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Zadeva:          ZAČETEK ŠOLSKEGA LETA 2020/2021 
 

 

Spoštovane ravnateljice, spoštovani ravnatelji, 

 

ob pripravah na začetek šolskega leta 2020/2021 vam posredujemo naslednja pojasnila: 

 

1. ZAČETEK POUKA 

 

Šolsko leto 2020/2021 se začne v torek, 1. septembra 2020. Za vse učence bo pouk 

potekal v skladu s šolskim koledarjem. Glede na trenutno epidemiološko sliko boste šole 

svoje delo načrtovale v skladu z »modelom B«, ki je podrobneje vsebinsko opredeljen v 

publikaciji Vzgoja in izobraževanje v Republiki Sloveniji v razmerah, povezanih s covid-

19 (v nadaljevanju: publikacija COVID-19). Model B ne zahteva sistemskih sprememb v smislu 

spreminjanja zakonodaje, saj gre za utečen način organizacije dela, pri čemer se smiselno 

upoštevajo priporočila za ohranitev varnosti in zdravja udeležencev izobraževanja. Pri izvajanju 

tega modela lahko v šolah prakso opravljajo tudi študenti pedagoških študijskih programov, ob 

upoštevanju vseh zdravstvenih ukrepov, ki veljajo v posamezni šoli.  

 

Pomembno je, da  že na prvi šolski dan zagotovite varno in zdravo učno okolje. Šola zagotovi 

preventivna zaščitna sredstva in opremo za vsaj mesec dni vnaprej v okviru materialnih 

stroškov. Ob ostalih preventivnih ukrepih je smiselno vse udeležence izobraževanja opozoriti, 

naj se vzgojno-izobraževalnega procesa že od prvega dne naprej udeležujejo le zdravi učenci in 

zaposleni, brez znakov obolenj. Seznanitev učencev z razredniki in ostalimi strokovnimi delavci 

šole ter z ravnateljem naj poteka po varnostnem protokolu, ki ga pripravi vsaka šola. Pri 

izvajanju posameznih aktivnosti se v največji možni meri izogibajte združevanju večjih skupin. 

Pri tem opozarjamo naj glasbena šola za prvi šolski dan pripravi protokol prihodov in odhodov 

učencev. 

 

Pred prvim šolskim dnem šola starše obvesti o pogojih, pod katerimi učenci lahko pridejo v šolo 

v skladu s priporočili na str. 89, v publikaciji COVID-19. V  prilogi št. 1  prilagamo vzorec 

obvestila, usklajenega z NIJZ, ki ga pred začetkom pouka posredujete staršem. 
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Prvi šolski dan je poseben dogodek za učence 1. razreda in njihove starše. Predlagamo, da 

šola posebej poskrbi za ustrezen protokol, pri čemer naj bo zagotovljen primeren prostor, kjer 

bo mogoče upoštevati higienska priporočila.  

 

Na prvi šolski dan učence seznanite s preventivnimi higienskimi ukrepi, ki so pogoj za ohranitev 

zdravega in varnega učnega okolja. Spodbudite jih k trajnostnemu načinu prihajanja v šolo, kot 

sta hoja in kolesarjenje.  

 

Zavodi za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov, ki ste ustanovljeni za delo z otroki s 

čustvenimi in vedenjskimi motnjami, že ves čas delujete v polnem obsegu in pri tem upoštevate 

splošna higienska priporočila ter oblikujete individualne protokole, prav tako individualne 

protokole pripravite ostali zavodi, vendar pri tem upoštevajte specifična zdravstvena stanja otrok 

v posameznem zavodu.  

 

2. PREHAJANJE DNEVNIH MIGRANTOV,  

 
Državljani Slovenije ne glede na bivališče in tujci s stalnim ali začasnim prebivališčem v 
Sloveniji, ki prihajajo iz držav članic EU ali schengenskega območja, lahko v skladu z Odlokom 
o odrejanju in izvajanju ukrepov za preprečitev širjenja nalezljive bolezni COVID-19 na mejnih 
prehodih na zunanji meji, na kontrolnih točkah na notranjih mejah in v notranjosti Republike 
Slovenije (Uradni list RS št. 112/20 z dne 20. 8. 2020) v Slovenijo vstopijo brez karantene, 
če predložijo dokazilo, da ne prihajajo iz držav na rdečem seznamu. Za druge osebe je ob 
vstopu obvezna štirinajstdnevna karantena, razen če oseba sodi med izjeme, ki so opredeljene 
v 10. členu navedenega odloka. Med izjeme sodi (tudi prehod iz Republike Hrvaške): 

