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OBRAZLOŽITEV:
Osnovna šola Lucijana Bratkoviča Bratuša Renče je na Občino Renče-Vogrsko naslovila
prošnjo, da bi Občina Renče-Vogrsko tudi v prihodnjem šolskem letu sofinancirala stroške
dela plač za dela, ki jih ne plačuje ministrstvo. Gre za tiste strokovne delavce, za katere
država na podlagi predpisanih normativov o kritju stroškov plač strokovnih pedagoških
delavcev glede na število oddelkov/učencev poravnava plače v obsegih, manjših od 1 (npr.
za 0,725 zaposlitve, 0,5455, 0,843,…), in jih država plačuje zgolj na podlagi normativov in
kadrovskih pogojev, ki veljajo za šole v celotni državi.
Zaproša se za kritje stroškov:
- deleža drugega strokovnega delavca v prvem razredu (3 osebe)
- varstva vozačev
- jutranjega varstva v POŠ Bukovica
- dela plače pomočnika ravnatelja.
1. Kritje stroškov deleža drugega strokovnega delavca v prvem razredu
Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport zagotavlja šolam med drugim tudi določena
sredstva za plače dveh hkratnih učiteljev v prvih razredih, kar je začelo izvajati ob uvedbi
devetletke. Občina Renče-Vogrsko v tekočem šolskem letu na podlagi sklepa Občinskega
sveta, ki je bil lani sprejet na podlagi vloge šole, poravnava naslednje nadstandardne
zaposlitve v skupnem obsegu količnikov 0,7045:
- za drugega učitelja v prvem razredu v Renčah v obsegu 0,25
- za drugega učitelja v prvem razredu v Bukovici v obsegu 0,4545.
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Šola je letos na občino vložila vlogo za odobritev finančnih sredstev za tri strokovne delavke
v skupnem obsegu 1,35, in sicer:
- 0,45 za eno strokovno delavko v kombinaciji prvega in drugega razreda v POŠ
Bukovica in
- 2 x po 0,4545 za dve strokovni delavki v dveh prvih razredih v Renčah; skladno z
normativi bo preostali del plač strokovnih delavk v prvem razredu krilo ministrstvo.
Skladno z navedenim se predlaga, da se šoli za obdobje šolskega leta 2016/2017 odobri
sofinanciranje plače za drugega učitelja v kombinaciji v POŠ Bukovica in v OŠ Renče v
skupnem obsegu 1,35, kar bi glede na stroške v tekočem letu ob upoštevanju izračunov šole
z dne 31. 5. 2016 predvidoma znašalo okoli 3.044 EUR na mesec (v letošnjem letu znašajo
stroški za dve dodatni strokovni delavki povprečno 1.500 do 1.600 EUR na mesec). Skladno
s sklepom bi lahko javni zavod tretjo dodatno strokovno delavko v prvem razredu v Renčah
zaposlil za določen čas najdlje do 30. 6. 2017, kot učitelja začetnika na nivoju največ 30.
plačnega razreda.
2. Kritje stroškov varstva vozačev
Zakon o financiranju vzgoje in izobraževanja v 82. členu določa obveznosti organiziranja in
financiranja šolskih prevozov in zagotavljanja varstva vozačev. Za učence od 1. do 5.
razreda so šole dolžne organizirati popoldansko varstvo, ki ga plača država, dolžne pa so
organizirati tudi varstvo vozačev od 6. do 9. razreda, česar pa država ne plača. Zakon ne
opredeljuje, kdo je plačnik tega varstva. Šola skladno z navedenim zaproša za 1,5 ure
varstva vozačev na dan. Naša občina je skladno s sklepi Občinskega sveta vsa leta
zagotavljala kritje stroškov varstva vozačev; v tekočem šolskem letu zagotavlja kritje
stroškov za 1,5 ure, kar pomeni 15,75 EUR na dan oz. 341 EUR mesečno. Kritje stroškov
velja do konca junija.
3. Kritje stroškov jutranjega varstva
Iz navedb iz vloge šole izhaja, da učencem prvega razreda, ki to potrebujejo, pripada po
standardih in normativih jutranje varstvo. Normativ ministrstva za oblikovanje oddelka je 10
učencev na matični šoli in 5 učencev na podružnici. Šola nadalje navaja, da potrebujejo
varstvo na naši šoli tudi učenci drugega in tretjega razreda, ki še niso toliko samostojni, da bi
v šolo prihajali sami. Šola je ta problem do sedaj reševala tako, da je v skupino jutranjega
varstva, ki jo plačuje ministrstvo, vključevala tudi starejše učence prve triade, v tekočem
šolskem letu pa ji občina skladno s sklepom Občinskega sveta krije stroške za 45 minut
jutranjega varstva na dan oz. 3,75 ure tedensko učitelja za jutranje varstvo v POŠ Bukovica,
