
ZAPISNIK 
 

2. SEJE UPRAVNEGA ODBORA SKLADA ZAVODA VRTCI OBČINE 
MORAVSKE TOPLICE 

         
 

 
Datum:   18. 9. 2013 ob 15.30 uri v vrtcu Moravske Toplice. 
 

 
PRISOTNI:  

Člani Upravnega odbora: Silva Nemeš, Valentina Cerovšek, Matej Sečko, Borbála Miholič in 

Marija Bogdan Molnar. Lista prisotnosti je priložena k zapisniku. 

 

Drugi prisotni: Simona Kaučič, ravnateljica. 

 

ODSOTNI:  

Člani Upravnega odbora: Zdenka Balaban in Tea Varga. 

 

 

DNEVNI RED: 

1. Ugotovitev prisotnosti, 

2. poročilo o delu, 

3. pregled finančnega stanja, 

4. seznanitev z uradnimi dokumenti, 

5. razno. 

 

Ad/1 

Ugotovljeno je bilo, da sta svojo odsotnost zaradi bolezni opravičili dve članici upravnega 

odbora. 

 

Ad/2 

Poročilo o delu je podala predsednica Upravnega odbora. Izvedena je bila prireditev Šport 

špas in izdelani DVD-ji o zimovanju. Starši vrtca Martjanci so ob koncu šolskega leta 

namenili sredstva za delovanje sklada. Po dogovoru je bil iz sredstev sklada plačan prevoz za 

izvedbo plavanja v okviru programa Zlati sonček in vstopnice. 

 

Ad/3 

Finančno poročilo je pripravila Marija Bogdan Molnar. Ugotovljeno je, da je na kontu sklada 

570,72 EUR. Poročilo je priloženo k zapisniku. 

 

Letno poročilo o delovanju sklada se pripravi vsako leto ob zaključku koledarskega leta in 

predstavi na svetu zavoda in svetu staršev. 

 

Ad/4 

Predsednica je člane upravnega odbora seznanila z dokumenti, ki so bili priloga k vabilu. Po 

razpravi je bilo dogovorjeno, da se dokumenta Kriteriji za dodelitev pomoči iz sredstev sklada 

zavoda Vrtcev občine Moravske Toplice in Vloga za pridobitev denarne pomoči iz sklada, 



umakneta. Z dopolnitvami in popravki se sprejmejo Pravila o delovanju sklada zavoda Vrtcev 

občine Moravske Toplice. 

 

Soglasno je bil sprejet 

 

sklep št. 1: 

Upravni odbor Sklada zavoda Vrtcev občine Moravske Toplice sprejme Pravila o delovanju 

sklada zavoda Vrtcev občine Moravske Toplice, ki se uporablja od 1. 9. 2013 dalje 

 

Ad/5 

Pod zadnjo točko so člani razpravljali o programu dela. Predlogi so bili naslednji: 

- Prireditev Šport špas,  

- Izvedba lutkovne predstave – predlog Valentine Cerovšek, 

- Povabilo prostovoljcev …. 

 

O delu sklada bo ravnateljica seznanila starše na roditeljskih sestankih, zaposlene pa na 

vzgojiteljskem zboru ?????? 

 

Poraba sredstev  …… Zlati sonček 

 

 

Na pobudo gospoda Mateja Sečka je bil sprejet 

 

sklep št. 2: 

Vsa gotovinska plačila, ki gredo preko konta sklada se zaokrožijo na cela števila. 

 

Sprejet je bil še 

 

sklep št. 3: 

Zapisniki sej Upravnega odbora sklada zavoda Vrtcev občine MoravskeTtoplice se objavijo 

na spletni strani zavoda in oglasnih deskah. 

 

 

Seja je bila zaključena ob 18.30 uri. 

 

 

 

 

 

Zapisnik zapisala: 

 Borbála Miholič 


