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Zapisnik 16 seje upravnega odbora Sklada vrtca
Seja je potekala 10.11.2021, ob 7.30, v pedagoški sobi enote Mehurčki.
Z izstopom otroka iz vrtca se prekine mandat predstavnikom staršev, zato smo na seji 1. Sveta staršev
v šolskem letu 2021/2022, 14.10.2021 izvolili nove predstavnike in sicer:
• Za enoto Čebelica: ga. Martina Kobal
• Za enoto Ringaraja in Živ-žav: ga. Mirela Lidjan.
Seje Sklada vrtca se je udeležilo 7 članov UO Sklada vrtca:
Predstavniki zaposlenih:
1. Čebelica: ga. ŠPELA GRANDA
2. Čurimuri: ga. NIVES SUŠNIK
3. Živ-žav: ga. BARBARA SOJAR KODERMAN
4. Ringaraja: ga. KSENIJA GRABOVICA, predsednica Sklada vrtca
Predstavniki staršev:
1. Za enoto Čebelica - ga. MARTINA KOBAL
2. Za enoto Mehurčki - ga. EVA CERAR
3. za enoto Čurimuri - ga. ANELA BLAGAJČEVIĆ
Dosedanja predsednica Sklada vrtca je bila ga. Ksenija Grabovica. Člani UO so soglasno še naprej
potrdili ga. Ksenijo Grabovica in izvolili njenega namestnika.
Sklep : Predsednica UO Sklada vrtca je ga. Ksenija Grabovica, namestnica pa ga. Eva Cerar.
Predsednica Sklada vrtca je pozdravila prisotne in ugotovila sklepčnost. Predstavila je dnevni red:
1. Predstavitev Akta o ustanovitvi Sklada vrtca in Pravil Sklada vrtca.
2. Izvolitev predsednika in namestnika UO Sklada vrtca.
3. Pregled zapisnika 15. seje UO Sklada vrtca, z dne 9.12.2020.
4. Pregled poročila porabe sredstev in zbranih sredstev v š. l. 2020/2021.
5. Plan programa porabe zbranih sredstev in pridobivanja sredstev za šolsko leto 2021/2022.
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Sklep:
Predlagani dnevni red se sprejme.

Ad1) Predstavitev Akta o ustanovitvi Sklada vrtca in Pravil Sklada vrtca.
Sklad vrtca je bil ustanovljen v šolskem letu 2006/2007, prva seja pa je bila v mesecu aprilu, 2007.
Svet vrtca je na podlagi 135. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja
(ULRS št. 12/96, 98/2005) na svoji 6. seji 12.10.2006 sprejel sklep o ustanovitvi Sklada vrtca.
Osnovni namen je pridobivanje sredstev za pomoč otrokom iz socialno šibkih družin za letovanja,
tabore, različne prireditve in podobno, ter za obogatitev dejavnosti vrtca, ter s tem povečanje kakovosti
bivanja otrok v vrtcu.
Na osnovi 8. člena Akta o ustanovitvi Sklada vrtca, je UO na svoji 2. seji sprejel Pravila sklada, ter
popravke in dopolnitve na svoji 5. seji, dne 23.11.2010.
Sklep:
Člani UO so seznanjeni z Aktom o ustanovitvi Sklada vrtca in Pravili Sklada vrtca.

Ad2) Pregled zapisnika 15. dopisne seje upravnega odbora, z dne 9.12.2020
Na 15. seji upravnega odbora smo:
-

Pregledali in potrdili zapisnik 14. seje,

-

pregledali poročila porabe sredstev, ki smo jih namenili za skupine 4-6 letnih otrok ter za nakup
IKT
( računalniki, fotoaparati in CD- playerji),

-

se dogovorili, da po enotah na različne načine zbiramo sredstva,

-

da enkrat letno zaprosimo starše in vse naše dobavitelje za donacijo.

Zaradi zaprtja vrtca v mesecu marcu, 2020 zaradi epidemije Covid 19, v preteklem šolskem letu
nismo realizirali sklepa, da se v mesecu marcu ob oskrbnini staršem ponudi možnost donacije v sklad.
V tem času so imeli starši brezplačen vrtec, zaradi celotne situacije in stisk mnogih staršev zaradi
izgube dohodkov pa smo se odločili, da v tem šolskem letu le tega ne bomo realizirali.
Ostali sklepi so bili realizirani.
Sklep:
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Zapisnik 15. seje upravnega odbora se potrdi.
Ad3) Pregled poročila porabe sredstev in zbranih sredstev v šolskem letu 2020/2021
V šolskem letu 2020-2021smo imeli zbrana sredstva v višini 20.214,11 € €, ki smo jih razdelili za
plačilo nadstandardnih dejavnosti otrokom socialno šibkih družin: za 4-5 in 5- 6 letne skupine.
Porabljeno je bilo 2.574,00€ za pomoč plačila taborov oziroma letovanja. Zimovanje v tem šolskem
letu ni bilo organizirano. Vse skupine dodeljenega denarja niso porabile, saj se ni kazala potreba po
tem.. Za nakup radiev smo porabili 93,85€. Skupaj porabljenih sredstev: 2.667,85€.
V šolskem letu 2020/2021smo na različne načine zbirali tudi sredstva v Sklad vrtca:
-

