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1. PRAVNE PODLAGE

Kadrovski načrt je pripravljen na podlagi:

- izhodišč za pripravo kadrovskih načrtov Ministrstva za izobraževanje znanost in šport in Občine Izola,
- določil 51. člena Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2020 in 2021,
- določil 4. člena Uredbe o načinu priprave kadrovskih načrtov posrednih uporabnikov proračuna in

metodologiji spremljanja njihovega izvajanja za leti 2020 in 2021,
- Akta o sistemizaciji delovnih mest zavoda sprejetega 23. 1. 2019, dopolnitev 15.1.2020,
- Sklepa MIZŠ-a o določitvi števila sistemiziranih delovnih mest v šoli za šolsko leto 2019/20,
- Sklepa o določitvi števila delovnih mest za tržno dejavnost za šolsko leto 2020/2021.

Kadrovski načrt obsega:

1. tabelami del
2. obrazložitev.

Med letom lahko pride do sprememb kadrovskega načrta, v primeru drugačnih potreb po delu; trajno ali
začasno povečanje obsega dela, ki ga ni mogoče zagotoviti z obstoječim številom zaposlenih. V takšnem
primeru predhodno zaprosimo za ustrezna soglasja in finančna sredstva k novim zaposlitvam.

TABELARNI DEL

Tabela 1: Število zaposlenih po virih financiranja
Število Načrtovano

zaposlenih Število
Zap. Vir financiranja zaposlenih
Št. na dan na dan

01.01.2020 01.09.2020
1. Državni proračun 83 83
2. Proračun občin 3,6 3,6
3. ZZZS in Zplz 2 2
4. Sredstva EU in sofinanciranje iz državnega proračuna 1 1
5. Sredstva od prodaje blaga in storitev na trgu 11,93 11,93
6. Druga javna sredstva za opravljanje javne službe-
7. Nejavna sredstva za opravljanje javne službe
8. Sredstva za financiranje javnih del 1 1
9 . Namenska sredstva stroškov dela na raziskovalnih projektih

11.1.1-,

SKUPNO ŠTEVILO VSEH ZAPOSLENIH po virih financiranja (od 1. do 9. točke) 102,53 102,53
Skupno (DOVOLJENO) število zaposlenih po virih pod točkami 1,2,3 in 6 88,6 88,6
Skupno (OCENJENO) število zaposlenih po virih pod točkami 4,5,7,8 in 9 13,93 13,93

OBRAZLOŽITEV

Za zaposlene, ki so financirani iz različnih virov financiranja, je v tabeli njihova zaposlitev šteta v deležih po virih
financiranja.

V tabeli so šteti zaposleni za nedoločen in določen čas. Zaposleni s krajšim delovnim časom so preračunani glede na
100% sistemizacijo.
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V tabeli niso šteti zaposleni za določen čas, ki nadomeščajo začasno odsotne zaposlene in se sredstva za njihova
nadomestila plače ne zagotavljajo iz sredstev uporabnika proračuna za čas: bolniške odsotnosti nad 30 delovnih dni.

UTEMELJITEV ZAPOSLITEV

Število UČENCEV IN ODDELKOV v treh letih

učenci oddelki podaljšano bivanje skupaj
2018 /2019 726 32 9,2 41,2
2019/2020 716 ЗЗ 9,2 42,2
2020/2021 720 33 9 42

V šolskem letu 2019/ 2020 imamo skupaj s podružnico Korte 716 učencev, razporejenih v 33 oddelkov,
podaljšano bivanje izvajamo v 9,2 oddelkih. Večina delavcev je zaposlenih za nedoločen čas, z ustreznimi pogoji.
Nekaj delavcev imamo za določen čas zaposlenih kljub temu, da ne izpolnjujejo pogojev za delo, ker nimajo
dokončane izobrazbe. Za vsa prosta delovna mesta objavimo javne razpise, vendar se vse pogosteje dogaja, da ne
dobimo ustreznega kadra s pogoji za zasedbo.

V šolskem letu 2020/2021 predvidevamo primerljivo število učencev, demografska gibanja niso v porastu, sicer
so nekoliko nižja, vendar menimo, da bo število učencev približno enako zaradi priselitev, ki se običajno zgodijo v
poletnih mesecih . Predvidevamo pa spremembo v strukturah oddelkov . Na predmetni stopnji bo spet 1 oddelek več ,
na razredni stopnji pa 1 oddelek manj, saj sedanji 5. razred , ki ga imamo v štirih oddelkih , napreduje v 6 ., ki je
že predmetna stopnja.
Oddelek več na predmetni stopnji ne pomeni novih zaposlitev, nekaterim učiteljem bomo s soglasjem, v skladu z 124.
členom ZOFVI povečali obseg dela oziroma delo prerazporedili znotraj šole. Svojo delovno obveznost dopolnjujejo
strokovni delavci tudi v oddelkih podaljšanega bivanja.
Predviden obseg odobrenih ur podaljšanega bivanja dobimo šele v začetku meseca julija, zato je kadrovski načrt
narejen ob predpostavki, da bo število ur ostalo enako, saj bo število učencev primerljivo.

