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Starši lahko za sofinanciranje dejavnosti iz socialnega sklada zaprosijo prek vloge za
sofinanciranje dejavnosti, objavljene na spletni strani vrtca.
Kriteriji za sofinanciranje dejavnosti vrtca so:
Povprečni mesečni dohodek

Odstotek sofinanciranja

Razred

na osebo v EUR (znesek iz

sofinanciranja

odločbe CSD za znižano

Zimovanja/

Obogatitvene

plačilo vrtca)

letovanja otrok

dejavnosti

1.

do 140,00

do 100 %

do 100 %

2.

od 140,01 do 210,00

do 85 %

do 100 %

3.

od 210,01 do 280,00

do 70 %

do 90 %

4.

od 280,01 do 350,00

do 55 %

do 75 %

5.

od 350,01 do 420,00

do 40 %

do 60 %

6.

od 420,01 do 490,00

do 25 %

do 45 %

7.

od 490,01 do 580,00

do 10 %

do 30 %

Omejitev za obogatitvene dejavnosti: iz socialnega sklada se na podlagi vloge za sofinanciranje

LEVIČNIKOVA ULICA 11
1000 LJUBLJANA
Spletna stran:
www.vrtec-mojca.com
E – pošta:
vrtec.mojca@guest.arnes.si

Člani upravnega odbora
Sklada vrtca Mojca

posameznemu otroku sofinancirajo obogatitvene dejavnosti v višini:

Alenka Račič

Predstavnica vrtca



v skupinah od 3-4 let – maksimalno 40€/šolsko leto,

Nataša Ahac

Predstavnica vrtca



v skupinah od 4-5 let – maksimalno 60€/šolsko leto in

Katja Fink

Predstavnica vrtca



v skupinah od 5-6 let – maksimalno 80€/šolsko leto.

Ţiga Flajs

Predstavnik staršev

Dominik Nabergoj

Predstavnik staršev

Nina Matkovič Jakšič

Predstavnica staršev

Tamara Stojkovič

Predstavnica staršev

Prednost pri dodeljevanju sredstev imajo starši, ki v tekočem šolskem letu prvič prosijo za
sofinanciranje dejavnosti.
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Sklad Vrtca Mojca

Sklad pridobiva sredstva s pomočjo:

Delo Sklada vodi in usmerja upravni

Na predlog Sveta staršev je Svet Vrtca



prostovoljnih prispevkov staršev,

odbor (UO) Sklada, ki ga sestavljajo:

Mojca leta 2003 ustanovil Sklad Vrtca



lastne dejavnosti,



Mojca.



zbiranja starega papirja,



sponzorjev in donatorjev,

je



drugih prostovoljnih prispevkov,

tem



podarjenih materialov in izdelkov …

Osnovna

funkcija

pridobivanje

Sklada

sredstev

in

vrtca
s

večjemu

zadovoljstvu

otrok

in



kakovosti bivanja v vrtcu.

prostovoljne

prispevke

vrtca,

jih

lahko

štirje predstavniki staršev, ki jih

delovanju

Sklada

vas

bomo

seznanili:

nakaţete na TRR SI56 0126 1603 0637



na roditeljskih sestankih,

829 z referenco SI00 in sklicem enote:



preko oglasnih desk,



preko spletne strani vrtca.

Mojca, Roţle: 01

ki

predlaga Svet staršev.

O
Vaše

predstavniki

predlaga Svet vrtca in

uresničevanje tistih ţelja, ki pripomorejo
k

trije

Tinkara: 02
Muca: 03
Kekec: 04
Socialni sklad: 05
Socialni sklad Vrtca Mojca

UO Sklada vsako leto objavi načrt in

Znotraj Sklada Vrtca Mojca deluje od

poročilo o delovanju Sklada. Poraba

leta

Namen

sredstev iz Sklada je razvidna iz poročil

je

sofinanciranje

in objavljenih informacij na spletni strani

ter

obogatitvenih

vrtca.

2007

socialnega

socialni
sklada

zimovanj/letovanj

sklad.

dejavnosti vrtca otrokom iz socialno
ogroţenih druţin.

