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Občinski svet Občine Radenci potrjuje predloge:

1.
Izgubo iz tržne dejavnosti OŠ Kajetana Koviča Radenci, v višini 11.707,96 krije ustanovitelj
Občina Radenci.
2.
Začasno se ustavi izvajanje tržne dejavnosti kuhanja kosil za trg in zaposlene v delu, kjer
se hrana naroča za domov. Velja za Osnovno šolo Kajetana Koviča Radenci in Osnovno šolo
Kapela.
3.
Osnovna šola Kajetana Koviča Radenci in Osnovna šola Kapela sta dolžni do 30.05.2022
pripraviti novi cenik na način, da bodo cene storitev iz te dejavnosti pokrile vse povezane odhodke.
4.
Občina Radenci bo z rebalansom proračuna zagotovila subvencijo kosil za vse učence na
način, da bodo učenci plačevali za kosilo največ 1 euro. Subvencija se pripravi za novi cenik, ki
bo veljal od 01.09.2022.
5.
Dolg vrtca Radenci – Radenski mehurčki, v znesku 8.000 eur, ki je nastal zaradi pokrivanja
prostih mest v času epidemije COVID 19, krije ustanovitelj Občina Radenci.

OBRAZLOŽITEV:

V prilogi
Roman LELJAK,
župan Občine Radenci
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I.

OBRAZLOŽITEV:

