
 
 

ZAPISNIK 
19. seje Upravnega odbora Sklada Vrtca Mehurčki, 

ki je bil v torek, 8. 12. 2021, ob 19.00 uri preko spletnega okolja Zoom. 
 

Prisotni člani UO: Natalija Saje (predstavnica zaposlenih), Anka Hribar (predstavnica zaposlenih), 
Jožica Smrečnik (predstavnica staršev), Anja Pavrič (predstavnica staršev), Rok Furlan (predstavnik 
staršev), Matej Tancek (predstavnik staršev) 

Ostali prisotni: Blaž Kolner (ravnatelj). 

Odsotna: Janja Zupančič (predstavnica zaposlenih). 

Dnevni red: 

1. Spremembe v Upravnem odboru Sklada Vrtca Mehurčki, volitve predsednika in namestnika; 
2. Spremembe 135. člena Zakona o organizaciji in financiranju VIZ; 
3. Stanje sklada na dan 31. 8. 2021; 
4. Pregled realiziranih aktivnosti pridobivanja sredstev in realiziranih aktivnosti črpanja sredstev 

v letu 2021; 
5. Plan pridobivanja sredstev in plan sofinanciranja aktivnosti v prvi polovici š.l. 2021/22. 
6. Razno. 

Ad 1. 

Sestanek upravnega odbora je sklical ravnatelj, ker je dosedanjemu predsedniku potekel mandat.  

Člani UO sklada smo soglasno sprejeli novo vodstvo sklada: 
MATEJ TANCEK (predsednik) 
ROK FURLAN (namestnik predsednika) 

Ad. 2. 

UO se je seznanil s spremembo 135. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in 
izobraževanja (ZOFVI), ki se nanaša na šolske oz. vrtčevske sklade.. Pomembna novost je, da je sklad 
vrtca lahko upravičen do največ 0,3 % donacije posameznega rezidenta iz namenitve dela dohodnine 
za posamezno leto. Glede postopkov kako priti do teh sredstev, je bilo poslano vprašanje na pristojno 
ministrstvo. Odgovor še čakamo.  

Ad.3. 

Stanje sklada na dan 31. 8. 2021 je bilo 4.149,10 EUR.  

Ad.4:  

UO se seznani z aktivnostmi ki so potekale v obdobju začetka letošnjega šolskega leta. 



Ad 5: 

a. Aktivnosti zbiranja sredstev v prvi polovici šolskega leta 2021/2022 

Mesec Aktivnost Ocena pridobljenih 
sredstev 

 Prispevki staršev po položnicah  

november Akcija zbiranja starega papirja 
 

 

december Novoletni sejem/bazar 
 

 

SKUPAJ   

 

b. Planirane aktivnosti za sofinanciranje  

Podan je bil predlog, da vzgojiteljski kader poda predlog za porabo sredstev v namen izboljšanja 
vzgojno-izobraževalnega procesa (igrače, blazine,…). 

Podan je bil predlog, da se določi dejavnosti, ki so se v preteklih letih redno sofinancirale in se jih 
avtomatično uvrsti na plan sofinanciranja. 

Te so: 

Aktivnost Opis Ocena porabe 

Tabor Pomoč 10 EUR na otroka 800 EUR 
 

Plavalni tečaj Pomoč 10 EUR na otroka 
 

800 EUR 

(So)financiranje tabora Sofinanciranje glede na posamezne prošnje 
 

? 

Pomoč oddelkom -
Portfolije 

Nakup materiala za izdelavo portfolij. 
 

do 900 EUR 

Vrtičkanje Material za obnovo in zasaditev vrtčevskega 
vrtička 

do 200 EUR 

SKUPAJ   

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

 

Ad 6: 

Naslednji sestanek Upravnega odbora sklada bo v začetku meseca marca 2022. 

 

Seja je bila zaključena ob 19.45 uri. 


