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Datum: 13.03.2014 

ZAPISNIK 1. SEJE FUNDACIJE VILA GALJA 
13.03.2014 ob 8.15 uri v zbornici enote Galjevica 

 

Prisotni: Andrej Iskra, Olga Kolar, Ana Mislej, Aljoša Prajs, Barbara Novinec, Stanka Dolenc, Nives 
Počkar, Mirjam Kepic. 

Dnevni red: 

1. Ustanovitev Fundacije Vila Galja 
2. Oblikovanje programa za šolsko leto 2013/14 
3. Obravnava vlog za subvencije iz sklepa 13. seje UO Sklada vrtca Galjevica 
4. Predlogi, vprašanja 

 

Ad 1. 

Fundacija je bila ustanovljena 24.12.2013, ko je pridobila odločbo o soglasju k Aktu o ustanovitvi 

ustanove pri MIZŠ, ustanovitveni kapital fundacije je 1.000 EUR, kot poslovni subjekt je bila v Poslovni 

register Slovenije Fundacija vpisana 30.12.2013.  

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. Zato smo 

med starši že pred dvema letoma promovirali idejo o odprtju Fundacije (ustanova za pomoč otrokom, 

zasebno pravo), ki bo omogočala izplačila sredstev družinam, brez omejitev »države«, hkrati pa se 

lahko Fundacija prijavi za ustanovo, ki je upravičena do donacije 0,5 % dohodnine s strani članov 

(starši, zaposleni, idr.) 

O ustanovitvi fundacije so bili obveščeni tudi zaposleni v Vrtcu Galjevica (oddelčni vzgojiteljski zbori: 

8.-9.1.2014) ter starši (2. roditeljski sestanki: 13.-16.1.2014). 

Obveščeni so bili o namenu Fundacije ter o tem, da je fundacija že pridobila soglasje pristojnega 

ministrstva za vpis v evidenco ustanov, ki bodo upravičene do donacij 0,5 % dohodnine za leto 2014; 

z marcem 2014 bomo zbirali pristopne izjave zaposlenih in staršev za donacijo dohodnine. Namen  

Fundacije Vila Galja je, da bo poleg Sklada Vrtca Galjevica pripomogla k zbiranju sredstev za otroke in 

družine, ki potrebujejo pomoč, tudi v širši lokalni skupnosti. 
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Ad 2. 

Predlog za zbiranje sredstev v Fundacijo v letu 2014: 

- Donacije podjetij (dobavitelji, poslovni partnerji, podjetja v katerih so zaposleni starši) – dopis 

v mesecu maju 

- Skupni dogodki vrtca: Eko dan 24.4.204 (zbiranje starega papirja; ocenjena vrednost 300,00 

EUR), Športne igre Vrtca Galjevica (podarim – dobim, knjiga 3+, donacije podjetji; ocenjena 

vrednost 1.800,00 EUR) 

- Že zbrana sredstva: dobrodelna košarkarska tekma z licitacijo dresov – nakazilo na TRR 

Fundacije 2.450,59 EUR. 

Skupaj načrtovani prihodki iz naslova Vrtca Galjevica: cca 4.500,00 EUR 

Sredstva iz naslova zbranih zahtev za namenitev dela dohodnine za donacije s strani staršev, 

prijateljev Vrtca Galjevica do 31.12.2014 bodo nakazana šele septembra 2015. Sklep na 13. Seji UO 

Sklada vrtca je bil, da 500,00 EUR zbranih sredstev ostane v letu 2014, kot rezerva na računu 

Fundacije (pokrivanje tekočih stroškov). 

Ad 3. 

Obravnava predloga Sklada vrtca Galjevica za kritje subvencij nad. programov otrok Vrtca Galjevica v 

letu 2014: 

- Kritje stroškov subvencije taborov, letovanj, zimovanj za otroke Vrtca Galjevica  (upravičenost 

vlog obravnava UO Sklada vrtca, ki nato sklepe o subvenciji  posreduje UO Fundacije;  v letu 

2013/14 je bilo dodeljenih na Skladu vrtca Galjevica 2.457,90 EUR subvencij. 

- Pokrivanje razlike stroškov za tečaj plavanja za 5-6 letne otroke in sicer v višini 3,00 

EUR/otroka, za 98 otrok v višini 294,00 EUR.  

Priloga: Poročilo subvencij za nadstandardni program za šolsko leto 2013/14. 

Poimenski seznam vseh obravnavanih vlog je  priloga zapisnika, vendar zaradi varovanja osebnih 

podatkov ni javno objavljen. 

Ad 4. 

Spletna stran bo v marcu 2014 dopolnjena z rubriko Fundacija Vila Galja. Hkrati so na spletni strani 

objavljeni tudi vsi donatorji, rubrika Sklada vrtca ima dostopne obrazce za subvencijo nadstandardnih 

programov vrtca.  

Zapisala:       Predsednik UO: 

Stanka Dolenc, l.r.      Andrej Iskra,l.r. 

 


