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ZACETEK SOLSKEGA LETA 2015/2016

Zadeva:

Ob zadnjih

pripravah

na zacetek

solskega

leta 2015/2016

yam

posredujemo

naslednja

obvestila:

ZAKON 0 SPREMEMBI ZAKONA 0 UVElJAVlJANJU

PRAVIC IZ JAVNIH SREDSTEV

Drzavni zbor Republike Siovenije je na seji dne 17. julija 2015 sprejel Zakon 0 spremembi
Zakona 0 uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (ZUPJS-D), ki je objavljen v Uradnem listu RS,

st. 57/2015.
Spremenjen zakon siri upravicence do subvencioniranega kosila ucencev. Sprememba se
vedno priznava brezplacno kosilo ucencem, pri katerih neto povprecna placa v Republiki
Sioveniji ne presega 18% na druzinskega clana.
Od 1. 1. 2016 pa bo pripadala subvencija kosila tudi ucencem, pri katerih povprecni mesecni
dohodek na osebo, ugotovljen v odlocbi 0 otroskem dodatku, znasa do 36% povprecne neto
place v Republiki Sioveniji, in sicer v naslednji visini:
•
•

nad 18 % do 30
visini 70 % cene
nad 30 % do 36
visini 40 % cene

% neto povprecne place v Republiki Sioveniji - subvencija pripada v
kosila,
% neto povprecne place v Republiki Sioveniji - subvencija pripada v
kosila.

V Centralni evidenci udelezencev vzgoje in izobrazevanja bomo pripravili ustrezen prikaz visine
subvencije kosila ucencev, v aplikaciji »8olska prehrana« pa bomo prilagodili zahtevek za
izplacilo.
Subvencija malice ucencev ostaja nespremenjena, pray tako je nespremenjena
tudi v solskem letu 2015/16 znasa 0,80 € dnevno na ucenca.

cena malice, ki

PRAVllNIKIO

NORMATIVIH

IN STANDARDIH

Skladno z Dogovorom 0 doloeitvi meril in kriterijev za plaeilo vrednotenja preizkusov znanja iz
nacionalnega preverjanja znanja v solskem letu 2014/2015, ki sta ga 16. 4. 2015 podpisala
Ministrstvo za izobrazevanje, znanost in sport ter Sindikat vzgoje, izobrazevanja, znanosti in
kulture Siovenije, je v postopku sprejemanja dopolnitev Pravilnika 0 normativih in standardih za
izvajanje programa osnovne sole, Pravilnika 0 normativih in standardih za izvajanje programa
osnovne sole v dvojezienih osnovnih solah in osnovnih solah z italijanskim uenim jezikom in
Pravilnika 0 normativih in standardih za izvajanje vzgojno-izobrazevalnih
programov za otroke
s posebnimi potrebami. V vseh treh pravilnikih se dodaja elen, ki doloea obveznost plaeila
vrednotenja preizkusov znanja iz nacionalnega preverjanja znanja na osnovi meril in kriterijev,
ki jih doloei minister, pristojen za izobrazevanje.

OR PORoellO

IN SISTEMIZACIJA

ZA SOlSKO

lETO 2015/2016

Skupaj s to okroznico vam posredujemo se okroznico 0 vnosu podatkov v aplikacijo OR poroeilo
in Sistemizacijo za solsko leto 2015/2016. Vokroznici so opredeljeni postopki vnosa, navodila in
roki za izpolnitev obeh aplikacij. Pravilen vnos podatkov neposredno vpliva na uspesno
poslovanje zavoda. Vneseni podatki bodo tudi osnova za pripravo Sklepov 0 spremembi in
dopolnitvi Sklepa 0 financiranju dejavnost za leto 2015, ki ste jih prejeli v marcu.
Prieakujemo, da podatke 0 novem solskem letu vnesete v OR poroeilo do ponedeljka, 14. 9.
2015, za glasbene sole in zavode za vzgojo in izobrazevanje otrok in mladostnikov s posebnimi
potrebami pa do petka, 28. 9. 2015.
Prosimo vas, da aplikacije pravoeasno in nataneno izpolnite.

