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16. SEJE UPRAVNEGA ODBORA SKLADA ZAVODA VRTCI 
OBČINE MORAVSKE TOPLICE 

         
 

 
Datum:   14. 10. 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. 

 

OSTALI PRISOTNI: ravnateljica Simona Kaučič. 

 

 

DNEVNI RED: 

1. Ugotovitev prisotnosti, 

2. pregled finančnega stanja, 

3. dogovori o izvedbi dobrodelne prireditve 

4. razno. 

 

 

Ad/1 

Predsednica UO sklada  je ugotovila, da so na seji prisotni vsi člani. Lista prisotnosti je 

priložena k zapisniku. Zapisnik piše Marija Bogdan Molnar. 

 

 

Ad/2 

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

 

Saldo na dan 31. 8. 2015  znaša 1.449,87 EUR. V tem znesku so tudi pridobljena sredstva 

dobrodelne prireditve Nasmejani obrazi v višini 917,70 EUR. Na prireditvi so se namesto 

vstopnine zbirali prostovoljni prispevki (za novoletne voščilnice, ki so jih izdelovali 

zaposleni, otroci in starši vseh enot)  in so namenjena enotam Bogojina in Filovci. Po sklepu 

roditeljskih sestankov v teh dveh enotah, se za sezono 2015/2016 iz teh sredstev krije lutkovni 

abonma v Murski Soboti. Na lutkovni abonma je prijavljenih 23 otrok iz enote Bogojina in 9 

otrok iz enote Filovci. Cena abonmaja je 22,00 EUR. Skupni znesek za plačilo abonmaja tako 

znaša 704,00 EUR. Preostali znesek v višini 213,70 EUR bo po sklepu roditeljskih sestankov 

namenjen otrokom, ki ne obiskujejo lutkovnega abonmaja. Znesek na otroka znaša 14,24 

EUR – 5 otrok v enoti Filovci in 10 otrok v enoti Bogojina. 

 

Starši enote Filovci so predlagali, da se iz teh sredstev nabavijo gumijasti škornji, pelerine in 

dežniki, starši enote Bogojina pa so odločitev o porabi sredstev prepustili strokovnim 

delavcem enote. 



 

Soglasno je bil sprejet 

sklep št. 1: 

 

Ravnateljica Simona Kaučič bo za enoto Filovci pripravila dve ponudbi za nabavo 

pelerin, gumijastih škornjev in dežnikov, za enoto Bogojina pa se bo o porabi sredstev 

dogovorila s strokovnimi delavci enote. 

 

Ad/3 

Ravnateljica je prebrala dopis enega izmed staršev, v katerem predlaga, da se za dobrodelno 

prireditev ne navede za katero enoto se bodo porabila pridobljena sredstva. Po mnenju članov 

sklada predlog ni sprejemljiv.  

 

Naslov prireditve naj bi postal tradicionalen in ostane isti: Veliki prijatelji za male prijatelje. 

Okvirni datum: 28. 5. 2015, 4. 6. 2015 ali 11. 6. 2015, odvisno od prireditev v bližini. 

Namen: zbrana sredstva porabiti za eno izmed enot zavoda. Na podlagi predlogov bo izbor 

opravljen na naslednji seji. 

Delavnice: na prejšnji prireditvi so bile dobro obiskovane. Do naslednje seje se bodo zbirali 

predlogi. Zaželeni so sodelujoči na naši 1. dobrodelni prireditvi in tudi novi, ki so pripravljeni 

sodelovati.  

Stojnice: paziti je potrebno na njihovo postavitev. 

Šotor: najti je potrebno ugodnega ponudnika. 

Kolesarski maraton: člani sveta so se odločili, da maratona na tej prireditvi ne bo, kljub 

temu, da je bil maraton organiziran z namenom prikazati povezanost enot zavoda. Namesto 

maratona naj bi se enote predstavile s skupnim nastopom otrok. 

Srečelov: ostane. 

Gostinske usluge: do naslednje seje se zbirajo predlogi. 

 

Akcijski načrt za prireditev se bo pripravil na naslednji seji. 

 

 

Ad/4 

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

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

To so: 

- Otvoritev pravljične dežele, 

- Prireditev Več glav več ve, 

- Gibalne aktivnosti – člani sklada so dali pobudo, da bi se v okviru prireditve zbrala 

nerabljena športna oprema, ki bi se ponujala za prostovoljne prispevke. 

- Dobrodelna prireditev. 

 

Prireditve povezuje Gordana Počič, ki na vsaki prireditvi napove naslednjo prireditev. V njeni 

odsotnosti to vlogo prevzame Silva Nemeš. Prostovoljne prispevke zbirata Tea Varga in 

Borbála Miholič.  

 

Soglasno je bil sprejet  

 

 

 

 



sklep št. 2: 

 

Sredstva sklada se namenijo za financiranje stroškov plavalnega tečaja za predšolske 

otroke in sofinanciranje stroškov zimovanja na podlagi prejetih prošenj. Višina 

sofinanciranja se določi na podlagi razpoložljivih sredstev in števila prejetih prošenj. 

 

Predsednica pripravi načrt dela sklada, ki se objavi na spletni strani. 

 

Naslednja seja bo predvidoma 18. 11. 2015 ob 16. uri. 

 

Seja je bila zaključena ob 17.45 uri. 

 

 

 

 

Zapisnik zapisala:                      Predsednica Sklada vrtca: 

Marija Bogdan Molnar      Gordana Počič 

 


