
                          OBČINA  CIRKULANE 
                          Cirkulane 58  
                          2282 Cirkulane 
                          Telefon:  02/ 795 34 20    
                          Telefax:  02/ 795 34 21 
                          Email:   tajnistvo@cirkulane.si 
                                        obcina.cirkulane@cirkulane.si  

 
 
 
Številka: 007-79/2019 
Datum: 20. 11. 2019 
 
 
OBČINSKI SVET 
OBČINE CIRKULANE 
 
 
ZADEVA: Predlog Sklepa o deležu kritja zaposlitve računalnikarja - organizatorja 
informacijske tehnologije (ROID) v OŠ Cirkulane-Zavrč  
 
 
Na podlagi 2. alineje 78. člena in 5 alineje 1. točke 82. člena Zakona o organizaciji in 
financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno 
besedilo, 36/08, 58/09, 64/09 – popr., 65/09 – popr., 20/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – 
ZPCP-2D, 47/15, 46/16, 49/16 – popr. in 25/17 – ZVaj) ter 38. člena Odloka o 
ustanovitvi vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Cirkulane-Zavrč, 29. člena 
Statuta Občine Cirkulane (Uradno glasilo slovenskih občin št. 32/17) in 70. člena 
Poslovnika Občine Cirkulane (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 32/17), predlagam 
občinskemu svetu v obravnavo in sprejem predlog Sklepa o deležu kritja zaposlitve 
računalnikarja-organizatorja informacijske tehnologije v OŠ Cirkulane-Zavrč. 
 
 

Antonija ŽUMBAR, 
županja Občine Cirkulane 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Priloga: 
- predlog sklepa 
- Prošnja za sofinancirnje deleža ROID-a 
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Predlog 
 
Na podlagi 15. člena Statuta Občine Cirkulane (Uradno glasilo slovenskih občin št. 
32/17) je Občinski svet Občine Cirkulane na svoji 8. redni seji, dne 28. 11. 2019 sprejel 
 
 

S K L E P 
o deležu kritja stroškov zaposlitve računalnikarja-organizatorja informacijske 

tehnologije v OŠ Cirkulane-Zavrč: 
 

1. člen 
 
Občinski svet Občine Cirkulane ugodi prošnji OŠ Cirkulane-Zavrč za delež kritja stroškov 
zaposlitve računalnikarja - organizatorja informacijske tehnologije (ROID) v OŠ 
Cirkulane-Zavrč, in sicer se odobri 22% stroška plače in povračila stroškov v zvezi z 
delom (prehrana med delom, prevoz na delo in z dela, regres) do vključno do konca 
šolskega leta 2020/2021.   
 

2. člen 
 
Ta sklep začne veljati z veljavo Odloka o proračunu Občine Cirkulane za leto 2020, 
Finančnega načrta OŠ Cirkulane-Zavrč in se objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin.  
Z dnem uveljavitve tega sklepa preneha veljati sklep  št. 007-45/2019, z dne 23. 5. 2019. 
 
 
 
Številka: 007-79/2019  
Datum: 28. 11. 2019   
 
 

Obrazložitev: 
 
Ravnateljica OŠ Cirkulane-Zavrč Suzana Petek, je dne 11. 11. 2019 in 12. 11. 2019 na 
Občino Cirkulane naslovila prošnjo za zagotovitev sredstev za zaposlitev deleža 
računalnikarja-organizatorja informacijske tehnologije (ROID-a) z opisom delovnega 
mesta, nalogami in izračunom stroška plače ter ostalih stroškov dela zaposlenega.  
 
Letni strošek ROID-a v deležu 22 % stroška plače in povračila stroškov v zvezi z delom 
znaša 5.407,92 eur. Zaradi planiranja stroška v Proračunu Občine Cirkulane predlagam 
Občinskemu svetu Občine Cirkulane, da sprejme sklep v predloženi vsebini. 
 
 
 

Antonija ŽUMBAR, 
županja Občine Cirkulane  






