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ZADEVA:

Seznanitev o izplačilu ¾ odprave plačnih nesorazmerij za zaposlene v
osnovnih in glasbeni šoli Mestne občine Novo mesto, za katere se
sredstva za plače zagotavljajo iz državnega proračuna

I. UVOD
Zakon o načinu izplačila razlike v plači zaradi odprave tretje četrtine nesorazmerij v osnovnih
plačah javnih uslužbencev (Ur.l. RS, št 100/13) je določil način izplačila odprave tretje četrtine
nesorazmerij v osnovnih plačah za čas od 1. oktobra 2010 do 31. maja 2012 javnim
uslužbencem, ki jim razlika še ni bila izplačana, tako da se izplačilo opravi v največ dveh
obrokih (prvi obrok najkasneje do konca meseca februarja 2014 in drugi obrok najkasneje do
konca januarja 2015).
Z dopisom št 1007-11/2014-1 z dne 16.1.2014 je Ministrstvo za izobraževanje, znanost in
šport (v nadaljevanju ministrstvo) osnovne in glasbene šole obvestilo, da v primeru, če
ministrstvo posrednemu proračunskemu uporabniku ne bo odobrilo dodatnih sredstev za
izplačilo razlike v plači zaradi odprave plačnih nesorazmerij, ta ne bo mogel terjati terjatev,
temveč bo moral sredstva za kritje teh stroškov sam zagotoviti iz presežka prihodkov nad
odhodki iz preteklih let in iz razpoložljivih sredstev za izvajanje dejavnosti v letu 2014.
Ministrstvo bo dodatna sredstva za realizacijo plačila prvega obroka razlike v plači zaradi
odprave tretje četrtine nesorazmerij v osnovnih plačah zagotovilo le v primeru, če bo javni
zavod izkazal, da sredstev za realizacijo omenjenega plačila ne more zagotoviti.
Takšno ravnanje ministrstva predstavlja kršitev ZOFVI, zato odločno nasprotujemo, da bi
osnovne in glasbena šola morale izplačilo plačnih nesorazmerij v osnovnih plačah zaposlenih
zagotoviti iz sredstev, ki nastajajo iz naslova občinskega premoženja. Presežek prihodkov nad
odhodki si šole ustvarjajo predvsem z oddajanjem telovadnic in z ustvarjanjem dodatnih
prihodkov iz šolskih kuhinj. Ves tako ustvarjen presežek pa vračajo nazaj v opravljanje svoje
dejavnosti, predvsem v izboljšave prostorskih (tekoče vzdrževanje) in materialnih pogojev za
delo šole. Na ta način ustvarjeni presežek tako izhaja iz nepremičnin in opreme, ki so v lasti
ustanovitelja, torej občine, zato se ne se strinjamo, da se šola temu presežku odpove za
namen poplačila plačnih nesorazmerij.
O tem smo ministrstvo obvestili z dopisom z dne 22.1.2014 in jih pozvali, da osnovnim in
glasbenim šolam zagotovijo sredstva za izplačilo ¾ plačnih nesorazmerij za vse zaposlene,
katerih plače se financirajo iz državnega proračuna.
II. OBRAZLOŽITEV
Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanje (ZOFVI - Uradni list RS, št. 16/07 uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 64/09 - popr., 65/09 - popr., 20/11, 40/12 - ZUJF in
57/12 - ZPCP-2D) v 81. členu določa, da se iz državnega proračuna zagotavljajo sredstva za
plače s prispevki in davki ter drugi osebni prejemki na podlagi sistemizacije in zasedbe

delovnih mest v skladu z zakonom, normativi in standardi, metodologijo za določanje obsega
sredstev na udeleženca izobraževanja ter s kolektivno pogodbo in plače s prispevki in davki in
drugi osebni prejemki za pripravnike.
Plače za osnovni program osnovne šole v skladu z ZOFVI zagotavlja država, plače za dodatne
dejavnosti šole pa lokalna skupnost.
Šole bodo za izplačilo prvega obroka razlike v plači zaradi odprave tretje četrtine nesorazmerij
v osnovnih plačah potrebovale 207.592,00 EUR, verjetno bo podobna višina sredstev potrebna
tudi za izplačilo drugega obroka, za katerega pa izračuni še niso narejeni.
III. PREDLOG SKLEPA
Občinski svet Mestne občine Novo mesto po obravnavi sprejme naslednji s k l e p:
1.

Občinski svet Mestne občine Novo mesto opozarja Ministrstvo za izobraževanje,
znanost in šport k spoštovanju Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in
izobraževanja in ga poziva, da osnovnim in glasbeni šoli Mestne občine Novo
mesto zagotovi vsa potrebna sredstva za izplačilo ¾ odprave plačnih
nesorazmerij v osnovnih plačah za zaposlene, za katere se sredstva za plače
zagotavljajo iz državnega proračuna.
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