
ZAPISNIK 
 

15. SEJE UPRAVNEGA ODBORA SKLADA ZAVODA VRTCI 
OBČINE MORAVSKE TOPLICE 

         
 

 
Datum:   17. 6. 2015 ob 16. uri v vrtcu Moravske Toplice. 
 

 
 
PRISOTNI:  

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

Cerovšek,Tea Varga, Gordana Počič in Marija Bogdan Molnar. Lista prisotnosti je priložena k 

zapisniku. 

 

ODSOTNI: ravnateljica Simona Kaučič je svojo odsotnost opravičila. 

 

 

DNEVNI RED: 

1. Ugotovitev prisotnosti, 

2. analiza prireditev v šolskem letu 2014/2015, 

3. finančno poročilo za šolsko leto 2014/2015, 

4. načrt dela v šolskem letu 2015/2016, 

5. razno. 

 

 

Ad/1 

Predsednica UO sklada  je ugotovila, da so na seji prisotni vsi člani. Opravičila se je 

ravnateljica Simona Kaučič, ki je bila vabljena na sejo. Lista prisotnosti je priložena k 

zapisniku. Zapisnik piše Marija Bogdan Molnar. 

 

Zapisnik so člani prejeli na seji. Pripomb na zapisnik ni bilo. Člani UO so zapisnik soglasno 

potrdili. 

 

 

Ad/2 

Pri analizi prireditev v šolskem letu 2014/2015 je bilo ugotovljeno, da so le-te bile dobro 

obiskane. Organizirane so bile v skladu z Letnim delovnim načrtom za šolsko leto 2014/2015, 

razen dobrodelnega koncerta Nasmejani obrazi, ki je bil organiziran na pobudo Moškega 

vokalnega kvinteta Aeternum. Ostale prireditve so bile: 

 

- otvoritev Pravljične dežele, 

- predstava Volk in sedem kozličkov. 

- Več glav več ve, 

- Pomladna prireditev »Inda pa gnes«, 

- Šport špas. 

 



Ad/3 

Na prireditvah v šolskem letu 2014/2015 so se zbirali prostovoljni prispevki. Poleg tega, so 

preko sklada bili zbrani prostovoljni prispevki staršev za plačilo prevoza za lutkovni abonma 

2014/2015, v Murski Soboti. Prihodki iz tega naslova so za šolsko leto znašali 1.537,20 EUR, 

odhodki (stroški prevoza) pa 1.668,82 EUR. Razliko v višini 131,62 EUR krije sklad vrtca iz 

svojih sredstev. 

 

Na posameznih prireditvah so bili zbrani prostovoljni prispevki v naslednji višini: 

 

- otvoritev Pravljične dežele   305,02 EUR 

- predstava Volk in sedem kozličkov    71,86 EUR 

- Več glav več ve    155,66 EUR 

- Pomladna prireditev »Inda pa gnes«    80,70 EUR 

- Šport špas     542,00 EUR 

 

Dobrodelna prireditev Nasmejani obrazi  917,70 EU 

 

Celotno finančno poročilo za šolsko leto 2014/2015 je priloženo k zapisniku. 

 

Člani UO sklada vrtca so ponovno poudarili, da se v skladu s sprejetim sklepom na 12. seji, 

dne 12. 3. 2015, prostovoljni prispevki zbrani na skupnih prireditvah, kamor so vabljeni vsi 

otroci, porabijo za vse otroke zavoda v skladu s Pravili o delovanju Sklada zavoda Vrtcev 

občine Moravske Toplice in Letnim delovnim načrtom.    

 

Prostovoljni prispevki zbrani na dobrodelni prireditvi Nasmejani obrazi pa se razdelijo med 

enotama Bogojina in Filovci.  

 

Člani UO sklada so sprejeli  

 

sklep št. 1: 

 

Predstavnike Sveta staršev enote Bogojina in Filovci se zaprosi za pisni predlog o porabi 

prostovoljnih prispevkov zbranih na dobrodelni prireditvi Nasmejani obrazi. Pisni 

predlog o razdelitvi sredstev za enoto Bogojina in Filovci naj se posreduje Upravnemu 

odboru sklada vrtca do 31. 8. 2015. 

 

 

Ad/4 
 

V šolskem letu 2015/2016 se načrtuje zbiranje prostovoljnih prispevkov na prireditvah 

zapisanih v Letnem delovnem načrtu za šolsko leto 2015/2016. 

 

V tem šolskem letu se načrtuje ponovna večja dobrodelna prireditev. Predlog UO sklada je 

bil, da se o tem obvestijo starši na 1. roditeljskem sestanku in zberejo predlogi, kateri od enot 

zavoda, naj bi bili namenjeni prostovoljni prispevki in v kakšen namen. 

 

V zvezi z obveščanjem o delovanju sklada je bil sprejet  

 

 

 



sklep št. 2: 

 

O delovanju Sklada vrtca se pripravi zloženka, ki bo na oglasnih deskah enot, predstavi 

pa se tudi na roditeljskih sestankih. O nameri zbiranja prostovoljnih prispevkov na 

prireditvah, se to napiše na vabila in pove tudi na sami prireditvi. 

 

Za vprašanja, pobude in mnenja v zvezi z delom sklada se odpre elektronski naslov 

sklada. O tem bodo starši obveščeni preko oglasne deske. 
 

 

Ad/5 

 

Pri zadnji točki dnevnega reda ni bilo razprave. 

 

 

Seja je bila zaključena ob 17.20 uri. 

 

 

 

Zapisnik zapisala:                      Predsednica Sklada vrtca: 

Marija Bogdan Molnar      Gordana Počič 

 