FINANCIRANJE

DEJAVNOSTI ZA lETO 2015

Ministrstvo je v izdane sklepe 0 obsegu financiranja dejavnosti v letu 2015 (v nadaljevanju:
sklep) zapisalo, da bo v skladu s proracunskimi moznostmi ustrezno spremenilo visino sredstev,
ee bo ugotovilo, da se je obseg vzgojno-izobrazevalne dejavnosti zavoda (sole) s solskim letom
2015/2016 bistveno spremenil ali da obstajajo druge utemeljene okoliscine, ki vplivajo na obseg
sredstev.
Na osnovi dejanskega vpisa ucencev v solskem letu 2015/16 (kar boste natancno navedli na
obrazcu »OR-POR«) pripravite realno oceno realizacije stroskov dela in materialnih stroskov
navedenih v 3.elenu sklepa in nam v primeru, da sredstva po sklepu ne bodo zadoseala, do 28.
9. 2015 posredujte obrazlozitve primanjkljaja sredstev po sklepu za leto 2015. V obrazlozitvi
navedite in financno ovrednotite tako vareevalne ukrepe, ki ste jih izvedli v letu 2015, kakor tudi
razloge za dodatna sredstva. Ministrstvo bo obrazlozitve sol skrbno proucilo. Glede na veliko
stevilo sol se zelimo izogniti situaciji, ko bi bilo potrebno izdajati sklepe 0 spremembi sklepov
posamezni soli vee kot enkrat, zato ministrstvo namerava sklepe 0 spremembi sklepov izdati
takrat, ko bo znana tocna visina izplaeil z zapadlostjo v decembru 2015. Prosimo, da nam
podatke posredujte v obliki, kot vam jo predlagamo v nadaljevanju:
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Primer:

v EUR

Vrednost sklepa za
leto 2015

Ocena realizacije
stroskov dela in
materialnih stroskov
za leto 2015

1.500.000,00

1.505.000,00

Primanjkljaj sredstev
po sklepu za leto
2015

Informacija 0
ocenjeni visini
privareevanih
sredstev na osnovi
izvedenih ukrepov za
leto 2015

5.000,00

15.000,00

K preglednici prilozite obrazlozitve zapisanih zneskov.

ZUNANJIIZVAJALCI
Pri izvajanju razlienih aktivnosti, ki jih izvajate, veekrat sodelujejo zunanji sodelavci. Ti nimajo
statusa redno zaposlenih oseb v soli. Zakon 0 organizaciji in financiranju vzgoje in
izobrazevanja (ZOFVI) v 107.a elenu doloea, v katerih primerih oseba ne more skleniti
delovnega razmerja oziroma opravljati dela v soli. Na pOdroeju vzgoje in izobrazevanja ne more
skleniti delovnega razmerja oziroma opravljati dela oseba, ki:
•

je bila pravnomoeno obsojena zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po
uradni dolznosti, na nepogojno kazen zapora v trajanju vee kot sest mesecev,

•

je bila pravnomoeno obsojena zaradi kaznivega dejanja zoper spolno nedotakljivost.

Storilcem, ki jih opredeljuje ta zakonska doloeba, je potrebno onemogoeiti kakrsenkoli dostop do
otrok med poukom in med vsemi aktivnostmi, ki jih organizira sola oziroma omogoea njihovo
izvajanje. Zato pri vkljueevanju zunanjih oseb zahtevajte, da vam ob prijavi predlozijo potrdilo iz
kazenske evidence. Evidenco vodi Ministrstvo za pravosodje, ki je tudi pristojno za
posredovanje podatkov na osnovi pisne vloge, ali vloge, oddane po elektronski poti. Potrdilo 0
nekaznovanosti se praviloma izda se isti ali najkasneje naslednji dan po prejemu vloge. V
kolikor je potrebno dodatno preverjanje, lahko traja tudi dlje. Predlagamo, da potrdilo 0
nekaznovanosti ni starejse od 30 dni.

