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ZACETEK SOLSKEGA LETA 2016/2017

Ob pripravah na zaeetek solskega leta 2016/2017 yam posredujemo naslednja obvestila:

ZAKON
0
SPREMEMBAH
IN
DOPOlNITVAH
ZAKONA
FINANCIRANJU VZGOJE IN IZOBRAZEVANJA (ZOFVI-K)

OORGANIZACIJI

IN

V Uradnem listu RS, st. 46/16 je bil objavljena novela Zakona 0 organizaciji in financiranju
vzgoje in izobrazevanja (ZOFVI-K). Za delovanje osnovnih sol sta pomembnejsi dye dopolnitvi
zakona:
a)

Novi, 2.a elen ZOFVI nadgrajuje dosedanji 2. elen (cilji vzgoje in izobrazevanja) in zavezuje
sole k zagotavljanju varnega in spodbudnega uenega okolja. Glen eksplicitno doloea, da je
v soli prepovedano telesno kaznovanje otrok in vsakrsna druga oblika nasilja nad in med
otroki in neenakopravna obravnava, ki bi temeljila na spolu, spolni usmerjenosti, socialnem
ali kulturnem poreklu, veroizpovedi, rasni, etieni in narodni pripadnosti ter posebnosti v
telesnem in dusevnem razvoju. Vsebina tega elena se neposredno navezuje na izvajanje
17. elena Evropske socialne listine Sveta Evrope, ki doloea, da imajo otroci in mladostniki
pravico do ustreznega socialnega, pravnega in ekonomskega varstva oziroma, da se jim
zagotavlja ueinkovito uresnieevanje pravice do izobrazevanja v okolju, ki spodbuja celovit
razvoj njihove osebnosti in njihovih telesnih in dusevnih zmogljivosti.
V tem smislu je potrebno preveriti dosedanja izhodisea vzgojnih naertov. Pray tako
svetujemo, da ueenci ne opravljajo nalog dezurstva na vhodih v solo. Sola mora sama
zagotoviti primeren rezim prihajanja in odhajanja oseb v solske prostore. Ueenci nimajo
nikakrsnih pooblastil za izvajanje nadzora.

b)

Pet; odstavek 107.a elena je dopolnjen z dikcijo, da oseba, zoper katero je uveden kazenski
postopek za kaznivo dejanje zoper spolno nedotakljivost, ne sme sklepati pogodb 0
zaposlitvi na podroeju vzgoje in izobrazevanja niti opravljati dela v vzgojno-izobrazevalnem

sistemu. To pomeni, da je z navedenimi osebami poleg prepovedi sklepanja pogodb 0
zaposlitvi, prepovedano tudi sklepanje drugih vrst pogodb (avtorske, podjemne itd) in
kakrsno koli sodelovanje na podrocju vzgoje in izobrazevanja.
Pri vkljucevanju zunanjih sodelavcev v vzgojno-izobrazevalne
aktivnosti sola od teh oseb
zahteva potrdilo iz kazenske evidence 0 nekaznovanosti. Evidenco vodi Ministrstvo za
pravosodje, ki je tudi pristojno za posredovanje podatkov, na osnovi pisne vloge ali vloge,
oddane po elektronski poti. Predlagamo, da potrdilo 0 nekaznovanosti ni starejse od 30 dni.

SPORAZUM 0 REPRODUCIRANJU AVTORSKIH DEL PREK OBSEGA IZ 50. ClENA
ZAKONA 0 AVTORSKI IN SORODNIH PRAVICAH
V Uradnem listu RS st. 54/16 je objavljen Skupni Sporazum 0 reproduciranju avtorskih del prek
obsega iz 50. clena Zakona 0 avtorski in sorodnih pravicah v vrtcih in solah v Republiki
Sioveniji.
Sporazum se bo pricel uporabljati

od 1. 9. 2016 dalje.

