v nadaljevanju Sklad) se ustanovi za pridobivanje dodatnih

financnih sredstev za nadstandardne dejavnosti vrtca oziroma oddelkov, ki niso del

vzgojno izobra2evalnega programa, oziroma se ne financirajo iz javnih sredstev.

SedeZ sklada je na upravi Vrtca Ciciban, Sarhova ulica 29, Ljubljana.

2. clen
Upravni odbor sklada ima sedem 6lanic oziroma dlanov:

. tri predstavnike vrtca, ki jih predlaga svet vrtca Ciciban

. Stiri predstavnike star5ev, ki jih predlaga svet starSev vrtca Ciciban

svet Vrtca Ciciban imenuje upravni odbor v celoti. Upravni odbor se konstituira na

prvi seji, ki jo do izvolitve predsednika sklide in vodi ravnatelj.
Predsednika/co in namestnika imenuje Upravni odbor na svoji prvi seji.

I. UPRAVNI ODBOR SKLADA IN PRISTOJNOSTI

3. dlen

Mandat dtanov je dve leti. elani pa so vanj lahko ponovno imenovani

4.6len
Upravni odbor sklada.

. sprejema letni program Vrtca ali posamezne enote,

. doloia merila za dodeljevanje sredstev za socialne pomo6i'
r oblikuje in posreduje ponudbe za sodelovanje' sponzorstvo

fiziinim in pravnim osebam,
. skrbi za promocijo sklada,
. sprejme porocilo o realizaciji letnega programa dela.

in donatorstvo

SKLEP O USTANOVITVI SKLADA VRTCA CICIBAN



II. NAMEN IN DELOVANJE SKLADA
5.dlen

sklad pridobiva sredstva iz prispevkov starsev, prispevkov pravnih in fizidnih oseb,

donacij, zapuSdin in iz drugih virov.
Sklad pridobljena sredstva uporablja za:

. financiranjedejavnostiposameznega
oddelka,

. nakup nadstandardne oPreme,
o pomod socialno Sibkim otrokom,
. nadzorovanje poteka projektov,
. finaneno in administrativno spremljanje

projektov.

6. dlen

sklad ni samostojna pravna oseba in nima svojega Ziro raduna, vendar se morajo

sredstva voditi tako, da so jasno razmejena od drugih sredstev vrtca'

Sredstva morajo biti porabljena za namen za kalerega so bila zbrana'

7.6len

Predsednik upravnega odbora sklada zastopa in predstavlja Sklad, sklicuje seje

upravnega odbotu, povezuje se z ravnateljem vrtca in upravlja druge naloge za

delovanje sklada

Upravniodborodlocanasejahzveiinoglasovvsehdlanovinosvojihse,iahvodi
zapisnik. Na seje upravni od-bor lahko vabi ravnatelia ali druge poobla56ene osebe,

de.ie to potrebno zaradi vsebine dnevnega reda

8. dlen

III. OBVESEANJE O DELOVANJU SKLADA

9. clen

Upravni odbor je za svoje delo odgovoren svetu star5ev in svetu vrtca

Za zakonitost delovanja sklada je odgovoren ravnatelj vrtca Ciciban'

10 . clen

javnost
upravni odbor sklada o svojem delu obvesda ravnatelja, svet starsev, svet vrtca in



IV. PREDHODNA IN KONENA DOLOEBA

11.6len

Sklep o ustanovitvi sklada Vrtca Ciciban se sprejme na svetu Vrtca Ciciban,
25 10.2007.

Predsednik sveta Vrtca Ciciban,
Mojca Erjavec
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