FINANCNO NACRTOVANJE
NARAVI

ONI OEJAVNOSTI

TER NAOSTANOARONIH

IZVEOB SOLE V

Sola pri naertovanju dni dejavnosti predvidi potrebna sredstva, ki jih prejme iz drZavnega
proraeuna za kritje programsko odvisnih materialnih stroskov in izvedbo obveznih ekskurzij. V
primerih, ko sola naertuje v okviru dni dejavnosti taksne aktivnosti, ki presegajo zagotovljeni
obseg sredstev, je potrebno ta nadstandard posebej opredeliti v letnem delovnem naertu. Ce
sola predvideva, da bodo za stroske izvedbe prispevali finaneni del starsi, jih mora 0 vseh
organizacijskih podrobnostih in stem povezanih stroskov vnaprej nataneno obvestiti. Starsi
morajo pri taki nadstandardni izvedbi sole v naravi sodelovati prostovoljno.
Iz podatkov 0 soli v naravi, ki jih posredujete ministrstvu, ugotavljamo, da na nekaterih solah
organizirate vee kot eno solo v naravi v vsakem razredu. Predlagamo, da sola pri naertovanju
stevila sol v naravi razmisli 0 dodani vrednosti taksnega ravnanja, saj je udelezba ueencev v teh
primerih precej nizka, torej ne dosega svojega namena, pa tudi pritozbe starsev so pogoste, ker
imajo stem dodatne finanene obveznosti.
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Ob tej priloznosti vas zelimo opozoriti, da nepremisljeno uvajanje nadstandardnih storitev lahko
pripomore k poveeevanju socialnih razlik med ueenci vase sole, zato nadstandardno ponudbo
sole skrbno naertujte.

SOLSKI KOLEDAR
V zvezi z razlago Pravilnika 0 solskem koledarju za osnovne sole in Pravilnika 0 solskem
koledarju za glasbene sole se se vedno pojav/ja napaeno razumevanje predpisov, zato
pojasnjujemo naslednje:
V skladu s tretjim odstavkom 7. elena Pravilnika 0 solskem koledarju za osnovne sole in 10.
elenom Pravilnika 0 solskem koledarju za glasbene sole lahko sola v letnem delovnem naertu
doloei, da se dva dneva pouka v solskem letu izvedeta v drugem terminu, kot ju za pouk doloea
solski koledar, ne more pa ju izvesti na dan, ko pouk ze poteka. Dneva, ki ju nameravate
nadomestiti v drugem terminu, ne smeta biti doloeena v istem tednu, razmik med njima pa mora
biti najmanj teden dni. V taksnem primeru soglasja ministrstva ne potrebujete, niti yam ni
potrebno posredovati obvestil 0 tem.
Na spletni strani ministrstva so objavljena podrobnejsa navodila 0 solskem koledarju.

UCBENIKI
V mesecu septembru bomo solam v skladu z napovedjo nakazali sredstva za uebenike.
Skrbniki uebeniskih skladov vnesejo podatke 0 nakupih v aplikacijo Trubar do 31. avgusta 2015.
Pri vnosu cen uebenikov je potrebno upostevati vse popuste. Ce raeunov do konca avgusta se
ne boste prejeli, vnesite podatke takoj po prejemu raeuna, najkasneje pa do konca septembra.
Podatki v aplikaciji morajo biti poenoteni s podatki raeunovodstva sole. Do konca septembra je
potrebno v aplikacijo Trubar vnesti tudi podatke in cene delovnih zvezkov in drugih uenih gradiv,
za katere je sola pridobila soglasje sveta starsev. Podatkov in cen 0 solskih potrebSeinah
(zvezki, ravnila, zemljevidi ... ) v to aplikacijo ne vnasajte.
Visina finanenih sredstev in obseg delitve teh sredstev za uebenike v osnovnih solah, ki izvajajo
prilagojene programa, bo d%eeno po pridobitvi podatkov 0 stevilu ueencev v teh solah

