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Zadeva: SOGLASJE K SISTEMIZACIJI DELOVNIH MEST V OSNOVNI ŠOLI
ANTONA TOMAŽA LINHARTA RADOVLJICA ZA ŠOLSKO LETO
2018/2019
V skladu s 17. in 31. členom Statuta Občine Radovljica (DN UO, št. 188/14) in 87. členom
Poslovnika Občinskega sveta Občine Radovljica (DN UO, št. 188/14) vam pošiljam v
obravnavo
SOGLASJE K SISTEMIZACIJI DELOVNIH MEST V OSNOVNI ŠOLI ANTONA
TOMAŽA LINHARTA RADOVLJICA ZA ŠOLSKO LETO 2018/2019
V skladu z 90. členom poslovnika bodo kot poročevalke na seji sodelovale:
- Tanja Pogačnik, vodja oddelka za družbene dejavnosti,
- Karmen Korošec, višja svetovalka za družbene dejavnosti, in
- Zlata Rejc, ravnateljica Osnovne šola Antona Tomaža Linharta Radovljica.
PREDLOG SKLEPA:
Občinski svet Občine Radovljica daje soglasje k predlagani sistemizaciji delovnih mest
Osnovne šole Antona Tomaža Linharta Radovljica za šolsko leto 2018/2019, ki se
financirajo iz sredstev občinskega proračuna in sredstev tržne dejavnosti, kot sledi:
Delovno mesto
1.
2.
3.
4.

učitelj razrednega pouka – PŠ Ljubno –
4. in 5. raz.
kuhar IV
administrator V
knjigovodja V

Delež
zaposlitve
0,69
3,00
0,25
0,25

Financiranje
Občina Radovljica
tržna dejavnost-kuhinja
tržna dejavnost-kuhinja
tržna dejavnost-kuhinja
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O B R A Z L O Ž I T E V
SOGLASJE K SISTEMIZACIJI DELOVNIH MEST V OSNOVNI ŠOLI ANTONA
TOMAŽA LINHARTA RADOVLJICA ZA ŠOLSKO LETO 2018/2019

1. Zakonska podlaga
- Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Ur. l. RS, št. 16/07-UPB in
spremembe),
- Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Osnovne šole Antona Tomaža Linharta (DN UO, št.
28/03 in spremembe),
- Pravilnik o normativih in standardih za izvajanje programa osnovne šole (Ur. l. RS, št.
57/07 in spremembe).
2. Obrazložitev
Po določbi 108. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja
sistemizacijo delovnih mest določa ravnatelj na podlagi normativov in standardov za šolo v
soglasju z Ministrstvom za izobraževanje, znanost in šport, za vrtce pa ravnatelj v soglasju z
ustanoviteljem. V skladu s 44. členom Pravilnika o normativih in standardih za izvajanje
programa osnovne šole, šola lahko sistemizira tudi druga delovna mesta za opravljanje nalog, ki
presegajo elemente za sistemizacijo delovnih mest, določenih v pravilniku, ali pa sistemizira
določeno delovno mesto v večjem obsegu, kot je določeno z normativi in standardi. V tem
primeru si šola potrebna sredstva za opravljanje teh nalog zagotovi ali iz proračuna lokalne
skupnosti ali iz sredstev, pridobljenih z opravljanjem nadstandardnih storitev v skladu s sklepom
sveta zavoda, ali iz drugih virov.
Osnovna šola Antona Tomaža Linharta Radovljica je podala vlogo za izdajo soglasja k
sistemizaciji delovnih mest, ki predstavljajo nadstandardni program ali se financirajo iz tržnih
dejavnosti.
Občina Radovljica že vrsto let financira delovno mesto učitelja razrednega pouka v
kombiniranih oddelkih. Zaposlitev učiteljev razrednega pouka v kombiniranih oddelkih
predstavlja nadstandardni oziroma dodatni program, s katerim se zagotavlja učencem na
podružnični šoli v Ljubnem, kljub kombiniranim oddelkom, kvalitetno izvedbo pouka.
Delovna mesta kuharja IV, administratorja V in knjigovodje V so vezana na pripravo in obračun
obrokov, predvsem kosil za učence, katerih priprava predstavlja tržno dejavnost šole.
Podrobne obrazložitve predlagane sistemizacije delovnih mest so podane v vlogi šole.
3. Finančne posledice
Iz vloge šole izhaja, da bi bilo za predlagano nadstandardno zaposlitev v šolskem letu
2018/2019 iz proračuna potrebno zagotoviti sredstva v višini 21.792 EUR.
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V proračunu so za leto 2018 zagotovljena sredstva v višini 32.800 EUR, in sicer za
sofinanciranje 1,10 delovnega mesta učitelja razrednega pouka v kombiniranem oddelku, za leto
2019 pa bodo sredstva v potrebni višini zagotovljena v proračunu za leto 2019.
Sredstva za ta namen so v proračunu zagotovljena na proračunski postavki 49238 – Osnovna
šola A. T. Linharta Radovljica, konto 413300 – Tekoči transferi v JZ – sredstva za plače in
druge izdatke zaposlenih.
Sredstva za pokrivanje stroškov plače 3,00 delovnega mesta kuharja IV, 0,25 administratorja V
in 0,25 delovnega mesta knjigovodja V šola zagotavlja iz tržne dejavnosti in neposredno ne
bremeni občinskega proračuna.
Pripravila:
Karmen Korošec,
višja svetovalka za družbene dejavnosti
Tanja Pogačnik l.r.
Vodja Oddelka za družbene dejavnosti
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