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ZAPISNIK 
 

37. SEJE UPRAVNEGA ODBORA SKLADA ZAVODA VRTCI 
OBČINE MORAVSKE TOPLICE 

 

 
Datum:  20. 5. 2019 ob 16.00 uri v Vrtcu Moravske Toplice. 

 

 
PRISOTNI:  

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

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

prisotnosti je priložena k zapisniku. 

 

OPRAVIČENO ODSOTNI: 

Iris Gergorec  

 

DNEVNI RED: 

1. Ugotovitev prisotnosti, 

2. pregled prispelih predlogov in dogovarjanje glede izvedbe dobrodelne prireditve Veliki 

prijatelji za male prijatelje v šol. letu 2019/2020. 

3. razno   

 

 

K točki 1 

Predsednica UO sklada je vse prisotne pozdravila in prisotne seznanila, da je opravičeno 

odsotna Iris Gergorec, ter predlagala spremembo dnevnega reda, in sicer, bi pod točko 2 dodali  

pregled zapisnika 36. redne seje UO Sklada zavoda Vrtci občine Moravske Toplice, ter 

preštevilčili obstoječi točki 2 in 3 v 3 in 4.  

 

Sklep št.1: prisotni so z dvigom rok potrdili spremembo dnevnega reda.  

 

Predsednica UO je prebrala zapisnik 36. redne seje. Pripomb na zapisnik ni bilo.  

 

Sklep št.2: zapisnik 36. redne seje UO Sklada vrtca so člani soglasno potrdili. 

 

 

K točki 2 

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

je vsaka članica UO predlagala po enega ali več gostov.  

Podanih je bilo kar nekaj zanimivih predlogov, vendar so si po razpravi bili člani enotni, da bi 

tokrat za večerni del bila primerna predstava kakšnega čarodeja, ki bi trajala 45 min in bi 

zajemala tudi podelitev glavnih nagrad. Ravnateljica bo zbrala 3 ponudbe, nakar se bodo člani 

UO odločili, katera bo najbolj primerna.  

 

Za popoldanski del se tudi tokrat ravnateljica s prošnjo obrne na slovensko policijo in slovensko 

vojsko, glede obiska vrhunskega športnika. So pa ostale članice podale že nekaj predlogov 

glede izvedbe delavnic v popoldanskem delu. Dogovorili smo se, da vsaka posamezna članica 
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preveri možnosti za sodelovanje pri predlaganih (praviloma se o tem pozanimamo v mesecu 

septembru 2019).  

 

Prav tako je bil dorečen datum izvedbe dobrodelne prireditve Veliki prijatelji za male prijatelje, 

ki bo v petek, 5. 6. 2020.  

 

K točki 3 

Naslednja seja UO bo praviloma v mesecu oktobru 2019.   

 

Seja je bila zaključena ob 17.00 uri. 

 

 

 

 

Zapisnik zapisala:     Predsednica Sklada zavoda VOMT 

   Anka Bočkor                     Gordana Počič 

 

 

 

 

 

 

 

 
Priloge: 

- lista prisotnosti 

 


