
ZAPISNIK 
 

11. SEJE UPRAVNEGA ODBORA SKLADA ZAVODA VRTCI 
OBČINE MORAVSKE TOPLICE 

         
 

 
Datum:   20. 1. 2015 ob 15.30 uri v vrtcu Moravske Toplice. 
 

 
 
PRISOTNI:  

Člani Upravnega odbora: Silva Nemeš, Borbála Miholič, Tea Varga, Sandra Žganjar Bašić, 

Zdenka Balaban, Valentina Cerovšek in Marija Bogdan Molnar. Lista prisotnosti je priložena 

k zapisniku. 

 

Drugi prisotni: Valentina Kristl in Tomaž Gregorec, predstavnika Sveta staršev, in Simona 

Kaučič, ravnateljica,  

 

 

DNEVNI RED: 

1. Ugotovitev prisotnosti, 

2. Analiza dobrodelnega koncerta »Nasmejani obrazi« 

3. Pregled poslovanja v letu 2014 

4. Razno 

 

 

Ad/1 

Ugotovljeno je bilo, da so prisotni vsi člani Upravnega odbora sklada. Lista prisotnosti je 

priložena k zapisniku. Zapisnik piše Marija Bogdan Molnar. 

 

 

Ad/2 

Dobrodelna prireditev »Nasmejani obrazi« je bila organizirana na pobudo staršev enote 

Bogojina in Filovci oz. moškega vokalnega kvinteta Aeternum, v Bogojini, 7. 12 2014. Na 

dobrodelni prireditvi  je bilo iz prostovoljnih prispevkov zbranih 897,70 EUR. Denar je bil 

položen na račun sklada. 12. 12. 2014  je sklad vrtca za dobrodelno prireditev prejel še  

nakazalo v vrednosti 20,00 EUR.  Skupni znesek, ki naj bi bil porabljen za enoti Bogojina in 

Filovci znaša tako 917,70 EUR. 

 

Obe enoti potrebujeta nekatera nujna vzdrževalna dela – popravilo oz. zamenjavo oken, vrat. 

Prisotni so bili enotnega mnenja, da sredstva za vzdrževanje zgradb mora zagotoviti 

ustanoviteljica. Iz zbranega denarja naj bi se krili nadstandarni programi za otroke oz. 

nabavila didaktična sredstva. 

 

Soglasno je bil sprejet 

 

 



sklep št. 1: 

 

Sredstva zbrana na dobrodelni prireditvi »Nasmejani obrazi« se do sprejetja občinskega 

proračuna za leto 2015 hranijo na računu sklada.  

 

Valentina Kristl je postavila vprašanje v zvezi z zbiranjem donatorskih sredstev, ki bi jih 

starši enote Filovci porabili za zaključni izlet enote. Sredstva so želeli zbirati preko sklada 

vrtca. Predsednica UO sklada je pojasnila, da takšen način zbiranja sredstev glede na določbe 

Pravil sklada ni mogoč. 

 

 

 

Ad/3 

Marija Bogdan Molnar je povedala, da je  1. 9. 2014 znašal saldo na kartici sklada 151,33 

EUR. Na računu sklada se zbirajo prispevki staršev za prevoz na lutkovni abonma, ki je 

Murski Soboti. Znesek prispevka staršev se vsako šolsko leto preračuna glede na pridobljene 

ponudbe za prevoz in število otrok, ki obiskujejo lutkovni abonma. Ugotavljamo pa, da zaradi 

bolezni otrok, prihaja do razlike med prejetimi sredstvi s strani staršev in računi za prevoz. V 

tem šolskem letu so otroci obiskali štiri lutkovne predstave. Razlika med prejetimi sredstvi s 

strani staršev in računi znaša 79,74 EUR. 

 

Člani UO sklada vrtca so bili mnenja, da se razlika pokrije iz sredstev sklada. 

 

Soglasno je bil sprejet 

 

sklep št. 2: 

 

Razlika med prejetimi sredstvi s strani staršev za prevoz na lutkovni abonma in 

prejetimi računi se za šolsko leto 2014/2015 pokrije iz sredstev sklada. 

 

Člani UO so soglašali, da se prostovoljna sredstva za sklad še naprej zbirajo na prireditvah 

zavoda oziroma se skušajo pridobiti donatorji. Pridobljena sredstva se bodo porabila za kritje 

stroškov plavalnega tečaja. 

 

Člani UO sklada so se dogovorili, da bo predsednica sklada pripravila splošno prošnjo za 

zbiranje donacij. 

 

Sprejet je bil sklep: 

 

sklep št. 3: 

 

Svetu staršev in svetu zavoda se posreduje kratko finančno poročilo. 

 

 

Seja je bila zaključena ob 16.50 uri. 

 

 

 

       Zapisnik zapisala: 

       Marija Bogdan Molnar 



 


