
Vrtci Brezovica 

Nova pot 9, 1351 Brezovica 

 

Datum: 6. 10. 2020 

 

ZAPISNIK 2. SESTANKA UPRAVNEGA ODBORA SKLADA VRTCEV 

BREZOVICA, ki je potekal v torek, 6. 10. 2020 ob 17. uri, v prostorih 

uprave Vrtcev Brezovica, Nova pot 9, Vnanje Gorice. 

 

Prisotni: Liljana Bošnjak, Alenka Švigelj, Janja Suhadolnik, Martina Hlače, Miloš Banič, Mitja 

Kumer, Neža Hladnik 

 

Predlagan je bil sledeči dnevni red: 

1. Namenska poraba denarja 

2. Načrt pridobivanja sredstev za naprej 

3. Razno 

 

Predsednica sklada ga. Janja Suhadolnik je pozdravila vse navzoče in besedo predala ge. 

ravnateljici Liljani Bošnjak, ki je spregovorila nekaj besed o namenski porabi zbranega 

denarja. 

 

K točki 1) 

Denarna sredstva, ki jih imamo v skladu znašajo 4.800 evrov.  

- Sredstva v višini cca. 2900€ smo zbrali s prireditvijo Zimska pravljica, dne 29. 11. 

2019, ki je potekala v enoti Notranje Gorice, 

- donacijo v višini 1.000€ javnega zavoda Lekarna Ljubljana, ki je namenilo 500€ enoti 

Preserje in 500€ enoti Podpeč, 

- ter prodajo glinenih izdelkov iz našega kataloga. 

 

Sklep 1: Enota Podpeč bo donacijo uporabila za nakup pelerin za otroke, enota Preserje pa 
za nakup nove klopi. Predlog, da preostanek denarja namenimo za nakup novega igrala na 
Rakitni, smo soglasno potrdili vsi udeleženci sestanka Upravnega odbora. Za sanacijo igrala 
in površine na kateri bo stalo bomo potrebovali še nekaj denarja, pri izvedbi sanacije pa bo 
veliko pripomogel naš hišnik s svojo angažiranostjo.  

 



K točki 2) 

Predpraznične stojnice v vseh enotah Vrtcev Brezovica v drugi polovici meseca novembra.   

Prireditev Vrtcev Brezovica v športnem parku Jama.  

Katalog glinenih izdelkov (poslovnih daril) bomo ponudili podjetnikom v naši ožji in širši 

okolici. Obvestili jih bomo o unikatnosti, estetskosti izdelkov, ki so narejeni s srcem naših 

zaposlenih. Poudarili bomo, da gre denar v dobrodelne namene in sicer, da gre za potrebe 

vrtca, za otroke. Katalog imamo tudi v PDF obliki in ga lahko pošljemo ponudnikom ( letos 

zaradi Covid-19). 

Našteli smo nekaj  morebitnih ponudnikov: Petrol, Duol, Špan (predlog o katerem se bomo 

še pogovorili: če so v podjetju Špan še zainteresirani jim lahko naredimo izdelke z njihovim 

žigom/logotipom). Ga. ravnateljica poudari, da bomo pri iskanju donatorjev uspešnejši, če 

ponudimo kataloge tistim ponudnikom, ki jih  poznamo in nam bi bili bolj pripravljeni 

pomagati. 

Sklep 2: Predstavniki upravnega odbora Vrtcev Brezovica so se strinjali s predlaganim 
načrtom za pridobivanje sredstev za naprej.   

 

 

K točki 3) 

Ideje za naprej: 

Če ne bo Covid-19 lahko naslednje leto izvedemo  kuharski in šiviljski tečaj ( prostovoljni 

prispevki). 

Naši igralci, zaposleni  v Vrtcih Brezovica, bi lahko igrali predstave za otroke za Dedka Mraza 

/novoletno predstavo za otroke zaposlenih v podjetjih. 

Preučili bomo možnost količinske izdelave in prodaje ježkov, pripravljenih pod strogimi 

ukrepi za podjetja (to mora potrditi najprej vodja ZHR Tanja Lukančič). Delavci se bomo  

organizirali in zbirali denar za sestavine ježkov. Ideja: Pošljemo Lidlu, Hoferju, Evrospinu, 

Tušu prošnjo za donacijo določene količine sestavin za ježke. 

G. Miloš Banič je podal predlog, da bi lahko izvedli tečaj supanja za starše. Pripelje lahko 12 

supov, okvirno meseca maja. O vseh podrobnostih se bomo dogovorili na naslednjem 

srečanju meseca marca.   

Naslednjo jesen lahko naredimo »odprto kuhinjo«, zaradi Covid-19 letos to ne pride v 

poštev. Predlagano je bilo, da bi lahko vseeno naredili kuharsko delavnico na prostem in 

kuhamo v kotlih ( g. Mitja Kumer). 

 



Sklep 3: Prisotni člani so podali veliko novih inovativnih idej za pridobivanje sredstev v 
prihodnje. Hkrati pa so tudi razmišljal o prilagajanju načinov zbiranja sredstev, ki bodo v 
skladu s priporočili zaradi virusa Covid-19.    

 

Zaključek: Sestanek upravnega odbora Sklada Vrtcev Brezovica se je zaključil ob 17:55, 

naslednji bo potekal predvidoma marca 2021. 

 

Zapisala:                                                                                 Predsednica Sklada Vrtcev Brezovica: 

Neža Hladnik                                                                         Janja Suhadolnik 

 

Overovatelja: 

Martina Hlače 

Alenka Švigelj 

 

 

Priloga: 

- Lista prisotnih 

- Katalog glinenih izdelkov (PDF) 

 