kar pomeni sofinanciranje v višini okoli 170 EUR mesečno. Šola prosi, da se ji v obliki
nadstandarda v prihodnjem šolskem letu odobri kritje stroškov za 2,5 ure tedensko učitelja za
jutranje varstvo v POŠ Bukovica, kar bi glede na stroške na stroške v tekočem šolskem letu
pomenilo okoli 120 EUR stroškov mesečno. Kritje stroškov velja do konca junija.
4. Kritje dela plače pomočnika ravnatelja
Plačo pomočnika ravnatelja je skladno z normativi in kadrovskimi pogoji dolžno kriti
Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport iz državnega proračuna. Ker ministrstvo
pomočniku ravnatelja naše šole zaradi normativov glede števila učencev in oddelkov ne krije
celotne plače za pomočnika ravnatelja, pač pa mora oseba, ki je imenovana za pomočnika
ravnatelja, v preostalih urah izvajati tudi poučevanje, šola vsako leto zaprosi tudi za
sofinanciranje dela plače pomočnika ravnatelja. Glede na navedeno OŠ Lucijana Bratkoviča
Bratuša Renče prejme od države za zaposlitev pomočnika ravnatelja glede na predpisane
normative o številu učencev in oddelkov okoli 80 % plače za pomočnika ravnatelja, kar
pomeni, da bi moral/a pomočnik/ica opraviti še pedagoško delo v obsegu 12 ur/teden v
razredu oz. podaljšanem bivanju. Šola že več let utemeljuje prošnjo z dejstvom, da »praksa
zadnjih let kaže na to, da za organizacijo dela, pedagoško vodenje in vse aktivnosti, ki jih
izvaja šola, ravnatelj skupaj s pomočnikom ravnatelja v obsegu, kot ga določajo normativi in
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standardi, fizično in časovno ne zmoreta kvalitetno opraviti vsega dela.« Ker izvajanje vseh
dejavnosti, ki niso sofinancirane s strani ministrstva, presega redno dejavnost in čas, šola
prosi za odobritev dela sredstev za sofinanciranje pomočnika ravnatelja. Tako bi bila
pomočnica razbremenjena del v razredu in bi lahko prevzemala več obveznosti, ki jih mora
sicer opraviti ravnatelj. Šola zaproša za sofinanciranje stroškov nadomeščanja v
podaljšanjem bivanju v obsegu 12 ur tedensko, kar bi znašalo okoli 680 EUR mesečno (tudi
v juliju in avgustu!) oz. okoli 8.095 EUR letno.
Občinski svet za tekoče in preteklo šolsko leto ni odobril kritja stroškov nadomeščanja
pomočnika ravnatelja, ki bi se izvajalo v podaljšanjem bivanju, zaradi upoštevanja naslednjih
dejstev:
Skladno z varčevalnimi ukrepi, ki izhajajo iz ZUJF, ter določili, ki določajo oblike dovoljenih in
nedovoljenih državnih pomoči ter obseg financiranja občin, je sofinanciranje plač za
pomočnika ravnatelja (več kot pol plače za pomočnika ravnatelja poravnava država)
nadstandardna zaposlitev, ki se ne nanaša na dejanske pedagoške dejavnosti v razredu.
Izhodišča o oblikah dovoljenih in nedovoljenih državnih pomoči namreč določajo, da bi se
lahko denarne pomoči za nadstandardne zaposlitve in programe v šolah, ki se ne nanašajo
na izvajanje dejanske pedagoške dejavnosti v razredu, štelo za denarne pomoči, ki so sicer
dovoljene, a jih je potrebno javljati državi, ta pa Evropski komisiji. Glede na varčevalne
ukrepe, ki so predpisani tudi občinam, bi lahko država občini tista sredstva, ki jih občina
dodeljuje šoli za nadstandardne programe, ki se ne nanašajo na izvajanje dejanske
pedagoške dejavnosti v razredu, tudi odtegnila. Če bi občina ob začetku šolskega leta
odobrila sofinanciranje takih nadstandardnih zaposlitev, bi jih morala sofinancirati do konca
šolskega leta, ne glede na morebiten ukrep Ministrstva za finance o odtegnitvi sredstev
občini.
Poleg navedenega je potrebno še upoštevati, da se predlaga za skoraj enkrat višje
sofinanciranje drugega strokovnega delavca v prvem razredu, ter da v proračunu sredstva za
tretjega strokovnega delavca niso bila načrtovana, kakor tudi niso bila načrtovana sredstva
sofinanciranje deleža ur za nadomeščanje pomočnice ravnatelja. Skladno z navedenimi
razlogi se skladno s sklepom Odbora za družbene dejavnosti ne predlaga sofinanciranja
stroškov nadomeščanja pomočnice ravnatelja za pedagoško delo, ki ga je dolžna opraviti in
izvajati v razredu ali v podaljšanem bivanju.