Imamo veliko starejših učiteljev, ki imajo skladno z zakonodajo znižan normativ poučevanja, kar deloma tudi poveča
zaposlovanje, oziroma obremenitev mlajših.
Glede na število učencev, ki prihajajo iz tujih jezikovnih okolij, bomo tudi v drugem letu MIZŠ zaprosili za sistemizacijo
deleža učitelja za slovenski in italijanski jezik, kot to omogoča na novo sprejeta zakonodaja.

V šolskem letu 2020/2021 načrtujemo izvajanje novega izbirnega predmeta Šah, v kolikor bomo dobili ustreznega
izvajalca.

Za kvalitetnejše delo nenehno iščemo nove priložnosti. V začetku šolskega leta 2016/2017 smo se prijavili na projekt
»Popestrimo šolo« in glede na to, da smo bili tudi izbrani, zaposlili učiteljico za obdobje 5 let, v celoti financirano iz
Evropskih strukturnih skladov.
Ravno tako smo kandidirali na razpisu za izbor javnih del in tako dobili delavca za pomoč pri lažjih opravilih in
nadzorovanju vhodov. 95% stroškov javnega dela krije Ministrstvo za delo, 5% pa šola iz sredstev od prodaje blaga in
storitev - tržne dejavnosti. Razpise za pridobivanje sredstev, oziroma plačanih zaposlitev strokovnih delavcev stalno
spremljamo. Tudi to pomeni iskanje novih virov dela in sredstev.
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K varčevanju že vrsto let pristopamo z zniževanjem števila manjših učnih skupin v 4. in 5.razredu, saj bi to pomenilo
povečanje deleža zaposlenih. Naše učiteljice pa tako v 4. kot v 5.razredu skrbno izvajajo notranjo diferenciacijo, četudi
so skupine velike.
Načrtovano zaposlovanje strokovnih in drugih delavcev je v skladu z normativi in standardi. Trudimo se, da bi dela in
naloge optimalno racionalizirali.

Zaradi združevanja oddelkov in omogočanja varnosti v premajhni telovadnici na predmetni stopnji, bomo za obseg 9
pedagoških ur oz. 0,41 deleža poučevanja športa zaprosili za financiranje na Občini Izola. Poleg tega tudi v letu
2020/21 načrtujemo zaposlitev športnega pedagoga na razredni stopnji v obsegu 1 ure za vsak oddelek tedensko, kar
pomeni 19 ur, oziroma 0,86 delovnega mesta športnega pedagoga,

Za obračun plač imamo sklenjeno pogodbo z zunanjim izvajalcem in sicer računovodskim servisem Netpro in
načrtujemo tudi v prihodnjem letu sodelovanje z njimi. Šola lahko zaposli le enega računovodjo ne glede na to, ali ima
20, ali več oddelkov, mi pa jih imamo 42 in več kot 100 zaposlenih delavcev, zato bi bil obračunavanje plač za enega
računovodjo znotraj šole nemogoče.

Delavcem, zaposlenim za določen čas, bomo podaljšali pogodbe v nedoločenega, v kolikor izpolnijo vse zakonsko
predpisane pogoje za zasedbo delovnega mesta in v kolikor se bodo potrebe po delu, ki ga zasedajo, kazale tudi
vnaprej. Pred pričetkom postopka, bomo za soglasje zaprosili Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport.
V letu 2020 načrtujemo 3 upokojitve, katerih dela bomo nadomestili z novimi delavci z razpisom in ob soglasju
Ministrstva za izobraževanje.

Za otroke s posebnimi potrebami nam Občina Izola krije plačilo spremljevalcev, v letu 2020 načrtujemo še naprej tri
delavce iz tega naslova.
V Sklepu o obsegu financiranja dejavnosti v letu 2020 niso zajeta sredstva za napredovanje delavcev naziv in plačni
razred.

