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Gradivo za 16. redno sejo občinskega sveta v decembru 2016 – k točki 5 dnevnega reda
Številka: 603-03/2015-38
ZADEVA: Obravnava poročila o realizaciji letnega delovnega načrta Osnovne šole
Belokranjskega odreda Semič za šolsko leto 2015/2016
Po Programu dela Občinskega sveta Občine Semič v letu 2016 posredujemo v obravnavo Poročilo o
realizaciji letnega delovnega načrta Osnovne šole Belokranjskega odreda Semič za šolsko leto
2015/2016.
Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Ur. l. RS, št. 16/07-UPB, 118/06-ZUOPP-A,
36/08, 58/09, 64/09 - popr., 65/09 - popr., 20/11, 40/12-ZUJF, 57/12-ZPCP-2D, 2/15-odl. US, 47/15,
46/16 in 49/16-popr.) določa, da se osnovnim šolam iz proračuna občine zagotavljajo sredstva za:
- plačilo stroškov za uporabo prostora in opreme ter druge materialne stroške, razen materialnih
stroškov iz 81. člena zakona (t.j. nadomestila stroškov delavcem v skladu s kolektivno pogodbo,
nabavo učil in učnih pripomočkov opredeljenih kot drobni inventar, potrošni material za pripravo
in izvedbo pouka, stroške obveznih ekskurzij),
- sredstva za prevoze učencev osnovne šole,
- sredstva za investicijsko vzdrževanje nepremičnin in opreme,
- sredstva za dodatne dejavnosti in
- sredstva za investicije.
Zakon o vrtcih (Ur. l. RS, št. 100/05-UPB2, 25/08, 98/09-ZIUZGK, 36/10, 62/10-ZUPJS, 94/10-ZIU, 40/12ZUJF in 14/15-ZUUJFO) določa, da se iz proračuna občine vrtcem zagotavljajo sredstva v višini razlike
med ceno programov in plačilom staršev. Iz proračuna občine se zagotavljajo tudi sredstva za
investicijsko vzdrževanje in sredstva za investicije v nepremičnine in opremo javnih vrtcev, lahko pa tudi
vrtcev s koncesijo.
Občina ustanoviteljica javnemu vrtcu zagotavlja tudi sredstva, ki niso neposredno povezani z izvajanjem
programa v okviru javne službe t.j. odpravnine presežnim delavcem, zagotavljanje sredstev za delo
sindikalnih zaupnikov, zaposlitev delavcev, s katerimi se presegajo predpisani normativi, sredstva za
obnovo obrabljene opreme, pohištva in delovnih priprav, nadomestila delovnim invalidom za čas čakanja
na drugo ustrezno delo, stroški sodnih postopkov, poravnava odškodnin na podlagi izvršilnega naslova).
Ustanovitelj vrtca zagotavlja vrtcu tudi sredstva za nadomeščanje vzgojiteljev in pomočnikov vzgojiteljev v
primeru nezmožnosti dela delavca zaradi bolezni ali poškodbe do 30 delovnih dni ter za zagotavljanje
dodatne strokovne pomoči za otroke s posebnimi potrebami.
Z Osnovno šolo Belokranjskega odreda Semič sklenemo za koledarsko leto pogodbo o financiranju
dejavnosti vzgoje in izobraževanja.
V letu 2016 smo šoli namenili:
- za plačilo stroškov za uporabo prostora in opreme ter druge materialne stroške 79.600,00 EUR,
- za prevoze učencev 13.800 EUR (ostali stroški prevozov se v višini 89.000,00 EUR plačujejo
direktno izvajalcu prevozov!),
- za dodatne dejavnosti 26.662,50 EUR,
- za nabavo osnovnih sredstev 25.000,00 EUR,
- za investicijsko vzdrževanje 27.100,00 EUR.
Vrtcu so bila za leto 2016 zagotovljena sredstva za:
- plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačilih staršev do višine 471.500,00 EUR,
- stroške, ki niso zajeti v ekonomski ceni do višine 30.600 EUR,
- nabavo osnovnih sredstev 8.000,00 EUR,
- investicijsko vzdrževanje 8.000,00 EUR.
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PREDLOG OBČINSKEMU SVETU:
Občinski svet Občine Semič sprejme sklep, da se je seznanil s Poročilom o realizaciji letnega
delovnega načrta OŠ Belokranjskega odreda Semič za šolsko leto 2015/2016.
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