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Če imaš kakšen evro preveč, 
                            klikni na kodo in ne bo ga več. 

                           V skladu kupček bo nastal, 
                             za smučanje otrok ga vrtec bo 

                          potreboval. 
 

 

 

 

PROŠNJA ZA POMOČ PRI ZBIRANJU PROSTOVOLJNIH PRISPEVKOV V 

KORIST SKLADA VRTCA IG 

 

Spoštovani! 

 

V šolskem letu 2019/2020 se je sklad vrtca Ig ponovno ustanovil. Zaradi Covid razmer je bilo 

njegovo delovanje v zadnjih dveh šolskih letih okrnjeno. Stiske, pa so se ravno zaradi 

omenjenih razmer in omejitev marsikje še poglobile. V šolskem letu 2021/2022 je sklad pričel 

ponovno delovati v polnem teku.  

Sredstva iz sklada vrtca se lahko namenijo za udeležbo otrok iz socialno manj vzpodbudnih 

okolij na dejavnostih, ki so povezane z izvajanjem javno veljavnega programa, za  

financiranje dejavnosti, ki niso sestavni del vzgojnega programa oziroma se ne financirajo iz 

javnih sredstev (izleti, letovanja, mini počitnice, obisk kulturnih predstav, ipd.), za zviševanje 

standarda vzgojnih programov in podobno (predavanja zunanjih predavateljev, ki niso del 

šole za starše, ipd). in za nakup nadstandardne opreme (različna igrala, igrače, avdio-video 

oprema, ipd.), ki bogatijo vsakdan naših otrok.  

Vrtec Ig poleg obogatitvenih dejavnosti organizira tudi nadstandardne dejavnosti, kot so 

športna vadba, rolanje, mini počitnice, letovanja ipd. Te dejavnosti izvajajo zunanji izvajalci v 

sodelovanju z vrtcem. Izvajanje teh dejavnosti je vezano na dodatno plačilo, ki pa marsikomu 

predstavlja veliko oviro. S sredstvi iz sklada želimo pomagati socialno šibkim družinam, da bi 

se lahko tudi njihovi otroci udeleževali teh dejavnosti in imeli kar se da lepo otroštvo.  

Gibanje otrok je za normalen razvoj bistvenega pomena. V vrtcu Ig se trudimo, da bi se 

otroci čim bolj spoznali z različnimi načini gibanja in jim tako omogočili normalen in zdrav 

razvoj. Zaradi situacije Covid, pa so bili prikrajšani za mnoge dejavnosti, ki jih vrtec običajno 

organizira.  

Letošnja želja vodstva vrtca je, da pelje otroke zadnje starostne skupine v zimsko šolo v 

naravo, saj je bila ta generacija otrok najbolj prikrajšana za omenjene dejavnosti preteklega 

leta in pol.  
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Na vas se obračamo s prošnjo za pomoč pri zbiranju prostovoljnih prispevkov v korist sklada 

vrtca Ig. Skupaj pričarajmo otrokom nasmeh na obraz. 

V kolikor se odločite, da boste z denarnim prispevkom pomagali otrokom pri udeležbi v 

zimski šoli v naravi, vas prosimo, da znesek nakažete na: 

SKLAD VRTCA IG  

CESTA NA KUREŠČEK 70, 1292 IG 

SI56 01237-6030635028 

Referenca: 00 2911 

 

 

Za nakazilo lahko uporabite tudi QR kodo:     

Mi pa vam, na vašo željo, pošljemo donatorsko pogodbo. 

 

Za pomoč se vam iskreno zahvaljujemo! 

V upanju na uspešno sodelovanje v korist otrok vas lepo pozdravljamo! 

 

S spoštovanjem! 

 

Ravnateljica vrtca Ig 

 

Mateja Moškrič 

 

 

Predsednica sklada vrtca Ig 

 

Špela Brložnik 

 

 


