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Podporno okolje - normativno 

 Sprejeta je bila novela ZOFVI (2016) 

 učno okolje 

 javna mreža organizacij za  

izobraževanje odraslih 

 socialnovarstveni zavodi 

 CEUVIZ 

 V pripravi novela ZOFVI 

 javno/zasebno,  

 imenovanje ravnateljev 

 šolski skladi 



Podporno okolje - normativno 

 Sprejet Zakon o izvajanju mednarodnih programov s področja vzgoje in izobraževanja 

 Sprejeta novela Zakona o knjižničarstvu 

 Sprejeta Uredba o merilih za oblikovanje javne mreže (mestne občine) 

 Sprejet Pravilnik o strokovnem  

izpitu strokovnih delavcev na  

področju VIZ 

 Sprememba pogojev za pristop k  

strokovnemu izpitu 

 Uveljavitev pedagoške prakse 

 Uveljavitev organizirane aktivnosti z otroki 



Podporno okolje – normativno 
 Novela Zakona o osnovni šoli (predlog) 

 rekonceptualizacija razširjenega programa, TJ 

 opredelitev drugih organiziranih  

oblik dela (dosedanje podaljšano bivanje.) 

 ureditev brezplačnega prevoza,  

 sprememba izvajanja NPZ,  

 povečanje predmetov pri preverjanju izobraževanja na domu,  

 nova opredelitev preverjanja znanja za učence s posebnimi potrebami, ki se izobražujejo na domu, 

 ureditev glob za objavljanje razvrstitev dosežkov NPZ. 

 Pravilnik o merilih za vrednotenje materialnih stroškov za izvajanje programa osnovne šole (predlog) 

 Programsko financiranje materialnih stroškov, 

 Šole bodo imele možnost avtonomnega razporejanja sredstev, 

 Osnova financiranja je število učencev in oddelkov, 

 Posebej se vrednoti delo z Romi. 



Podporno okolje – normativno 

 Novela Pravilnika o šoli v naravi (predlog) 

 Šole v naravi so standardne in nadstandardne.   

 Iz državnega proračuna se za program osnovne šole  
zagotovijo sredstva za financiranje ene šole v naravi  
eni generaciji učencev (standardna).   

 Šola za izvedbo obvezne šole v naravi izbere praviloma CŠOD.   

 Nadstandardna šola v naravi poteka strnjeno največ šest dni. 

 Določene so omejitve stroškov tako na učenca kot tudi strokovnih delavcev in zunanjih 
sodelavcev. 

 Pravilnik o normativih in standardih za izvajanje programa osnovne šole (predlog) in PP 
(predlog) 

 sprememba je vsebovala novo opredelitev financiranja dela s tujci. Število ur za izvedbo programa bi se 
povečalo glede na dane potrebe.  

 soglasja MF nismo prejeli. Financiranje poteka na osnovi lanskoletnega sklepa.   

 Samo OŠ: V razmisleku so spremembe na področju normativov za poučevanje NIP, delo čistilk… 



Podporno okolje – normativno 

 Učbeniki 

 Pravilnik o potrjevanju učbenikov 

 Pri spremembi programa izdelati oceno skladnosti potrjenih učbenikov s prenovljenim 

programom, UN 

 Obveza za brezplačni odstop avtorskih pravic za potrebe prevoda za slepe in slabovidne 

(ZASP, 48a. člen) 

 Menjava učbenikov na 5 let 

 Pravilnik o upravljanju učbeniških skladov 

 Sredstva dodeljena šoli glede na število učencev 



Sodelovanje z deležniki – realizirani projekti 

 Podporna okolja in razvojna uporaba ESS sredstev  

 profesionalni razvoj učitelja; ustvarjalnost, inovativnost,  
nadarjenost; pripravništvo;  
vajeništvo; center inovacij, znanosti in kreativnosti idr.  

 Prva zaposlitev v vzgoji in izobraževanju 

 Popestrimo šolo 

 Dvig poklicnih kompetenc učiteljev 

 Dvig socialnih in državljanskih kompetenc strokovnih delavcev v VIZ – ponujeno izobraževanje vsem šolam 

 Krepitev kompetenc  strokovnih delavcev na področju vodenja inovativnega vzgojno-izobraževalnega zavoda 

 Vzpostavitev, dopolnitev in pilotni preizkus modela ugotavljanja in zagotavljanja kakovosti 

 Razvoj in udejanjanje inovativnih učnih okolij in prožnih oblik učenja za dvig splošnih kompetenc (objava 4.11.) 

 Vodenje in upravljanje inovativnih učnih okolij in Posodobitev organizacije vodenja in upravljanja s podatki v inovativnih učnih 
okolij  

 Razvoj in implementacija e-ocenjevanja pri splošni maturi in Evalvacija in spremljanje kakovosti vzgojno-izobraževalnega 
sistema s pomočjo mednarodnih raziskav in študij  

 pilotni projekt kot osnova za sistemsko ureditev na področju PP 

 Mreža podpornih inštitucij (vzpostavitev strokovnih centrov) 

 Spodbujanje socialne vključenosti otrok in mladih s PP v lokalno okolje 



Sodelovanje z deležniki – tik pred 

objavo razpisa 

 Krepitev kompetence podjetnosti in prožnega  

prehajanja med izobraževanjem in okoljem v  

osnovnih šolah – objavljen v petek 3.2. 

 Informatizacija 

 Spodbujanje prožnih oblik učenja in  

podpora kakovostni karierni orientaciji za nadarjene – v pripravi 

 Inovativni pristopi pedagoškega vodenja –  

 Prva zaposlitev: Pomočnik/ca vzgojitelja sem  

 Zgodnja obravnava otrok s PP  (razpis objavil MZ, MIZŠ sodeluje) - objavljen 

 Pilotni projekt kot osnova za sistemsko ureditev na področju PP 

 Celostna obravnava otrok s čustvenimi in vedenjskimi motnjami v vzgojnih zavodih 

 Projekti na področju zaposlovanja v pomoč VIZ pri delu z otroki s PP 

 Zaposlovanje asistentov za delo z otroki s posebnimi potrebami v vzgojno-izobraževalnih zavodih 

 Spodbujanje sodelovanja vzgojno-izobraževalnih zavodov z nevladnimi organizacijami na področju dela z  

otroki s posebnimi potrebami 



Zaposleni 

 Odprava plačnih anomalij: 

 v skupini J (vsa delovna mesta) 

 v skupini D (pomočnice vzgojiteljic) 

 v skupini B (ravnateljice/ravnatelji) 

 Delovni čas 

 Izhodišča sprejeta na vladi 

 pogajanja v teku 



Sodelovanje z deležniki 

 združenje ravnateljev,  

 strokovna javnost 

 sindikati,  

 združenja občin, 

 starši, 

 … 

 



Hvala vam za trud in sodelovanje. 


