MESTNA OBČINA NOVO MESTO
Občinski svet
Odbor za družbene dejavnosti
Številka: 9002-6/2014
Datum: 15.2. 2017

ŽUPANU IN OBČINSKEMU SVETU
MESTNE OBČINE NOVO MESTO

ZADEVA:
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Poročilo s 16. seje Odbora za družbene dejavnosti z dne 15. 2. 2017 se nanaša na naslednjo
točko s predloga dnevnega reda 20. seje Občinskega sveta Mestne občine Novo mesto:
8. Predlog odloka o proračunu Mestne občine Novo mesto za leto 2018 – prva
obravnava
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MESTNA OBČINA NOVO MESTO
Občinski svet
Odbor za družbene dejavnosti
Številka: 9002-6/2014
Datum: 15. 2. 2017
ŽUPANU IN OBČINSKEMU SVETU
MESTNE OBČINE NOVO MESTO
ZADEVA:

POROČILO ODBORA ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI

Odbor za družbene dejavnosti je na 16. seji dne 15. 2. 2017 obravnaval naslednjo točko s
pristojnosti odbora z dnevnega reda 20. seje Občinskega sveta Mestne občine Novo mesto:
8. Predlog odloka o proračunu Mestne občine Novo mesto za leto 2018 – prva
obravnava
K 8. točki
Predlog odloka o proračunu Mestne občine Novo mesto za leto 2018 – prva obravnava
Odbor za družbene dejavnosti se je seznanil z gradivom in z vidika pristojnosti odbora sprejel
I.
ugotovitve in predloge
Odbor za družbene dejavnosti predlaga Občinskemu svetu, da župan in Občinska
uprava v predlogu proračuna za leto 2018:
1. za delovanje Društva upokojencev zvišata planirani znesek iz 25.000 eur na
30.000 eur (+ 5.000 eur), saj prvotno planirana sredstva ne zadoščajo za
normalno delovanje društva;
2. v postavki 03091203 Osnovna šola Dragotin Kette naj se zagotovijo dodatna
sredstva v višini 30.000 eur za zaposlitev strokovnega delavca - logopeda;
Obrazložitev:
Iz te postavke bi se Osnovni šoli Dragotin Kette financirala zaposlitev strokovnega
delavca – logopeda (sredstva za plače, prispevke delodajalca, regres za letni dopust
in drugi osebni prejemki).
Informativni izračun stroškov dela za logopeda začetnika in svetnika:
1)
LOGOPED III - začetnik 30 PR (plačilni razred)
bruto plača
1.373,40
prispevki 16,10%
221,12
prehrana
77,28
regres 1/12
67,08
-------------------------------------skupaj mesečno: 1.738,88 -> 20.866,56 letno
**************************************************
2) LOGOPED I - svetnik 48PR (plačilni razred)
bruto plača
2.782,25
prispevki 16,10%
447,94
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prehrana
77,28
regres 1/12
50,00
-------------------------------------skupaj mesečno: 3.357,47 -> 40.289,64 letno
**************************************************
Na OŠ Dragotin Kette se šolajo otroci s posebnimi potrebami, ki izkazujejo še
bistveno večjo potrebo po logopedski strokovni obravnavi. Glede na letni delovni
načrt 2017 je v posebni program (PP) v letošnjem šolskem letu všolanih 35 otrok in
na nižji izobrazbeni standard (NIS) 62 otrok. Od teh jih okvirno potrebuje logopedsko
obravnavo 90% otrok na PP in okrog 50% na NIS.
OŠ za učence s posebnimi potrebami ne morejo imeti sistematiziranega delovnega
mesta logopeda, ker ministrstvo zagovarja stališče, da je za te otroke logoped
zagotovljen v sklopu razvojnih ambulanti, preko zdravstvenega resorja. Frekvenca teh
obravnav je bistveno premajhna (1x mesečno in tudi redkeje), da bi zagotavljala
ustrezen razvoj otroka na govornem področju. Tako se je že uveljavila praksa v
primerljivih šolah v Sloveniji, da je financiranje logopeda prevzela lokalna skupnost.
3. v proračunski postavki 10074001 LAS za preprečevanje zasvojenosti naj se
zvišajo planirana sredstva iz 20.000 eur na 23.000 eur.
Sredstva se prerazporedijo iz proračunske postavke 2307084001 Investicijski
odhodki - Mladinsko ustvarjalno središče (znižanje postavke iz 350.000 eur na
347.000 eur);
Obrazložitev:
Vse večja razširjenost različnih zasvojenosti ter enostavna dostopnost do drog med
mladimi je signal, da je potrebno veliko več vložiti pri edukaciji in osveščanju mladih,
kako nevarne so droge in kakšne posledice le-te prinašajo. Postavka je kljub porastu
razširjenosti drog že leta nespremenjena, zato je potrebno zagotoviti tudi dodatna
proračunska sredstva.
4. v proračunski postavki 05082001 Knjižnica Mirana Jarca naj se zvišajo planirana
sredstva iz 848.302 eur na 906.835 eur;
Obrazložitev:
Že od decembra 2015 dalje se ne upoštevajo povišanja plač zaposlenih, ki so
posledica zakonsko opredeljenih napredovanj, za materialne stroške in programske
stroške knjižnice.
II.
sklep
Odbor za družbene dejavnosti predlaga Občinskemu svetu Mestne občine Novo
mesto, da sprejme predlog odloka o proračunu Mestne občine Novo mesto za leto
2018 v prvi obravnavi z upoštevanjem pobud in predlogov iz I. točke tega sklepa, do
katerih se župan in Občinska uprava opredelita do druge obravnave.
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