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PROGRAM DELA
SKLADA VRTCA KOPER
v šolskem letu 2019/2020

1. Na podlagi SKLADA VRTCA KOPER, ki ga je sprejel SVET ZAVODA na seji dne 16.10.2019, upravni odbor sklada na
predlog strokovnih delavcev vrtca pripravijo vsako leto program dela, ki je osnova za pridobivanje sredstev.
2. Pridobljena sredstva morajo biti porabljena za namen VRTCA KOPER oziroma za posamezne enote. Sredstva se
vodijo na posebnem analitičnem kontu zavoda.
Kadar so pridobljena sredstva porabljena za nakup osnovnih sredstev, se slednja vodijo v registru osnovnih
sredstev vrtca.
3. Upravni odbor sestavljajo:
štirje predstavniki staršev:
 Matjaž Babič
 Anna Bremec
 Tina Hvastja Zorko
 Amina Sefić
trije predstavniki vrtca:
 Dejan Pintar
 Karmen Krčelj
 Nina Bernik
Mandat članov upravnega odbora je tri leta. Predstavnikom upravnega odbora preneha funkcija pred potekom
mandata na lasno željo, zaradi zunanjih razlogov (izpis otroka iz vrtca, prekinitev pogodbe o delu) ali odpoklica.
4. Program dela sklada (skladno s Pravilnikom sklada Vrtca Koper):
 Pridobivanje sredstev iz:
- prispevkov staršev;
- prispevkov in donacij domačih in tujih fizičnih ter pravnih oseb;
- prihodkov iz naslova zbiralnih akcij otrok in staršev;
- prihodkov od zbranih prostovoljnih prispevkov;
- prihodkov iz dobrodelnih prireditev;
- zapuščin in
- drugih virov.
 Razporejanje sredstev
- financiranje nadstandardne dejavnosti posameznega oddelka ali enote vrtca,
- nakup nadstandardne opreme in pripomočkov,
- zvišanje standarda vzgojno-izobraževalnega procesa,
- pomoč otrokom iz socialno šibkih oziroma ogroženih družin pri nadstandardnih in
obogatitvenih dejavnostih.
5. Naloge upravnega odbora sklada v šolskem letu 2019/20:
 izdelava in distribucija zgibanke o delovanju Sklada Vrtca Koper;
 ozaveščanje o skladu preko spletne strani Vrtca Koper;
 zbiranje donacij pravnih oseb ki jih lahko le-te koristijo pri uveljavljanju olajšave pri DDPO;
 ozaveščanje o možnostih namenitve dela dohodnine davčnih zavezancev za namen donacije skladu;
 organizacija novoletnega bazarja;
 promocija sklada na vseh prireditvah vrtca za starše in javnost.

6. Za finančno pomoč iz sredstev sklada vrtca starši izpolnijo obrazec: »Vloga za uveljavitev subvencije iz sredstev
sklada vrtca«.
7. Starši, vrtec ali donator lahko predlagajo za kakšen namen naj bi se sredstva uporabila. V ta namen izpolnijo
obrazec: »Predlog za namen porabe sredstev sklada vrtca«.
8. Dogovor, da se naslednja redna seja UO sklada skliče ob začetku novega šolskega leta 2020/21. V primeru, da se
za določeno enoto za določen namen zbere sredstva za tekoče šolsko leto, se skliče korespondenčna seja UO
sklada. V primeru, da se na račun Vrtca Koper zbere nad 1.000 €, namenjenega za vse enote, se skliče redna seja
UO sklada.
9. O dodelitvi ali porabi finančnih sredstev odloča upravni odbor sklada v sodelovanju z vzgojiteljicami in vodstvom
vrtca na podlagi pisne vloge. Prednost pri dodelitvi finančnih sredstev bodo imeli vlagatelji (starši, zaposleni), ki
bodo v skladu z letnim delovnim načrtom vrtca krepili cilje vrtca.
10. Morebitna neporabljena sredstva se prenesejo v naslednje šolsko leto, lahko pa jih upravni odbor sklada že v
tekočem letu prerazporedi glede na dodatni interes enot.
11. Upravni odbor sklada oblikuje letni delovni načrt sklada, razporeja sredstva ter spremlja stanje pridobljenih in
razdeljenih sredstev.
12. O delovanju sklada bo upravni odbor obveščal Svet staršev, ravnateljico in Svet zavoda Vrtca Koper.
13. Za zakonitost delovanja sklada je odgovorna ravnateljica Vrtca Koper

Predsednik upravnega odbora
Dejan Pintar

Priloge:



OBRAZEC: Vloga za uveljavitev subvencije iz sredstev sklada vrtca
OBRAZEC: Predlog za namen porabe sredstev sklada vrtca