FOTOKOPIRANJE

IN ZAKON 0 AVTORSKIH IN SORODNIH PRAVICAH

Zelimo vas ponovno opozoriti na doloeila Zakona 0 avtorski in sorodnih pravicah (ZASP). Kot
materialno avtorsko pravico ZASP opredeljuje tudi pravico do reproduciranja, ki med drugim
vkljueuje tudi fotokopiranje. To pomeni, da brez dovoljenja avtorja reproduciranje varovanega
avtorskega dela ni dovoljeno. Od tega sp/osnega pravila ZASP v 50. elenu doloea izjemo za
tako imenovano privatno in drugo lastno reproduciranje, stem
da fizieni osebi dovoljuje
fotokopiranje ze objavljenega dela v najvee treh izvodov. Javni arhivi, jayne knjiznice ter
izobrazevalne in znanstvene ustanove lahko pray tako v najvee treh izvodih za lastne potrebe
prosto fotokopirajo avtorsko delo, ee to storijo iz lastnega primerka in ee pri tem nimajo namena
dosegati neposredne ali posredne gospodarske koristi.
Pri tem moramo opozoriti, da po ZASP ni dovoljeno fotokopiranje pisnih del v obsegu celotne
knjige, kamor sodijo tudi uebeniki, razen ee je njena naklada izerpana ze najmanj dye leti.
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Sola kot javna ustanova lahko torej samo za svoje lastne potrebe prosto fotokopira posamezne
dele oziroma odlomke uenega gradiva, vendar najvee v treh izvodih, in to iz lastnega primerka
in ee pri tem nima namena dosegati neposredne ali posredne gospodarske koristi. Ce je minilo
vee kot dve leti, odkar je natisnjena naklada uebenika posla, ga lahko fotokopira v celotnem
obsegu (vee kot 70 % oznaeenega stevila strani), vendar najvee v treh izvodih. ZASP ne
dovoljuje kopiranja celotnega uenega gradiva, npr. celih delovnih zvezkov.
V zvezi z odskodninami za fotokopiranje se vedno potekajo pogovori s predstavniki
avtorske in zalozniske organizacija za pravice reproduciranja GIZ - SAZOR.

IZVAJANJE ZDRAVSTVENE

Siovenske

VZGOJE (VZGOJE ZA ZDRAVJE) NA SOLAH

Sodelovanje med zdravstvenimi domovi in solami ima v Sioveniji ze dolgoletno tradicijo. Gre
predvsem za zagotavljanje
izvajanja preventivnega zdravstvenega
varstva za otroke in
mladostnike, kamor sodi tudi vzgoja za zdravje. Vzgoja za zdravje poteka v okviru rednih
sistematienih pregledov pa tudi izven njih, v sodelovanju in po dogovoru s solami tudi v solskem
prostoru.
Predpisi, ki ureJaJo podroeje izvajanja preventivnega zdravstvenega varstva za otroke in
mladostnike, se v zadnjem obdobju niso spremenili. Za zdravstvene domove oz. izvajalce se v
letosnjem letu spreminja Ie spremljanje izvajanja te dejavnosti.
Za izvajanje vzgoje za zdravje zdravstveni domovi dobijo namenska sredstva, kar pomeni, da
so te dejavnosti za otroke in mladostnike pa tudi pedagoske delavce in starse v dogovorjenem
obsegu brezplaene. Nekatere sole in zdravstveni domovi na ta naein sodelujejo ze vrsto let in
poroeajo 0 dobrem in ueinkovitem sodelovanju. Sole, ki takega sodelovanja se nimajo
vzpostavljenega, imajo moznost, da se z zdravstvenim domom, kamor njihovi solarji hodijo na
redne sistematske preglede, dogovorijo 0 moznostih sodelovanja in izvedbi razlienih dejavnosti
s podroeja vzgoje za zdravje na soli (tako za otroke, mladostnike kot tudi za ueitelje in starse).
Za pomoe pa se lahko obrnejo tudi na obmoene enote Nacionalnega instituta za javno zdravje.

