
 
 

ZAPISNIK 
18. seje Upravnega odbora Sklada Vrtec Mehurčki, 

ki je bil v sredo, 10. 3. 2021, ob 18.00 uri preko spletnega okolja Zoom. 
 

Prisotni člani UO: Janja Zupančič (predstavnica zaposlenih), Natalija Saje (predstavnica zaposlenih), 
Anka Hribar (predstavnica zaposlenih), Jožica Smrečnik (predstavnica staršev), Anja Pavrič 
(predstavnica staršev). 

Ostali prisotni: Blaž Kolner (ravnatelj). 

Odsotni: Anja Maleš (predstavnica staršev), Petra Jerin (predstavnica staršev). 

Dnevni red: 

1. Spremembe v Upravnem odboru Sklada Vrtca Mehurčki 
2. Pregled realiziranih aktivnosti pridobivanja sredstev in realiziranih aktivnosti črpanja sredstev 

v letu 2020. 
3. Stanje sklada na dan 31. 12. 2020. 
4. Plan pridobivanja sredstev in plan sofinanciranja aktivnosti do konca šolskega leta 2020/21. 
5. Razno. 

Ad 1. 

Sestanek upravnega odbora je sklical ravnatelj, ker je dosedanjemu predsedniku potekel mandat. 
Upravni odbor se zaradi okoliščin, ki se nanašajo na epidemijo Covid-19 in s tem povezanim manjšim 
obsegom izvajanja nadstandardnih programov v letu 2020 ni sestal. Člani so bili pozvani, da izvolijo 
novega predsednika UO, vendar so to odločitev prestavili na naslednjo sejo, ko bo prisotno več 
članov. 

Ad. 2. 

a. Prihodki v letu 2020 

Aktivnosti Pridobljena sredstva 

Prispevki staršev po položnicah 1.200 EUR 

Prihodki – zbiranje starega papirja 158,70 EUR 

Donacija 50 EUR 

SKUPAJ PRIHODKI 1.408,70 EUR 

 



b. Pregled porabljenih sredstev v letu 2020 - odhodki  

Aktivnost Porabljena sredstva 

Material za izdelavo portfolij 181,19 EUR 

SKUPAJ 181,19 EUR 

Ad.3. 

Prenos sredstev iz prejšnjih let 3.142,46 + 1.408,70(prihodki) – 181,19 (odhodki)                

Stanje sklada na dan 31. 12. 2020 =  4.369,97 EUR. 

Ad.4:  

a. Planirane aktivnosti zbiranja sredstev do konca šolskega letu 2020/2021 

Mesec Aktivnost Ocena pridobljenih 
sredstev 

marec/april Prispevki staršev po položnicah 500 EUR 

marec in maj Akcija zbiranja starega papirja 
 

200 EUR 

SKUPAJ  1.400 EUR 

Zbiranje sredstev je odvisno tudi od epidemiološke slike in s tem povezano možnostjo organizacije 
skupnih tradicionalnih prireditev, na katerih so se zbirali prostovoljni prispevki. 

b. Planirane aktivnosti za sofinanciranje do konca šolskega leta 2020/2021 

Aktivnost Opis Ocena porabe 

Vrtičkanje Material za obnovo in zasaditev vrtčevskega 
vrtička 

200 EUR 

Pomoč oddelkom Nakup materiala za izdelavo portfolij. 900 EUR 
 

SKUPAJ  1.100,00 EUR 

Poraba sredstev je odvisna tudi od epidemiološke slike in s tem povezano možnostjo organizacije 
nadstandardnih dejavnosti (tabor, plavanje,…), skupnih tradicionalnih prireditev, itd… 

Ad 5: 

Pod to točko ni bilo predlogov  za razpravo. 

Naslednji sestanek Upravnega odbora sklada bo ob koncu letošnjega šolskega leta.  

Seja je bila zaključena ob 18.30 uri. 

 

Zapisal: Blaž Kölner 


