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18. člen Statuta Občine Renče-Vogrsko (Uradni list RS, št. 22/12 – uradno prečiščeno
besedilo, 88/15 in 14/18)

PREDLAGATELJ:
Aleš Bucik, Župan

PRIPRAVLJALEC:
Župan, občinska uprava
OBRAZLOŽITEV:
Osnovna šola Ivana Roba Šempeter pri Gorici je na Občino Renče-Vogrsko dne 27. 2. 2018 naslovila
prošnjo, da bi Občinski svet Občine Renče-Vogrsko spremenil določila v prvi točki Sklepa št. 0070124/2017-1, s katerim je bilo šoli odobreno kritje stroškov zaposlitve drugega učitelja – dodatnega
strokovnega delavca v prvem razredu v kombinaciji prvega in drugega razreda v POŠ Vogrsko v
obsegu 0,55 zaposlitve, na nivoju največ 38. plačnega razreda, v višini največ 905 EUR bruto na
mesec.
Sredstva so bila opredeljena na enak način, kot je bilo določeno za kritje stroškov tretje zaposlitve
dodatne strokovne delavke v OŠ Lucijana Bratkoviča Bratuša Renče v preteklem šolskem letu, in v
večjem obsegu, kot je šola zaprosila v lanski vlogi.
Šola glede na dejansko stanje ustreznega kritja stroškov zaproša, da bi se v prvem členu veljavnega
sklepa spremenila določitev najvišjega plačnega razreda z 38. na 39. plačni razred in da bruto znesek
ne bi bil omejen na določeno vrednost. Na podlagi izjave ravnatelja je bilo namreč potrebno na to
delovno mesto razporediti strokovno delavko v 39. plačnem razredu; izračun januarske plače v
obsegu 55 % znaša za razporejeno delavko 1.277,80 EUR (v navedeni znesek so všteti vsi prispevki,
dodatki ter stroški prehrane in prevoza). Glede na navedeno torej dejanska plača presega določeno
vrednost 905 EUR za povprečno 373 EUR na mesec. Ker lahko Občina na podlagi veljavnega sklepa
poravna javnemu zavodu največ 905 EUR mesečno, ima javni zavod vsak mesec primanjkljaj v višini
okrog 370 EUR, ki ne more biti krit iz drugih virov.
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Da bi razporejena strokovna delavka prejela polno plačilo in hkrati javni zavod ne bi imel izgube v
zgoraj navedenem znesku, je potrebno spremeniti določitev najvišjega plačnega razreda z 38. na 39.
plačni razred in odpraviti omejitev obračuna bruto plače v višini 905 EUR.
OCENA STANJA:
Javni zavod ob doslednem upoštevanju določil veljavnega sklepa ne dobi pokritih vseh stroškov plače
razporejene delavke, ki opravlja dela dodatne strokovne delavke v prvem razredu v kombinaciji
prvega in drugega razreda v POŠ Vogrsko; če se iz občinskega proračuna ne zagotovi še kritja razlike
med 905 EUR in dejanskim mesečnim bruto zneskom za 39. plačni razred za razporejeno delavko,
se bi poslabšali pogoji dela in izobraževanja v prvem razredu na Vogrskem, saj bi moral javni zavod
skrajšati delovni čas razporejene delavke na Vogrskem.
Na podlagi izjave ravnatelja bo potrebno tudi v prihodnjem šolskem letu zaposliti dodatnega
strokovnega delavca v prvem razredu v kombinaciji prvega in drugega razreda v POŠ Vogrsko.
CILJI IN NAČELA:
Navedena uskladitev sofinanciranja omogoča nadaljevanje kvalitete dela v šoli, hkrati pa pomeni tudi
izenačitev pogojev izvajanja izobraževalnega procesa za vse učence naše občine, ki so vključeni v
osnovne šole na področju Občine Renče-Vogrsko.
FINANČNE IN DRUGE POSLEDICE:
V primeru, da bi občina odobrila popravek financiranja nadstandarda v obsegu, kot predlaga šola, bi
občina imela še približno 370 EUR dodatnih obveznosti plačila na mesečni ravni, poleg tega bi bilo
potrebno pokriti tudi manjkajoča sredstva za obdobje september 2017 – januar 2018, kar bi zneslo
okoli 1.850 EUR. Sredstva so zagotovljena na proračunski postavki 19001021 - Šola Vogrsko. Glede
na dejstva, da:
- v proračunu za 2018 smo na postavki Šola Vogrsko načrtovali sredstva 15.000 EUR, v kar je
bilo zajeto plačilo nadstandardnih programov skladno z veljavnim sklepom za šolsko leto
2016/2017 in plačilo materialnih stroškov v enotni mesečni višini 270 EUR,
- je šola izstavljala prevelike obračune, ki niso bili skladni z določili veljavnega sklepa, zato smo
račune zavračali in zahtevali, da Javni zavod izstavi obračune skladno s sklepom,
- je Javni zavod izstavil račune s pravilnimi obračuni za mesece september-december 2017 in
januar 2018 v skupni višini 5.855 EUR šele v februarju 2018, torej ta znesek že predstavlja
odliv iz sredstev, rezerviranih za leto 2018,
- ob predpostavki, da Občinski svet ne bi sprejel sklepa o nadaljevanju sofinanciranja
nadstandardnih programov v šolskem letu 2018/2019, bi skupni stroški v letu 2018 znašali
okoli 20.680 EUR,
- ob predpostavki, da bi Občinski svet sprejel sklep o nadaljevanju sofinanciranja
nadstandardnih programov tudi v šolskem letu 2018/2019, bi skupni stroški v letu 2018 znašali
okoli 25.350 EUR.
Skladno z navedenim je torej potrebno povečati obseg planiranih sredstev na navedeni proračunski
postavki s 15.000 EUR na 20.680 EUR, če bi sklep veljal samo do konca tega šolskega leta, oz. na
25.350 EUR, če bi bil sprejet tudi sklep za prihodnje šolsko leto.
Pripravila:
Vladka Gal Janeš
Višja svetovalka I za družbene dejavnost
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Predlog sklepa:

Na podlagi 18. člena Statuta Občine Renče-Vogrsko (Uradni list RS, št. 22/12 – uradno prečiščeno
besedilo, 88/15in 14/18) je Občinski svet Občine Renče-Vogrsko na svoji ___. seji, dne ______
sprejel
SKLEP

1.
Osnovni šoli Ivana Roba Šempeter pri Gorici se v obdobju šolskega leta 2017/2018 zagotovi kritje
stroškov:
- zaposlitve drugega učitelja – dodatnega strokovnega delavca v prvem razredu v kombinaciji prvega
in drugega razreda v POŠ Vogrsko v obsegu 0,55 zaposlitve,
- petih pedagoških ur v enem šolskem dnevu za jutranje varstvo učencev v POŠ Vogrsko v bruto
višini do 10,5 EUR na eno pedagoško uro.
2.
Osnovna šola Ivana Roba Šempeter pri Gorici lahko dodatnega strokovnega delavca v POŠ Vogrsko
zaposli za obdobje šolskega leta 2017/2018 na nivoju največ 39. plačnega razreda. Mesečno plačilo
za 0,55 obsega zaposlitve se izvaja na podlagi zahtevkov, ki jih je javni zavod dolžan izstavljati Občini
Renče-Vogrsko do 5. v mesecu za pretekli mesec. Zahtevkom je potrebno prilagati podrobno
kalkulacijo obračuna plače v odobrenem obsegu.
Sofinanciranje varstva učencev v jutranjem varstvu velja od 1. 9. 2017 do vključno zadnjega dne
pouka v šolskem letu 2017/ 2018. Mesečno plačilo se izvede na podlagi zahtevkov, ki jih je javni
zavod dolžan izstavljati Občini Renče-Vogrsko do 5. v mesecu za pretekli mesec, z obračunom, ki
temelji na dejansko realiziranem številu šolskih dni v obravnavanem mesecu.
3.
Ta sklep prične veljati takoj.

Aleš Bucik
Župan
Številka:
Bukovica,

