
OBEINAVRANSKO,
oDBoR zA r{EcosnoDARsrvo rN JAvhrE sluZnr nnuZntnur DE"IAvryosrI

Vransko 59, 3305 Vransko
Tet: (03) 703 28 00, Faks: (03) 703 28 16, E-pos,a-L obcinavransko(a)wansko.si

ZAPISIII]X 1. !(oNST1rtMvI{E SEJE ODBORA ZA NEGOSPODARSn,O !T{ JAWE SIU,BE
DRUZBENTH DE AvltosTt, ki je bila v tetrtat$ 21. 2. 2019, oB 19. uRt v SE Nt SOBI oBaNE
VRANSXO

Dnevni red:
1. lzvolitev predsednika Odbora za negospodarstvo ln javne sluibe druibenih de.lavnosti
2. OdloEanje o naEinu pokrivanja preselkov odhodkov nad prlhodkl po zakljuEnem nEunu

Vrtca Vransko za leto 2017
3. Obravnava in utemeljitev predloga o doloditvi cen programov predSolske vzgoje v 05

Vransko-Tabor, enota Vrtec Vransko
4. Razno

Zupan u8otovi, da so ob 19. uri prisotni itirje (4) dlani odbora, zato je seja sklepEna in pove, da je
prvo sejo Odbora za negospodarswo in javne sluibe druibenih deJavnosti sklical v skladu s 25.
dlenom Statuta Obtine Vransko (Uradni list RS, 5t. 17/10 in 53/1O ter Uradne objave Obdine
Vransko, *. 2L/2OL2, 4612075, 54/2OL6l in 65. Elenom Poslovnika Obdinskega sveta Obiine
Vransko (Uradni list RS, it. 44199, 421N, t3/Ot, 54/L61. V nadaljevanju predstavi 5e glavno
nalogo odbora, to je, pripravlja predloge odloiitev za obiinski svet.

Adl:
Zupan ilane odbora vpraia, koga predlagajo za predsednika. Predlagana Je Krlstlna Bogataj. Sledi
glasovanje: 4 glasovi ZA

Skleo 3t. 1
Za predsednico Odbora za negospodarstvo in javne sluibe druibenih dejavnosti se imenuje
Kristina Bogataj, Vransko 110 B, 3305 Vransko.

Ad2:
Kristina Bogataj predlaga najprej obravnavo 3. toike dnevnega reda in prosi ravnateljico MaJdo
Pikl za obrazloiitev predloga cene. Majda Pikl pove, da predlog temelji na podlagi lanskoletnih
strolkov in Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno
sluibo. (vei v prilogi)

Stevilka: 0111-OV2019-O5 Vransko, 21. 2. 2019

- Ugotovitev prisotnosti (lista prisotnocti prllolem zaplsniku)
- Elani Odbora za negospodarstvo in javne sluibe drulbenlh dejavnosti: Danilo Stante,

Kristina Eogataj, Breda evan, Damijana Podbregar
- Oblina Vransko: Franc SuSnik, iupan, Suzana Felicijan Eratoi
- OS Vransko-Tabor: Majda Pikl, ravnateljica, Polona Voditar, predsednica Sveta JZ 05

Vransko-Tabor, Martina Kriinilq raiunovodkinja
- Opravileno odsotna: Valerija Jerman



Zupan Franc suinik v priloienem gradiw pogreia specifikac'rjo materialnih stro3kov. spqaSuje,
zakaj je cena za ll. starostno obdobje v Vrtcu Vransko ena najviijih v regiji, predlaga, da OS
vransko-Tabor do aprilske seje os poda obrazlolitev visokih cen v Vrtcu Vransko. po razpravi, v
kateri so sodelovali Danilo Stante, Kristina Bogataj, Franc suinik, Majda pikl, Martina Kriinik, Elani
odbora glasujejo o sprejemu Predloga vrtca Vransko za spremembo ekonomske cene programov
v Vrtcu Vransko s 1. 3. 2019: 4 glasovi ZA

sklep 5t. 2
odbor za negospodarstvo in javne sluibe druibenih dejavnosti predlaga obEinskemu svetu
obEine vransko sprelem predloga vrtca vransko za spremembo ekonomske cene programov v
Vrtcu Vransko s 1. 3. 2019.

Ad3:
ObEinski svet je bil z izgubo Vrtca Vransko v letu 2017 seznanjen na 24. redni seji dne 19. 6.
2018.

SeJa zaklju6ena ob 21.15.

Zapisala: Suzana Fellc'rjan Bratoi

Kristina Bogataj,
predsednica

fr4 fr++

Sklep it.3
ToEka ostaja odprta. o njej se bo razpravljalo na aprilski seji obEinskega sveta, ko bo obravnava
letnih poroEil javnih zavodov.


