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ZAPISNIK 
 

32. SEJE UPRAVNEGA ODBORA SKLADA ZAVODA  
VRTCI OBČINE MORAVSKE TOPLICE 

 

 
Datum:   21. 03. 2018 ob 16.00uri v vrtcu Moravske Toplice. 
 

 
PRISOTNI:  

Člani upravnega odbora: Borbála Miholič,Gordana Počič,ki piše zapisnik, Klaudija 

Goldinskij, Silva Nemeš, Sandra Bašić Ţganjar in Iris Gergorec. Lista prisotnosti je priloţena 

k zapisniku (priloga 1). 

 

OSTALI PRISOTNI: ravnateljica Simona Kaučič  

 

OPRAVIČENO ODSOTNI:Anka Bočkor 

 

DNEVNI RED: 

1. Ugotovitev prisotnosti in pregled zapisnika 31. redne seje UO Sklada zavoda Vrtci 

občine Moravske Toplice, 

2. dogovori o izvedbi dobrodelne prireditve in dopolnitev akcijskega načrta, 

3. predlogi, pobude in vprašanja, 

4. razno. 

 

K točki 1 

Predsednica UO sklada je seznanila, da jeodsotnost s seje opravičila Anka Bočkor. 

Predsednica UO je prebrala zapisnik 31. redne seje. Pripomb na zapisnik ni bilo.  

 

Sklep št.1:Zapisnik 31. redne seje so člani sklada soglasno potrdili. 

 

K točki 2 

Po razpravi in debati vseh zbranih predlogov smo dopolnili akcijski načrt, ki je priloţen k 

zapisniku (priloga 2).Zbrana športna društva (popoldanski program) in ostale vabljene goste 

(večerni program) smo razporedili v časovni okvir, ki je podan kot vsebinski predlog za 

izdelavo letaka (priloga 3).Posamezna športna društva imajo na razpolago 45 min, le Policija, 

Napihljiva igrala, Poslikava telesa in PGD MT in PGD GR so ves čas na prizorišču (od 16.00 

do 18.30). V večernem delu imajo posamezni gostje moţnost za izvedbo svoje točke od 10 do 

15 min. Za oblikovanje letaka se dogovori Silva Nemeš, in sicer s podjetjem Instinkt. 

Popoldanski del vodi Gordana Počič, večerni del pa MACHO MEJKE. Glede obiska Ilke 

Štuhec se še čaka uraden odgovor. Pri postavitvi šotora (Čista narava) bo prisotna Borbála 

Miholič, da jih opozori, naj ne zapnejo vseh stranic šotora, da jih lahko po potrebi odgrnemo, 

zaradi boljšega zraka v šotoru. Silva Nemeš opozori TD Martin Martjanci, da si priskrbijo 

manjši šotor (M. Cipot - Tešanovci), kjer bodo ponujali hrano.  

 

K točki 3 

Člani UO Sklada, ki so tudi predstavniki v svetu staršev, na seji Sveta staršev predstavijo 

program in namen prireditve Veliki prijatelji za male prijatelje, in se tudi dogovorijo glede 

prodaje vstopnic, ki naj bi bilo tako kot za prireditev, ki je bila leta 2016. 



 
2 

 

 

Dodatno ponudbo za tiskanje vstopnic priskrbi Silva Nemeš, pri Ateljeju Antulin. Prošnjo 

glede zbiranja donacij za srečelov pošlje ravnateljica na meile. S tem se seznani tudi starše in 

vse zaposlene. 

 

K točki 4 
Na prireditvi VGVV je bilo zbranih 222, ??€. Starši imajo tudi moţnost nakupa dvd-ja s 

posnetkom prireditve. Prijave se zbirajo do konca tega tedna. Zbrana sredstva so namenjena 

za delovanje Sklada zavoda VOMT.  

 

Seja je bila zaključena ob 18.00 uri. 

 

 

Zapisnik zapisala:     Predsednica Sklada zavoda VOMT: 

  Gordana Počič     Gordana Počič 

 

 
Priloge: 

- lista prisotnosti, 

- akcijski načrt »Veliki prijatelji za male prijatelje 2018«, 

- vsebinski predlog izdelave letaka. 

 