Podrobna navodila 0 namenu in uporabi sporazuma so bila posredovana solam v okroznici st.
603-42/2015/44 z dne 25.7.2017.
Sporazum ne velja za osnovne sole s prilagojenim programom in zavode za vzgojo in
izobrazevanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami, saj naj bi jih SAZOR k pogajanjem
povabil naknadno.

PRAVllNIK 0 SPREMEMBAH IN DOPOlNITVAH PRAVllNIKA 0 PREVERJANJU IN
OCENJEVANJU ZNANJA TER NAPREDOVANJU UCENCEV V GlASBENIH SOlAH
V Uradnem listu RS stevilka 39/16, z dne 3. 6. 2016, je bil objavljen Pravilnik 0 spremembah in
dopolnitvah Pravilnika 0 preverjanju in ocenjevanju znanja ter napredovanju ucencev v
glasbenih solah. Spremenjen in dopolnjen pravilnik podrobneje ureja ocenjevanje ucencev na
nastopu pri predmetih instrument, petje, pies, komorna igra in orkester, ocenjevanje ucencev
prvih razredov ter moznost vlozitve ugovora na oceno. Pravilnik na novo dodaja definicijo letne
ocene in podrobneje ureja nacin obvescanja ucencev, ki niso vpisani v glasbeno solo, so pa
opravljali izpite v glasbeni soli. Spremenjen in dopolnjen pravilnik se zacne uporabljati 1. 9.
2016.

FINANCIRANJE DEJAVNOSTI ZA lETO 2016
V mesecu marcu ste sole prejele Sklepe 0 obsegu financiranja dejavnosti v letu 2016 do
vkljucno 5. 9. 2016. V zacetku meseca septembra boste sole prejele sklep 0 spremembi Sklepa
o obsegu financiranja dejavnosti v letu 2016, s katerim se bo podaljsalo obdobje financiranja do
vkljucno 30. 11. 2016 in na novo dolocil obseg financnih sredstev, ki jih bo ministrstvo za
obdobje od 1. 1. do 30. 11. 2016 zagotovilo solam. Koncne sklepe 0 letnem obsegu financiranja
pa boste sole prejele do konca leta 2016.
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Zavodi za vzgojo in izobrazevanje

otrok in mladostnikov

s posebnimi potrebami ste sklepe a

obsegu financiranja prejeli za celo leta.

FINANCNO NACRTOVANJE ONI OEJAVNOSTI,
NAOSTANOARONIH IZVEOB SOLE V NARAVI

OBVEZNIH

PLAVALNIH

TECAJEV

TER

Zaradi aktualnosti ponovno povzemamo lanskoletna navodila pri naertovanju dni dejavnosti ter
nadstandardni izvedbi sale v naravi:
Pri naertovanju dni dejavnosti upostevajte obseg materialnih sredstev, ki jih prejmete iz
drzavnega proraeuna. V primerih, ko naertujete v okviru dni dejavnosti 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 a
vseh organizacijskih podrobnostih in stem povezanih stroskih vnaprej nataneno obvestiti.
Predlagamo, da pri naertovanju sol v naravi razmislite a stevilu sol v naravi, ki jih nameravate
izvesti. Ne taka malo sol organizira vee sol v naravi v istem solskem letu tudi za isto generacijo
ueencev. Starsi se zaradi vse veeje finanene obremenjenosti s plaeevanjem nadstandardnih
storitev sale vse pogosteje pritozujejo nad ravnanjem sol.
Ob tej priloznosti vas zelimo ponovno opozoriti, da nepremisljeno uvajanje nadstandardnih
storitev lahko pripomore k poveeevanju socialnih razlik med ueenci. Pozivamo vas, da vse
nadstandardne ponudbe vase sale skrbno naertujete.
Kritje stroskov izvajanja plavalnega teeaja:
Za kritje dela materialnih stroskov izvedbe teeaja plavanja ad leta 2004 dalje ministrstvo
namenja dodatna sredstva na ueenca v 3. razredu. Znesek sredstev na ueenca 3. razreda v letu
2016 v skladu s Sklepom a merilih za zagotavljanje sredstev za kritje materialnih stroskov
osnovnih sol je 16,48 €. Sredstva so sestavni del meseenega nakazila materialnih stroskov.
Sredstva za kritje dodatnih stroskov, ki nastanejo v zvezi z izvedbo teeaja plavanja lahko
zagotovi lokalna skupnost ali donatorji. Za izvedbo teeaja plavanja se praviloma ne doloei
prispevka ueencev, saj se za izvedbo teeaja plavanja zagotavljajo sredstva iz drzavnega
proraeuna. Ce se teeaj plavanja izvede v okviru sale v naravi, se prispevek ueencev doloei
skladno s Pravilnikom a financiranju sale v naravi, pri eemer je potrebno prispevek znizati tudi
za sredstva, ki jih sale za izvedbo teeaja plavanja prejmejo v okviru programskih materialnih
stroskov.

