Na podlagi 135. dlena Zakona o organizaciji in financiraniu vzgoje in izobraZevanja ('!6/07-UPB5, 36/08,
58/09, /09 - popr., 65/09 - popr., 20111. 40112 - ZUJF , 57112 - ZPCP-2O, 47 t't5,46i '16, 49/16 - popr.,
25117 - 7f q, 12912'l in '172121),l je Upravni odbor Solskega sklada Osnovne Sole Gabrovka-Dole na 2.
korespondendni seii, ki se je zakljueila dne 28. 12.2021 sDfqel

Pravilnik delovanja Solskega sklada
Osnovne Sole Gabrovka - Dole
L Splosne doloebe

1. Clen

Svet OSNOVNE SOLE Gabrovka-Dole je na seii 15.6. 1999 sprejel sklep o ustanovitvi Solskega sklada.

2. i/,en
S tem pravilnikom ureja Upravni odbor Solskega sklada OS Gabrovka - Dole predvsem naslednje:
- ime in sedez sklada,

-

dejavnost in namen sklada,
organe, delovanje, pristoinosti sklada,
obveseanje o delovaniu sklada,
koncne dolocbe.

‖ lme in sede2 sklada

3. 6len

lme sklada: Solski sklad Osnovne Sole Gabrovka - Dole (v nadaljevanju: Solski sklad)
Skrajsano ime sklada: Solski sklad OS Gabrovka - Dole
SedeZ sklada: Osnovna Sola Gabrovka - Dole, Gabrovka 30, 1274 Gabrovka
Stevilka TRR sklada: S156 01 10 0600 0069 766 pri UJP RS, skticna scvtra 1500. v
namdiko

p.lmcru, da se sredstva ztirajo

se la dodda.

4. elen
Sola zagotavlja materialne in tehniene pogoje za delovanje sklada in njegovega upravnega odbora.
Administrativno

-

tehniCna ter raeunovodska opravila za sklad opravlia Sola.

Solski sklad uporablja peEat OS Gabrovka - Dole.

Vse listine sklada so opremliene z oznako Sole.

lll. Oejavnost in namen
5. ilen
Dejavnost aolskega sklada je pridobivanje denarnih (iz prispevkov starsev, obeanov, donacii, zapusein in
drugih virov) in materialnih sredstev.

Solski sklad si lahko pridobiva sredstva tudi iz naslova donacij posameznega rezidenta iz namenitve dela
dohodnine za posamezno leto, in sicer do najved 0,3 o/0, pri eemer se lahko sredstva iz tega naslova
uporabUo zgolj za ueence iz socialno manj vzpodbudnih okolij.
Namen Solskega sklada jel

.

tinanciranje

.
.

de.iavnosti ter projektov posmeznega ruzreda ali oddelka, ki niso sestavina izobraZevalnega
programa oziroma se ne financiraio iz iavnih sredstev,
zvisanje standarda pouka oziroma nakup nadstandardne opreme,
obcasna pomoC socialno Sibkim ueencem, zlasti za udeleZbo pri projektih, na taborih in drugih

in

spodbujanie razvojnih, raziskovalnih, kultumih, Sportnih

in drugih

interesnih

dejavnostih nadstandardnega programa Sole,

.

pomoe za ueence oziroma otroke vrtca iz socialno manj vzpodbudnih okolij za z izvajanjem
dejavnosti, ki so povezane.iavno veuavnega programa, vendar se ne linancirajo v celoti iz javnih
sredstev, ee se na ta naCin zagotavljaio enake moZnosti,
podelievanie sredstev ueencem v skladu z namenom, ki 9a doloai donator.

.

Letni program dela Solskega sklada se Pripraviza posamezno Solsko leto, praviloma na prvem sestanku,
in ga potrdi Svet Sole OS Gabrovka-Oole.
6. alen
(Pomoe socialno Sibkim ueencem)

Starsi oziroma otrokov zakoniti zastopnik v lajnistvo Sole odda izpolnjeno vlogo za dodelitev sredstev iz
Solskega sklada, slednjo svetovalna sluZba Sole skladno s prilozenimi kriteriji toekuje ter rezultat poda v
pisni obliki Solskemu skladu, ki dokoncno odloei o upravieenosti in deleZu zneska, ki se dodeli iz sredstev
Solskega sklada.
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lzplaaila iz Solskega sklada se Stejeio

za daila, ki so kot drugi dohodki obdavcena z

dohodnino.

