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ZAPISNIK 
 

29. SEJE UPRAVNEGA ODBORA SKLADA ZAVODA VRTCI 
OBČINE MORAVSKE TOPLICE 

 
 

 
Datum:   3.10. 2017 ob 16.00uri v vrtcu Moravske Toplice. 
 

 
 
PRISOTNI:  

Člani upravnega odbora: Borbála Miholič, Klaudija Goldinskij,Mirjana Puhan, Gordana 

Počič, Silva Nemeš, Sandra Žganjar Bašić in Marija Bogdan Molnar, ki piše zapisnik. Lista 

prisotnosti je priložena k zapisniku. 

 

OSTALI PRISOTNI: ravnateljica Simona Kaučič. 

 

Predlagani dnevni red so člani prejeli po e-pošti. Predsednica je predlagala spremembo 

dnevnega reda. Spremeni se točka 3 in se doda pregled finančnega poročila za šolsko leto 

2016/2017, ostale točke dnevnega reda pa se preštevilčijo.  

 

DNEVNI RED: 

1. Ugotovitev prisotnosti, 

2. potrditev zapisnika 28. seje UO Sklada zavoda VOMT, 

3. pregled finančnega poročila za šolsko leto 2016/2017, 

4.   dogovori o aktivnostih za šolsko leto 2017/2018, 

5.   razno.  

 

Predlagani dnevni red so člani sklada soglasno potrdili. 

 

K točki 1 

Predsednica UO sklada je ugotovila, da so prisotno vsi člani UO. Lista prisotnosti je priložena 

k zapisniku.  

 

 

K točki 2 

Predsednica UO je prebrala zapisnik 28. redne seje. Pripomb na zapisnik ni bilo. 

 

Sklep št. 1: Zapisnik 28. redne seje so člani sklada soglasno potrdili. 

 

 

K točki 3 

Marija Bogdan Molnar je člane upravnega odbora seznanila s finančnim poročilom za šolsko 

leto 2016/2017. Saldo na dan 31. 8. 2016 je znašal 3.300,92 EUR. V saldo so bila vključena 

tudi sredstva pridobljena na dobrodelni prireditvi. Prejemki (prevoz lutkovni abonma, 

zimovanje, prostovoljni prispevki) so v šolskem leti 2016/2017  znašali 7.564,71 EUR, izdatki 

(prevoz lutkovni abonma, zimovanje, plavalni tečaj, lutkovni abonma, provizija NKB) pa 
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10.334,13 EUR. Saldo sklada na dan 31. 8. 2017 znaša 531,50 EUR. Finančno poročilo je 

priloženo k zapisniku. 

 

Sklep št. 2: Finančno poročilo za šolsko leto 2016/2017 so člani sklada soglasno potrdili. 

 

 

K točki 4 

Ravnateljica Simona Kaučič je povedala, da LDN za šolsko leto 2017/2018 še ni potrjen, se 

pa načrtujejo prireditve: otvoritev Pravljične dežele, Več glav več ve, pohod s starši in otroki 

(nočni pohod) in dobrodelna prireditev. 

 

Na vseh prireditvah se bodo zbirali prostovoljni prispevki. 

 

Glede dobrodelne prireditve je bil določen datum. Prireditev naj bi bila v petek, 1. 6. 2018 s 

pričetkom on 16. uri. Od 16. do 18. ure naj bi potekale različne delavnice, od 19. ure pa naj bi 

bil program v šotoru z izvedenim srečelovom. 

 

Soglasno je bil je sprejet 

 

sklep št.3: Prostovoljna sredstva pridobljena na prireditvi se bodo porabila za kritje 

stroškov nadstandardnih programov – lutkovnega abonmaja. 

 

Podani so bili tudi nekateri predlogi o sami izvedbi dobrodelne prireditve: 

- šotor – za kritje stroškov se pošlje  prošnja na Občino Moravske Toplice, 

- ozvočitev – prosijo se ponudbe ( Marušič …), 

- hrana in pijača – Turistično društvo Martin Martjanci (Silva Nemeš), 

- boni za nastopajoče, 

- vstopnic naj ne bi bilo, 

- plakati, letaki se natisnejo –(Instinkt d.o.o. – Silva Nemeš) 

 

O nadaljnjih aktivnostih se bodo člani dogovorili na naslednji seji. 

 

K točki 5 

Svoji odstopni izjavi sta podali članici Upravnega odbora Sklada vrtca Mirjana Puhan in 

Marija Bogdan Molnar. Marija Bogdan Molnar je za nadomestnega člana predlagala Anko 

Bočkor. Izjavi sta priloženi k zapisniku. 

 

Soglasno je bil je sprejet 

 

sklep št.4: Odstopni izjavi Mirjane Puhan in Marije Bogdan Molnar se sprejmeta in se 

začne postopek za imenovanje novih članov. 

 

 

Naslednja seja bo predvidoma 9. novembra 2017. 

 

Seja je bila zaključena ob 17.40 uri. 

 

 

Zapisnik zapisala:     Predsednica Sklada zavoda VOMT: 

Marija Bogdan Molnar     Gordana Počič 
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Priloge: 

- lista prisotnosti 

 

 


