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Zadeva:

S POSEBNIMI

ZACETEK SOLSKEGA LETA 2017/2018

Ob pripravah na zaeetek solskega leta 2017/2018 yam posredujemo naslednja obvestila:

IZVAJANJE PROGRAMA
Z novim solskim letom se v programu osnovna sola in v prilagojenih programih osnovne sole z
enakovrednim izobrazbenim standardom vseh solah v 3. razredu izvaja pouk tujega jezika. S
tem se koneuje udejanjanje zakonskega doloeila iz leta 2013 (Zosn-H; 45. elen).

SPREJETI PREDPISI

Pravilnik 0 merilih in metodologiji za dolocanje obsega sredstev za materialne stroske v
zavodih za vzgojo in izobrazevanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami, (Uradni
list RS st. 41/2017)
Pravilnik 0 merilih in metodologiji za dolocanje obsega sredstev za materialne stroske za
izvedbo programa dvojezicne osnovne sole in osnovne sole z italijanskim ucnim jezikom,
(Uradni list RS st. 41/2017)
Pravilnik 0 merilih in metodologiji za dolocanje obsega sredstev za materialne stroske za
izvedbo programa osnovne sole in programov osnovne sole s prilagojenim programom,
(Uradni list RS st. 41/2017)

Getrti odstavek 81. elena ZOFVI
doloea namene,
za katere se iz sredstev drzavnega
proraeuna v skladu s standardi in normativi zagotavljajo sredstva za kritje materialnih stroskov

osnovnosolskega izobrazevanja. ZOFVI prav tako doloca, da normativi in standardi obsegajo
tudi merila za vrednotenje materialnih stroskov.
Sredstva za programske materialne stroske (osnovna sola) in sredstva za vse materialne
stroske (zavodi za vzgojo in izobrazevanje otrok s posebnimi potrebami) so se do sedaj
dodeljevala na osnovi vsakoletnih sklepov ministra.
Pojem materialnih stroskov v teh pravilnikih predstavlja odhodke, ki se v skladu z ekonomsko
klasifikacijo javnofinancnih odhodkov po denarnem toku razvrscajo med izdatke za blago in
storitve.
Pomembna novost pravilnikov je, da ne dolocajo visino sredstev za vsak posamezni namen
posebej, ampak dajejo moznost soli, da pripadajoca sredstva sama razporeja glede na svoje
potrebe in prioritete.
Metodoloski kljuc za vrednotenje materialnih stroskov je stevilo oddelkov in stevilo ucencev.
Merilo za vrednotenje materialnih stroskov je stevilo tock posameznega kriterija. Stevilo tock za
vrednotenje materialnih stroskov je doloceno tako, da je okvirna visina letnih sredstev iz cenika
za leto 2016 pretvorjena v tocke na oddelek oziroma ucenca po posameznih programih.
Vrednost tocke trenutno znasa 5,00 €.
Pravilnik 0 merilih in metodologiji za dolocanje obsega sredstev za materialne stroske za
izvedbo programa osnovne sole in osnovne sole s prilagojenim programom ter Pravilnik 0
merilih in metodologiji za dolocanje obsega sredstev za materialne stroske za izvedbo
programa dvojezicne osnovne sole in osnovne sole z italijanskim ucnim jezikom vsebujeta
kriterij, da se vrednost tocke v solah, katerih ustanoviteljica ni mestna obcina, poveca za 3%.
Na ta nacin se solam izven mestnih sredisc, ki imajo tezji dostop do javnih ustanov, zagotovi del
dodatnih stroskov zaradi visjih prevoznih stroskov.
Pravilnik 0 merilih in metodologiji za dolocanje obsega sredstev za materialne stroske v zavodih
za vzgojo in izobrazevanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami doloca, da tem
zavodom
pripadajo
dodatni izredni stroski za izvedbo zakljucnega
izpita, mature,
predmaturitetnih preizkusov znanja in druge specificne namene, ce je to nujno za nemoteno
izvedbo programa.
Glede na specifiko posameznega programa solam pripadajo dodatne tocke za dele z ucenci
Romi ter za kritje stroskov javnega prevoza za ucence in dijake v vzgojnih zavodih, ki obiskujejo
solo izven zavoda.
V pravilnikih je dolocen tudi nacin dolocanja obsega materialnih sredstev za posamezno solo
oziroma zavod. Sredstva za materialne stroske posamezni soli se doloci za proracunsko leto
najkasneje do 31. januarja, pri cemer se uposteva stanje stevila ucencev in oddelkov na dan 15.
septembra solskega leta, ki se zacne pred pricetkom proracunskega leta. Koncni izracun
letnega obsega sredstev za materialne stroske se pripravi najkasneje do 30. oktobra
proracunskega leta, pri cemer se za obdobje od 1. 9. do 31. 12. proracunskega leta uposteva
stevilo ucencev in oddelkov na dan 15. septembra solskega leta, ki se je zacelo v
proracunskem letu.
Minister, pristojen za izobrazevanje, v januarju tekocega leta doloci vrednost
posamezno proracunsko leto in jo objavi na uradni spletni strani ministrstva.

