
ZAPISNIK 
 

5. SEJE UPRAVNEGA ODBORA SKLADA ZAVODA VRTCI OBČINE 
MORAVSKE TOPLICE 

         
 

 
Datum:   27. 1. 2014 ob 16.00 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. Ugotovitev prisotnosti 

2. Poročilo o delu 

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 

Iz prejetih prostovoljnih prispevkov staršev za prevoz na lutkovni abonma je razvidno, da 

prejeta sredstva ne pokrivajo v celoti računov prevoznikov. Vzrok za to je v bolezen 

prijavljenih otrok, kar pa ni mogoče v naprej predvideti. Člani UO so predlagali, da se cena 

prevoza na otroka zaokroži na 3,00 EUR. 

 

sklep št. 1: 

Cena prevoza na lutkovni abonma je 3,00 EUR na otroka. 

 

Člani UO so sklep soglasno potrdili. 

 

Upravni odbor sklada vrtca je prejel 5 prošenj za finančno pomoč za kritje stroškov zimovanja 

2014.  Člani UO so prošnje pregledali in soglasno sprejeli  

 

 



sklep št. 2: 

Vsem prošnjam se ugodi in odobri finančno pomoč za zimovanje 2014 v višini 45,00 EUR. 

Prvi obrok je oproščen plačila, drugi se plača v celoti, tretji pa v višini 15,00 EUR. 

 

 

Ad/3 

 

V nadaljevanju so člani UO sklada predstavili svoje aktivnosti glede dobrodelne prireditev. 

 

Nekateri sodelujoči so svojo udeležbo na prireditvi že potrdili. 

- Murski val in Vestnik medijsko pokrijeta prireditev 

- Nataša Gider predstavi novinarski poklic 

- predstavijo se starši vrtca Filovci 

- udeležbo so potrdili Prostovoljno gasilsko društvo Sebeborci in Kinološko društvo 

Sebeborci 

- Folklorna skupina Bogojina 

- Plesna šola Zeko 

- Vitez Aleš, Mojca in Jernej – glasbeni nastop 

- Aleksander Cifer – harmonika 

- Lea Sapač – petje 

- Folklorna skupina Motvarjevci 

- Lončarstvo Zelko 

 

K sodelovanju se povabi še policija, vojska, športniki. 

 

Za prehrano poskrbi Gostinstvo Marič. 

 

Kolesarski maraton naj bi potekal od 8.30 oz. 9.00  do 12.00 ure. 

 

Sama dobrodelna prireditev naj bi potekala od 15.00 do 22.00 ure. 

 

Pripravljen je osnutek dopisa za sodelovanje na dobrodelno prireditvi, ki ga je potrebno še v 

tem tednu dopolniti. 

 

 

Naslednja seja Upravnega odbora bo 3. 3. 2014 ob 16. Uri. 

 

 

Seja je bila zaključena ob 17.45 uri. 

 

 

 

       Zapisnik zapisala: 

       Marija Bogdan Molnar 

 

 


