
 

Številka: 900-1/2022-4 

 

ZAPISNIK 1. SEJE UPRAVNEGA ODBORA SKLADA VRTCA KURIRČEK LOGATEC, 

ki je potekala 14.11.2022 ob 16.00 uri, v prostorih enote Tičnica, Tržaška cesta 105, 1370 Logatec. 

 

Prisotni člani: 

Česnik Brigita, Rudolf Klavdija, Anita Zigmund, Darja Velikonja, Patricija Rupnik, Natalija Gjokovič, 

Kešelj Lina 

Odsotni člani: 

Šolinc Barbara 

 

1. PREDSTAVITEV ČLANOV UPRAVNEGA ODBORA SKLADA VRTCA 

 

Z novim šolskim letom se skladu pridružujejo nove članice in sicer Kešelj Lina in Natalija 

Gjokovič. Sklad sta zaradi odhoda otrok v šolo zapustila Tina Lukan Jezerčič in Sebastijan 

Dodič. 

  

 

2. IZVOLITEV PREDSEDNICE IN PODPREDSEDNICE SKLADA VRTCA 

 

S strani prisotnih je bila podana želja, da se predstavi funkcije predsednika sklada. Funkcije je 

predstavila ga. Brigita Česnik. 

 

 

 

SKLEP: Za predsednico sklada je bila soglasno potrjena ga. Kešelj Lina. Za podpredsednico je 

bila soglasno potrjena ga. Rudolf Klavdija.  



 

3. PREGLED STANJA NA RAČUNU SKLADA VRTCA 

 

Ga. Česnik Brigita pove, da sredstva v skladu stojijo. Stanje na dan 14.11.2022 je znašalo 

5560,34 EUR. V manjših zneskih so sredstva porabljena za nadstandardne aktivnosti: 

lutkovno gledališče 8,70 EUR, kekčeva dežela 45,74 EUR, gusarska dežela 24,96 EUR. Člani 

sveta so bili seznanjeni s sklepom o delovanju sklada.  

 

 

 

4. S

E

Z

NANITEV Z NOVIM SKLEPOM O USTANOVITVI SKLADA VRTCA KURIRČEK LOGATEC IN 

PRAVILIH O DELOVANJU SKLADA VRTCA KURIRČEK LOGATEC 

 

Člani sveta so bili seznanjeni s sklepom o delovanju sklada. Pomembna sprememba je, da 

vlogo lahko vložijo le starši, ki se nahajajo do vključno 3.dohodkovnega razreda.  

Pregledal se je pravilnik – namen sklada. Sklad lahko krije nadstandardne dejavnosti, 

didaktična sredstva, omogoča zviševanje standarda, idr. 

Ponovno je bila odobrena možnost donacije dohodnine. Obvestilo bo objavljeno na spletni 

strani vrtca in staršem poslano preko vzgojiteljev. 

 

 

5. PRIPRAVA NAČRTA ZA AKTIVNOSTI ZA ŠOLSKO LETO 2022/2023 

 

Predlogi vrtca: 

o Gledališka predstava Picko in Packo – gledališče Makarenko (predvidena izvedva 

konec januarja v Narodnem domu v Logatcu, namenjena vsem otrokom), izpelje Mira 

Oblak 

o Praznična predstava SŠ Veno Pilon (izvajalci prosijo le za povračilo stroškov prevoza) 

o Druženje na temo ljudskega izročila (postavljen bi bil kotiček za zbiranje prispevkov 

za sklad vrtca) – predvideno maj 2023 

o Decembrska tržnica (starši so že bili povabljeni) – predvideno zadnji teden novembra 

2022 

Predlogi vzgojiteljic: 

o Predlogi se podajo na nivoju enote, na nivoju strokovnega sveta 

o Poda se poziv, da se pripravijo predlogi 

 

 

 

 

6. R

AZNO 

SKLEP: Sredstva sklada se ne porabljajo. Potrebno je delati na promociji sklada in 

sredstva aktivno porabljati. 

SKLEP: Prisotni se strinjamo s podanimi predlogi. 



Predstavljeno je bilo medkulturno povezovanje v Azilnem domu. Izvedeno je bilo v lanskem 

letu. Zaradi izzivov, ki jih je prineslo povezovanje je konstantno sodelovanje ustavljeno. Nekaj 

otrok iz Ukrajine je vključeno v enote VVZ Kurirček. 

 

Seja se je zaključila ob 17.uri. 

 

 

Zapisala:                                                                                                   Predsednica: 

Patricija Rupnik                                                                                       Kešelj Lina 