RAZLOGI ZA SPREJETJE SKLEPA:
Brez sofinanciranja plač za drugi učiteljici v prvem razredu in za varstvo vozačev s strani
občine bi bilo zagotavljanje visoke kakovosti dela v šoli močno okrnjeno, s tem pa bi se
poslabšali pogoji dela za učence v prvem razredu oz. šola ne bi mogla zagotoviti varstva
vozačev, ki niso vključeni v podaljšano bivanje oz. v pouk izbirnih vsebin. Tudi kritje stroškov
za 45 minut jutranjega varstva na dan učitelja za jutranje varstvo na POŠ Bukovica je
velikega pomena za vse starše, ki zjutraj nujno potrebujejo varstvo za otroke, ki niso še
dovolj samostojni, da bi sami prihajali v šolo.

OCENA STANJA:
Če se sofinanciranje dela plače za drugi učiteljici v prvem razredu in za varstvo vozačev ne
zagotovi iz občinskega proračuna, se bi močno poslabšali pogoji dela in izobraževanja v
prvem razredu in pogoji varstva vozačev. Če ne bi pristopili k financiranju jutranjega varstva,
bi bilo potrebno varstvo učencev urediti na šoli v Renčah in nato zagotoviti prevoz učencev v
Bukovico ali pa bi morali stroške jutranjega varstva učencev kriti tisti starši, ki potrebujejo
varstvo.
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CILJI IN NAČELA:
Navedeno sofinanciranje omogoča nadaljevanje kvalitete dela v šoli.
FINANČNE IN DRUGE POSLEDICE:

V primeru, da bi občina odobrila financiranje nadstandarda v obsegu, kot predlaga strokovna
služba, bi imela približno 3.044 EUR obveznosti plačila na mesečni ravni, oz. okoli 1.400 do
1.500 EUR stroškov mesečno več kot v tekočem šolskem letu.
Pripravila:
Vladka Gal Janeš
Višja svetovalka I za družbene dejavnosti

___________________________________________________________________________
Predlog sklepa:

Na podlagi 18. člena Statuta Občine Renče-Vogrsko (Uradni list RS, št. 22/12 – uradno
prečiščeno besedilo in 88/15) je Občinski svet Občine Renče-Vogrsko na svoji ___. redni
seji, dne ______ sprejel
SKLEP
1.
Osnovni šoli Lucijana Bratkoviča Bratuša Renče se v obdobju šolskega leta 2016/2017
zagotovi kritje stroškov:
- zaposlitve drugega učitelja v prvem razredu kot nadstandard v skupnem obsegu
1,35 po naslednjih deležih zaposlitve:
- 0,4545 za eno dodatno strokovno delavko v kombinaciji prvega in drugega
razreda v POŠ Bukovica,
- 2 x po 0,4545 za dve dodatni strokovni delavki v dveh prvih razredih v Renčah,
- ene in pol ure v enem šolskem dnevu za varstvo vozačev, ki niso vključeni v
podaljšano bivanje oz. v pouk izbirnih vsebin v povprečni bruto višini do 10,50
EUR/uro,
- 2,5 ure na teden v enem šolskem dnevu za jutranje varstvo v POŠ Bukovica v
povprečni bruto višini do 10,50 EUR/uro.
2.
Osnovna šola Lucijana Bratkoviča Bratuša Renče je dolžna v času varstva vozačev poleg
varstva zagotoviti tudi ustrezne oblike aktivnosti in učne pomoči za učence – vozače.
Osnovna šola Lucijana Bratkoviča Bratuša Renče lahko tretjo dodatno strokovno delavko v
prvem razredu v Renčah zaposli za določen čas najdlje do 30. 6. 2017, kot učitelja začetnika
na nivoju največ 30. plačnega razreda.
3.
Ta sklep se objavi v Uradnih objavah v občinskem glasilu in prične veljati 1. 9. 2016.
Aleš Bucik
župan
Številka:
Bukovica,
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