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ZAPISNIK 

 

35. SEJE UPRAVNEGA ODBORA SKLADA ZAVODA VRTCI 

OBČINE MORAVSKE TOPLICE 

 

 

Datum:  06.11. 2018 ob 15.15uri v vrtcu Moravske Toplice. 

 

 

PRISOTNI:  

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

Gergorec, Klaudija Goldinskij,  Simona Kaučič  in Anka Bočkor, ki piše zapisnik. Lista 

prisotnosti je priložena k zapisniku. 

 

OPRAVIČENO ODSOTNI:Silva Nemeš 

 

DNEVNI RED: 

1. Ugotovitev prisotnosti, 

2. dogovori o aktivnostih za šolsko leto 2018/2019, 

3. pregled in odobritev prošenj za sofinanciranje Zimovanja 2019, 

4.   razno 

 

K točki 1 

Predsednica UO sklada je navzoče seznanila, da je odsotnost s seje opravičila Silva Nemeš. 

Lista prisotnosti je priložena k zapisniku.  

 

K točki 2 

V šolskem letu 2018/2019 bodo potekale 3 večje prireditve, kot so:  

- Otvoritev pravljične dežele 

- Več glav več ve 

- Nočni pohod okrog Bukovniškega jezera. 

Na vseh prireditvah je možnost zbiranja prostovoljnih prispevkov za delovanje sklada, 

soglasno je bil sprejet tudi 

 

Sklep št. 1: 

Prostovoljne prispevke bosta pobirali  Borbála Miholič in Klaudija Goldinskij. 

 

K točki 3 

Člani UO sklada so obravnavali prejete prošnje za sofinanciranje stroškov zimovanja za leto 

2019. Rok za oddajo prošenj je bil 05.11.2018,prispela je ena prošnja. Člani UO sklada so 

prošnjo pregledali in soglasno sprejeli 
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Sklep št. 2: 

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

zimovanja, kar znaša v skupnem znesku (1 x 93,00 EUR x 50%) 46,50 EUR. Vsak obrok, 

ki ga prejmejo starši je zmanjšan za 15,50 EUR.Prošnje, ki bodo prispele po roku ne 

bodo upoštevane. 

 

K točki 4 

V zvezi z dobrodelno prireditvijo Veliki prijatelji za male prijatelje, ki bo potekala leta 2020 

so bili podani predlogi, da bi bil večerni del krajši in bolj namenjen otrokom. Podan je bil 

predlog, da bi že zdaj poslali prošnjo kakšnim skupinam, ki so primerne za predšolske otroke.  

 

Seja je bila zaključena ob 15.45 uri. 

 

 

Zapisnik zapisala:     Predsednica Sklada zavoda VOMT: 

   Anka Bočkor        Gordana Počič 

 

 

Priloge: 

- lista prisotnosti 

- prejeta prošnja za zimovanje 2019 

 