DOPOLNILNO USPOSABLJANJE
V pomoe za pravilno izpolnjevanje aplikacij bomo pripravil dve dopolnilni usposabljanji:
•

Elektronska prijava na izobrazevanje KATIS, 24. - 28.8.2015,
zbirale do 20.8.2015 na naslovu katis.mizs@gov.si

•

Izobrazevanje za uporabo programa KPIS; usposabljanje bo v treh terminih 7., 8. in 9.
septembra 2015. Podrobnosti so v posebni okroznici (6034-7/2015/38)

KONFERENCA:
KREPITEV
IZOBRAZEVANJA - KEKS

IN

EVALVACIJA

KAKOVOSTI

V

predhodne prijave so se

SISTEMU

VZGOJE

IN

Vabimo vas k prijavi na nacionalno konferenco Krepitev in evalvacija kakovosti v sistemu vzgoje
in izobrazevanja - KEKS, ki bo 18. in 19. novembra 2015 v Kongresnem centru Brd pri Kranju.
Konferenca KEKS bo potekala v soorganizaciji Ministrstva za izobrazevanje, znanost in sport,
Zavoda RS za solstvo, Pedagoskega instituta in CMEPIUS-a.
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Na konferenco se lahko prijavite na spletni strani konference od 20. avgusta dalje do zapolnitve
mest. Kotizacije za udelezbo na konferenci ni.
Konferenca je namenjena ravnateljem, strokovnim delavcem, vkljucenim v sku pine za kakovost,
uciteljem, vzgojiteljem ter drugim strokovnim delavcem vrtcev, osnovnih in srednjih sol ter
drugih vzgojno-izobrazevalnih
ustanov, izobrazevalcem uciteljev, pedagoskim svetovalcem in
raziskovalcem s podrocja vzgoje in izobrazevanja.
Domaci in tuji vabljeni strokovnjaki bodo osvetlili kakovost iz razlicnih zornih kotov, omrezje
Eurydice pa bo predstavilo studijo 0 zagotavljanju kakovosti in evalvacij sol v Evropi. Udelezenci
bodo v okviru tematskih stez lahko spoznali skoraj sto dobrih praks s podrocja ugotavljanja in
zagotavljanja kakovosti iz slovenskih vrtcev in sol. Svoje izkusnje in razmisljanja bode lahko
izmenjevali v razpravi. Na voljo bo tudi pestra paleta delavnic.
Okvirni program konference
http://www.zrss.si/keks/

SRECANJE RAVNATELJIC

in prijavnica

sta

objavljena

na spletni

strani

konference.

IN RAVNATELJEV

XXIV. redno srecanje ravnateljic in ravnateljev osnovnih sol, osnovnih sol s prilagojenim
programom, zavodov za vzgojo in izobrazevanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami in
glasbenih sol bo predvidoma od 10. do 11. novembra 2015 v Portorozu. Podrobnosti so na
spletni strani Sole za ravnatelje:
www.solazaravnatelje.si/blog/20
13/0 1/09/strokovna-srecanja-in-posveti-v-solskem-letu-20
1213/

IZPIRANJE VODOVODOV
Ob zacetku solskega leta ne pozabite izvesti izpiranja vodovodnega omrezja. Med pocitnicami
je poraba vode v ucilnicah in prostorih, ki so namenjene pedagoskemu delu, manjsa ali povsem
ustavljena, zato priporocamo 15 - minutno intenzivno izpiranje omrezja. Podrobnejsa priporocila
in navodila glede pitne vode najdete na spletni strani Nacionalnega instituta za javno zdravje
(NIJZ).

S spostovanjem,

.~
ma

regor Mohorcic
. direktor Direktorata
o vzgojo in osnovno solstvo
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