Praktični primeri plačila nadomeščanj

Upravičenost do sredstev za nadomeščanje iz naslova usposobljenosti
Delavec je upravičen do sredstev za nadomeščanje le v primeru, ko je za nadomeščanje
katerega opravlja tudi usposobljen.
Primeri:
1. Nadomešča se ura slovenščine. Uro nadomesti drugi učitelj slovenščine in izvaja pouk
slovenščine. Plačilo nadomeščanja: DA.
2. Nadomešča se ura slovenščine. Uro nadomesti učitelj matematike in izvaja pouk
matematike. Plačilo nadomeščanja: DA.
3. Nadomešča se ura slovenščine. Uro nadomesti učitelj matematike in izvaja pouk
slovenščine. Plačilo nadomeščanja: NE.
4. Nadomešča se ura podaljšanega bivanja. Uro nadomesti učitelj biologije. Plačilo
nadomeščanja: DA.

Učitelj dobi dodatno plačane le tiste ure nadomeščanja v posameznem tednu, ki
dejansko presegajo število ur tedenske učne obveznosti kot je učitelju določena za
šolsko leto.
Primeri:
1. Učiteljeva tedenska učna obveznost, kot mu je določena za tekoče šolsko leto je 25 ur
(3 ure povečane tedenske učne obveznosti po 124. členu ZOFVI: 22+3). Učitelj je v
določenem tednu opravil poleg 25 ur pouka, ki so mu določene za to šolsko leto, še 2
uri nadomeščanja, ki se izvaja kot pouk. Učitelj je s tem presegel tedensko učno
obveznost kot mu je določena za to šolsko leto. Učitelju za ta teden pripada plačilo za
5 ur povečane tedenske učne obveznosti. Ker so sredstva za 3 ure povečane tedenske
uče obveznosti, ki mu je določena za tekoče šolsko leto, že zagotovljena preko
aplikacije KPIS v okviru plačila povečane tedenske učne obveznosti, v modul
nadomeščanja ur vnesete samo 2 uri povečane tedenske učne obveznosti.

2. Učiteljeva tedenska učna obveznost, kot mu je določena za tekoče šolsko leto, je 22
ur, v posameznem tednu sta učitelju odpadli 2 uri pouka. V istem tednu je ravnatelj
učitelju določil 3 ure nadomeščanja, kise izvaja kot pouk. Učitelj (z 22 urno tedensko
učno obveznostjo) zaradi dveh odpadlih ur v tem tednu ni opravil vseh ur svoje
tedenske učne obveznosti, (22 - 2), je pa v istem tednu opravil 3 ure nadomeščanja, ki
se izvaja kot pouk in s tem presegel tedensko učno obveznost kot mu je določena za
to šolsko leto za 1 uro (22-2+3=21). V modul nadomeščanja se zato vnese le 1 ura
nadomeščanja, ki se izvaja kot pouk (in ne 3 ure).
Isti primer z drugačnim številom ur nadomeščanja, ki se izvaja kot pouk: učitelj ima
določenih 22 ur tedenske učne obveznosti. V posameznem tednu mu odpadeta 2 uri
pouka, hkrati je učitelj v tem istem tednu opravil 1 uro nadomeščanja, ki se izvaja kot
pouk. Učitelj z opravljeno uro nadomeščanja ni presegel tedenske učne obveznosti kot
mu je določena za to šolsko leto (22-2+1=21), zato v modul nadomeščanja ne vnašate
ur nadomeščanja kot pouk (ni dodatnih plačil povečane tedenske učne obveznosti).

3. Učiteljeva tedenska učna obveznost, kot mu je določena za tekoče šolsko leto, je 24 ur
(2 uri povečane tedenske učne obveznosti po 124. členu ZOFVI: 22+2). Učitelju so v
posameznem tednu odpadle 3 ure pouka, hkrati pa je učitelj v istem tednu opravil 3 ure
nadomeščanja, ki se izvaja kot pouk. Učitelj, (s 24 urno tedensko učno obveznostjo)
zaradi treh odpadlih ur v tem tednu, ni opravil vseh ur svoje tedenske učne obveznosti,
je pa v istem tednu opravil 3 ure nadomeščanja, ki se izvaja kot pouk, vendar s tem ni
presegel tedenske učne obveznosti kot mu je določena za to šolsko leto (24-3+3=24).
Učitelju v tem primeru pripada plačilo za 2 uri povečane tedenske učne obveznosti iz
sredstev, ki so že zagotovljena preko aplikacije KPIS v okviru plačila povečane
tedenske uče obveznosti, ki mu je določena za tekoče šolsko leto. V modul
nadomeščanja pa v tem primeru ne vnašate ur nadomeščanja, ki se izvaja kot pouk
Isti primer z drugačnim številom ur nadomeščanja, ki se izvaja kot pouk: Učitelj ima za
šolsko leto določenih 24 ur tedenske učne obveznosti (2 uri povečane tedenske učne
obveznosti, 22+2), v posameznem tednu mu odpadejo 3 ure, hkrati je učitelj v tem
istem tednu opravil 2 uri nadomeščanja kot pouk. Učitelj z opravljenima 2 urama
nadomeščanja kot pouk ni presegel tedenske učne obveznosti kot mu je določena za
to šolsko leto (24-3+2=23). Učitelju v tem primeru pripada plačilo za 2 uri povečane
tedenske učne obveznosti iz sredstev, ki so že zagotovljena preko aplikacije KPIS v
okviru plačila povečane tedenske uče obveznosti, ki mu je določena za tekoče šolsko
leto. V modul nadomeščanja pa ne vnašate ur nadomeščanja kot pouk.

Vnos ur nadomeščanja v Kpis
Ker se ure nadomeščanja za delavca v Kpis vnašajo na mesečnem in ne na tedenskem nivoju,
je potrebno vse ure nadomeščanja po posameznih tednih meseca, upoštevajoč navedene
primere, sešteti in jih kot seštevek ur nadomeščanja za izbrani mesec vnesti v Kpis.
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