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ZAPISNIK 6. IZREDNE SEJE SVETA ŠOLE v mandatnem
obdobju 2016-2020
Seja je potekala v sredo, 25. 10. 2017, ob 16.30 v zbornici šole.
Prisotni: R. Richter, B. Skodlar, V. Benčan, K. Jaklič, M. L. Opaka, Ana U. Konjajeva, B. Jordan Fleten, B. Zrnec in
povabljeni Simona Kralj ter Barbara Gros
Odsotni: B. Petkovič, M. Lebar, R. Rugelj in povabljena I. Šušteršič
Predsednica je pozdravila vse prisotne in predlagala naslednji dnevni red:
1.
2.

Problematika poslovanja računovodstva šole.
Potrjevanje aneksa k pogodbi ravnateljice.

Prisotni niso imeli pripomb in sprejet je bil
Sklep 1/6: dnevni red se potrdi.
Ad1)
Predsednica je besedo predala ravnateljici Simoni Kralj.
Dne 3. 10. 2017 je računovodkinja opozorila na manjše nakazilo MIZŠ za plačo ravnateljice, dne 9. 10. 2017 pa je
ravnateljica ugotovila, da ji je bila od novembra 2013 (sprememba mandata in manjše število oddelkov) do septembra
2017 izplačana previsoka plača za en (1) plačni razred.
Računovodkinja je povedala, da ji ravnateljica ni dajala obvestil MIZŠ o plači, ki ga ravnateljica dobi 1 x letno ob
spremembi delovne dobe. Obvestilo pošljejo osebno na ime ravnateljice, računovodkinja pa mesečno dobiva obrazec
za izplačilo plače, kjer je točno naveden znesek plače in prispevkov (priloga 1).
Ravnateljica je sprejela odgovornost za premajhno kontrolo svoje plače, ker je preverjala zgolj prehrano, prevoz in
ostale stroške dela, bruto osnove pa ne.
Po zakonu delavcu ni potrebno vračati preveč izplačane plače (če gre za napako delodajalca), vendar gre v tem
primeru za plačo delodajalca delodajalcu.
Ravnateljica je poudarila, da gre za denar šole in moralno odgovornost in da bo sredstva vrnila v celoti. Gospa Burja
je izračunala, da je bilo preveč izplačanih 2.859,28 EUR neto (priloga 2).
Računovodkinja je po Aktu o sistematizaciji v opisu del in nalog odgovorna za zakonito, pravilno in pravočasno
izvajanje nalog finančno-računovodske službe in je dolžna opozarjati na spremembe, preverjati pravilnost podatkov,
izplačil in plačil (priloga 3).
Posledično je ravnateljica naročila računovodkinji, da z vsemi delavci preveri pravilno izplačilo plač za september
2017 v povezavi z delom in poučevanjem v novem šolskem letu.
Računovodkinja je dne 10. 10. 2017 pisno izjavila, da od ravnateljice ni nikoli prejela navodila o izplačilu plač in da je
do napake prišlo zaradi neupoštevanja plače, navedene na mesečnem izpisu MIZŠ (priloga 4).
Dne 24. 10. 2017 je bilo računovodkinji v skladu s predpisi in obveznostmi delodajalca izročeno pisno opozorilo na
neizpolnjevanje obveznosti in dolžnosti z možnostjo odpovedi delovnega razmerja v primeru, da bi v enem letu
prišlo do podobne kršitve v povezavi z izplačilom plač delavcem šole.
Ravnateljica je povedala, da je bil namen sklica izredne seje:
- Seznanitev predstavnikov sveta šole z nastalo problematiko.
- Prošnja za obročno vračanje preveč izplačane plače. Na začetku po 79,42 EUR; v primeru, da bo MIZŠ
dvignilo plačne razrede ravnateljem, pa bo znesek ustrezno povečala glede na razliko v plačnem razredu. Za
čim prejšnje vračilo bo nakazala tudi polovico regresa v letu 2018.
- V bodoče bo tudi bolj pozorna na izplačila plač vsem delavcem, v roku enega leta pa bo naročila revizijo
poslovanja zavoda v obsegu sredstev, ki bodo na voljo za ta namen.

-

Z dnem 31. 12. 2017 nam je zunanja računovodkinja odpovedala sodelovanje zaradi zdravstvenih razlogov.
Potrebno bo poiskati novega izvajalca, ki bo vodil knjige in bilance, dokler se Irena Šušteršič ne upokoji
(priloga 5)
Gospod Richter je vprašal, kdaj je računovodkinja opazila spremembo plače, ali je preverjala bruto plače
ravnateljice ter kolikšno bo mesečno vračilo. Odgovor ravnateljice: opazila je v oktobru, preverjala ni,
mesečno vračilo bo znašalo najmanj 79,42 EUR.
Drugih vprašanj ni bilo, zato je bil sprejet
Sklep 2/6: člani sveta šole so se seznanili s problematiko poslovanja računovodstva šole in ravnateljici
soglasno odobrili vračanje preveč izplačane plače v višini 79,42 EUR neto/mesec (36 obrokov).

Ad2)
Ravnateljica je pojasnila, da ni potrebno skleniti aneksa k pogodbi, ker je bila ob začetku drugega mandata v
novembru 2013 sklenjena nova pogodba o zaposlitvi, kjer je bil že naveden 46. plačni razred.
Ostalih pripomb in vprašanj ni bilo.
Seja je bila zaključena ob 16.45.
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