Občina Kanal ob Soči
Občinski svet

P R E D LO G

Občinski svet Občine kanal ob Soči je na podlagi 16. člena Statuta občine kanal ob Soči (
Uradne objave, Primorske novice št. 41/03 in 17/06 ter Uradni list RS, št. 70/07 in 51/08) na
svoji 24. redni seji dne 14.5.2009 sprejel naslednji

SKLEP
o določitvi kriterijev za sofinanciranje nadstandardnega programa v javnih zavodih
osnovnih šol in vrtcev

1. Občina Kanal ob Soči bo sofinancirala drugega strokovnega delavca v posameznem
oddelku 1. razreda devetletke v primeru, da je število učencev v posameznem oddelku
nad 19 učencev.
2. Občina Kanal ob Soči bo v proračunu občine zagotovila sredstva v višini za
financiranje prevozov otrok na tekmovanja in prireditve v višini 6 najemov 50
sedežnega avtobusa. Iz tega fonda se bo na predlog obeh šol koristilo sredstva za
sofinanciranje prevozov na tekmovanja, prireditve.
3. Za sofinanciranje šole v naravi občina zagotavlja sredstva v višini 25 EUR na otroka.
4. Kriteriji za delovanje vrtca v času počitnic so sledeči:
v času jesenskih, zimskih in poletnih počitnic bo vrtec deloval, če bo število otrok vsaj
za dve polni skupini,
v času novoletnih in prvomajskih počitnic bo vrtec deloval če bo število otrok vsaj za
1 polno skupino,
v Vrtcu Kal nad Kanalom bo vrtec deloval, če bo število otrok vsaj za pol oddelka.

Obrazložitev:
Težka gospodarska in finančna situacija, ki ima svetovne razsežnosti, nas zagotovo ne bo
obšla. Tečejo priprave na novo šolsko leto, zato je prav, da občinski svet razpravlja in sprejme
določene kriterije glede sofinanciranja nadstandarda, ki je bil že vse od ustanovitve občine
ustno dogovorjen, občinski svet pa je finančna sredstva za dogovorjen nadstandard potrjeval
ob sprejemanju proračuna oz. rebalansa. Občina Kanal vsako novo šolsko leto odobri in
financira določen nadstandardni program za obe šoli in oba vrtca. Ker se določene postavke
ponavljajo skozi več let, predlagamo, da se te postavke določi in normativno opredeli.
Za šoli je informacija pomembna za načrtovanje nadstandarda, ali ga bo financirala občina v
enakem (ustno dogovorjenem obsegu) kot prejšnja leta oziroma skladno s predlagano 1. točko
sklepa s predlogom iskanja notranjih rezerv v šolah pri drugem učitelju 1. razreda devetletke,
ter določitev kriterijev financiranja nadstandarda, navedenega v preostalih točkah
predlaganega sklepa

1. razred devetletke
Pravilnik o normativih in standardih za izvajanje programa osnovne šole v 4. členu določa
obseg pouka drugega učitelja v 1. razredu devetletke na naslednji način:
- od 15 do 23 učencev 10 ur
- od 24 do 28 učencev 15 ur
Ker predmetnik v prvem razredu predvideva 20 ur tedensko (4 pedagoške ure dnevno) iz tega
izhaja, da bi drugi učitelj poučeval v oddelku dnevno 2 uri v prvem primeru in 3 ure v drugem
primeru. Zaradi boljše organizacije so občine v takih primerih praviloma kot nadstandard
plačevale razliko do 20 ur na teden. Tako bi bila v 1. razredu dva učitelja za polni delovni čas
– torej 20 pedagoških ur tedensko. Predlagamo, da se sofinanciranje nadstandarda uredi s
sklepom občinskega sveta, v katerem predlagamo za sofinanciranje občine dvig spodnje meje
na 20 učencev v enem oddelku.
2. Prevozi otrok na tekmovanja, prireditve
Obe šoli sodelujeta na medobčinskih, regijskih, državnih tekmovanjih v znanju, na športnem
področju, v projektih, na prireditvah itd. Prav bi bilo, da bi se poiskalo način in obliko, ki bi
omogočala načrtovati sredstva, ki bi jih občina šolama namenila za delno kritje stroškov za
prevoze. Ti so največkrat velik stroške in ga šola sama težko zmore pokriti. Ne bi pa bilo
prav, da bi zaradi tega šoli manj sodelovali tudi izven zavoda, saj je vsaka aktivnost na
omenjenih področjih tudi promocija občine.
3. Sofinanciranje šole v naravi
Obe šoli ponujata bogat program izvenšolskih dejavnosti. S to ponudbo so zelo zadovoljni
vsi: učenci, starši in učitelji. Največ koristimo usluge domov CŠOD, kjer bivanje delno
sofinancira MŠŠ, zato je cena dnevne oskrbe zelo ugodna. Največji stroške je tako prevoz na
določeno lokacijo, kjer izvajamo tedensko šolsko delo v naravi. Tudi tu imamo s šolama
ustaljen (a le ustni) dogovor o tem, da občina prispeva določen znesek na otroka kot pomoč
pri kritju stroškov Šole v naravi. Predlagam, da se ta ustaljena praksa, ki je koristna in
hvalevredna tudi formalizira s sklepom občinskega sveta.
4. Delovanje vrtca v času šolskih počitnic
V času šolskih počitnic v obdobju zadnjih 3 šolskih let v Osnovni šoli Kanal je bil obisk vrtca
sledeč:
• jesenske počitnice: povprečno 2 polni skupini
• novoletne počitnice:
o 10 – 15 otrok
o silvestrovo = do 8 otrok
o vrtec smo 2x zaprli, ker vpisanih otrok ni bilo
• zimske počitnice: povprečno 2 skupini
• prvomajske počitnice: 2 skupini; ko je šlo samo za 2 dni, smo vrtec naknadno zaprli.
• poletne počitnice: 30 – 40 otrok
Zastavlja se vprašanje delovanja vrtca ob dnevih, ko je »most«; npr. med božičem in novim
letom, ob dnevih, ko je med prazniki en sam dan ali dva delovna dneva. Vrtec izvede pred
krajšimi počitnicami (novembrske, novoletne, prvomajske) vpis. Podatki iz vpisa nikdar ne
držijo 100% (starši otroka ne vpišejo, pa ga pripeljejo, drugi pa otroka vpišejo »za vsak
slučaj«). Tako se je zgodilo, da smo imeli v zadnjih treh letih 1x vrtec zaprt cel teden in 1x
zaprt na silvestrovo, ker je bil vpisan 1 sam otrok in smo se straši dogovorili, da ostane v

njihovi oskrbi. 2x smo vrtec zaprli naknadno, saj smo vpisane otroke čakali do 9.30, pa jih ni
bilo. Taki dnevi so neracionalni (vzgojiteljica pride delat, kuhinja dela, kurjava obratuje,…)
Smiselno je določiti spodnje število otrok, za katere bo vrtec deloval oz. določiti režim
koordinacije med obema vrtcema (Kanal in Deskle). Posebej pričakuje Osnovna šola Kanal
stališče do počitniškega delovanja vrtca Kal, saj je na to vezano kombiniranje dopustov
hišnika in čistilke, kombiniranje prevozov hrane.
Občinskemu svetu predlagam, da razpravlja in sprejme kriterije o sofinanciranju
nadstandarda.
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