Vrtec Hansa Christiana Andersena, Rašiška ulica 7, Ljubljana

ZAPISNIK 3. SEJE
UPRAVNEGA ODBORA SKLADA VRTCA
(13. marec 2018, ob 7:30 uri)
Prisotni: Marko Pahor, Špela Slana, Mateja Grabner, Mija Premk, Polona Volarič, Sabina Kimovec in
Simona Hrovat (pomočnica ravnateljice).
Opravičili: Martina Gramc.
DNEVNI RED:
1. Obravnava vlog za sofinanciranje bivanj v naravi;
2. Razno.
Seja sklada vrtca se je pričela ob 7.30 uri.
Pomočnica ravnateljica Simona Hrovat je pozdravila vse prisotne člane ter predala besedo predsednici
sklada ga. Grabner Mateji, ki je začela z prispelimi prošnjami.
Ad. 1. : Obravnava vlog za sofinanciranje bivanj v naravi.
 GRAD PRESTRANEK: Prejeli smo 6 vlog za sofinanciranje.
Člani so vloge skrbno pregledali in soglasno odobrili 4 celotne subvencije in 2 delni subvencij.
 LOGARSKA DOLINA: Prejeli smo 5 vlog.
Člani so odobrili 1 delno in 3 celotne subvencije. Eno vlogo so zavrnili.
 KMETIJA OŽBET: Prejeli smo 8 vlog.
Vse vloge so upravičene do pomoči, zato so člani odobrili 3 delne in 5 celotnih subvencij.
 ŠPADIČI: Prejeli smo 5 vlog.
Člani so po posvetu odobrili 2 delni in 3 celotne subvencije.
 ČATEŽ PRI TEBNJEM: Prejeli smo 1 vlogo, za katero pa člani želijo dodatne informacije.
O vlogi bodo odločali korespondenčno.
 DODATNE DEJAVNOSTI: Prejeli smo 2 delni prošnji za PLAVANJE in 2 prošnji (1 delno in 1
celotno) za plačilo Hipnoterapije, ki jo obiskujejo otroci iz RO.
Vse štiri vloge so bile odobrene.
SKLEP 1: Člani so soglasno odobrili skupno 27 prošenj za subvencioniranje.
Ena vloga je bila zavrnjena, o eni vlogi bodo odločali korespondenčno.
 Predsednica sklada je članom predstavila dve prošnji za subvencioniranje spremljevalcev
otrokom s posebnimi potrebami. Oba otroka bi se udeležila letovanja na kmetiji Ožbet.
Oba otroka glede na njune omejitve, potrebujeta pomoč odrasle osebe pri opravljanju
vsakodnevnih dejavnostih.
Strošek za enega spremljevalca znaša 139,40 €.
SKLEP 2: Člani sklada so odobrili obe prošnji za subvencioniranje spremljevalcev otrokoma s
posebnimi potrebami.

Ad. 2.: Razno.
 Člani lahko pričakujejo še eno sejo, na kateri bi se obravnavale vloge za letovanje na Planini
pri jezeru. V primeru, da prošenj ne bi bilo veliko, bodo odločali korespondenčno.
 Lepo vabljeni tudi na prvi organizacijski sestanek za ŽIV ŽAV. Vsaka ideja in pomoč je
dobrodošla.

Seja sklada vrtca se je končala ob 8:15 uri.

Zapisala: Dijana Marinković

Datum: 15. 3. 2018
Številka: 79/2018

Predsednica sklada: Mateja Grabner l.r.

