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OBRAZLOŽITEV

OBČINA DIVAČA
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Št.: 603-0004/2014 - 3
Datum: 14. 10. 2014

OBČINSKI SVET
OBČINE DIVAČA

ZADEVA: ZAGOTAVLJANJE FINANCIRANJA DELA SPREMLJEVALCA DVEH OTROK NA
OSNOVNI ŠOLI DIVAČA
Osnovna šola dr. Bogomirja Magajna Divača je na Občino naslovila prošnjo za financiranje
spremljevalca za dva učenca.
V obrazložitvi Šola navaja, da se na šoli srečujejo z velikimi problemi v 1. in 2. razredu, saj sta v razred
vključena učenca, ki imata velike dolgotrajne zdravstvene oziroma vedenjske težave. Nujno bi na šoli
potrebovali osebo, ki bi skrbela posebej za ta dva učenca in tako pomagala njima in hkrati celemu
razredu, da bi pouk lahko potekal nemoteno. Za zaposlitev ene osebe potrebuje šola za šolsko leto
2014/15 cca 10.500,00 EUR. Sredstva za leto 2014 bi Občina zagotovila s prerazporeditvijo, saj
posebej planiranih ni, za leto 2015 pa bi bila planirana v proračunu za tekoče leto. Zagotavljanje
sofinancerskih sredstev bi se prilagajalo morebitnim spremembam skladno z razvojem oziroma
razreševanje nastale problematike.
Šola se je obrnila na pristojno ministrstvo, da bi lahko sistemizirala enega delavca za zgoraj navedene
potrebe, vendar ministrstvo ni ugodilo njihovi prošnji, napotili so jih na Občino. Občina je posredovala na
pristojno Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport prošnjo za mnenje o navedeni problematiki in
hkrati prošnjo za pomoč – odgovora še nismo prejeli.
Skladno z varovanjem osebnih podatkov učencev gradivu ne prilagamo podrobnejšega opisa
problematike – je pa na voljo na Občinski upravi.
Občinskemu svetu Občine Divača predlagam priloženo gradivo v obravnavo in odločitev.
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SPREMLJEVALEC UČENCEV NA OŠ DIVAČA
PREDLOG SKLEPA

PREDLOG SKLEPA
Številka:
Datum:

Na podlagi 16. člena Statuta Občine Divača (Uradni list RS, št. 6/14) je Občinski svet občine Divača na
______ redni seji dne,___________, sprejel naslednji

SKLEP
1.

Občina Divača podpira zaposlitev dveh delavcev za izvajanje pomoči in spremljanje dveh učencev
Osnovne šole Divača (1. in 2. razred) in bo iz občinskega proračuna zagotovila finančna sredstva za
kritje stroškov zaposlitve delavcev. Obseg in vsebino del in nalog delavcev določi Osnovna šola skladno
z določili odločbe pristojnega strokovnega organa, ki so učencema priznane.
2.

Finančna sredstva se zagotavljajo v obdobju od ________________ do 30. 6. 2014.

Ta sklep velja takoj.

3.
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Posredovati:
 Občinska uprava Občine Divača
 Osnovna šola dr. Bogomirja Magajne Divača, Ulica dr. Bogomira Magajne 4, Divača
Vložiti:


Zbirka dokumentarnega gradiva