Akontactla dohodnine od daril se izraeuna in plaea po stopnji 25 % od davane osnove. Sredstva, katerih
posamiena vrednost ne presega 42,00 €, in sredstev, preieta od istega darovalca, de njihova skupna
vrednost v davenem letu ne presega 84,00 €, se ne vkljueijo v davano osnovo oziroma niso obdaveena
(Zakon o dohodnini).

Postopki in vloga za dodelitev sredstev iz Solskega sklada ter todkovalni zapisnik so priloga tega
pravilnika.
Vloga je dostopna na spletni strani Sole, pri svetovalki in v t4nistvu Sole.

7. 6len
(Pridobivanie sredstev)
NaEin tinanciranja in pridobivanja sredslev sklada doloda zakon.

Sklad pridobiva sredstva za svoje delovanje iz:
prostovoljnih prispevkov domacih in tuiih fizienih in pravnih oseb,
dotacii drzavnih organov in drugih institucij ter donacii in zapuscin,

.
.
.
.
.

lastnih de.,avnosti,
donacrj posameznega rezidenta iz namenitve dela dohodnine za posamezno leto,
drugih virov.

Pridobivanje sredstev za posamezno Solsko leto se uskladi z letnim programom dela.
Sola prispevkov starsev v Solski sklad ne more predpisati kol obvezne.
E. elen

Solski sklad zbira sredstva na transakcijskem raeunu Sole, Slevilka: S156 0110 0600 0069 766, odprtem
pri UJP RS. Na navedeni ra6un se nakazujejo sredstva, pridobljena za namene iz 5. ebna tega pravilnika.
Financna sredstva lahko donirajo fiziine in pravne osebe. Gotovinski prispevki (prodaja voseilnic, sreak,
izdelkov, prostovolini prispevki ipd.) se naka2elo na prej naveden TRR s strani enega od Clanov Solskega
sklada, ki se ga dobei z zapisnikom.
Naroeila izdelkov (npr. voseilnice) ter raeuni za izdaio so v pisni obliki. Pravna oseba lahko donira
financna sredstva po Pogodbi o donatorstvu, ki jo sklene z OS Gabrovka - Dole, ki jo zastopa ravnatelj.
Pogodba o donatorstvu se dobi v tajnistvu sole.
Racunovodstvo prispevke za sklad evidentira Posebej, na loaenem kontu. S predhodno najavo (tri dni) pa
omogo6a vpogled na konto dlanom 5olskega sklada. Vsi prihodki an odhodki morajo biti nataneno razvidni.
9. 6len
(Nakup opreme)

Uo pri nakupu opreme ravna skladno z doloeili Zakona

o lavnih naroeilih.

lV. Organi, delovanje, pristojnosti sklada

10. Clen
(Upravni odbor)
Solski sklad upravlia upravni odbor (v nadaljevanju UO), ki ima sedem elanov.

UO ima predsednika ter Sest elanov, od tega tri predstavnike Sole in Stiri predstavnike starsev (en
predstavnik starsev Matidne Sole Gabrovka, en predstavnik starsev Podru2ni6ne Sole Dole, en
predstavnik starsev Vrtca Cebelica iz Gabrovke ter en predstavnik starsev Vrtca Cebelica z Dol pri Litiji).
Delo dlanov UO je iavno in prostovoljno.

Clani UO so pri svoiem delovanju, zlasti v delu, ki zadeva dodelitev pomoci posameznim otrokom (6.
dlen), dolzni spostovati doloabe Zakona o varstvu osebnih podatkov.

11. 6len

(Konstiluiranie novega odbora)

UO naimani 30 dni pred potekom mandata pisno obvesti svet starsev ter svet Sole o nujnosti
konstituirania novega UO.
Postopek kandidirania in izbire predstavnikov delavcev Sole se izvede na seii svela zavoda.
Postopek kandidiranja in volitev predstavnikov starsev se izvede na se.ii sveta starsev. Svet starsev lahko
izvoli predstavnike starsev izmed starsev ueencev, vkljueenih v zavod.

