
PRIDOBIVANJE SREDSTEV V 

ŠOLSKEM LETU 2022/2023 

• Prostovoljni prispevki 

staršev   

• Donacije lokalnih podjetij  

• Sejem rabljenih stvari, 

srečelov 

• Pravljična urica in božični 

bazar 

• Kostanjev piknik 

• Pohod z lučkami 

• Zbiranje papirja 

O drugih namenskih zbiralnih 

akcijah vas bomo sproti ažurno 

obveščali in/ali vas prosili za 

pomoč pri konkretnih aktivnostih. 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

UPRAVNI ODBOR 
VRTČEVSKEGA SKLADA 
VRTCA SESTAVLJAJO: 

 

• predsednik: M. Špendl 

• namestnica: T. Merkač 

• člani: M. Motaln 
           P. Živko 

       M. Sagadin            
           M. Malek  
           E. Šket 
            

Za vsa dodatna pojasnila, 
možnosti sodelovanja, morebitne 
predloge, pobude ali ideje, ki nam 
bi jih radi zaupali, smo vam na 
voljo na naslednjih naslovih in 
telefonskih številkah.  
 
E-mail OŠ Fram: 
group1.osmbf@guest.arnes.si 
 
E-mail vrtca Fram: 
vrtec.fram1@gmail.com 
 
Telefonske številke: 
 
Tajništvo OŠ Fram: 
02 63 – 00 - 160 
 
Vrtec Fram:  
02 630 0 342,  031/704 202  

VRTČEVSKI SKLAD 

                VRTCA FRAM 
 
 

 
 
 
 
 
Ime sklada: Vrtčevski  sklad 
Vrtca Fram 
 
Sedež sklada: OŠ Fram 
Turnerjeva ulica 120, 
2313 Fram 
tel. (02) 63-00-160 
fax (02) 63-00-167 
 
Številka TRR sklada: 
01298-6030676562 
Sklic: 00  79812 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:vrtec.fram1@gmail.com


DEJAVNOST SKLADA 
je pridobivanje sredstev iz: 
 

• prispevkov staršev   

• prispevkov občanov   

• humanitarnih prispevkov  

• donacij   

• zapuščin   

• iz drugih virov, ki so lahko:   
- prispevki drugih domačih in 

tujih fizičnih in pravnih oseb  
- prihodki od zbiralnih akcij 

staršev otrok  
- organizacija prireditev   
- prihodki od prodaje 

izdelkov otrok, vzgojiteljev, 
staršev idr.  

 
V vrtčevskem skladu vrtca Fram 
pa niso dobrodošla samo finančna 
sredstva, z veseljem sprejemamo 
tudi intelektualno znanje občanov 
in drugih zainteresiranih ljudi, ki bi 
otrokom želeli posredovati svoje 
znanje v obliki delavnic, 
predavanj, predstavitev ali drugih 
načinov prenašanja znanja.  
 
Kontaktirajte nas po telefonu na 
zgoraj navedene številke ali nam 
pišite na zgoraj navedene email 
naslove. 

NAMEN SKLADA: 

• nakup nadstandardne opreme 

za otroke vrtca (didaktična 

sredstva in pripomočki – mali 

ritmični instrumenti, različna 

igrala,  

avdio-video oprema, ipd.)  

• financiranje dejavnosti, ki niso 

sestavina vzgojno 

izobraževalnega programa, oz. 

se ne financirajo iz javnih 

sredstev (izleti, tabori, 

udeležba na tekmovanjih, 

lutkovne in gledališke 

predstave), da bi bili le-ti 

dostopni čim večjemu številu 

otrok, 

• zviševanje standarda vzgojno 

izobraževalnega procesa s 

tem, da bomo omogočili 

otrokom dogodek z vzgojno 

vsebino, 

• pomoč socialno ogroženim. 

 

 
 
 
 
 

PROŠNJE, ŽELJE, 
PRIČAKOVANJA 

 
Člani upravnega odbora ter vsi 
ostali vzgojitelji, starši in drugi 
občani, ki sodelujejo pri pripravi 
programa dela in uresničevanju 
ciljev vrtčevskega sklada, močno 
verjamemo, da lahko s skupnimi 
močmi marsikaj spremenimo.   
 
Zavezujemo se, da bomo vedno 
delali le v dobro naših otrok in jim 
z vašo in našo pomočjo polepšali 
trenutke, ki jih preživljajo v vrtcu.  
 
Zato Vas iz srca naprošamo, da 
nam vsem skupaj pristopite korak 
bližje in nam nakažete na zgoraj 
navedeno številko tekočega 
računa vrtčevskega sklada 
kakršenkoli znesek, ki ga lahko.  
Verjemite, da ni premajhnih 
zneskov in prav vsakega zneska 
bomo nadvse veseli!  
  
Za Vašo nesebično pomoč se 
Vam že zdaj iskreno zahvaljujemo 
in Vas vabimo, da se udeležite 
tudi prireditev in raznih akcij, ki jih 
načrtujemo tako v tem, kot v 
prihodnjem šolskem letu. 


