
ZAPISNIK 1 SEJE UPRAVNEGA ODBORA SKLADA ZAVODA VRTCI OBČINE 
MORAVSKE TOPLICE 

Z DNE 28.3.2013 
  
Dnevni red: 
  

1. Ugotovitev prisotnosti 
2. Izvolitev predsednika upravnega odbora 
3. Tekoče zadeve   

 

Kt.1 

Zaradi bolezni je bila odsotna Marija Bogdan Molnar, prisotni pa so bili Zdenka Balaban, 
Bórbala Miholič, Tea Varga, Valentina Cerovšek, Silva Nemeš in Matej Sečko.  Prisotna je 
bila tudi ravnateljica Simona Kaučič. 

 Kt .2 
 
Pod drugo točko dnevnega reda smo izvolili predsednika upravnega odbora sklada zavoda 
Vrtci Občine Moravske Toplice. Gospa Balaban je predlagala, da bi naj predsednik bil eden 
od predstavnikov staršev in tako smo soglasno sprejeli, da bo predsednica Silva Nemeš, ki je 
to funkcijo tudi sprejela. Za blagajnika smo sprejeli gospo Bogdan Molnar Marijo, katera je z 
tem delom že seznanjena in je že v ta namen vodila računovodska dela. Vsi člani odbora so jo 
soglasno potrdili in ji zaupala to funkcijo. 

Kt.3 

Gospa Silva Nemeš se je zahvalila za zaupano funkcijo in prevzela vodenje seje upravnega 
odbora. 

Pod točko tekoče zadeve smo se pogovarjali o delovanju sklada in na kakšen način se bo 
sklad polnil. Narediti se bo moral načrt za delovanje sklada. 

Gospa Valentina Cerovšek je vprašala, ali ima sklad že odprti račun. Ravnateljica Simona 
Kaučič ji je odgovorila, da je račun odprti že dve leti in da je bilo že do sedaj vse vodeno tako 
kot je bilo potrebno (odlivi in prilivi na računu), vse to je vodila gospa Bogdan Molnarjeva , 
le da do sedaj ni bilo upravnega odbora, ki bi upravljal o tem. 

Na seji smo se dogovorili, da bo naslednja naloga odbora, da izdela pravilnik o delovanju 
sklada, kriterije za dodelitev denarne pomoči in vloge za donacije. 

SKLEP : Ravnateljica bo pripravila dopis o ustanovitvi sklada vrtca in to bo dobil vsak vrtec, 
kar bo izobešeno na oglasni deski vsakega vrtca in objavljeno na spletni strani vrtca. V torek 
bo vsak otrok dobil obvestilo tudi domov. 



Na seji upravnega odbora je padel predlog, da bi pri plačilu vrtca lahko starši vsak mesec 
prostovoljno prispevali 50 centov za sklad, vendar bi ta predlog moral potrditi svet staršev, 
nato pa tudi vsak starš posamezno. 

Ravnateljica Simona Kaučič je predlagala upravnemu odboru, da bi se lahko prodajali DVD-ji 
o prireditvi »Več glav več ve«, saj je s strani staršev veliko povpraševanje. Upravni odbor se 
je dogovoril za ceno DVD-ja 4 evre. Po enotah bi se naj zbrala naročila. To bi naj bila prva 
dejavnost tega sklada.  

SKLEP: Predsednica upravnega odbora sklada bo do torka 2.4.2013 pripravila dopis v 
katerem bo seznanila starše kam gre denar za plačilo DVD-ja. V torek se bo razdelil dopis 
otrokom in staršem in do petka se bodo zbirala naročila za naročanje DVD-ja »Več glav več 
ve.« 

Ravnateljica Simona Kaučič nas je tudi seznanila, da bo 11. maja »Šport Špas« in bi za takrat 
bilo dobro napisati prošnje za sponzorje, ker bi lahko tudi letos imeli srečolov. Ta denar bi šel 
v sklad vrtca, kot že dve leti pred tem. Ravnateljica Simona Kaučič se je zavezala, da bo do 
sredine meseca aprila napisala prošnje za sponzorje. 

Na koncu seje smo se dogovorili, da  si vsi člani odbora izmenjano emaile in telefonske 
številke za medsebojne kontakte. 

  

Zapisnik zapisala: 

Tea Varga 


