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POROČILO O DELU SKLADA VRTCA V LETU 2015 
 
Sklad Vrtca Galjevica je bil ustanovili leta 2007 z namenom pridobivanja dodatnih finančnih sredstev 
za dejavnosti vrtca, ki se ne financirajo iz javnih sredstev. Namensko porabo sredstev določi Upravni  
odbor SV,  o namenu zbiranja sredstev pri izdaji položnic z obvestilom obvesti starše. 
Vrtec Galjevica ima dolgoletno tradicijo izjemnega sodelovanja s starši. Poleg mnogih oblik 
sodelovanja na skupnih dogodkih vrtca ter internih oddelčnih povezovanj staršev z otroki in 
strokovnimi delavci vrtca, je bila ena najpomembnejših tudi ustanovitev Sklada vrtca. Ta je finančno 
uspešen predvsem zaradi prostovoljstva in energije, usmerjene v različne dobrodelne dogodke in 
projekte. Ključni projekti, ki pripomorejo k uspešnemu delovanju, so krovni dogodki vrtca, ki so tesno 
povezani z dobrodelnostjo in sicer: spomladanski Eko dan (20. 4. 2015), poletne Športne igre Galjevica 
(4. 6. 2015), jesenska Varna pot v vrtec (13. 10. 2015) in zimski Praznični december (9. 12. 2015). 
Izkupiček vseh dejavnosti krovnih dogodkov se v letu 2015 steka v Sklad (donacije podjetij) oz. v 
Fundacijo Vila Galja (donacije fizičnih oseb in zbrana sredstva z odprodajo starega papirja). 
Nezanemarljivi pa so tudi prispevki posameznikov in družb, ki jih pridobivamo predvsem prek 
razvejanih socialnih mrež. 
Namensko porabo sredstev določi Upravni odbor Sklada vrtca, o namenu zbiranja sredstev pri izdaji 
položnic z obvestilom seznani starše: v letu 2015 so bila sredstva namenjena pokrivanju stroškov 
tečaja plavanja za vse 5-6 letne otroke, nakupu potujočih zabojnikov igrač, ki krožijo po vseh oddelkih 
vseh 4 hiš vrtca, dokupu lesenega plezalnega dela v večnamenskem prostoru enote Orlova, nakupu 
otroških dežnikov za individualno novoletno obdaritev vseh otrok vrtca, nakupu ozvočenja za potrebe 
celotnega vrtca ter nakup glasbenih kompletov bobnov in glasbenih stolov za obe enoti vrtca. 
Poročilo namena zbranih in porabljenih sredstev na Skladu vrtca je v nadaljevanju, prav tako pa tudi 
poročilo o delovanju Fundacije Vila Galja, ki je v letu 2015 sofinancirala programe za  
sofinanciranje programov nadstandarda (tabori, letovanja, zimovanja, prevozi) za 33 otrok našega 
vrtca. Predsednik Upravnega odbora Šolskega sklada je g. Lavrič Sebastjan, starš iz enote Galjevica. 
 

Poročilo o sredstvih Sklada vrtca v letu 2015 

Denarna sredstva po načinu v Skladu Vrtca Galjevica 
Vrednost 

(EUR) 

Stanje sredstev Sklada vrtca na dan 01.01.2015 6.649,14 

Zbrana sredstva v letu 2014  
Prostovoljni prispevki staršev 01.01.2015-31.08.2015 2.060,00 

Prostovoljni prispevki staršev 01.09.2015-31.12.2015 1.885,00 

Donacije podjetij v letu 2015 3.565,00 

Skupaj zbrana sredstva v Sklad vrtca v letu 2015 7.510,00 

Nakup oz. plačilo  
Potujoča kovčka igrač (Radovednež: J, M) 2 1.546,72 

Potujoči kovčka igrač (Olifu: D) 1 715,88 

Leseni plezalni del - večnamenski prostor  enota Orlova 2.027,15 

Dežniki vsi oddelki 1.835,00 

Tečaj plavanja – maj  2015 (doplačilo 3 EUR)  5-6 letniki 303,00 

Ozvočenje 1 2.570,65 

Komplet bobnov 2 kompleta 430,92 

Glasbeni stoli (bobni) 2 kompleta 561,20 

Skupaj porabljena sredstva SV v letu 2015  9.990,52 

Stanje sredstev Sklada vrtca 31.12.2015  4.168,62 
 
Poročilo pripravili: 
Stanka Dolenc l.r., računovodkinja   Barbara Novinec l.r., ravnateljica 
 
Poročilo je tudi sestavni del letnega poslovnega poročila Vrtca Galjevica za leto 2015 z dne 23.2.2016. 