OR POROCILO IN SISTEMIZACIJA

ZA SOLSKO LETO 2016/2017

Skupaj s to okroznico yam posredujemo se okroznico a vnosu podatkov v aplikacijo OR poroeilo
in Sistemizacijo za solsko leta 2016/2017. V okroznici so opredeljeni postopki vnosa, navodila in
roki za izpolnitev obeh aplikacij. Pravilen vnos podatkov neposredno vpliva na uspesno
poslovanje zavada.
Prieakujemo, da podatke a novem solskem letu osnovne sale vnesete v OR poroeilo do eetrtka,
15. 9. 2016. Za osnovne sale s prilagojenim programom in zavode za vzgojo in izobrazevanje
otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami je ta rok petek, 30. 9. 2016.
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SOLSKI KOLEDAR
V zvezi z razlago Pravilnika 0 solskem koledarju za osnovne sole in Pravilnika 0 solskem
koledarju za glasbene sole se se vedno pojavlja napaeno razumevanje predpisov, zato
pojasnjujemo naslednje:
a)

V skladu s eetrtim odstavkom 5. elena Pravilnika 0 solskem koledarju za osnovne sole se
pouk ne sme zaeeti pred 7.30 uro. Pouk je vsako organizirano, sistematieno podajanje uene
snovi.

b)

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 vam ni potrebno posredovati obvestil 0 tem. Za prvi in zadnji dan pouka pa
velja, da ju ni mogoee izvajati na drug delovni dan, kakor je solam na podlagi omenjenih
doloeb pravilnika dana moznost za dva izmed preostalih dni pouka v solskem letu. Prvi dan
pouka je zakonsko doloeen, zadnji dan pouka pa je doloeen s 3. elenom pravilnika
ki
doloea, da osnovna sola pouk izvaja v dveh ocenjevalnih obdobjih: prvo ocenjevalno
obdobje traja od 1. septembra do 31. januarja, drugo pa od 1. februarja do 24. junija, razen
za ueence 9. razreda, za katere traja do 15. junija. V 14. elenu pravilnika pa je doloeeno, da
se na zadnji dan pouka razdelijo sprieevala in obvestila 0 sodelovanju pri interesnih in
drugih dejavnostih.

Na spletni strani ministrstva so objavljena podrobnejsa navodila

sUBVENCIONIRANA

0

solskem koledarju.