prodaja rabljene računalniške opreme: 250,00€

-

dobavitelji in ostali donatorji: 515,00€

-

prodaja časopisa ob 60-letnici vrtca in druge aktivnosti zaposlenih: 1.420,87€

Zaradi razmer v povezavi s Covid 19 in veliko stisko mnogih staršev ob izgubi službe v povezavi s
tem, se v tem šolskem letu nismo odločili zbirati donacije preko položnic s strani staršev.
Na dan 31.8.2021 imamo na Skladu skupaj: 19.732,13€.
Ad4) Priprava programa porabe zbranih sredstev in plan pridobivanja sredstev za šolsko leto
2021/2022
Predlaga se, da se zbrana sredstva v tem letu razdeli: 400,00€ med oddelke 5-6 letnih otrok ter
300,00€ med oddelke 4-5 letnih otrok za nadstandardne (obogatitvene) dejavnosti otrokom iz socialno
šibkih družin.
Od 1.1. 2022 bo veljala nova zakonodaja, ki bo olajšala razdelitev denarja.
29.10. 2021 je bil v UR RS št. 172 sprejet Zakon o spremembi in dopolnitvi Zakona o organizaciji in
financiranju vzgoje in izobraževanja, ki v svojem 1. členu navaja, da so upravičenci do kritja stroškov
udeležbe na posamezni dejavnosti lahko otroci, ki imajo pravico do znižanja plačila programa v vrtcu
do tretjega dohodkovnega razreda (20% plačila).
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Sredstva morajo biti enakomerno razporejena med vse otroke, ki so v omenjenem razponu.
Strokovni delavci morajo takrat, ko imajo seznam prijavljenih na določeno dejavnost pri ga. Svetek, ki
obračunava oskrbnine preveriti podatek o višini plačila za prijavljene otroke in namenjena sredstva
enakomerno porazdeliti.
Izjemoma lahko UO odloči in dodeli sredstva le enemu ali nekaj otrokom, če oceni, da so posebne
okoliščine, ki to opravičujejo.
Člani UO so predlagali, da bi se lahko sredstva neenakomerno razdelila in bi vzgojitelji glede na
poznavanje posameznih okoliščin presodili, v kolikšnem znesku se pomaga posamezniku.
Ravnateljica je predlagala, da se ostanek sredstev nameni za nakup IKT ( računalniki, fotoaparati, CDplayerji).
Sklepi:
1. Zbrana sredstva se razdelijo med skupine 4-5 in 5-6 letnih otrok v dogovorjenem znesku.
2. Ostanek sredstev se porabi za nakup IKT.
3. V mesecu marcu bomo ob položnici za plačilo oskrbnine otroka staršem poslali vlogo za
donacijo; prav tako bomo vlogo takrat poslali tudi našim dobaviteljem.
4. Člani UO

se soglasno strinjajo da, vzgojitelji sredstva razdelijo socialno ogroženim

otrokom, z upoštevanjem do 20% plačila vrtca, glede na poznavanje posebnih okoliščin.
Strokovne delavke (do 21.06.2022) podajo poročilo o porabi sredstev namenjenih skupinam.
Ad5) Predlogi, vprašanja, mnenja.
29.10. 2021 je bil v UR/ RS št. 172 sprejet Zakon o spremembi in dopolnitvi Zakona o organizaciji in
financiranju vzgoje in izobraževanja , ki v svojem 1. členu navaja tudi, da je od 1. 1. 2022 dalje možno
0,3% dohodnine nameniti Skladu vrtca, saj je z novo zakonodajo ta uvrščen na seznam upravičencev
od donacij iz naslova dohodnine v skladu z zakonom, ki ureja dohodnino.
Obvestilo o tem bi pripravili tudi za vse starše in

jim ga posredovali, vsekakor pa tudi našim

zaposlenim, ki bi na ta način lahko doprinesli svoj delež v Sklad vrtca.
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Sklep: Obvestilo o možni donaciji 0,3% dohodnine se pošlje vsem staršem in zaposlenim vrtca
Otona Župančiča.
Od zaposlenih smo prejeli pobudo, da bi vsak mesec pri plačilu oskrbnine vsak starš prispeval 1€.
Sklep: Pobuda se ne potrdi.

Sejo smo zaključili ob 8.30 uri.
Zapisala:
Ksenija Grabovica

Predsednica Sklada vrtca:
Ksenija Grabovica

Ljubljana, 11. 11. 2021

Ravnateljica:
Irena Upelj

