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Ljubljana, 9.2.2016 

POROČILO O DELU FUNDACIJE VILA GALJA v letu 2015 
 
24.12.2013 je bila na pobudo ravnateljice Vrtca Galjevica ustanovljena »Fundacija Vila Galja«, ustanova za 
pomoč otrokom. Ustanovitelja sta g. Andrej Iskra in ga. Mirjam Kepic. Namen Fundacije Vila Galja je, da poleg 
Sklada vrtca Galjevica pripomore k zbiranju sredstev za sofinanciranje programov nadstandarda v Vrtcu 
Galjevica ter nudi pomoč otrokom in družinam, ki potrebujejo pomoč tudi v širši lokalni skupnosti.  
Fundacija je v letu 2015 poskrbela za sofinanciranje programov nadstandarda za 33 otrok Vrtca Galjevica. O 
upravičenosti subvencije odloča Upravni odbor Sklad vrtca Galjevica, ki seznani UO Fundacije o potrebnih 
sredstvih za donacijo. Dogodek s katerim je bilo zbranih največ sredstev v Fundaciji za namen pomoči otrokom 
Vrtca Galjevica je bil organiziran s pomočjo starša v našem vrtcu, g. Andreja Sladiča in sicer v obliki dobrodelne 
košarkarske tekme amaterskih košarkarjev ter športnih legend v dvorani Krim, v soboto, 31.1.2015, z licitacijo 
športnih dresov. Vrtec Galjevica je organiziral 4 krovne dogodke v letu 2015, na katerih so se zbirali prostovoljni 
prispevki staršev v okviru akcije Knjiga zame-zate 3+, srečelova ter novoletnega bazarja. Konec leta je preko 
portala Privoščite.si potekala tudi širša akcija zbiranja sredstev za pomoč deklici Lizi, ki je sredstva prejela v 
januarju 2016. 

 

Denarna sredstva po načinu 
Vrednost 

(EUR) 
Stanje 31.12.2014 3.314,27 
Zbrana sredstva v obdobju 1.1.2015-31.12.2015  
Dobrodelna košarkarska tekma za otroke Vrtca Galjevica 2.219,46 

Krovni dogodki vrtca (starši) 2.791,36 

Letni prispevki podpornikov Fundacije 210,00 

Dinos »zbiranje starega papirja«  523,90 

Dohodnina (prispevki 0,05%) 1.611,45 

Privoščite.si (za Lizo) 2.591,00 

Obresti 0,09 

Skupaj zbrana sredstva v 2015 9.947,26 

Poraba sredstev v obdobju 1.1.2015-31.12.2015   

Zimovanje  4 otroci 803,25                                                              

Tabor kmetija  16 otrok 1.506,00 

Letovanje  8 otrok 1.354,50 

Prevoz plavanje,drsanje,abonma 5 otrok 75,00 

Pomoč poplave – družina vrtca  790,00 

Skupaj  4.528,75 

Objava v Uradnem listu  20,30 

Stroški vodenja računa  153,09 

Skupaj porabljena sredstva v 2015  4.702,14 

Sredstva za otroke Vrtca Galjevica   4.968,39 

Stanje sredstev 31.12.2015 
(z ustanovitvenim kapitalom 1.000,00) 

 8.559,39 

 
Poročilo pripravila:  Overovila ravnateljica vrtca Galjevica  Predsednik UO: 
Stanka Dolenc, l.r.  Barbara Novinec, l.r.    Andrej Iskra, l.r. 

Poročilo je tudi sestavni del letnega poslovnega poročila Vrtca Galjevica za leto 2015 z dne 24.2.2016. 


