
OB.INA VRANSKO,
ODBOR ZA NEGOSPODARSTVO IN JAVNE SLUZBE DRUZBENIH DEJA\.,T{OSTI

Vransko 59, 3305 Vransko
tel.: (03) 703 28 00, e-poSta: obcina.wansko@wansko.si

Stevilka: 0110-01/2019-05 Vransko, 3. 4. 2079

ZAPISNIK 2. SEJE ODBORA ZA NEGOSPODARSWO IN JAVNE SLUZBE DRUZBENIH DEJAVNOSTI,
ki je bila v sredq 3. 4.2OL9, OB 16. URt v SEJNT SOB| OBdNE VRANSKO

Ugotovitev prisotnosti (lista prisotnosti priloiena zapisniku)
dlani Odbora za negospodarstvo in javne sluibe druibenih dejavnosti: Danilo Stante,
Kristina Bogataj, Breda tvan, Damijana Podbregar, Valerija Jerman
Obfina Vransko: Franc Suinik, iupan, Suzana Felicijan Bratoi
05 Vransko-Tabor: Majda Pikl, ravnateljica, Martina Kriinik, raiunovodkinja

Dnevni red:
1. Odlodanje o nadinu pokrivanja preseZkov odhodkov had prihodki po zakljuinem raEunu

Vrtca Vransko za leto 2OL7

2. PoroEilo o tem, kako je nastal primanjkljaj v letu 2017
3. Porodilo za leto 2018 (zakljutni raEun)
4. Primerjava posameznih stroikov vrtca Vransko v primerjavi z ostalimi vrtci
5. Razno

Predsednica odbora Kristina Bogataj ob 16.00 ugotovi, da so prisotni vsi ilani odbora in pozdravi
navzofe. Predlaga sprejem dnevnega reda z dopolnitvijo, da se potrdi zapisnik prve seje.
Ravnateljica 05 Vransko-Tabor predlaga dopolnitev zapisnika prve seje pri 3. toiki dnevnega
reda, da se v bodoEe oblikuje predlog cen programov predsolske vzgoje v vrtcih na obmodju
Obdine Vransko na podlagi predloga 05 Vransko-Tabor, usklajenega z Obdino Vransko.
elani odbora potrdijo dopolnitev zapisnika.

Ad1 in Ad2:

Ravnateljica 05 Vransko-Tabor objasni gibanje cen programov predSolske vzgoje v Vrtcu Vransko
od leta 2012 dalje, ko se je zaradi vartevalnih ukrepov na podlagi Zakona za uravnoteienje javnih
financ (ZUJF) cena vrtca celo zniiala. Posledi6no je prihajalo do izgub, ki so jih sprva pokrivali iz
preseikov prihodkov nad prihodki, v letu 2017 pa je le-teh zmanjkalo in prikazana je bila izguba v
viSini 35.688, ki je 5e vedno nerealizirana (v prilogi). Trenutno poteka revizija poslovanja za letih
2OL7 in 2018. Pripravljajo poroiilo, ki bo na Obdino Vransko poslano do 3. seje Obiinskega sveta.

V nadaljevanju iupan Franc Suinik pojasni, da Obdina Vransko nima pravne podlage za pokrivanje
izgube iz leta 2017, ker na podlagi Odloka o ustanovitvi JVIZ 05 Vransko-Tabor v okviru zavoda
deluje poleg 05 Vransko in OS Tabor 5e skupna enota vrtca na Vranskem in v Taboru.
Ravnateljica taklni razlagi oporeka in trdi, da oba vrtca delujeta kot samostojni enoti.
Zupan pove, da je sporno tudi to, da se je v preteklosti odlodalo o uporabi preseika prihodkov
nad odhodki JVIZ na Svetu zavoda, deprav ima glede na Zakon o zavodih in Zakon o
raiunovodstvu to pristojnost ustanovitelj zavoda.

V razpravi sodelovali 5e: Martina Kriinik, Kristina Bogataj in Valerija Jerman.



Ad3:
Ravnateljica Majda Pikl je obrazloiila Letno porotilo zavoda za leto 2018.

Zupan Franc Suinik ugotavlja, da je na podlagi letnih poroiil razvidno, da je finandno poslovanje

Sole vsako leto vi5je za 150.000 evrov. Na podlagi Stevila otrok in finaninih porotil je pripravil

analizo, po kateri je stro5ek otroka v Vrtcu Tabor niiji kot na Vranskem. Ravnateljica in

raiunovodkinja objasnita, da je vzrok temu predvsem dvig pladnih razredov. Obljubita, da bodo
za razlago teh rezultatov zaprosili revizorje.

Kristina Bogataj,
predsednica

Ad4:
Martina Kriinik je podala analizo materialnih stroikov v strukturi ekonomske cene vrtcev
Vransko, Prebold, Polzela in Braslovie (v prilogi). Po njenem mnenju so cene po obdinah razliine,
ker nanje vpliva vei dejavnikov.

Seja zakljutena ob 18.00.

Zapisala: Suzana Felicijan Bratoi
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