SOLsKA PREHRANA UCENCEV

Zakon 0 solski prehrani doloea, da ceno malice doloei s sklepom minister, pristojen za
izobrazevanje, praviloma pred zaeetkom vsakega solskega leta. V skladu s sklepom ministrice
bo tako cena malice v solskem letu 2016/17 znasala 0,80 € dnevno na ueenca.
Ob tem opozarjamo, da ima sola pravico vpogleda do subvencij za malico ali kosilo Ie za
ueence, ki so na obrok prijavljeni. Zato sme sola podatek 0 prijavi na malico ali kosilo ueenca v
CEUVIZ vnesti Ie na podlagi prijave na solsko prehrano, ki jo starsi oddajo na predpisanem
obrazcu. Za lazji vnos in pregled podatkov v aplikaciji CEUVIZ 0 ueencih, ki so prijavljeni na
solsko prehrano, sta znotraj aplikacije na povezavi »Podpora« objavljeni spletni publikaciji z
naslovom »CEUVIZ - Prijava na prehrano« in »CEUVIZ - Pregled subvencij za prehrano«.
Ponovno tudi opozarjamo, da se sola v primeru suma na nepravilnost podatkov obrne na
vsebinske skrbnike aplikacije na MIZS ali na naslov ceu.mss@gov.si, ne pa na CSD in tudi
starsev naj ne napotuje tja.
V primeru vsebinskih neskladij med pridobljenimi podatki na soli in prieakovanji starsev (npr. ko
je potrebna vsebinska interpretacija odloebe 0 otroskem dodatku), pa naj se starsi za pojasnilo
obrnejo na CSD,. Pri tem lahko sola ueencu oziroma njegovim starsem izpise »Poroeilo 0
udelezencu«, na katerem so navedeni vsi podatki 0 prejetih odloebah.
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UCBENIKI
Obnova uebeniskih skladov v osnovni soli poteka v skladu z naertom, ki je bil sprejet 2015, kar
pomeni, da bodo uebeniski skladi obnovljeni postopno v roku treh let. Vsako leto 2015,2016 in
2017 je zagotovljenih 3 milijone evrov za obnovo uebeniskega sklada za posamieno vzgojnoizobrazevalno obdobje.
V letu 2015 so bili prioritetno obnovljeni uebeniski skladi za tretje vzgojno-izobrazevalno
obdobje, z obnovo smo nadaljevali tudi v letosnjem solskem letu, kjer se je prioritetno obnavljalo
uebenike za drugo izobrazevalno obdobje. V prihodnjem letu se bode obnavljali uebeniski skladi
za drugo in prvo vzgojno-izobrazevalno
obdobje. Na ministrstvu smo v letu 2015 ustanovili
delovno skupino za pripravo celovitega in vzdrznega modela prenove uebeniske politike.
Sestavljena je iz predstavnikov zaloznikov, starsev, zdruzenja ravnateljev osnovnih sol,
sindikatov, Zavoda RS za solstvo, Centra za poklicno izobrazevanje in predstavnikov
ministrstva. Cilj je predvidoma do konca leta pripraviti trajnostno in vzdrzno naravnan model
uebeniskih skladov.
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 2016.
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 20. 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.

VKLJUCEVANJE
SISTEM

OTROK

PRISELJENCEV

V SLOVENSKI

VZGOJNO-IZOBRAZEVALNI

Tudi v novem solskem letu lahko sole prieakujete vkljueevanje otrok prosilcev za mednarodno
zaseito in otrok z mednarodno zaseito. Vse informacije v zvezi stem dobite na nasi spletni
strani:
http://www.mizs.gov.si/si/vkljucevan
je _priseljencev _v _ sistem _ vzgoje jn_izobrazevanja/
Na spletni strani Zavoda RS za solstvo so objavljena gradiva za ueenje in poueevanje
slovenseine kot drugega jezika; http://www.zrss.si/objava/vkljucevanje-otrok-beguncev
V pripravi je postopek vrednotenja izobrazevanja mladoletnikov
izobrazbeni ravni kot vstopni pogoj za vpis v srednjo solo.

brez

listin

0 dosezeni

Ob nameravani vkljueitvi otrok prosilcev za mednarodno zaseito in otrok z mednarodno zaseito
bo vsaka sola predhodno posebej obveseena.

