Vrtec Hansa Christiana Andersena, Rašiška ulica 7, Ljubljana

ZAPISNIK 2. SEJE UPRAVNEGA ODBORA SKLADA VRTCA
(16. januar 2018, ob 7.30 uri)

Prisotni: Marko Pahor, Martina Gramc, Špela Slana, Mateja Grabner, Mija Premk, Polona Volarič, Sabina
Kimovec, Nadja Koncilja in Natalija Dolenc.
DNEVNI RED:
1. Pregled glasovanja korespondenčne seje.
2. Obravnava vlog za sofinanciranje zimovanj;
3. Izbira predsednika sklada vrtca.
4. Razno.
Seja sklada vrtca se je pričela ob 7.30 uri.
Pomočnica ravnateljica Natalija Dolenc je pozdravila vse prisotne člane ter predala besedo Poloni Volarič,
ki je sejo tudi vodila.
AD 1: Pregled glasovanja korespondenčne seje.
 4. januarja je bila sklicana 2. korespondenčna seja, na kateri so člani odločali o treh vlogah za
Kranjsko Goro, za katere smo preko vzgojiteljic želeli slišati dodatne obrazložitve, zakaj jim
odobriti subvencijo.
 Na podlagi glasovanja sta bili odobreni 2 celotni in 1 delna subvencija.
 Predlog ga. Volarič Polone je bil, da se dogovorijo kateri plačni razred je meja odobritve
subvencije. Glede na to, da je družina iz katere prihaja otrok - ki mu je bila odobrena delna
subvencija, uvrščena v 8. plačilni razred.
 Člani so se strinjali in bodo vloge bolj pregledali, še posebno te, ki so v visokem plačilnem
razredu.
SKLEP 1: Člani so na korespondenčni seji odločili, da odobrijo 2 celotni in eno delno subvencijo.
AD 2: Obravnava vlog za sofinanciranje zimovanj.
 Prejeli smo 17 vlog za sofinanciranje zimovanja na POKLJUKI.
Člani so vloge skrbno pregledali in odobrili 8 delnih subvencij in 6 celotnih subvencij.
2 vlogi sta bili zavrnjeni, za eno vlogo pa so člani sklada prosili, za dodatne informacije.
O vlogi bodo odločali korespondenčno.
 Prejeli smo 1 vlogo, za subvencioniranje dodatnih dejavnosti, ki jih bo otrok obiskoval skupaj s
skupino. Člani so se odločili, da vlogi ugodijo, vendar se postavi meja, do katerega zneska bo
sklad plačal dejavnosti. Soglasno so se odločili, da odobrijo vse stroške, do 50 eur.
SKLEP 2: Vsi prisotni člani so soglasno odobrili 15 prošenj za subvencioniranje. Dve vlogi sta bili zavrnjeni,
o eni vlogi bodo odločali korespondenčno.

 Svetovalna delavka Nadja Koncilja je člane sklada zaprosila za odobritev treh prošenj za
subvencioniranje spremljevalcev otrokom s posebnimi potrebami. Vsi trije otroci potrebujejo
pomoč odrasle osebe, pri oblačenju, slačenju, občutku varnosti, …
 En otrok se bo udeležil zimovanja v Kranjski Gori, dva pa zimovanja na Pokljuki.
Strošek za enega spremljevalca znaša 292 eur.
SKLEP 3: Prisotni člani sklada so na podlagi glasovanja odobrili vse tri prošnje za subvencioniranje
spremljevalcev otrokom s posebnimi potrebami.
AD 2: Določitev predsednika sklada vrtca.
 Člani so se pogovorili in izglasovali ga. Matejo Grabner, ki prihaja iz enote Andersen. Vlogo
predsednice je ga. Mateja sprejela.
SKLEP 4: Nova predsednica sklada vrtca je ga. Grabner Mateja

Seja sklada vrtca se je končala ob 8.30 uri.

Zapisala: Dijana Marinković
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