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ZAPISNIK 

 

33. SEJE UPRAVNEGA ODBORA SKLADA ZAVODA 

VRTCI OBČINE MORAVSKE TOPLICE 

 

 

Datum:   16.5. 2018 ob 16.00uri v Vrtcu Moravske Toplice. 

 

 

PRISOTNI:  

Člani upravnega odbora: Borbála Miholič,Gordana Počič, Klaudija Goldinskij, Silva Nemeš, 

Sandra Bašić Ţganjar, Iris Gergorec in Anka Bočkor, ki piše zapisnik. Lista prisotnosti je 

priloţena k zapisniku (priloga 1). 

 

OSTALI PRISOTNI: ravnateljica Simona Kaučič  

 

ODSOTNI:/ 

 

DNEVNI RED: 

1. Ugotovitev prisotnosti in pregled zapisnika 32. 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 ugotovila, da so prisotni vsi člani Upravnega odbora in je prebrala 

zapisnik 32. redne seje. Pripomb na zapisnik ni bilo.  

 

Sklep št.1: 

Zapisnik 32. redne seje so člani sklada soglasno potrdili. 

 

 

K točki 2 

Člani Upravnega odbora smo skupaj z ravnateljico pregledali in uskladili akcijski načrt 

(priloga 2), ker je prišlo do nekaterih sprememb:  

- strelskega društva ne bo,  

- opravičila sta se MACHO&MEJKE - ravnateljica je ţe poskrbela za zamenjavo, 

- za poslikavo obraza in za napihljiva igrala še iščemo ponudnika, 

- na prireditvi bosta sodelovala dva odbojkarska kluba (ŢOK Puconci, OK Panvita 

Pomgrad). 
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Sandra Ţganjar Bašić je zadolţena za prevoz oz. dostavo napihljivih igral.  

 

Borbála Miholič je zadolţena, da poskrbi za red pri čakanju na vstop na igralo – praviloma sta 

ob vsakem igralu 2 zaposlena.  

 

Sklep št. 2:  

Pri postavitvi šotora s strani Čiste narave se ravnateljica dogovori, da ga postavijo že v 

četrtek, 31. 5. 2018, TD Martin Martjanci pa v petek, 1. 6. 2018 v dopoldanskem času – 

dogovor Silva Nemeš.  

 

Glede tiska vstopnic in plakatov je dogovorjeno s podjetjem Animus d.o.o.  – tudi 

oblikovanje.  

Vstopnice se natisnejo do 21. 5. 2018; na plakatih pa ne sme manjkati napis bogat srečelov in 

nagrade.Vstopnice se lahko dvignejo na upravi ali pri strokovnih delavcih v posameznih 

enotah. Vstopnicam bo priloţen seznam, v katerega se vpiše znesek prostovoljnega prispevka 

vsakega posameznika (obrazec s pečatom). Seznam se nato skupaj s prostovoljnimi prispevki 

v zaprti kuverti vrne na upravo.  Dopis glede vstopnic pripravi ravnateljica, ki ga tudi pošlje 

vsem staršem in zaposlenim preko eAsistenta. 

 

NamestoIlke Štuhec imamo  potrjen prihod Jerneja Damjana, kot posebnega gosta – policista.  

 

Za večerni del smo  uredili tudi vrstni red nastopajočih:  

1.zaposleni VOMT,  

2. DOŠ Prosenjakovci - folklora ,  

3. Pevski zbor MePZ Cantate,  

4. Ansambel Aktual, 5. Plesna šola Urška Pomurje,  

6. DuoMystica,  

7. Plesna šola Urška Pomurje  

8. GŠ Beltinci – komorni orkester 

Ţreb nagrad naj bi bil pred 7. točko.   

 

Sklep št. 3:  

Ravnateljica zaprosi sodelujoče, da pošljejo opis programa oz. besedilo za predstavitev.  

 

 

K točki 3 

 

Sklep št. 4:  

Ravnateljica še enkrat pošlje preko eAistenta vsem staršem in zaposlenim prošnje glede 

zbiranja donacij in dobitkov za srečelov.  
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Ravnateljica sestavi besedilo za napoved v medijih ( Murski val) in ga posreduje Silvi Nemeš. 

Plakati pa bodo razdeljeni med zaposlene in člane UO, da bodo razobesili na oglasne deske  

po vaseh. 

 

K točki 4 

Pri zadnji točki ni bilo razprave  

 

 

Seja je bila zaključena ob 17.45 uri. 

 

 

Zapisnik zapisala:     Predsednica Sklada zavoda VOMT: 

Anka Bočkor     Gordana Počič 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Priloge: 

- lista prisotnosti, 

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

 


