
 
1 

 

ZAPISNIK 
 

36. SEJE UPRAVNEGA ODBORA SKLADA ZAVODA VRTCI 
OBČINE MORAVSKE TOPLICE 

 

 
Datum:  9. 4. 2019 ob 16.00 uri v Vrtcu Moravske Toplice. 
 

 
PRISOTNI:  

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

Gergorec in Anka Bočkor, ki piše zapisnik ter ravnateljica Simona Kaučič. Lista prisotnosti je 

priložena k zapisniku. 

 

OPRAVIČENO ODSOTNI: 

Silva Nemeš in Klaudija Goldinskij 

 

DNEVNI RED: 

1. Ugotovitev prisotnosti, 

2. pregled razpoložljivih finančnih sredstev Sklada zavoda, 

3. sprejetje sklepa o financiranju plavalnega tečaja šoloobveznih otrok za šolsko leto 

2018/2019, 

     4.   razno 

 

 

 

K točki 1 

Predsednica UO sklada je seznanila, da sta odsotnost s seje opravičili Silva Nemeš in Klaudija 

Goldinskij. Lista prisotnosti je priložena k zapisniku.  

 

Predsednica UO je prebrala zapisnik 35. redne seje. Pripomb na zapisnik ni bilo.  

 

Sklep št.1:  

 

Zapisnik 35. redne seje so člani sklada soglasno potrdili. 

 

 

K točki 2 

Ravnateljica je člane upravnega odbora seznanila s finančnim poročilom za leto 2018 in tudi 

že s stroški in prihodki  v letu 2019 (do 9.4.2019). Saldo na dan 31.12.2018 je v višini 

3.117,14 EUR, na dan 09.04.2019 pa v višini 987,38 EUR.  

Finančno poročilo  je priloženo k zapisniku.  
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K točki 3 

Ravnateljica je člane upravnega odbora seznanila, da je v šolskem letu 2018/2019 39 

šoloobveznik otrok, ki naj bi obiskovali plavalni tečaj. Stroški prevoza ter vstopnine za vse 

otroke za 3-dnevni plavalni tečaj bi naj znašali okrog 830,00 EUR – odvisno od dejanskega št. 

otrok, ki se bo plavalnega tečaja udeležilo (v Termah 3000 nam bodo zaračunali po dejanski 

prisotnosti otrok). 

 

Sklep št. 2: 

 

Stroški 3-dnevnega plavalnega tečaja šoloobveznih otrok za leto 2018/2019 se krijejo iz 

Sklada zavoda.  

 

Sklep je bil soglasno sprejet.  

 

 

K točki 4 

V zvezi z dobrodelno prireditvijo, ki bo potekala junija 2020 se je upravni odbor odločil, da 

glasbena skupina Čuki ne bo sodelovala na prireditvi. Za dobro uro programa je njihova redna 

cena 3.200 – 3.500 eur (z ozvočenjem), če gre za dobrodelno prireditev za bolnega otroka je 

njihova cena 0 EUR, če gre za dobrodelno prireditev »druge vrste« (za vikend) je njihova 

cena nekje 2.500 (-200 EUR če je naše ozvočenje)… Za nas je to prevelik strošek, zato smo 

se odločili, da razmislimo o drugih izvajalcih.  

 

Naslednja seja UO bo praviloma 15. 5. 2019 ob 16.00 uri. Na sejo vsak član pride z vsaj enim 

predlogom za gosta na večernem delu.   

 

Seja je bila zaključena ob 16.55 uri. 

 

 

 

 

Zapisnik zapisala:     Predsednica Sklada zavoda VOMT 

   Anka Bočkor                     Gordana Počič 

 

 

Priloge: 

- lista prisotnosti 

- Finančno poročilo Sklada zavoda  

 