tocke

za

S predlaganimi pravilniki ministrstvo tako uresnicuje zahtevo Racunskega sodisca, da se javnim
solam sredstva za kritje materialnih stroskov zagotavljajo z normativi in standardi, ki jih doloci
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minister, in sicer v skladu z dolocbami ZOFVI. Pri tem ministrstvo sledi nacelom
transparentnosti, preglednosti, odprtosti in odgovorne avtonomije ob ohranjanju ze dosezenih
standardov v slovenskem osnovnosolskem izobrazevanju.
Financiranje skladno z novimi Pravilniki se bo pricelo z januarjem 2018.

Pravilnik 0 vkljucevanju
iz izobrazevalnega
programa
izobrazevalni sistem, (Uradni list RS st. 25/2017)

Evropskih

sol

v slovenski

Pravilnik doloca enotna pravila za:
vkljucevanje otrok v
programe osnovnosolskega
izobrazevanja
iz posameznih
razredov primarne oziroma sekundarne stopnje evropskih sol,- vpis v 1. letnik oziroma
vkljucevanje v programe srednjesolskega izobrazevanja,
vpis v 1. letnik programov terciarnega (visjesolskega
oziroma visokosolskega)
izobrazevanja,
pretvorbo ocen iz spriceval programa Evropskih sol. v ocenjevalno lestvico.
Podrobnejsa predstavitev programa Evropskih sol in razlaga kljucnih dolocb
objavljena na spletni strani ministrstva - ENIC/NARIC centra.

pravilnika

bo

Pravilnik 0 upravljanju ucbeniskih skladov. (Uradni list RS, st. 27/17)
Podrobnejsa navodila 0 izvajanju pravilnika bode posredovana v posebni okroznici.

FINANCIRANJE OEJAVNOSTI ZA LETO 2017

V septembru boste prejeli Sklep 0 obsegu financiranja dejavnosti v obdobju od 1. 1. 2017 do 30.
11. 2017, s katerim se bo podaljsalo obdobje financiranja do vkljucno 30. 11. 2017 in na novo
dolocil obseg financnih sredstev, ki jih bo ministrstvo za obdobje od 1. 1. do 30. 11. 2017
zagotovilo solam. Koncne sklepe 0 letnem obsegu financiranja pa boste prejeli do konca leta
2017.
Zavodi za vzgojo in izobrazevanje otrok in mladostnikov
obsegu financiranja prejeli za vse leto.

s posebnimi potrebami ste sklepe

0

Sredstva za ucbeniske sklade:
Osnovnim solam bomo sredstva za ucbeniske sklade nakazali v ponedeljek 11. septembra.

NACRTOVANJE ONI OEJAVNOSTI, OBVEZNIH PLAVALNIH TECAJEV TER
NAOSTANOARONIH IZVEOB SOLE V NARAVI
Ponovno pozivamo k smotrni (financno vzdrzni) organizaciji dni dejavnosti, plavalnih tecajev in
nadstandardnih izvedb sole v naravi. Podrobnosti lahko preberete v okroznici, objavljeni
24.
8.2016.
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OR POROCllO

IN SISTEMIZACIJA ZA sOlSKO

lETO 2017/2018

V prilogi osnovnim in glasbenim solam posredujemo navodila za vnos podatkov v aplikaciji OR
poroeilo in Sistemizacija za solsko leto 2017/2018.
Osnovne sole s prilagojenim programom ter zavodi za vzgojo in izobrazevanje otrok
mladostnikov s posebnimi potrebami boste 0 roku vnosa podatkov obveseene naknadno.

in

SOLSKI KOlEDAR
V zvezi z razlago Pravilnika 0 solskem koledarju za osnovne sole in Pravilnika 0 solskem
koledarju za glasbene sole ponovno poudarjamo, da se v skladu s eetrtim odstavkom 5. elena
Pravilnika 0 solskem koledarju za osnovne sole pouk ne sme zaceti pred 7.30 uro. Pouk je
vsako organizirano, sistematieno podajanje uene snovi.
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.

SUBVENCIONIRANA

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 cena malice v solskem letu 2017/18 znasala 0,80 € dnevno na ueenca.
Ob tem ponovno 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«.
Sola naj se 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.

sOlSKA

SHEMA

V Solsko shemo za solsko leto 2017/18 se lahko prijavite se do 5. 9. 2017. Podrobnejse
informacije 0 prijavi in uporabniska navodila za prijavo lahko najdete v okroznici, ki smo vam jo
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posredovali dne
uporabnikom.

