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ZAPISNIK 
 

30. SEJE UPRAVNEGA ODBORA SKLADA ZAVODA VRTCI 
OBČINE MORAVSKE TOPLICE 

 

 
Datum:   20.11. 2017 ob 16.00uri v vrtcu Moravske Toplice. 
 

 
PRISOTNI:  

Člani upravnega odbora: Borbála Miholič,Gordana Počič, Sandra Žganjar Bašić, Iris Gergorec  

in Anka Bočkor, ki piše zapisnik. Lista prisotnosti je priložena k zapisniku. 

 

OPRAVIČENO ODSOTNI: 

Silva Nemeš, Klaudija Goldinskij in Simona Kaučič  

 

DNEVNI RED: 

1. Ugotovitev prisotnosti in pregled zapisnika 29. redne seje UO Sklada  

zavoda Vrtci občine Moravske Toplice, 

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

3. predlogi, pobude in vprašanja, 

     4.   razno 

 

 

 

K točki 1 

Predsednica UO sklada je seznanila, da so odsotnost s seje opravičili: Silva Nemeš, Klaudija 

Goldinskij in Simona Kaučič . Posebej je pozdravila novi članici Iris Gergorec in Anko 

Bočkor. Lista prisotnosti je priložena k zapisniku.  

 

Predsednica UO je prebrala zapisnik 29. redne seje. Pripomb na zapisnik ni bilo.  

 

Sklep št.1:  

 

Zapisnik 29. redne seje so člani sklada soglasno potrdili. 

 

 

K točki 2 

Predsednica UO sklada je prisotne seznanila, da so predstavniki Turističnega društva Martin 

Martjanci sprejeli sodelovanje in bodo pripravili ponudbo glede hrane in pijače na dobrodelni 

prireditvi; ter, da smo prejeli ponudbo za ozvočenje, kar bo tudi tokrat prevzel g. Marušič. Za 

izposojo šotora se ravnateljica še dogovarja na občini.  

 

O nadaljnjih aktivnosti se bodo člani dogovorili na naslednji seji, saj ni bilo drugih predlogov 

za dopolnitve akcijskega načrta.  

 

 

 

 



 
2 

 

K točki 3 

Člani UO sklada so obravnavali prejete prošnje za finančno pomoč pri kritju stroškov 

zimovanja za leto 2018. Rok za oddajo prošenj je bil 13.11.2017 in je prispelo pet prošenj. 

Člani UO sklada so prošnje pregledali in sprejeli 

 

Sklep št. 2: 

 

Prošnjam za sofinanciranje zimovanja se ugodi in se  iz sredstev sklada krije 50% 

stroškov zimovanja, kar znaša v skupnem znesku (5 x 93,00 EUR x 50%) 232,50 EUR. 

Vsak obrok, ki ga prejmejo starši je zmanjšan za 15,50 EUR. 

 

Sklep je bil soglasno sprejet.  

 

K točki 4 

Pri zadnji točki dnevnega reda  ni bilo razprave. 

 

Seja je bila zaključena ob 16.45 uri. 

 

 

Zapisnik zapisala:     Predsednica Sklada zavoda VOMT: 

   Anka Bočkor                      Gordana Počič 

 

 

Priloge: 

- lista prisotnosti 

- prejete prošnje za zimovanje 2018 

 