Delež zaposlitev znižujemo na več načinov:
1 zaposlitev imamo le do 30.6. 2018,
od 4. do 7.r. ne bomo izvajali manjših učnih skupin pri SLJ, TJA in MAL
v času podaljšanega bivanja bomo organizirali interesne dejavnosti in s tem znižali potrebe po učiteljih
podaljšanega bivanja.

Izvajanje interesnih dejavnosti v času podaljšanega bivanja je tudi navodilo Ministrstva za izobraževanje, znanost in
šport.
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Tabela 2: Zasedenost delovnih mest *
Stanje Ocenjeno število

VIRI Veljavna sistemizacija na dan 01.01.2019 na dan 01.09.2019
NAZIV DELOVNEGA MESTA financi Št.

ranja Zahtevana Število DM Zahtevana Zahtevana št. zaposlen.zaposlen.izobrazba izobrazba izobrazba v deležihv deležih
1 2 3 4 5 6 7 8

Ravnatelj MIZŠ Vll./1 - Vll./2 1 Vll./1 - Vll./2 1 Vll./1 - Vll./2 1
Pomočnik ravnatelja MIZŠ Vll./1 - Vll./2 2 Vll./1 - Vll./2 1,6 Vll./1 - Vll./2 1,65
Učitelj - predmetnega pouka MIZŠ/OB Vll./2 - Vll./1 22,25 /0,30 Vll./2 -VII./1 22,25 /0,30 Vll./2 - Vll./1 22,25 /0,30
Učitelj - razrednega pouka MIZŠЛ-D Vll./2 - Vll./1 24,24 Vll./2 -Vll./1 24,24 Vll./2 - Vll./1 2,24
Učitelj neobveznih izbirnih predmetov v 4. in 7.r. MIZŠ Vll./2 - Vll./1 0,87 Vll./2 -Vll./1 0,87 Vll./2 - Vll./1 0,87
Učitelj obveznih izbirnih predmetov MIZŠ Vll./2 - Vll./1 1,95 Vll./2 -Vll./1 1,95 Vll./2 - Vll./1 1,95
Učitelj interesnih dejavnosti MIZŠ Vll./2 - Vll./1 0,25 Vll./2 -Vll./1 0,25 Vll./2 - Vll./1 0,25
Učitelj - drugi učitelj v prvem razredu 1 MIZŠ Vll./2 - Vll./1 1,5 VII./2 -VII./1 1,5 Vll./2 - Vll./1 1,5
Učitelj - v podaljšanem bivanju MIZŠ Vll./2 - Vll./1 9,28 Vll./2 -Vll./1 9,28 Vll./2 - Vll./1 9
Učitelj - v jutranjem varstvu MIZŠ/TD Vll./2 - Vll./1 0,58 / 0,25 Vll./2 -Vll./1 0,58/0,25 Vll./2 - Vll./1 0,58/0,25
Učitelj individualne in skupinske pomoči MIZŠ Víl./2 - Vll./1 0,75 Vll./2 -Vll./1 0,75 Vll./2 - Vll./1 0,75
Učitelj dodatne strokovne pomoči-premagovanje ovir MIZŠ Vll./2 - Vll./1 Vll./2 -Vll./1 Vll./2 - Vll./14,5 4,5 4,5

Knjižničar MIZŠ Vll./2 - Vll./1 1,5 Vll./2 - Vll./1 1,5 Vll./2 - Vll./1 1,5
Svetovalni delavec MIZŠ Vll./1 - Vll./2 1,65 Vll./1 -Vll./2 1,65 Vll./1 - Vll./2 1,65
Računalnikar - organizator informacijskih dejavnosti MIZŠ Vll./2 0,75 Vll/1Vll./2 0,75 Vll/1- Vll./2 0,75
Organizator šolske prehrane MIZŠ/TD Vili/1 - Vll./2 0,17/0,83 Vll./1 -Vll./2 0,17/0,83 Vll./1 - Vll./2 0,17/0,83
Laborant MIZŠ V 0,43 V 0,43 V 0,43
Spremljevalec gibalno oviranih učencev 0B V 1,75 V 1,75 V 1,75
Tajnik VIZ MIZŠ VI. 1 VI. 1 VI. 1
Računovodja MIZŠ VI. 1 VI. 1 VI. 1
Administrator MIZŠ V. 0,50 V 0,50 V 0,50
Knjigovodja MIZŠ V. 0,50 V 0,50 V 0,50
Glavni kuhar (vodja kuhinje) MIZŠíl-D V 50/50 V 50/50 V 50/50
Kuhar IV MIZŠ/TD IV 1,33/3,67 IV 1,33/3,67 IV 1,33/3,67
Kuhinjski pomočnik Ili M IZŠ//TD Ili. 0/,3,75 Ili. 0/3,75 Ili. 0/3,75
Hišnik MIZŠ/TD IV. - V. 1,6/0,4 IV. - V. 1,6/0,4 IV. - V. 1,6/0,4
Čistilka MIZŠ І 9 L 9 L 9
Delavec na projektu MIZŠ/EU Vll. 1 Vll. 1 Vll. 1
Vodja SVIZ-a na Obali MIZŠ Vll./2 - Vll./1 0,5 Vll./2 -Vll./1 0,5 Vll./2 - Vll./1 0,5

