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OSNOVNIM SOlAM

Zadeva: Dodatna pojasnila k okroznici Informacije 0 zagotavljanju financnih
sredstev za delovanje ucbeniskega sklada v solskem letu 2017/18

Spostovani!
One 10. 5. 2017 smo yam poslali okroznico 0 prihodnjem delovanju in financiranju
ucbeniskega sklada. V zvezi z navedeno okroznico yam v nadaljevanju posredujemo
dodatne informacije.
Ponovno poudarjamo, da v skladu z nacrtom menjave ucbenikov iz ucbeniskega
sklada, ki je bil sprejet leta 2015 ter s Pravilnikom 0 potrjevanju ucbenikov, zamenjava
ucbenikov v ucbeniskem skladu poteka postopno v obdobju treh let. V preteklih dveh
letih je potekala zamenjava ucbenikov za tretje in drugo vzgojno izobrazevalno
obdobje, fetos pa poteka prednostna zamenjava ucbenikov za prvo vzgojno
izobrazevalno obdobje.
Letni obseg sredstev za ucbeniski sklad posamezne sole se doloci v skladu s
predhodno poslano okroznico. Pri dolocitvi sredstev se uposteva stanje stevila ucencev
in oddelkov na dan 15. septembra solskega leta,' ki se zacne pred zacetkom
proracunskega leta. Namenska raba sredstev se evidentira v aplikaciji »Trubar«. Nacin
upravljanja in vodenja ucbeniskih skladov bo urejen z novim pravilnikom.
V okviru prejetih sredstev sola nakupi
vkljucno 9. razreda ter ucna gradiva
razreda. Ucna gradiva za prvi razred
zvezki, ki so potrebni za izvedbo pouka

ucbenike (tudi e-ucbenike) za ucence od 2. do
(tudi e-ucbenike in e-gradiva) za ucence 1.
so lahko ucbeniki, delovni ucbeniki in delovni
v prvem razredu osnovne sole.

Solam je omogoceno avtonomno razpolaganje s prejetimi sredstvi in dolgorocnejse
nacrtovanje ucbeniske politike na ravni sole. Pri izvajanju ucbeniske politike mora sola
upostevati veljavnost ucbenikov, ne zaracunavanje izposojevalnin ter nakup ucnih
gradiv za 1. razred. Avtonomno odlocanje zavezuje sole h kakovostnem izboru
ucbenikov za vse razrede ter ucnih gradiv za ucence 1. razreda.
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