Občina Radenci je 24.03.2022 seznanjena, da je pri opravljanju tržne dejavnosti (kuhanja kosil)
Osnovne šole Kajetana Koviča Radenci nastala izguba v višini 11.707,69 eura. Izguba je nastala
zaradi prenizkih cen kosil, ki jih pripravljajo za trg in zaposlene. Občina Radenci je leta 2020
nehala financirati kuharja, ki je namenjen tržni dejavnosti, šola pa ne zmore več sama pokrivati
tega zaposlenega. Da se izognemo nastajanju dolgov v prihodnje, želimo, da se začasno ustavi
kuhanje kosil za trg in zaposlene, v delu, kjer se hrana naroča za domov. Zaposleni ima pravico
pojesti kosilo v šoli, odnos kosil domov pa ne bi bil več možen. Velja za obe osnovni šoli. Vrtec
kosil za domov nima, zato je izključen iz tega. Želimo, da osnovni šoli do 30. 5. 2022 pripravita
nov cenik na način, da bodo cene storitev iz te dejavnosti pokrile vse povezane odhodke.
Poseg v sedanji cenik je nujen. Tržna dejavnost ne pokriva vse povezane odhodke in
ne zagotavlja transparentnost med odhodki za kosila otrok, oziroma za kosila za trg.
Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike
Slovenije je umestil novo podpoglavje 6.3.1.a Usmeritve za opravljanje tržne dejavnosti, ki
določa:
119.a člen: »Akt o ustanovitvi posrednega uporabnika državnega proračuna, ki je javni zavod in
ki poleg javne službe opravlja tudi prodajo blaga in storitev na trgu, mora vsebovati določbo, da
javni zavod prodajo blaga in storitev na trgu lahko izvaja le, če bo z izvajanjem te zagotovil
najmanj pokritje vseh s to dejavnostjo povezanih odhodkov«.
119.b člen: »(1) Neposredni uporabnik pozove javne zavode, ki sodijo v njegovo pristojnost in ki
opravljajo prodajo blaga in storitev na trgu, da v zvezi s to dejavnostjo pripravijo cenik z
obrazložitvijo, ki vsebuje kalkulativne osnove za oblikovanje cene proizvodov in storitev tržne
dejavnosti, ter akt, ki ureja prodajo blaga in storitev na trgu.
(2) Neposredni uporabnik v pozivu iz prejšnjega odstavka določi, da mora iz cenika izhajati
kalkulacija cene za dejavnost, ki jo javni zavod opravlja s prodajo blaga in storitev na trgu, cena
pa mora biti določena tako, da so vanjo všteti vsi stroški, ki so povezani s prodajo blaga in storitev
na trgu in se nanašajo na izdatke za blago in storitve, investicije in investicijsko vzdrževanje ter
stroške dela.
(3) Neposredni uporabnik v pozivu iz prvega odstavka tega člena določi tudi, da cenik za
opravljanje prodaje blaga in storitev na trgu sprejme organ, pristojen za sprejem finančnega
načrta javnega zavoda«.
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To pomeni, da mora občina v odloku o ustanovitvi opredeliti, da se tržna dejavnost izvaja najmanj
s pokritjem vseh odhodkov.
Potem mora občina pozvati proračunskega uporabnika k predložitvi kalkulacij cen storitev tržne
dejavnosti (ta vsebuje tudi amortizacijo).
Cene potrdi občinska uprava. Namreč velja 58. člen ZIPS2122:
(8) Ne glede na določbe drugih zakonov in predpisov morajo posredni uporabniki občinskih
proračunov posredovati sprejete finančne načrte in programe dela v soglasje občinski upravi
najpozneje v 45 dneh po prejemu izhodišč iz drugega oziroma tretjega odstavka tega člena.
Tudi vrtec Radenci- Radenski mehurčki ima dolg v vrednosti 8.000 eur, ki je nastal zaradi
pokrivanja prostih mest v času epidemije COVID 19. Vse dolgove bi v izogib večjim dolgom pokrila
Občina Radenci.
II. FINANČNE POSLEDICE
1.
Izgubo iz tržne dejavnosti OŠ Kajetana Koviča Radenci, v višini 11.707,96 krije ustanovitelj
Občina Radenci.
2.
Začasno se ustavi izvajanje tržne dejavnosti kuhanja kosil za trg in zaposlene v delu, kjer
se hrana naroča za domov. Velja za Osnovno šolo Kajetana Koviča Radenci in Osnovno šolo
Kapela.
3.
Osnovna šola Kajetana Koviča Radenci in Osnovna šola Kapela sta dolžni do 30.05.2022
pripraviti novi cenik na način, da bodo cene storitev iz te dejavnosti pokrile vse povezane odhodke.
4.
Občina Radenci bo z rebalansom proračuna zagotovila subvencijo kosil za vse učence na
način, da bodo učenci plačevali za kosilo največ 1 euro. Subvencija se pripravi za novi cenik, ki
bo veljal od 01.09.2022.
5.
Dolg vrtca Radenci – Radenski mehurčki, v znesku 8.000 eur, ki je nastal zaradi pokrivanja
prostih mest v času epidemije COVID 19, krije ustanovitelj Občina Radenci.
Vsi ti predlogi imajo finančne posledice za proračun Občine Radenci, kar bi uskladili z naslednjim
rebalansom.
III. PREDLOG SKLEPA
Občinski svet Občine Radenci sprejme sklepe:
1.
Izguba iz tržne dejavnosti OŠ Kajetana Koviča Radenci, v višini 11.707,96 krije ustanovitelj
Občina Radenci.
2.
Začasno se ustavi izvajanje tržne dejavnosti kuhanja kosil za trg in zaposlene v delu, kjer
se hrana naroča za domov. Velja za Osnovno šolo Kajetana Koviča Radenci in Osnovno šolo
Kapela.
3.
Osnovna šola Kajetana Koviča Radenci in Osnovna šola Kapela sta dolžni do 30. 5. 2022
pripraviti novi cenik na način, da bodo cene storitev iz te dejavnosti pokrile vse povezane odhodke.
4.
Občina Radenci bo z rebalansom proračuna zagotovila subvencijo kosil za vse učence na
način, da bodo učenci plačevali za kosilo največ 1 euro. Subvencija se pripravi za nov cenik, ki bo
veljal od 01.09.2022.
5.
Dolg vrtca Radenci – Radenski mehurčki, v znesku 8.000 eur, ki je nastal zaradi pokrivanja
prostih mest v času epidemije COVID 19, krije ustanovitelj Občina Radenci.
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Številka: ………………
Datum: ……………………
Na podlagi Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o postopkih za izvrševanje
proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 11/22) in 16. člena Statuta Občine Radenci
(Uradno glasilo slovenskih občin, št. 2/11 in 67/15) je Občinski svet Občine Radenci na svoji
______________seji, dne __________ sprejel naslednji

S

K

L

E P

da, izgubo iz tržne dejavnosti OŠ Kajetana Koviča Radenci, v višini 11.707,96 krije ustanovitelj
Občina Radenci.
Občinski svet Občine Radenci sprejme sklep o potrditvi predloga da, izgubo iz tržne dejavnosti
OŠ Kajetana Koviča Radenci, v višini 11.707,96 krije ustanovitelj Občina Radenci.
Ta sklep se objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin in začne veljati naslednji dan po objavi.

