ZAPISNIK SEJE SKLADA VRTCA
(26. november 2021)
Prisotni: Mateja Grabner, Natalija Majetič, Mija Premk, Tea Hočevar, Boštjan Juvan, Simona Hrovat in Bojana
Burnik.
Odsotni: Špela Slana in Sabina Kimovec.
DNEVNI RED:
1. Predstavitev delovanja upravnega odbora in pravila.
2. Obravnava vlog za sofinanciranje.
Seja sklada vrtca se je pričela ob 7.30 uri, ga. Grabner Mateja se nam je pridružila preko Zoom-a.
Pomočnica ravnateljice Simona Hrovat je najprej pozdravila vse navzoče in izrekla vsem dobrodošlico na 1.
seji sklada vrtca, v tem šolskem letu. Predvsem je dobrodošlico zaželela novi članici, to je ga. Hočevar Tea,
iz enote Lastovica in novi pomočnici ravnateljice Burnik Bojani, ki se nam je na skladu pridružila prvič.
Ad. 1. Predstavitev delovanja upravnega odbora in pravila.
Upravni odbor sklada je sestavljen iz treh strokovnih delavk in štirih staršev. Člani sklada odločajo o
upravičenosti vlog za sofinanciranje in nakupu nadstandardne opreme za vrtec. Glavno poslanstvo sklada
je omogočanje socialno šibkim otrokom, da se udeležujejo bivanj v naravi in ostalih dejavnosti, ki so dodatno
plačljive.
Predlog za sofinanciranje, odboru sklada vrtca predloži vzgojiteljica, za tiste otroke za katere misli, da
potrebujejo pomoč. Seje so po navadi pred zimovanji in letovanji. Če srečanja ne uspemo izvesti v živo, se
skličejo korespondenčne seje.
Ga. Simona je člane sklada spomnila na zakonsko obvezujoče varovanje osebnih podatkov. Kar se menimo
na sejah, ostane na sejah.
Ga. Simona je članom poročala o finančnem stanju sklada in Fundacije za otroke Vrtca Andersen. Na dan
25. 11. 2021 je bilo na računu 6.956,56 EUR. Zaradi korone virusa je odpadlo kar nekaj dejavnosti, ki polnijo
blagajno. Prav tako ni bilo veliko črpanja, saj smo v 2021 izvedli le nekaj bivanj v naravi.
Prilivov je bilo tudi bolj malo, vendar smo kljub situaciji uspešno izpeljali ŽIV ŽAV. Prejeli smo tudi dve
donaciji in v mesecu decembru načrtujemo novoletne sejme, kjer upamo, da bomo še napolnili blagajno
sklada.
Predsednica Mateja Grabner je nadaljevala sejo po dnevnem redu.
Ad. 2: Obravnava vlog za sofinanciranje..
 Prejeli smo skupno 11 vlog.
 KR. GORA: Prejeli smo 3 vloge. S prošnjami so se člani strinjali in odobrili 2 celotne subvencije. 1
vlogi pa delno subvencijo.
 POKLJUKA: Prejeli smo 8 vlog. Odobrili so 3 celotne in 5 delnih subvencij.

SKLEP 1: Člani so soglasno odobrili 5 celotnih subvencij in šest delne subvencije.
Prejeli smo tudi tri vloge:
 Prejeli smo prošnjo za financiranje prevoza na hipnoterapijo v Kamnik. Prevoz predstavlja velik
finančni zalogaj za starše, terapija pa zelo dobro vpliva na otroke (njihov motorični razvoj). Mesečni
strošek prevoza je 98,55 eur. Letni strošek znaša torej cca 985,50 eur, ki se pa lahko spreminja. Odvisno
kolikokrat bodo šli na jahanje.
 Prejeli smo eno prošnjo za spremljevalca otroku OPP, ki se bo udeležil zimovanja na Pokljuki.
Cena spremljevalca je 302,00 eur.
SKLEP 2: Člani so soglasno odobrili prošnjo za financiranje prevoza na hipnoterapijo in spremljevalca
otroku OPP na zimovanju.
 Prošnja odboru sklada vrtca, s predlogom za podaljšanje sklepa o financiranju nadstandarda. Za
vso pomoč naših zaposlenih pri organizaciji različnih dejavnosti, kot so Živ Žav, gledališke
predstave, sejmi, … je odbor sklada vrtca že v preteklosti sklenil, da se otrokom zaposlenih, ki
obiskujejo tudi naš vrtec 1x letno nameni 42 eurov za financiranje letovanja ali zimovanja.
SKLEP 3: Člani sklada vrtca se strinjajo s podaljšanjem ukrepa o financiranju nadstandarda zaposlenim
Vrtca Andersen.
Ad. 4: Razno.
Članom sklada vrtca bo poleg zapisnika v pregled poslan tudi Pravilnik sklada vrtca, saj je prejšnji že
zastarel. Dobrodošle so pripombe, predlogi, …
Ga. Hočevar Tea je predlagala, da se poišče še kakšne druge načine za zbiranje sredstev.
Ga. Simona je še izpostavila dobro novico, da naj bi sklad vrtca Andersen lahko pridobival 0,5%
dohodnine. Ta sredstva smo v preteklosti pridobivali preko Fundacije vrtca, ki pa od leta 2020 ni več
priznana. Žal več informacij nimamo, vendar bomo takoj člane obvestili, saj je to dobra novica, saj bomo s
tem finančno močnejši in bomo otrokom lahko omogočili več.

Seja sklada vrtca se je končala ob 8.15 uri.
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