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Na podlagi 30. člena Statuta Občine Komen (Uradni list RS, št. 80/09, 39/14, 39/16) vam v 
obravnavo in sprejem pošiljam

Predlog Sklepa o izdaji soglasja k sofinanciranju delovnega mesta računalničar- 
organizator informacijske dejavnosti v Osnovni šoli Antona Šibelja-Stjenka Komen 
v obsegu 20 % za šolsko leto 2020/2021

Obrazložitev:

Osnovna šola Antona Šibelja-Stjenka Komen je dne 21. maja 2020 na Občino Komen 
naslovila prošnjo po sofinanciranju delovnega mesta računalničar-organizator informacijske 
dejavnosti v obsegu 20 %.

V obrazložitvi šola navaja, da je sistemizacija računalničarja vezana na število oddelkov in 
tako računalničarju na šoli pripada le 30 % zaposlitev, kar pa še zdaleč ne zadošča za vse 
delo, ki ga mora opraviti. V prošnji šola navaja, da računalničar skrbi za preko 120 
računalnikov in vso ostalo IKT opremo, skrbi za šolsko omrežje in brezžično omrežje, nudi 
podporo cca 50 zaposlenim, skrbi za spletno stran ter spletno učilnico. Hkrati pa mora skrbeti 
tudi za administrativne in pedagoške programe, jih nadgrajevati, usposabljati nove delavce 
ipd.

Osnovna šola Komen že več let neuspešno naslavlja pobudo o povečanju deleža zaposlitve 
računalničarja na Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, zato predlaga, da bi Občina 
Komen po vzoru mnogih občin, sofinancirala delovno mesto računalničar-organizator 
informacijske dejavnosti v obsegu 20 %.

Občinskemu svetu Občine Komen predlagam, da sprejme sklep v predloženi vsebini.

V skladu z 62. členom Poslovnika Občinskega sveta Občine Komen (Uradni list RS, št. 
80/09, 39/14) bo predlog sklepa pred sejo občinskega sveta obravnaval Odbor za 
negospodarstvo in družbene dejavnosti.

prošnja Osnovne šole Komen, št. 
predlog sklepa.

r3, z dne 21. 5. 2020,

mag. Erik Modic
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Na podlagi 16. člena Statuta Občine Komen (Ur. I. RS 80/09, 39/14, 39/16) je Občinski svet 
Občine Komen na svoji________. redni seji, dne_________ sprejel naslednji

SKLEP

1.

Občinski svet Občine Komen izda soglasje k sofinanciranju delovnega mesta računalničar- 
organizator informacijske dejavnosti v Osnovni šoli Antona Šibelja-Sjtenka Komen v obsegu 
20 % za šolsko leto 2020/2021.

2.

Ta sklep velja takoj.

mag. Erik Modic 
župan

Sklep prejmejo:
Osnovna šola Antona Šibelja-Stjenka Komen, Komen 61 a, 6223 Komen - navadno
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Komen

Spoštovani.

Svet šole je na korespondenčni seji 3. 4. 2020 sprejel naslednje sklepe:

1. Svet šole OŠ KOMEN sprejme Finančni načrt za leto 2020 v predlagani obliki.

2. Svet šole OŠ Komen daje soglasje k predlogu šole za šol. leto 2020/21 - Financiranje 
ločenega izvajanja predmetov v kombiniranih oddelkih v Štanjelu s strani ustanoviteljice.

3.Svet šole OŠ Komen daje soglasje k predlogu šole za sofinanciranje računalnikarja - 
organizatorja informacijske dejavnosti v obsegu 20% delovnega mesta za šol. leto 2020/21.

Lepo pozdravljeni. Nives Cek, ravnateljica
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Priloga 3

Obrazložitev, računalnikar - organizator informacijske dejavnosti

Svet šole je dne 29.5.2019 sprejel sklep, da se na ustanoviteljico naslovi prošnjo po dodatnem 
f inanciranju računalnikarja v deležu.
Občinski svet Občine Komen je 10. 7. 2019 podprl pobudo Sveta šole in šoli izdal soglasje k 
sofinanciranju delovnega mesta računalnikar-organizator informacijske dejavnosti v obsegu 20% 
delovnega mesta.
Po sprejetem proračunu je za leto 2020 predvideno financiranje računalnikarja v višini 6000€. 
Ker pa bi želeli dejavnost izvajati celo šolsko leto 2020/21, prosimo ustanoviteljico za potrditev 
deleža delovnega mesta tudi v letu 2021.

Na MIZŠ že več let naslavljamo pobude o povečanju deleža zaposlitve računalnikarja, vendar brez 
uspeha.

Obrazložitev:

Leta 1997 ko je bilo delovno mesto ustanovljeno, so imele šole le nekaj računalnikov, sedaj pa imajo 
iste šole tudi po 100 in več računalnikov, ob tem so še strežniki, spletne strani in spletne učilnice, 
interaktivne table, videokonferenčna oprema in Še bi lahko naštevali. Sistemizacija računalnikarja 
pa je še vedno vezana na število oddelkov.

Za vso to tehnikalijo mora nekdo skrbeti, da je v vsakem trenutku dosegljiva in delujoča. Ker pa je 
sistemizacija računalnikarja vezana na število oddelkov, ima naš računalnikar na šoli 30% zaposlitev 
in tako svoje delo opravljajo na centralni šoli in na podružnici. Tako računalnikar skupno skrbi za 
preko 120 računalnikov in vso ostalo IKT opremo (table, projektorji...), skrb za šolsko omrežje in 
brezžično omrežje, nudi podporo cca 50 zaposlenim, skrbi za spletno stran in še kakšno spletno 
učilnico. Naj omenimo, da imamo na šoli tako administrativne kot pedagoške programe, za katere 
je potrebno skrbeti, jih nadgrajevati, usposabljati nove delavce... Vsi pričakujemo, da bo vedno vse 
delovalo, da bodo podatki sprotno arhivirani, da bodo nameščeni antivirusni programi,.... Vsega tega 
izvajati v opredeljenem času že davno ni več mogoče, zaradi česar prihaja do slabe volje, zamud 
in premalo podpore učencem pri njihovem usposabljanju za rabo IKT.

V času epidemije koronavirusa, ki je za seboj potegnila tudi izvajanje izobraževanja na daljavo, se 
je v slovenskem prostoru še močneje izkazala potreba po sistemski ureditvi tega delovnega mesta. 
Računalnikarji so po šolah morali servisirati učitelje, starše in učence, uvajati uporabo novih in 
novih orodij, na daljavo pomagati staršem, ki računalništva niso vešči.
MIZŠ sedaj razmišlja tudi o drugačnih deležih zaposlitve ROI, vendar smo do končne rešitve 
problematike še daleč.

Nives Cek, prof., 
ravnateljica


