
ZAPISNIK 
 

3. SEJE UPRAVNEGA ODBORA SKLADA ZAVODA VRTCI OBČINE 
MORAVSKE TOPLICE 

         
 

 
Datum:   22. 11. 2013 ob 15.00 uri v vrtcu Moravske Toplice. 
 

 
 
PRISOTNI:  

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

Zdenka Balaban, Tea Varga in Marija Bogdan Molnar. Lista prisotnosti je priložena k 

zapisniku. 

 

Drugi prisotni: Simona Kaučič, ravnateljica in Denis Malačič. 

 

 

DNEVNI RED: 

1. Pregled zapisnika  

2. Dogovor o izvedbi dobrodelne prireditve 

3. Razno 

 

 

Ad/1 

Ugotovljeno je bilo, da so prisotni vsi člani Upravnega odbora sklada. Lista prisotnosti je 

priložena k zapisniku. Zapisnik piše Marija Bogdan Molnar. 

 

Zapisnik so člani UO prejeli na seji. Zdenka Balaban je v razpravi vprašala, zakaj sklad ne 

nameni sredstva za socialni šibkejše družine.  

 

Predsednica ji je pojasnila, da je o tem bilo govora že na prejšnji seji, kjer so člani UO bili 

mnenja, da se za enkrat ne sprejmejo kriteriji za dodelitev pomoči iz sredstev sklada, saj sklad 

razpolaga z manjšo vsoto denarja. To pa ne pomeni, da se kriteriji v bodoče ne določijo, 

vendar to zahteva tudi določeno pravno pomoč. Za enkrat se iz pridobljenih sredstev krijejo 

samo stroški plavalnega tečaja, katerega se udeležijo vsi predšolski otroci. 

 

Drugih pripomb ni bilo. Člani Upravnega odbora sklada vrtca so zapisnik soglasno potrdili. 

 

 

Ad/2 

Seji UO se je priključil tudi g. Denis Malačič, ki ima bogate izkušnje na področju dobrodelnih 

prireditev. 

 

Dobrodelna prireditev naj bi bila v soboto meseca junija 2014.  Točen datum bo določen 

naknadno. Potekala naj bi v času od 16. do 21. ure.  

 



Denis Malačič je opozoril na dve stvari: 

- Določiti je potrebno namen zbiranja sredstev (npr. socialno ogroženim družinam) 

- in način zbiranja sredstev. 

 

Bil je podan predlog gesla prireditve: VELIKI PRIJATELJI ZA MALE PRIJATELJE. 

 

Na prireditvi naj bi bil postavljen šotor, poskrbeti pa bo potrebno tudi za WC-je. 

 

Podani so bili tudi prvi predlogi glede sodelujočih: 

- povabljeni naj bi bili bivši obiskovalci zavoda, 

- Gimnazija Ljutomer (predstava, delavnice), 

- društva v občini (Folklorna skupina Bogojina, Skupina Eternum itd.), 

- športniki. 

 

Dogovorjeno je bilo, da se predlog sodelujočih dopolni na naslednji seji. 

 

Predsednica UO je predlagala, da se za hrano, ki bo ponujena izbere zdrava prehrana. 

 

Naslednja seja Upravnega odbora bo 16. 12. 2013. 

 

 

Seja je bila zaključena ob 16.40 uri. 

 

 

 

       Zapisnik zapisala: 

       Marija Bogdan Molnar 

 

 