1. 6. 2017. V uporabniskih

navodilih je objavljen tudi kontakt za pomoe

Konec avgusta bodo objavljena tudi navodila za izvajanje Solske sheme, ki vam jih bomo
posredovali s posebno okroznico.

VKLJUCEVANJE
IZOBRAZEVALNI

OTROK
SISTEM

PRISELJENCEV

V

SLOVENSKI

VZGOJNO-

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/vklj ucevan je _priseljencev _v _ sistem_ vzgoje _in _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

DODATNA STROKOVNA
DRZAV

POMOC ZA UCENCE PRISELJENCE

IZ DRUGIH

Ce je v 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
pomoei na soli. V skladu z veljavno zakonodajo ure dodatne strokovne pomoei za ueence
priseljence niso element za sistemizacijo; vrednost ene realizirane pedagoske ure dodatne
strokovne pomoei je vsako leto doloeena s sklepom ministra.
Sredstva za plaeilo ur dodatne strokovne pomoei za ueence priseljence iz drugih drzav so
vkljueena v obseg finanenih sredstev financiranja dejavnosti.
Vlogo za odobritev dodatne strokovne pomoei ueencem 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 tednov). To predstavlja osnovo za izraeun letnega obsega ur za
interesne dejavnosti, ki se plaeujejo po realizaciji.
Iz skupnega obsega tako izraeunanih ur interesnih dejavnosti lahko osnovne sole v skladu s
pravilniki, ki urejajo normative in standarde, sistemizirajo 2 uri tedensko za otroski pevski zbor in
najvee 4 ure tedensko za mladinski pevski zbor, 3 ure interesnih dejavnosti tedensko s podroeja
umetnosti ter tehnike in tehnologije in 5 ur na skupino 5 ueencev 5. razreda letno za ueenje in
preverjanje voznje v cestnem prometu za kolesarski izpit.

5

V osnovnih solah s prilagojenim programom in zavodih za vzgojo in izobrazevanje otrok in
mladostnikov s posebnimi potrebami 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 financiranja dejavnosti za leto 2017.
Ministrstvo bo placevalo Ie tiste ure interesnih dejavnosti, ki so bile dejansko realizirane.
Zahtevke na ministrstvo posiljajte sproti, kot so se interesne dejavnosti izvajale; 10. oktobra za
mesec september; 10. novembra za mesec oktober ... in ne tako, da vsak mesec uveljavljate
isto stevilo ur, ki soli pripadajo po planu glede na predmetnik, dejansko pa ure v takem obsegu
niso bile izvedene. Prav tako ministrstvo ne bo upostevalo ur, ki jih boste v juliju in avgustu
poracunavali za celo solsko leto. Spremenjeni nacin financiranja interesnih dejavnosti sledi
zahtevam Racunskega sodisca.

DOPOLNJEVANJE

UCNE OBVEZNOSTI - (ZOFVI-J)

V solskem letu 2017/18 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 20% zakonsko
dolocenega obsega ucne obveznosti strokovnega delavca.

PROJEKTI
EVROPSKE
POSEBNIH POTREB

KOHEZIJSKE

POLITIKE

NA

PODROCJU

Ministrstvo je razpisalo vee javnih razpisov za podporo delu z otroki s posebnimi potrebami,
med drugimi tudi »Mreza strokovnih institucij za podporo otrokom s posebnimi potrebami in
njihovim druzinam« in »Celostna obravnava otrok s custvenimi in vedenjskimi motnjami v
vzgojnih zavodih«, v okviru katerih vzpostavljamo strokovne centre, ki bodo nudili tudi pomoc pri
delu z otroki s posebnimi potrebami v inkluziji.
Njihove predstavitve s kontaktnimi podatki bomo v kratkem objavili na spletni strani:
http://www.mizs.gov.si/si/delovna _podrocja/d irektorat_ za_predsolsko _vzgojo _in _ osnovno _ solst
vo/izobrazevanje _ otrok _ s_posebn im i_potrebam i/g radival .

SRECANJE RAVNATELJIC IN RAVNATELJEV
XXVI. redno srecanje ravnateljic in ravnateljev osnovnih sol, osnovnih sol s prilagojenim
programom, zavodov za vzgojo in izobrazevanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami in
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glasbenih sol bo predvidoma 6. in 7. novembra 2017 v Portorozu. Podrobnosti so na spletni
strani Sole za ravnatelje.

S spostovanjem,

PRILOGE OR:
1.

Vnos podatkov v aplikaciji OR porocilo in Sistemizacija za solsko leto 2017/2018

2.

Vnos podatkov v aplikaciji OR porocilo in Sistemizacija za glasbene sole za solsko leto
2017/18
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