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POSLOVNO POROČILO FUNDACIJE VILA GALJA za leto 2015 
 
Fundacija Vila Galja je bila ustanovljena 24.12.2013, ko je pridobila odločbo o soglasju k Aktu o 
ustanovitvi ustanove pri MIZŠ, kot poslovni subjekt je bila v Poslovni register Slovenije vpisana 
30.12.2013. 

 Ustanovitelja: Andrej Iskra in Mirjam Kepic. 

 Člani uprave:  Andrej Iskra, Mirjam Kepic in Olga Kolar. 

 Člani nadzornega odbora: Ana Mislej, Aljoša Prajs in Nives Počkar. 
Namen fundacije je zbiranje sredstev za pomoč otrokom iz socialno šibkih družin, vključenih v Vrtec 
Galjevica in otrokom širše lokalne skupnosti, tako da se bo s finančnimi in drugimi viri prizadevala 
prispevati h kakovosti življenja socialno šibkih družin, predvsem pa k zagotavljanju enakih možnosti 
za vključevanje njihovih otrok v različne družbene dejavnosti. 
Ker ima vrtec UJPov račun se smatra, da so to javna-proračunska sredstva, vse donacije otrokom, bi 
morali starši prijaviti pri svojih dohodninskih napovedih, kar pa ogroža že tako socialno šibek status 
družin, saj se jim lahko zaradi donacije zviša cenzus in ostanejo brez socialnih dodatkov. Fundacije je 
pridobila soglasje pristojnega ministrstva za vpis v evidenco ustanov, ki so upravičene do donacij 0,5 
% dohodnine. 
 
POJASNILA K IZKAZOM 
 
V letu 2015 so prihodki znašali 9.947,26 EUR, odhodki pa 4.702,14 EUR. 
  
ZBIRANJE SREDSTEV 
 
31.1.2015 je v Dvorani Krim v Ljubljani potekala dobrodelna košarkarska tekma, ki je organizirana s 
pomočjo starša v našem vrtcu g. Andreja Sladiča,  za sofinanciranje programov letovanj-tabora za 27 
otrok. Na dogodku so se sredstva zbirala z vstopnino in licitacijo športnih dresov. 
Vrtec Galjevica organizira krovne dogodke, kjer se z zbiranjem starega papirja , prodajo knjig in igro 
podarim dobim zbirajo sredstva za Fundacijo Vila Galja. 
Fundacija je izdala v letu 2015 koledar Galjin nasmeh ter novoletne voščilnice ter tako zbirala 
prispevke na novoletnem bazarju. 
Sredstva so se zbrala tudi s pristopno izjavo za donacijo vlogo obrazca za namenitev dela dohodnine 
0,5 %  s strani staršev, zaposlenih in prijateljev. 
Na portalu Privoščite.si  so se zbirala sredstva za poplavljeno družino ter deklico Lizo, ki je zbrana 
sredstva prejela v januarju 2016. 
 
PORABA SREDSTEV 
 
V letu 2015 se je z zbranimi sredstvi  financiralo letovanje, zimovanje in tabor  33 otrokom. 
Upravičenost vlog obravnava UO Sklada vrtca, ki nato sklepe o subvenciji  posreduje UO Fundacije. 
 
Ljubljana, 9. 2. 2015 
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