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POVZETEK POROČILA UO SKLADA VRTCA MOJCA
za obdobje od septembra 2017 do avgusta 2018

I.

Delovanje UO Sklada Vrtca Mojca

a) Seje UO Sklada
Člani UO Sklada vrtca so se v šolskem letu 2017/18 sestali na štirih sejah: 2.10.2017, 25.10.2017 (to je
bila ustanovna seja UO Sklada v novi sestavi, novi člani UO pa so postali Alenka Račič, Urška Vrhovec
in Brigita Sobočan kot predstavnice vrtca ter Boštjan Črnič, Karmen Jakob Logar, Tamara Stojkovič in
Tomaž Rahten kot predstavniki staršev), 6.2.2018in 18.6.2018. Na sejah UO Sklada so bili obravnavani
finančno stanje sklada enot in socialnega sklada ter vloge staršev za sofinanciranje vseh vrst
vrtčevskih dejavnosti (zimovanje, letovanje in obogatitvene dejavnosti).
b) Akti in dokumenti Sklada
Člani UO Sklada so pripravili osnutek sprememb Akta o ustanovitvi in delovanju Sklada.
Člani UO Sklada so posodobili tudi zloženko za starše in vlogo za sofinanciranje aktivnosti iz Sklada.

II.
Enota
vrtca
Mojca &
Rožle
Tinkara

Finančno stanje sklada enot in socialnega sklada

Stanje na dan 31.8.2017
/ 31.8.2018
(v EUR)

4.134,87 / 4.516,90
888,35 / 615,72

Muca

2.143,05 / 3.165,57

Kekec

1.203,24 / 953,71

Socialni
sklad

9.874,64 / 10.305,16

Prilivi/Odlivi sredstev
v šol. letu 2017/18
(v EUR)

Komentar

382,03 Prilivi: jesenski ŽIV ŽAV
200,00 / -472,63 Prilivi: donacija starši
Odlivi: investicija po načrtu porabe
sredstev sklada enote (samokolnice,
grablje, igrače za igrišče, opazovalna
posodica)
1022,52 Prilivi: jesenski ŽIV ŽAV, donacija Thor
PLUS d.o.o., donacija starši
372,23 / -621,76 Prilivi: jesenski ŽIV ŽAV, donacija
starši
Odlivi: investicija po načrtu porabe
sredstev sklada enote (mikroskop,
didaktične igrače, škatle in zaboji za
igrače)
6.341,55 / -5.911,03 Prilivi: vrtčevske prireditve, donacije,
izvedba igric
Odlivi: sofinanciranje zimovanj,
letovanj in obogatitvenih dejavnosti
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Člani UO Sklada so obravnavali 72 vlog za sofinanciranje bodisi zimovanja oz. letovanja bodisi
obogatitvenih dejavnosti. V šolskem letu 2017/18 beležimo porabo denarnih sredstev za
sofinanciranje vseh treh vrst dejavnosti v skupni višini 5.911,03 EUR, od tega:
-

1.515,03 eur za zimovanje (25 otrok),
3.182,01 EUR za letovanje (48 otrok) in
1.213,99 EUR za obogatitvene dejavnosti (47 otrok).

Zaključno podajamo, da je socialni sklad v devetih šolskih letih svojega delovanja (od 2009 do
2018) sofinanciral bivanje v naravi približno 450 otrokom, 152 otrokom pa so bile sofinancirane
obogatitvene dejavnosti , v skupnem znesku več kot 31.000 EUR.

III.

Prihodnje delovanje Sklada vrtca

Prva seja UO Sklada v novem šolskem letu 2018/19 bo namenjena:
-

obravnavi vlog za sofinanciranje dejavnosti;
pregledu finančnega stanja sklada enot vrtca in socialnega sklada;
pregledu napovedanih investicij po enotah in načrtovanih aktivnostih za pridobitev novih
denarnih sredstev;
načrtovanju aktivnosti UO Sklada.

Pripravil:
Boštjan Črnič
Predsednik UO Sklada Vrtca Mojca
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