Kandidat ie izbran oziroma izvol.len, ee ie zanj glasovala veeina prisotnih ebnov sveta zavoda oziroma
sveta starsev.
Oo konstituirania novega odbora opravlja pristojnosti odbora preisnii UO.
12. 6len

(Konstituiranie)
Prvo se.io UO skliee in do konstituiranja odbora vodi ravnatel.i Sole.

UO je konstituiran, ko 6lani izmed clanov predstavnikov starsev izvoliio predsednika sklada, ki vodi in
organizira nadaljnie delo, ter njegovega namestnika, ki nai bo iz vrst Predstavnikov sole.
predsednika upravnega odbora in njegovega namestnika izvolijo elani praviloma z javnim glasovanjem.
Predsednik upravnega odbora sklada v skladu s temi pravili in/ali sklepi upravnega odbora sklada:
sklicuje in vodi seje upravnega odbora,
podpisuJe listine,
pripravlja predlog letnega programa in poroeilo o realizaciji letnega programa,
upravlja druge naloge vezane na delovanje sklada.

-

V odsotnosti predsednika upravnega odbora vse niegova naloge opravl.ia njegov namestnik.
13. elen

(Naloge UO)
UO solskega sklada:
v soglasju s svetom Sole spre.ime letni program dela 2a tekoae Solsko leto,

.
.
.
.
.
.
.
.

o realizaciji letnega programa dela in zakuueno finaneno porocilo ob koncu
Solskega leta,
obliku.ie in posreduie ponudbe za sodelovanje, sponzorstvo in donatorstvo fizienim in pravnim
osebam,
skrbi za promocijo sklada,
sprejme porocilo

odloia

o

nakupu nadstandardne opreme na podlagi izvedenih javnih razpisov oziroma

pridobljenih ponudb,
odloda o morebitnih pritozbah,
obravnava predloge sveta starsev, strokovnah aktivov ter vodstva Sole,
odloea o porabi sredstev,

.
.

opravlia druge pristoinosti po zakonu,
predlaga spremembe pravil Solskega sklada.

Program dela se lahko spremeni tudi med Solskim letom, 6e tako odloci UO sklada.

14. Elen

(Redne in korespondenene seie)

Predsednik UO sklicu.ie in vodi seje UO, skladno s programom dela, najmanj pa dvakrat letno. Seio mora

sklicatitudi na pobudo Clanov Solskega sklada, sveta sole, sveta starsev in ravnatelja.
Sere se sklicujejo pisno, po eleKronski ali navadni posti.

V izjemnih primerih, ko to terlaio nepredvidliive okoliseine ali polrebe po takojsnjem sklicu seje, se lahko
sestanek UO izvede na koresponden6en naein.
Predsednik lahko sklice korespondeneno seio po elektronski poSti. Korespondencna seja se oPravi z
glasovaniem z izpolnitvijo elektronske glasovnice, ki jo skupaj s predlogom sklepa in kratko utemeliitvqo
elanom poslje predsednik sveta starsev, Lahko se opravi tudi videokonferencno srecanie z elektronskim
glasovanjem.

Clani v dolocenih dneh potrdijo svojo odloeitev na elektronski glasovnici, o izidu glasovanja se zapise
zapisnik. Clani na naslednji redni seji vsak svo., oddani eleKronski glas potrdijo s podpisom na listu ob
svoji odloeitvi. Glasovanie na korespondenenih seiah je iavno.
Glasovanje po telefonu ni mozno.
15. elen
UO je sklepcen, ee je na seii prisotna veeina Clanov.

UO odloca z vecino glasov vseh elanov. O predlogih sklepov se glasuje praviloma javno, lahko tudi tajno;
o tem odloaa veeina vseh prisotnih elanov UO.
O svojih sejah UO vodi zapisnike, ki se hranijo v arhivu Sole.

16. elen
(Pooblastilo ravnatelja)
Ravnatelj Sole je v skladu s sklepom upravnega odbora pooblascen, da v imenu in za radun sklada sklepa
vse pogodbe ter oprav[a druge pravne posle. Za zakonitost delovanja sklada je odgovoren ravnatelj 5ole.
Administrativno-tehniena ter raaunovodska opravila za sklad opravlja Sola.
Vse listine financne narave podpisuje na podlagi sklepa UO SS ravnatelj Sole.
17. elen

(Mandat in prenehanie 6lanstva)

elani UO so imenovani za dobo dveh let z moznostjo ponovnega imenovanja.
V primeru odstopa ali odpoklica elan UO se izvede nadomestno imenovanje za eas do izteka mandata
dlana, kije odstopil ali bil odpoklican.