DODATNA STROKOVNA POMOC ZA UCENCE PRISELJENCE IZ DRUGIH DRZAV
Ce je na vasi soli vee ueencev priseljencev iz drugih drzav, ki se v Republiki Sioveniji solajo
prvo oziroma drugo leto in potrebujejo pomoe, organizirajte in izvajajte ure dodatne strokovne
pomoei v skupini. Ueence vkljueite tudi v dopolnilni pouk ter v oblike individualne in skupinske
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pomoci na soli. V skladu z veljavno zakonodajo ure dodatne strokovne pomoci za ucence
priseljence niso element za sistemizacijo; vrednost ene realizirane pedagoske ure dodatne
strokovne pomoci je vsako leto dolocena s sklepom ministra.
Sredstva za placilo ur dodatne strokovne

pomoci za ucence priseljence

iz drugih drzav so

vkljucena v obseg financnih sredstev financiranja dejavnosti.
Vlogo za odobritev dodatne strokovne pomoci ucencem priseljencem boste oddali na
posebnem obrazcu, ki bo objavljen prvi teden v septembru na spletni strani MIZS. Ce ste vlogo
ze posredovali na dosedanjem obrazcu, je ni potrebno obnoviti.

INTERESNE DEJAVNOSTI
V skladu s predmetnikom sta za interesne dejavnosti namenjeni 2 uri tedensko na oddelek za
cas trajanja pouka (38 ted nov). To predstavlja osnovo za izracun letnega obsega ur za
interesne dejavnosti, ki se placujejo po realizaciji.
Iz skupnega obsega tako izracunanih ur interesnih dejavnosti lahko osnovne sole v skladu s
pravilniki, ki urejajo normative in standarde, sistemizirajo 2 uri tedensko za otroski pevski zbor in
najvec 4 ure tedensko za mladinski pevski zbor, 3 ure interesnih dejavnosti tedensko s podrocja
umetnosti ter tehnike in tehnologije in 5 ur na skupino 5 ucencev 5. razreda letno za ucenje in
preverjanje voznje v cestnem prometu za kolesarski izpit.
V osnovnih solah s prilagojenim programom in zavodih za vzgojo in izobrazevanje otrok in
mladostnikov s posebnimi potrebami osnovne sole se v skladu s pravilnikom, ki urejajo
normative in standarde, sistemizirajo 2 uri tedensko za otroski pevski zbor in najvec 4 ure
tedensko za mladinski pevski zbor, 3 ure interesnih dejavnosti tedensko s podrocja umetnosti
ter tehnike in tehnologije v drugem in tretjem vzgojno-izobrazevalnem obdobju po prilagojenem
programu z enakovrednim izobrazbenim standardom in 5 ur na skupino 3 ucencev 5. razreda
letno za pripravo in izvedbo kolesarskega izpita.
Ure interesnih dejavnosti, ki so sistemizirane, se odstejejo od skupnega obsega planiranih ur
interesnih dejavnosti, ki se placujejo po realizaciji. Sredstva za izvedbo interesnih dejavnosti so
vkljucena v obseg financnih sredstev za leto 2016.

PREDVIDENE

SPREMEMBE

PREDPISOV

Nacrtujemo spremembe Zakona 0 osnovni soli na podrocju razsirjenega programa in izvajanj
nacionalnega preverjanja znanja. Prav tako se bo iskala moznost za umestitev drugega
obveznega tujega jezika.
V pripravi sta tudi Pravilnik 0 financiranju sole v naravi, s katerim bomo natancneje opredelili
dolocanje cene sole v naravi in Pravilnik 0 merilih za vrednotenje materialnih stroskov za
izvedbo programa osnovne sole. S slednjim zelimo urediti stabilnost in transparentnost
financiranja programskih materialnih stroskov.
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DOPONJEVANJE

UCNE OBVEZNOST - (ZOFVI-J)

V solskem letu 2016/17 lahko strokovni delavci, ki imajo v soli sklenjeno delovno razmerje za
nedolocen cas v obsegu polnega delovnega casa, pa jim ni mogoce zagotoviti zakonsko
dolocenega obsega za poucevanje predmetov, za katere izpolnjujejo vse z zakonom in drugimi
predpisi dolocene pogoje, in je to potrebno zaradi nemotenega izvajanja vzgojno-izobrazevalne
dejavnosti, dopolnjujejo ucno obveznost pri drugih predmetih v obsegu do 30% zakonsko
dolocenega obsega ucne obveznosti strokovnega delavca.

