
ZAPISNIK 
 

4. SEJE UPRAVNEGA ODBORA SKLADA ZAVODA VRTCI OBČINE 
MORAVSKE TOPLICE 

         
 

 
Datum:   16. 12. 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. 

 

 

DNEVNI RED: 

1. Pregled zapisnika  

2. Pregled aktivnosti povezane z dobrodelno prireditvijo, delitev nalog 

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 po elektronsko pošti. Pripomb na zapisnik ni bilo. Člani 

Upravnega odbora sklada vrtca so zapisnik soglasno potrdili. 

 

 

Ad/2 

Predsednica UO je povedala, da je potrebno določiti: 

- datum dobrodelne prireditve, 

- namen in 

- način zbiranja sredstev. 

 

Po izmenjavi mnenj in različnih predlogih je bil soglasno sprejet 

 

sklep št. 1: 

Geslo dobrodelne prireditve je »VELIKI PRIJATELJI ZA MALE PRIJATELJE«. 

Prireditev se bo izvedla v soboto, 7. 6. 2014. S sodelujočimi, ki bodo prodajali svoje izdelke, 

se bo po individualnem dogovoru sklenila donatorska pogodba in določil delež prostovoljnega 

prispevka. Pridobljena sredstva bodo namenjena za ureditev igrišča pri novem vrtcu. 

 



V zvezi s Pogodbo o donaciji je bilo dogovorjeno, da se skupaj s spremnim dopisom pripravi 

čim prej. 

 

Podani so bili že nekateri konkretni predlogi nastopajočih. Dogovorjeno je bilo, da predloge 

člani UO pošljejo na elektronski naslov vrtca.  

 

Obvestilo o dobrodelni prireditvi in povabilo za sodelovanje bo objavljeno na spletni strani 

vrtca. Obvestila se pošljejo tudi vsem društvom v občini. 

 

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. 

 

Ad/3 

 

Pri zadnji točki dnevnega reda je bilo potrjeno, da bo dobrodelna prireditev v Bogojini 

izvedena  18. 1. 2014. 

 

Na otvoritvi Pravljične dežele so prostovoljni prispevki znašali 225,90 EUR. 

 

Naslednja seja Upravnega odbora bo 27. 1. 2014. 

 

 

Seja je bila zaključena ob 16.40 uri. 

 

 

 

       Zapisnik zapisala: 

       Marija Bogdan Molnar 

 

 