Predlog za odpoklic lahko poda predsednik UO, svet Sole ali svet starsev. O odpoklicu dlana UO odloea
tisti organ, ki je Elana tudi predlagal.
V. Obvesdanje o delovaniu sklada

1E. Clen

(Zapisniki)

Zapisnik na seji odbora pise delavec Sole, za kar poskrbi ravnatelj. V zapisniku se navedejo kra, in aas
seje, udelezenci, dnevni red seie ter k posamezni toeki kratek povzetek diskusi.ie in natancno opredeljene
sklepe, ki so bili spre.ieti. V zapisnik se vpiSe.io tudi izidi glasovania o posameznih zadevah.
Zapisnik podpiseta zapisnikar ter predsednik UO, v primeru njegove odsotnosti pa njegov namestnik.
Podpisan zapisnik se elanom UO ter ostalim prisotnim na seji posreduje po elektronski po6ti naikasneje v
osmih delovnih dneh od dneva seie.
Ob upostevaniu Zakona o varslvu osebnih podatkov se zapisnik ne objavi na spletni strani Sole.
19. elen

(Porocilo in plan dela)
Letno poroeilo sklada, ki ga pripravi UO, vsebuie vsebinski in finaneni del za Solsko leto.
Vsebinski del mora obsegati poroeib o opravljenih aktivnostih glede na letni naert dela ter morebitnih
drugih aklivnostih sklada.
Finaneni del poda strokovni delavec cole, ki skrbi za raeunovodska opravila sklada skozi leto. Poroeilo je
podano pisno ter ustno ler obsega podatke o virih prihodkov in odhodkov sklada po posameznih
postavkah, kot izhajajo iz 5. (odhodki) ter 7. elena (prihodki) ter koneno stanje.
20. elen
Svet Sole, vodstvo Sole ter ueiteljski zbor sole, svet starsev in javnost so o delovanju UO SS obveseeni v:
. letnem naertu dela sklada,
. letnem poro6ilu sklada.
Letno poroeilo sklada se ob upostevanju dolodil Zakona o varstvu osebnih podatkov objavi na spletni
strani Sole. Predsednik UO letno poroailo predstavi na svetu starsev, namestnik pa na ueiteliskem zboru.

VI Konこ ne doloё be

21. elen

Pravilnik, kasneie tudi spremembe in dopolnitve pravilnika, sprejme upravni odbor golskega sklada z
veeino glasov vseh elanov.

22. ebn
Pravilnik zaene veljati z dnem sprejema na seji upravnega odbora.
Z dnem uveliavitve tega poslovnika preneha veljati Pravilnik o delovanju Solskega sklada Osnovne Sole
Gabrovka - Dole Osnovne Sole Gabrovka - Dole (z dne 19. 9. 201 1).

23. ebn
Pravilnik se objavi na oglasnih deskah maticne sole, podruznice ter vrtca in na spletni strani Sole.

24.

Clen

Pravilnik se hrani v arhMu OS Gabrovka.Dole.

Stevilka: 60304-12021-560-l
Datum: 30. 12. 2021
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VLOGA ZA DODEL:TEV SREDSTEViZ SOLSKEGA SKLADA

pnimま oceta mate佗

zakorll"a aslop● lka otroka)

vlagam vlogo za dodelitev sredstev za subvencioniranje:

{lJslr.2no n€vedite z, katso d.iaynost ozroma rurog)

za moiega otroka
(1‐ in painek otroka)

oЫ

ki v Solskem letu

ker Zaradi

.
.
.

sktte̲ra2red,

tusreum podtiane.):

socialnega polozaia
trenutnih razmer
osebnih okolisein

ne zmoremo v celoti placati prispevka za deiavnost, za katero prosimo za subvencioniranje iz Solskega
sklada.
Stevilo druZinskih danov:

Stevilo nepreskrbljenih otrok v dru2ini

-.