DELOVANJE ZASEBNIH
REPUBLIKI SLOVENIJI

VRTCEV IN SOL, KI IZVAJAJO

MEDNARODNE

PROGRAME

V

S 15. julijem 2016 je zacel veljati Zakon 0 izvajanju mednarodnih programov s podrocja vzgoje
in izobrazevanja (Uradni list RS, st. 46/2016 - ZIMPVI), ki daje zasebnim vrtcem in solam, ki v
Republiki Sioveniji izvajajo mednarodne programe v tujem jeziku, pravno podlago, da se vpisejo
v register pri Ministrstvu za izobrazevanje, znanost in sport. Kljub vpisu v register pa ti vrtci in
sole ne bodo del nasega vzgojno-izobrazevalnega
sistema, zanje ne bo veljala podrocna
zakonodaja, ki ureja vzgojo in izobrazevanje in zato za svoje delovanje ne bodo upraviceni do
javnih sredstev.
Starsi lahko pravico do svobodne izbire uresnicujejo tudi tako, da otroka vpisejo v zasebni vrtec
ali zasebno solo, ki izvaja mednarodni program v tujem jeziku in je registriran pri Ministrstvu za
izobrazevanje, znanost in sport.
Starsi, ki bode svojega otroka namesto v osnovno solo v solskem okolisu, v katerem otrok
stalno ali zacasno prebiva, vpisali v zasebno osnovno solo, ki izvaja mednarodni program v
tujem jeziku, bodo osnovni soli do zacetka tekocega solskega leta predlozili obvestilo 0 vpisu
otroka v zasebno solo. Obvestilo 0 vpisu mora vsebovati ime in priimek otroka, datum
njegovega rojstva, EMSO, kraj rojstva, stalno ali zacasno prebivalisce ter ime in naslov
mednarodne sole oz. kraja, kjer bo izobrazevanje potekalo.
Ucencem osnovne sole, ki bode obiskovali zasebno solo, ki izvaja mednarodni program v tujem
jeziku, bo ta sola izdala spricevalo, ki bo imelo znacaj tuje listine in se bo v primeru vkljucitve v
slovensko osnovno solo obravnavalo v skladu s 44. clenom Zakona 0 osnovni soli. V primeru
vpisa oziroma vkljucitve soloobveznih otrok s tujimi listinami 0 izobrazevanju v osnovnosolsko
izobrazevanje v Republiki Sioveniji, osnovna sola na podlagi dokazil ugotovi, v kateri razred se
bo otrok vkljucil. Pri tem sola uposteva predlozena dokazila 0 predhodnem izobrazevanju in
starost otroka. Sola pri vkljucitvi otroka lahko uposteva tudi njegovo poznavanje slovenskega
jezika.
Ucenci, ki bodo od 1. 9. 2016 dalje vkljuceni v zasebno osnovno solo, ki izvaja mednarodni
program v tujem jeziku, morajo biti se vedno vpisani v osnovno solo, ki izvaja javno veljavni
program, v skladu z dolocbami Zakona 0 osnovni soli. V zasebno solo, ki izvaja mednarodni
program v tujem jeziku, se bode prepisali takoj, ko bo odlocba 0 vpisu sole, ki izvaja
mednarodni program v tujem jeziku v register postala dokoncna.
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SRECANJE RAVNATELJIC

IN RAVNATELJEV

XXV. 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 8. do 9. novembra 2016 v Portorozu. Podrobnosti so na spletni
strani Sole za ravnatelje.

S spostovanjem,

PRILOGE:
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