Roman LELJAK,
župan Občine Radenci

Poslati:
- Osnovna šola Kajetana Koviča Radenci,
- družbene dejavnosti Občine Radenci,
- arhiv, tu.
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Številka: ………………
Datum: ……………………
Na podlagi Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o postopkih za izvrševanje
proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 11/22) in 16. člena Statuta Občine Radenci
(Uradno glasilo slovenskih občin, št. 2/11 in 67/15) je Občinski svet Občine Radenci na svoji
______________seji, dne __________ sprejel naslednji

S

K

L

E P

Začasno se ustavi izvajanje tržne dejavnosti kuhanja kosil za trg in zaposlene v delu, kjer se hrana
naroča za domov. Osnovno šolo Kajetana Koviča Radenci in Osnovno šolo Kapela.
Občinski svet Občine Radenci sprejme sklep o potrditvi predloga, da se začasno ustavi izvajanje
tržne dejavnosti kuhanja kosil za trg in zaposlene v delu, kjer se hrana naroča za domov. Velja
za obe osnovni šoli.
Ta sklep se objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin in začne veljati naslednji dan po objavi.

Roman LELJAK,
župan Občine Radenci

Poslati:
- Osnovna šola Kajetana Koviča Radenci,
- Osnovna šola Kapela,
- družbene dejavnosti Občine Radenci,
- arhiv, tu.
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Številka: ………………
Datum: ……………………
Na podlagi Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o postopkih za izvrševanje
proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 11/22) in 16. člena Statuta Občine Radenci
(Uradno glasilo slovenskih občin, št. 2/11 in 67/15) je Občinski svet Občine Radenci na svoji
______________seji, dne __________ sprejel naslednji

S

K

L

E P

Osnovna šola Kajetana Koviča Radenci in Osnovna šola Kapela sta dolžni do 30.05.2022 pripraviti
nov cenik na način, da bodo cene storitev iz te dejavnosti pokrile vse povezane odhodke.
Občinski svet Občine Radenci sprejme sklep o potrditvi predloga, da sta Osnovna šola Kajetana
Koviča Radenci in Osnovna šola Kapela dolžni do 30. 5. 2022 pripraviti nov cenik na način, da
bodo cene storitev iz te dejavnosti pokrile vse povezane odhodke.
Ta sklep se objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin in začne veljati naslednji dan po objavi.
Roman LELJAK,
župan Občine Radenci

Poslati:
- Osnovna šola Kajetana Koviča Radenci,
- Osnovna šola Kapela,
- družbene dejavnosti Občine Radenci,
- arhiv, tu.
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Številka: ………………
Datum: ……………………
Na podlagi Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o postopkih za izvrševanje
proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 11/22) in 16. člena Statuta Občine Radenci
(Uradno glasilo slovenskih občin, št. 2/11 in 67/15) je Občinski svet Občine Radenci na svoji
______________seji, dne __________ sprejel naslednji

S

K

L

E P

Občina Radenci bo z rebalansom proračuna zagotovila subvencijo kosil za vse učence na način,
da bodo učenci plačevali za kosilo največ 1 euro. Subvencija se pripravi za nov cenik, ki bo veljal
od 01.09.2022.
Občinski svet Občine Radenci sprejme sklep o potrditvi predloga, da bo Občina Radenci z
rebalansom proračuna zagotovila subvencijo kosil za vse učence na način, da bodo učenci plačevali
za kosilo največ 1 euro. Subvencija se pripravi za nov cenik, ki bo veljal od 01.09.2022.
Ta sklep se objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin in začne veljati naslednji dan po objavi.
Roman LELJAK,
župan Občine Radenci

Poslati:
- Osnovna šola Kajetana Koviča Radenci,
- Osnovna šola Kapela,
- družbene dejavnosti Občine Radenci,
- arhiv, tu.
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Številka: ………………
Datum: ……………………
Na podlagi Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o postopkih za izvrševanje
proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 11/22) in 16. člena Statuta Občine Radenci
(Uradno glasilo slovenskih občin, št. 2/11 in 67/15) je Občinski svet Občine Radenci na svoji
______________seji, dne __________ sprejel naslednji

S

K
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E P

Dolg vrtca Radenci – Radenski mehurčki, v znesku 8.000 eur, ki je nastal zaradi pokrivanja prostih
mest v času epidemije COVID 19, krije ustanovitelj Občina Radenci.
Občinski svet Občine Radenci sprejme sklep o potrditvi predloga, da dolg vrtca Radenci –
Radenski mehurčki, v znesku 8.000 eur, ki je nastal zaradi pokrivanja prostih mest v času
epidemije COVID 19, krije ustanovitelj Občina Radenci.
Ta sklep se objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin in začne veljati naslednji dan po objavi.
Roman LELJAK,
župan Občine Radenci

Poslati:
- Vrtec Radenci – Radenski mehurčki,
- družbene dejavnosti Občine Radenci,
- arhiv, tu.
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