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ZAPISNIK 
 

27. SEJE UPRAVNEGA ODBORA SKLADA ZAVODA VRTCI 
OBČINE MORAVSKE TOPLICE 

 
 

 
Datum:   11. 4. 2017 ob 16.00 uri v vrtcu Moravske Toplice. 
 

 
 
PRISOTNI:  

Člani upravnega odbora: Borbála Miholič, Sandra Ţganjar Bašić, Klaudija Goldinskij, 

Mirjana Puhan, Gordana Počič. Lista prisotnosti je priloţena k zapisniku. 

 

OPRAVIČENO ODSOTNI: Silva Nemeš in Marija Bogdan Molnar. 

 

OSTALI PRISOTNI: ravnateljica Simona Kaučič. 

 

DNEVNI RED: 

     1. Ugotovitev prisotnosti, 

     2. potrditev novih članov UO Sklada vrtca, 

     3. izvolitev novega predsednika UO Sklada vrtca, 

     4. razno. 

 

K točki 1 

Predsednica UO sklada je ugotovila, da sta se prisotnosti seje opravičili Silva Nemeš in Marja 

Bogdan Molnar. Vsi ostali člani so prisotni. Lista prisotnosti je priloţena k zapisniku. 

Zapisnik piše Gordana Počič. 

 

Predsednica UO sklada je predlagala, da se dnevni red spremeni in doda pod točko 4 pregled 

in sprejem zapisnika 26. Redne seje UO Sklada zavoda VOMT, pod točko 5 pa pregled in 

sprejem zapisnika 3. Korespondenčne seje UO Sklada zavoda VOMT, točka 4 pa se 

preštevilči.  

 

Sklep št. 1: Predlagani dnevni red so člani sklada soglasno potrdili. 

 

K točki 2 

Predsednica UO prisotne seznani z imenovanjem predstavnikov za člane UO sklada zavoda 

VOMT s strani staršev in zaposlenih. 

 

Sklep št. 2: Z dvigom rok se soglasno sprejmejo in potrdijo novo imenovani člani UO 

Sklada zavoda Vrtci občine Moravske Toplice.  

 

Člani Upravnega odbora Sklada zavoda Vrtci občine Moravske Toplice so:  

- Borbála Miholič, predstavnik enote Moravske Toplice, 

- Klaudija Goldinskij, predstavnik enote Martjanci, 

- Marija Bogdan Molnar, predstavnik enote Moravske Toplice, 
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- Gordana Počič, predstavnik enote Fokovci, 

- Mirjana Puhan, predstavnik Sveta staršev, 

- Sandra Bašić Ţganjar, predstavnik Sveta staršev, 

- Silva Nemeš, predstavnik Sveta staršev. 

 

Mandat traja 4 leta. 

 

K točki 3 

Člani UO predlagajo kandidate za izvolitev predsednika UO Sklada zavoda Vrtci občine 

Moravske Toplice: 

 

- za predsednika UO Sklada vrtca VOMT Gordana Počič, predlog Sandre Bašić Ţganjar 

in Borbále Miholič. 

 

Drugih predlogov ni bilo. 

 

Sklep št. 3: za predsednika UO Sklada zavoda VOMT se imenuje Gordana Počič. 

 

Gordana Počič se je zahvalila za zaupanje in dosedanje sodelovanje.  

 

K točki 4 

Pripomb na zapisnik 26. redne seje ni bilo. 

 

Soglasno je bil sprejet 

 

Sklep št. 4: Zapisnik 26. redne seje UO Sklada zavoda VOMT se soglasno potrdi. 

 

K točki 5 

Na zapisnik 3. korespondenčne seje je bila podana ena pripomba, in sicer popravek pri zapisu,  

 

Sklep št. 1: ker se je večina strinjala s predlogom, cena ostane 4 €. Starši preko eAsistenta 

prejmejo dopis (priloga 3) za naročilo CD-ja.  

 

ki se zdaj glasi: 

 

Člani UO Sklada zavoda VOMT so glasovali, in sicer: 

 

- 6 glasov za sprejem zneska 4 €, 

- 1 glas oz. predlog zneska 3 €. 

 

 

Sklep št. 1: ker je večina glasov za sprejem predloga 4 €, cena ostane 4 €. Starši preko 

eAsistenta prejmejo dopis (priloga 3) za naročilo CD-ja.  

 

K točki 6 

Ravnateljica nas seznani s številom naročenih CD-jev prireditve Več glav več ve. Mirjana 

Puhan ob tem omeni, da se ji zdi 2 € veliko za izdelavo enega cd-ja, da cel paket cd-jev stane 

manj in da če imamo računalničarja, bi lahko on poskrbel za izdelavo in presnemavanje cd-

jev. Ravnateljica pove, da je v ceno všteta izdelava celotnega cd-ja, torej presnemavanje, 
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tiskanje ovitka, print na samem cd-ju, cd in ovitek in da ţal nimamo računalničarja, ki bi 

lahko to delal.  

 

Ravnateljica poda tudi podatke o zbranih prostovoljnih sredstvih na dosedanjih prireditvah, in 

sicer: 

- Otvoritev pravljične deţele - 250,76 €, 

- Več glav več ve - 314,45 €. 

 

Da pa so predvideni stroški plavalnega tečaja, ki ga krijemo s sredstvi Sklada zavoda VOMT, 

dosti večji, in sicer pribliţno 620 € vstopnine in pribliţno 500 € prevoz, saj je letos na plavalni 

tečaj vključenih kar 42 otrok.  

 

Nekaj sredstev se je ţe porabilo, in sicer za sofinanciranje Zimovanje, kar je znašalo 

________€. 

 

Imamo tudi 5 dolţnikov za prevoz na Lutkovni abonma, kar znaša 18 € na otroka.  

 

Ravnateljica zbrane seznani tudi s prireditvijo ob 20. Obletnici zavoda Vrtci občine Moravske 

Toplice, ki bo v petek, 16. 6. 2017, ob 17.00.  

Šotor je ţe rezerviran, stroške zanj poravna občina; v posameznih oddelkih se obravnava 

omenjena tema, otroci bodo tudi nastopali na sami prireditvi; prireditev bo vodil zunanji 

sodelavec - animator Sten Vilar; na sami prireditvi se bo v zrak spustilo tudi 20 balonov, 

napolnjenih s helijem, na katere bo privezan list z logotipom vrtca in posvetilom v 

slovenskem, madţarskem, hrvaškem in nemškem jeziku; pripravlja se tudi zbornik ipd.  

 

Po krajši razpravi in zbiranju predlogov za zbiranje prostovoljnih prispevkov, sta bila 

soglasno sprejeta: 

 

Sklep št. 5: v zameno za prostovoljni prispevek obiskovalec prireditve prejme zbornik. 

 

Sklep št. 6: prostovoljni prispevki se zbirajo še s prodajo srečk za nagradno igro.  

 

 

Naslednja seja bo predvidoma v času od 19. do 23. junija 2017. 

 

Seja je bila zaključena ob 17.00. 

 

 

Zapisnik zapisala:     Predsednica Sklada zavoda VOMT: 

Gordana Počič                       Gordana Počič 

 

 

 

 

 

 

Priloge: 

- lista prisotnosti, 

- zapisnik 3. Korespondenčne seje UO Sklada zavoda VOMT  

 


