OBČINA KANAL OB SOČI
Občinski svet

PREDLOG

Na podlagi 14.a člena Pravilnika o pogojih za ustanavljanje javnih osnovnih šol, javnih
osnovnih šol in zavodov za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi
potrebami ter javnih glasbenih šol ( Uradni list RS, št. 16/1998 in spremembe), ter 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) je občinski svet na svoji…redni seji dne…………sprejel

SKLEP
O PONOVNEM AKTIVIRANJU PODRUŽNČNE ŠOLE KAL NAD KANALOM

1.
Občina Kanal ob Soči kot ustanoviteljica v šolskem letu 2010/2011 ponovno aktivira
Podružnično šolo Kal nad Kanalom.
2.
V PŠ Kal nad Kanalom se ustanovi en oddelek 1. razreda za 4 učence.
V matični osnovni šoli Kanal se organizirata dva oddelka 1. razreda za 27 učencev. V
oddelkih poučujeta tudi druga strokovni delavca ves čas pouka.
3.
Občina zagotovi sredstva z rebalansom proračuna za leto 2010 ter potrdi sistemizacijo za
potrebna delavna mesta.
4.
Sklep velja takoj.
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Župan
Andrej Maffi

Obrazložitev:
Občinski svet Občine Kanal ob Soči je s sklepom z dne 25.1.2007 odločil, da se status
podružnične šole s šolskim letom 2007/08 ne spreminja, da pa se šolski okoliš podružnične
šole Kal nad Kanalom vključi k šolskemu okolišu podružnične šole Levpa. Občinski svet je
nato 29.5.2008 sprejel sklep o začasnem prenehanju delovanja Podružnične šole Kal nad
Kanalom za obdobje enega leta, ki ga je potem s sklepom v letu 2009 podaljšal za nedoločen
čas, kot tudi za Podružnično šolo Levpa.
V šolskem letu 2010/11 je v 1. razred OŠ Kanal vpisano 31 otrok, od tega so starši vpisali 4
otroke v podružnično šolo Kal nad Kanalom.

OŠ Kanal bo imela v šolskem letu 2010/2011 dva oddelka 1. razreda za 27 otrok v matični
šoli v Kanalu in en oddelek za 4 otroke v Podružnični šoli Kal nad Kanalom. Ministrstvo za
šolstvo bo financiralo en oddelek 1. razreda na matični šoli v Kanalu.
Svet staršev in svet šole OŠ Kanal sta postavila zahtevo po zagotavljanju enakih
nadstandardov za vse prvošolce in s tem v povezavi zahtevala, da se v Kanalu zagotovi tudi
drugo učiteljico v vsakem oddelku 1. razreda ves čas pouka (priloga 2x).
Za organiziranje treh oddelkov 1. razreda (dva v Kanalu in en v Kalu nad Kanalom) bo tako
občina morala zagotoviti finančna sredstva in sicer:
- za plače zaposlenim
o za leto 2010 ( sept., oktober, november, december) 12.329,00 EUR
+ 2 x 11.000€
o za leto 2011
36.987,00 EUR
+ 2 x 33.000€
MIN financira samo 1 oddelek v Kanalu (priloga).
Občina je v proračunu za leto 2010 kot nadstandard že zagotovila sredstva za 1,1 učitelja. Ker
bodo oddelki organizirani drugače kot je izkazovala statistika (vpisali naj bi 36 prvošolcev),
se že zagotovljena sredstva 1,1 učitelja prerazporedi.
Financiranje:
KANAL:
• 1.a = 1 učitelja financira MIN + drugi učitelj = Občina z rebalansom
• 1.b = 0,68 učitelja MIN, 0,32 = Občina (je že zagotovljen v proračunu 2010) +
drugi učitelj = občina z rebalansom
Drugega učitelja v obeh oddelkih zagotovi občina z rebalansom (11.000€ za
obdobje september – december 2010. Izračun je narejen na osnovi dokumenta,
ki je bil posredovan v predlogu za proračun 2010 v oktobru 2009 - priloga F)
• Jutranje varstvo = MIN
• Podaljšano bivanje = MIN
SKUPAJ za rebalans: 2 druga učitelja
KAL
• 1.K = 0,78 učitelja je že v proračunu (1,1 – 0,32 = 0,78); ostalo je potrebno
zagotoviti z rebalansom.
• PB = do 15.15 = zagotoviti z rebalansom
• JV = v sklopu vrtca (dodatnih stroškov ni)

SKUPAJ za rebalans: delež učitelja + PB
Opremo za učilnico v Kalu nad Kanalom zagotovi matična šola ( ni stroškov).
Stroški za ureditev prostora v podružnični šoli:
- nabava vrat
285,10 EUR
Predelavo prostora in montažo vrat opravi krajevna skupnost in starši.
Morebitna dodatna pojasnila: milka.zimic@guest.arnes.si

Kanal, 1.6.2010

Priloge:
• Mnenje sveta staršev (7.5.2010)
• Sklep sveta šole (13.5.2010)
• Dopis ministrstva (12.5.2010)

Župan
Andrej Maffi, l.r.

