
ZAPISNIK 
 

7. SEJE UPRAVNEGA ODBORA SKLADA ZAVODA VRTCI OBČINE 
MORAVSKE TOPLICE 

         
 

 
Datum:   7. 4. 2014 ob 16.00 uri v vrtcu Moravske Toplice. 
 

 
 
PRISOTNI:  

Člani Upravnega odbora: Silva Nemeš, Matej Sečko, Borbála Miholič, Zdenka Balaban, Tea 

Varga in Marija Bogdan Molnar. Lista prisotnosti je priložena k zapisniku. 

 

ODSOTNI: 

Opravičila se je Valentina Cerovšek. 

 

Drugi prisotni: Simona Kaučič, ravnateljica. 

 

 

DNEVNI RED: 

1. Pregled zapisnika 

2. Pregled aktivnosti povezane z dobrodelno prireditvijo 

3. Razno 

 

 

Ad/1 

Ugotovljeno je bilo, da je prisotna večina članov Upravnega odbora. Svojo odsotnost je 

opravičila Valentina Cerovšek. Lista prisotnosti je priložena k zapisniku. Zapisnik piše Marija 

Bogdan Molnar. 

 

Zapisnik so člani UO prejeli na seji. Pripomb na zapisnik ni bilo.Člani Upravnega odbora 

sklada vrtca so zapisnik soglasno potrdili. 

 

 

Ad/2 

V nadaljevanju seje so člani UO obravnavali problematiko v zvezi z dobrodelno prireditvijo.   

 

Simona Kaučič je člane seznanila z dopisom občine v zvezi s šotorom, kjer občina navaja, da 

je šotor na dan dobrodelne prireditve na razpolago pred Termami 3000. Člani UO so bili 

enotnega mnenja, da lokacija za to prireditev ni primerna.  

 

sklep št. 1: 

Občini se pripravi dopis, v katerem se navede, da lokacija pred Termami 3000 za 

dobrodelno prireditev vrtca ni primerna. 

 

Člani UO so sklep soglasno potrdili. 



V nadaljevanju je Silva Nemeš povedala, da se bo povezala z Radensko v zvezi za nabavo 

vode, povprašala za ozvočitev, nabavo stojnic in fotografiranje. 

 

Za izdelavo plakatov se bo ravnateljica povezala z Dado tiskom, za grafično oblikovanje pa z 

Instinktom. 

 

Predsednica in podpredsednik UO sta poizvedovala za gostinca, ki bi prevzel oskrbo s hrano. 

Svojo pripravljenost je potrdilo gostišče Pri štorklji.  

 

Glede na to, da je veliko prijavljenih za večerni koncert, je bil podan soglasno predlog, da se 

koncert začne že ob 19. uri. 

 

Ravnateljica je v zvezi s kolesarskim maratonom imela sestanek s predstavnikom policije in 

Denisom Malačičem. Kolesarski maraton se bo začel ob 13. uri. Štartnina bo znašala 5 EUR, 

malica za kolesarje pa 3 EUR. Pri vrtcih pa se jim bo ponudila pijača in sadje. 

 

Dogovorjeno je bilo, da se za vstopnico na dobrodelno prireditev nabavijo zapestnice, še prej 

pa se preveri cena. 

 

 

Ad/3 

 

Pri točki razno je ravnateljica povedala, da se 12. 4. 2014 v Bogojini organizira prireditev 

Pozdrav pomladi, kjer se bodo zbirali prostovoljni prispevki. 

 

Naslednja seja Upravnega odbora bo predvidoma 12. 5. 2014 ob 16. uri. 

 

 

Seja je bila zaključena ob 18. uri. 

 

 

 

       Zapisnik zapisala: 

       Marija Bogdan Molnar 

 

 

 