K vlogi prilagam (Ustrezno obkrorrte.):

.

odloEbo

o

denami socialni pomoei po predpisih

o

socialnem varstvu, izdano

s

strani

pristojnega centra za socialno varnost, v kolikor druZina prejema denarno socialno pomoe;

.

odlocbo o visini otroikega dodatka, izdano s strani pristojnega centra za socialno delo, v
kolikor druzina prejema otroski dodatek;

.

potrdilo o nezaposlenosti ali potrdilo o visini denarnega nadomestila za eas brezposelnosti,
izdano s strani Zavoda Republike Sloveniie za zaposlovanje, v kolikor je kateri od starsev
brezposelna oseba, ali izjavo starsa, ki ni zaposlen, da.je brez lastnih dohodkov, ki bi vplivali na
dohodke in socialno stanje druzine;

.

ostalo:

IZJAVA
Spodaj podpisany'a:

.

.

dovotjuiem, da lahko Solska svelovalna sluiba za potrebe reievanja te vlqe upoabi podatke iz piloge,2
namenom bAkovanja, na pdlagi pdrcbnej5ih kiteijev, in posrcduje upravnemu odboru mnenje o
upravitenosti do ddelitve sedstev iz Solskega sklada, na podlqt katerega upruvni odbor Solskega sklada
dodeli sredstua.

se zavezubm, da bom upravnemu odboru ialskega sklada sprodiua vsako spremembo,

k

bi vplivala na

u$avi1enost do subvencioninnla delno ali v ccloti

Kraj:

Datum:

Podpis starsev ali zakonitega
zastopnika:

P(iloga 2

KRITER:J:ZA DODELJEVAN」 E SREDSTEVIZ SOLSKECA SKLADA
LesWica

Kriteriji

St toё k

DA

Pre.iemanie denarne socialne pomoei

MSina otroskega dodatka po lestvici CSD (dohodkovni

10

Dohodkovni razred:

razred):

1

16
14
12

4

10
8
6

7

4
2

Brezposelnost

Stevilo nepreskrbljenih otrok v druzni

Enoroditeljska dru2ina
Specifike v druzini (bolezni, socialni

problemi

)

Mnenie Solske svetovalne slulbe:

Kraj in datum:

Podpis:

Obeh starこ ev

4

Enega starも a

2

1

1

2

2

3

3

4 in veё

4

DA

2

Po presoll SSS

0‑10

POSTOPKI ZA DODELITEV SREDSTEV lz SOLSKEGA SKLADA

Starsi dobrjo vlogo za dodelitev sredstev iz Solskega sklada na spletni strani OS Gabrovka

-

Dole, pri

Solski svetovalni sluzbi ali v tainistvu Sole, kamor izpolnjeno vlogo z zahtevanimi prilogami tudi vrnejo.

je Odloaba o prejemaniu otroskega dodatka, za preiemnike denarne socialne
pomoei po predpisih o socialnem varstvu pa tudi Odloaba o dodelitvi le-te in potrdilo ali iziava o
Obvezna priloga vlogi

nezaposlenosti.

Vlogo resuie Solska svetovalna slu2ba.

Za potrebe resevania vloge uporabi podatke iz priloge, jih toakuje, na podlagi podrobnejsih kriterijev, in
posreduje upravnemu odboru mnenie o upravieenosti do dodelitve sredstev iz Solskega sklada.

Na podlagi mnenja upravni odbor Solskega sklada dodeli sredsNa. Starsi oddajo pisno vlogo za dodelitev
sredstev iz Solskega sklada najkasneje 20 dni pred naertovano deiavnostjo v tajnistvo sole.

Priloga 3
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VLOGA ZA 00DEttTEV SREDSTEV:Z SOLSKECA SKLADA
(lme in pnimk Vaeardta)

(Ddoho nEdo)

vlagam vlogo za dodelitev sredstev za subvencioniranje

(navcdirc dci.wosr in d€ru.n

'zY!db..):

za otroke/ucence

lZ」

AVA

Zgoraj naveden vlagateli se zavezujem, da bom upravnemu odboru Solskega sklada sporoeiua vsako
spremembo, ki bi vplivala na upravieenost do subvencionirania delno ali v celoti.

Podpis vlagatelja:
Datum:

