
OBEINA VRANSKO,
ODBOR ZA NEGOSPODARSTVO IN JAVNE SLUZBE DRUZBENIH DEJAVNOSTI

Vransko 59, 3305 Vransko
Tel.: (03) 703 28 00, Faks: (03) 703 2816, E-po5ta: obcina.vransko@vransko.si

Stevi I ka : OILO-OL / 2O2 1-05 Vransko, t0.2.202L

ZAPISNIK 5. SEJE ODBORA ZA NEGOSPODARSTVO tN JAVNE SLUZBE DRUZBENTH DEJAVNOSTI,

ki je potekala v sredo , lO.2.2O2,., OB 17.00 PREKO VIDEOKONFERENcNEGA ORODJA ZOOM.

Ugotovitev prisotnosti
dlani Odbora za negospodarstvo in javne sluibe druibenih dejavnosti: Danilo Stante,
Kristina Reberiek, Breda evan, Valerija Jerman, Damijana Podbregar
Obiina Vransko: Nata5a Juhart, podiupanja, Suzana Felicijan Bratoi, vi5ja svetovalka za

druibene dejavnosti
05 Vransko-Tabor: Majda Pikl, ravnateljica, Martina Kriinik, radunovodkinja

Dnevni red:

1. Predlog spremembe ekonomske cene v Vrtcu Vransko
2. Pregled zapisnika 4. seje
3. Razno

Predsednica odbora Kristina Reberiek pozdravi dlane odbora in ravnateljico Majdo Pikl. Uvodoma
pove mnenje svetnikov OS Obdine Vransko, da bi trenutno predloga spremembe ekonomske
cene programov v Vrtcu Vransko ne podprli. Tato vabi ravnateljico Majdo Pikl, da obrazloii
predlog.

Adl:
Ravnateljica se zahvali za vabilo in pove, da ima ob sebi tudi radunovodkinjo Martino Kriinik, ki

bo lahko 5e z radunovodskega vidika podkrepila izradun in predlog poviSanja. Nato nadaljuje, da

se zavedajo neugodne situacije in neprimernega trenutka za poviSanje. Spremembo so ieleli
predlagati ie v zadetku jeseni, a so v dasu okrnjenega delovanja vrtca zaradi epidemije bolezni
covid-19 z njo 5e pofakali. Pove, da so predlog pripravili glede na poslovanje v letu 2020, ko so

delovali okrnjeno, delavci pa so obdriali vse pravice iz delovnega razmerja, napredovali v nazivu

in platnih razredih, poviSala sta se regres za letni dopust in regres za malico. Vsi ti stroiki so v
predlogu spremembe cene programov podrobno opisani, primanjkljaj finandnih sredstev pa bo
viden tudi iz poslovnega rezultata za preteklo leto. Skratka, glavni vzrok za spremembo
ekonomske cene so plade zaposlenih. Pove, da vztrajajo na predlaganih cenah programov, ker
sicer bodo 5e naprej poslovali negativno. Predlog ekonomske cene je izradunan na podlagi

doseienih pladnih razredov zaposlenih in povprednih materialnih stroSkov ter stroikov Zivil.

V nadaljnji razpravi so bila postavljena vpraianja svetnikov in prisotnih. Zanima jih, zakaj ni vi5ka

privardevanih sredstev glede na zaprtje vrtca in dakanje na delo zaposlenih, alije Ze znan poslovni

rezultat za preteklo leto, kako se bodo cene programov spreminjale v prihodnje. V odi bode visok

odstotek poviSanja v zadnjih treh letih, ki je bistveno viiji od podraZitev v ostalih obdinah SSD.

Ravnateljica objasni, da predstavljajo izpad prihodkov nezasedena prosta mesta v vrtcu pred

epidemijo, da je v dasu prvega vala epidemije potekalo sofinanciranje iz Obfine Vransko le po

dejanskih stroSkih, veliko breme pa predstavljajo tudi izpisi otrok v poletnih mesecih pred

vstopom v 5olo. Visok znesek materialnih stro5kov pojasni, da so le-ti ocenjeni na osnovi stroskov



iz leta 2019 in ocen za naprej na podlagi leta 2020. lzstopa znesek za porabo iistil, v katerem so

zajeta tudi vsa sredstva za razkuievanje. Smatra, da se s porabo materialnih stro5kov zelo

racionalno obnaiajo. Vzroka za niiji odstotek podraiitev v vrtcih v sosednjih obdinah ne pozna,

predvideva pa, da jih obiine poleg razlike med ceno programov in platili starSev 5e dodatno
sofinancirajo.

V razpravi so sodelovali: Kristina Reberiek, Majda Pikl, Martina KriZnik, Nata5a Juhart, Valerija
Jerman.

Kristina Reberlek bo podala informacijo Obfinskemu svetu Obiine Vransko o seznanitvi odbora z

nujnostjo spremembe ekonomske cene programov v Vrtcu Vransko.

Ad2:
elani odbora so soglasno potrdili zapisnik 4. seje.

Seja zakljudena ob 18.15.

Zapisala: Suzana Felicijan BratoZ

Kristina Reberiek, l. r.

predsedn ica
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