Javna dela ZZZS/TD L 1 L О,95/0,05 1. 0,95/0,05
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Spodaj so navedena DM, na katerih so razporejeni: delno ali invalidsko upokojeni delavci

Administratorka/ knjigovodja 0,5 deleža invalidsko upokojena) V 0,5 V. 0,5 V 0,5
Učitelj - v PB (0,5 deleža zaposlitve in 0,5 deleža invalidsko upokojena) Vll./2 - Vll./1 Vll./ Vll,/2 - Vll./1

2-0,5 Vll./ 0,5 0,5~

1
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Legenda:
- MIZŚ - Ministrstvo za izobraževanje, znanost in śpoľt
- OB - Občina izo/a
- TD - Tdna dejavnost( sredstva od prodaje blaga in storitev v soglasju z hıpanom)
- MDDS ( Ministrstvo za delo in družino..)

OBRAZLOŽITEV *

V 1. in 2. stolpcu so navedena delovna mesta in viri, iz katerih se financira zasedenost delovnih mest.

V 3. in 4. stolpcu je navedena zahtevana strokovna izobrazba, ki jo morajo imeti zaposleni, in število
dovoljenih delovnih mest, za katera so zagotovljena finančna sredstva iz posameznih virov.
Zaposlenost je navedena po deležih za zasedenost delovnih mest.

V 5. in 6. stolpcu je prikazano stanje zaposlenih na dan 1. 1. 2020.

V 7. in 8. stolpcu pa je prikazano ocenjeno število zaposlenih na dan 1. 9. 2020.

V tabeli niso šteti zaposleni za določen čas, ki nadomeščajo začasno odsotne zaposlene in se sredstva za
njihova nadomestila plače ne zagotavljajo iz sredstev uporabnika proračuna za čas: bolniške odsotnosti nad
30 delovnih dni.

Iz občinskih sredstev bi potrebovali sredstva za skupaj 3,8 delovnega mesta. (3x 87,5-spremljevalca + 0,40%
športnega pedagoga za ločeno poučevanje na predmetni stopnji + 0 , 86 športnega pedagoga na razredni
stopnji )

ZAKLJUČEK
Zaposlovanje delavcev je načrtovano skladno z zakonodajo:

- v skladu s Pravilnikom o normativih in standardih za osnovno šolo,
- sklepom MIZŠ- a o sistemizaciji delovnih mest,
- lokalne skupnosti
- izhodišč od prodaje blaga in storitev na trgu.

Zaposlovanje strokovnih delavcev je optimalno racionalizirano z:
- razporejanjem pedagoških ur, v skladu s 124. členom ZOFVI (povečan obseg dela),
- dopolnjevanjem učne obveznosti, v skladu z 11. členom Zakona o spremembah in dopolnitvah ZOFVI
- organizacijo pouka v manjših učnih skupinah, v skladu s 40. členom Zakona o osnovni šoli (omejitev

izvajanja pouka v manjših učnih skupinah) .

V skladu z gospodamim ravnanjem je organizacija dela skrbno načrtovana. Vedeti pa je potrebno, da se
soočamo z različnimi izzivi in vse zahtevnejšim delom z učenci, zato se nam porajajo sledeče dileme:

- zaradi povečanega obsega ur poučevanja imamo težave pri organizaciji nadomeščanj,
- izgoŗelost učiteljev je občutna in pogoste so bolniške odsotnosti,
- težave so predvsem pri nadomeščanju tehničnega osebja, čistilke in kuhinjsko osebje so pogosteje

bolni, zato delo pogosto zagotovimo z najemom čistilnega servisa.

Kadrovski načrt je bil sprejet in potrjen na 10. seji sveta šole, dne 23.1.2020.

Predsednica sveta šok n Ravnateljica:
Mojca Pristov FINK c ıū /72, %.. I ' 13&lrena SIVKA HORVAT

V Izoli, 23.1.2019 ~
Štev.: 100-1/2020/21 - 11 Ę 34/
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