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ZAPISNIK 
 

24. SEJE UPRAVNEGA ODBORA SKLADA ZAVODA VRTCI 
OBČINE MORAVSKE TOPLICE 

         
 

 
Datum:   25. 5. 2016 ob 16.30 uri v vrtcu Moravske Toplice. 
 

 
 
PRISOTNI:  

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

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

zapisniku. 

 

OSTALI PRISOTNI: ravnateljica Simona Kaučič. 

 

 

DNEVNI RED: 

1. Ugotovitev prisotnosti, 

2. pregled opravljenih aktivnosti za dobrodelno prireditev, 

3. razno. 

 

 

Ad/1 

Predsednica UO sklada  je ugotovila, da so prisotnosti vsi člani Upravnega odbora.  Lista 

prisotnosti je priložena k zapisniku. Zapisnik piše Marija Bogdan Molnar. 

 

 Pripomb na zapisnik prejšnje seje ni bilo. 

 

Soglasno je bil sprejet 

 

sklep št. 1: 

 

Zapisnik 23. seje UO Sklada vrtca se soglasno potrdi. 

 

 

Ad/2 

V zvezi s prireditvijo so člani obravnavali aktivnosti, ki že potekajo. Vstopnice se že dobijo 

pri strokovnih delavcih in se za njih zbirajo prostovoljni prispevki. Na dan prireditve bo pred 

vstopom na prireditveni prostor pripravljena miza s škatlo za prostovoljne prispevke in na 

vidno mesto obešen plakat prireditve. Za delitev vstopnic sta zadolženi Marija Bogdan 

Molnar in Tea Varga s prisotnostjo še ene strokovne delavke. Škatlo za prostovoljne 

prispevke pripravi Borbála Miholič.  

 

Za šotor, oder in stojnice bo poskrbela Čista narava. Dodatni stoli bodo pripeljani iz KS 

Bakovci na dan prireditve. Pri tem bodo pomagale strokovne delavke. 
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Uporabljeni bodo zunanji WC-ji in WC pri vhodu za upravo. Ostali prostori bodo zaklenjeni. 

 

Zaposleni bodo svoje zadolžitve prejeli tekom tega tedna. Sodelovali bodo v glavnem kot 

pomoč pri izvedbi delavnic. 

 

Glede ponudbe hrane je potrjen predlagani cenik TD Martin Martjanci. Oni pripravijo tudi 

bone za hrano in pijačo, ki se razdelijo med nastopajoče oz. vodjam delavnic. Boni so gratis in 

predstavljajo prostovoljni prispevek TD Martin Martjanci za dobrodelno prireditev. 

Nastopajočim osnovnošolskim pevskim zborom in pomladku KUD Bogojina se ponudi voda, 

jabolko in domači rogljiček. Enako tudi sodelujočim zaposlenim. 

 

Radenska d.d. je ponudila sponzorsko pijačo, ki jo lahko dvignemo 26. 5. 2016 med 14. in 15. 

uro. Za dvig pijače bo zadolžen Roman Zelenko. 

 

Večina plakatov za prireditev je že razposlanih po naseljih občine Moravske Toplice, 

pripravijo pa se še letaki, ki se bodo razdelili zlasti v naselju Moravske Toplice, dobi pa ga 

tudi vsak otrok našega zavoda – velja kot vabilo na prireditev. 

 

Potrdile so se tudi predvidene delavnice, kjer se bodo še poleg predvidenih izdelovale rože iz 

krep papirja, prikazalo se bo »kopanje korita«, delavnico bo imela tudi Glasbena šola. 

Predstavila se bo tudi vojska in policija. Natančen opis, lokacija in ura delavnic so zapisane v 

akcijskem načrtu. 

 

V večernem programu so se zaradi odpovedi nekaterih nastopajočih člani še dogovarjali o 

možnosti dodatnih nastopajočih. Dogovori bodo še tekom tega tedna, vrstni red nastopajočih 

in ura nastopa pa bodo po potrditvi nastopajočih zapisani v akcijskem načrtu. 

 

Vabila za prireditev bodo poslana po e- pošti po predhodnem dogovoru vsem funkcionarjem v 

občini, v zavodu in ostalim. Predlogi se zbirajo do ponedeljka, 30. 5. 2016. 

 

 

 

 

Ad/3 

 

Pri zadnji točki ni bilo razprave. 

 

Seja je bila zaključena ob 18.00 uri. 

 

 

 

 

Zapisnik zapisala:                      Predsednica Sklada vrtca: 

Marija Bogdan Molnar                       Gordana Počič 

 

 

 

 

 


