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ZAPISNIK 

 

34. SEJE UPRAVNEGA ODBORA SKLADA ZAVODA 

VRTCI OBČINE MORAVSKE TOPLICE 

 

 

Datum:   05.6. 2018 ob 16.00uri v Vrtcu Moravske Toplice. 

 

 

PRISOTNI:  

Člani upravnega odbora: Borbála Miholič,Gordana Počič, Klaudija Goldinskij, Sandra Bašić 

Ţganjar in Anka Bočkor, ki piše zapisnik. Lista prisotnosti je priloţena k zapisniku (priloga 1). 

 

OSTALI PRISOTNI: ravnateljica Simona Kaučič  

 

OPRAVIČENO ODSOTNI:Silva Nemeš in Iris Gergorec  

 

 

DNEVNI RED: 

1. Ugotovitev prisotnosti in pregled zapisnika 33. redne seje UO Sklada zavoda Vrtci 

občine Moravske Toplice, 

2. evalvacija dobrodelne prireditve – Veliki prijatelji za male prijatelje, 

3. dogovori o aktivnostih za šolsko leto 2018/2019, 

4. razno. 

 

 

K točki 1 

Predsednica UO sklada je ugotovila, da so odsotnost s seje opravičili  Silva Nemeš in Iris 

Gergorec. Lista prisotnosti je priloţena k zapisniku. 

Predsednica UO sklada je prebrala zapisnik 33. redne seje. Pripomb na zapisnik ni bilo.  

 

Sklep št.1: 

Zapisnik 33. redne seje so člani sklada soglasno potrdili. 

 

 

K točki 2 

Pri evalvaciji dobrodelne prireditve smo se vsi strinjali, da je  glede na vreme  bila prireditev 

dobro izpeljana in kljub vremenu tudi dobro obiskana. Zahvala gre vsem tistim, ki so se 

udeleţili prireditve  v popoldanskem delu, to so Jernej Damjan, ŢNK Pomurje, Prekmurski 

pandolaši in ŠD Bogojina. Izredna hvala gre tudi TD Martin Martjanci za pripravo hrane.  
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Za uspešno izvedbo dobrodelne prireditve v večernem delu se je potrebno zahvaliti voditelju 

Juretu, vsem zaposlenim, članom UO sklada vrtca, posebej pa še predsednici Gordani Počič in 

ravnateljici Simoni Kaučič.  

 

Zahvala tudi vsem staršem za pridobljene dobitke za srečelov in nagradno igro. 

 

 

Sklep št. 2:  

Ravnateljica pošlje zahvalo vsem sodelujočim ter donatorjem. 

 

 

Pri analizi samega programa smo bili člani UO mnenja, da se v bodoče večerni del predvidi 

na zgodnejšo uro ter da se nastopajoče časovno omeji. Tudi sam začetek prireditve bi lahko 

bil ob 15.30 uri. 

 

 

Sklep št. 3:  

Premaknemo večerni del prireditve za pol ure prej – začetek ob 18.30, zaključek do 20. 

ure. 

 

 

Finančno poročilo dobrodelne prireditve je podala ravnateljica Simona Kaučič (priloga 2) 

 

Prostovoljni prispevki - donatorji     600,00  EUR 

Prostovoljni prispevki -  predprodaja vstopnic        1.520,00 EUR  

Prostovoljni prispevki  - vstopnice       295,00 EUR 

Prostovoljni prispevki -  nagradna igra      187,00 EUR 

Prostovoljni prispevki - srečelov       835,32 EUR 

      ------------------------------ 

SKUPAJ PRIHODKI     3.437,32 EUR 

 

Stroški: (ozvočenje, vstopnice in napihljiva igrala):  še ni vseh računov 

Skupaj približno        720,00 EUR 

 

Iz poročila je razvidno, da je čisti dobiček 2.717,32 EUR s tem, da še nimamo vseh prejetih 

računov.  

 

 

Sklep št. 4: 

Iz zbranih prostovoljnih prispevkov na dobrodelni prireditvi, se krijejo stroški 

lutkovnega abonmaja za šolsko leto 2018/2019 za vse otroke II. starostnega obdobja.  
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K točki 3 

Aktivnosti v šolskem letu 2018/2019, kjer se bodo zbirali prostovoljni prispevki:  

 

- Otvoritev pravljične deţele  

- Več glav več ve  

- Nočni pohod okrog Bukovniškem jezeru 

 

 

K točki 4 

Pri zadnji točki ni bilo razprave  

 

Seja je bila zaključena ob 17.30 uri. 

 

 

Zapisnik zapisala:     Predsednica Sklada zavoda VOMT: 

Anka Bočkor     Gordana Počič 

 

 

 

 

 

 

 

Priloge: 

- lista prisotnosti, 

- finančno poročilo  

 