- čezmejni dnevni delovni migrant, ki ima delovno razmerje v eni od držav članic 
Evropske unije ali drugi državi schengenskega območja, za kar ima dokazilo oziroma s 
podpisano izjavo utemelji razlog za prehajanje meje kot dnevni delovni migrant ter 

- oseba, ki prehaja mejo (dnevno ali občasno) zaradi vključenosti v vzgojo in 
izobraževanje ali znanstveno raziskovanje v Republiki Sloveniji, ali tujini in to izkazuje z 
ustreznimi dokazili, ter njene starše oziroma druge osebe, ki jih prevaža in se vračajo 
čez mejo v 24 urah po vstopu. 

 

3. ARNESOVE AKTIVNOSTI ZA PRIPRAVO NA ŠOLSKO LETO 2020/2021 

 

Arnes je  pred začetkom novega šolskega leta pripravil številna izobraževanja, storitve in pomoč 

v opremi IKT, ki bodo slovenskim šolam v pomoč pri vsakdanjem in delu in morebitnem 

izobraževanju na daljavo. 

 
1. V okviru programa »COVID19-IKT za VIZ« (https://www.arnes.si/covid19_ikt-za-viz/), ki 

ga iz EU sredstev Arnes izvaja po pogodbi z Ministrstvom za izobraževanje, znanost in 
šport, je Arnes nabavil cca 4.000 prenosnikov, ki  bodo do konca septembra dobavljeni 
v slovenske osnovne in srednje šole, zavode za otroke s posebnimi potrebami in 
dijaške domove. Sredstva za nakup prenosnikov so v celoti (100 %) zagotovljena s 
strani Arnes-a. Šole bodo prenosnike prejele glede na vrsto šole, število učencev oz. 
dijakov ter razvitost občine. Prenosnike bodo šole lahko uporabljale pri vsakdanjem 
delu, v primeru potreba pa jih posodijo učencem oz. dijakom, ki doma nimajo ustrezne 
opreme za učenje na daljavo. 
 

2. Arnes je iz sredstev »COVID19-IKT za VIZ«, okrepil zmogljivost svoje infrastrukture in 
izboljšal delovanje storitev – zlasti spletnih učilnic (https://ucilnice.arnes.si/) in 
videokonferenčne storitve Arnes VID (https://vid.arnes.si/). 

 
3. Arnes bo šolam omogočil tudi uporabo zmogljivega videokonferenčnega sistema, ki bo 

s polnimi funkcionalnostmi brezplačno na voljo vsem učiteljem. Aplikacija omogoča 
hkratno prikazovanje kamer vseh učencev v razredu. Izbira ponudnika (Cisco Webex ali 
Zoom) bo predvidoma znana v tem tednu. 
 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2020-01-2130
https://www.arnes.si/covid19_ikt-za-viz/
https://ucilnice.arnes.si/
https://vid.arnes.si/
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4. Arnes za šole organizira tudi spletna izobraževanja in delavnice v živo: 

a. potekajo webinarji, na katerih lahko učitelji osvojijo vrsto veščin, ki so potrebne 
za izvedbo izobraževanja na daljavo: https://sio.si/2020/08/18/webinarji-
zgodbe-izza-solskih-katedrov/, 

b. s spletnimi tečaji (MOST) učiteljem omogoča, da pridobijo znanja o rabi 
brezplačnih in varnih spletnih storitev na področju izobraževanja: 
http://www.arnes.si/spletni-tecaji-pripravljeni-v-novo-solsko-leto/, 

c. za Arnesove storitve po šolah izvaja delavnice v živo: 
https://izobrazevanje.sio.si/category/sioarnes-izobrazevanja/8756-276-
delavnice/, 

d. v drugi polovici septembra bo Arnes za šole pripravil spletno konferenco, na 
kateri bo poudarek o storitvah za podporo izobraževanju na daljavo (tudi o 
novem videokonferenčnem sistemu), 

e. pripravlja spletni tečaj Multimedijske vsebine, ki bo pilotno izveden v začetku 
meseca oktobra 2020, 

f. 11. novembra 2020 se bo začel že trinajsti Arnesov spletni tečaj o varni rabi 
interneta in naprav: https://www.arnes.si/storitve/varnost/most-v/, 

g. 26. in 27. novembra bo potekala Arnesova konferenca Mreža znanja: 
https://mrezaznanja.si/.  
 

5. V primeru težav ali vprašanj pri delovanju storitev vsak delovni dan med 8.00 in      
20.00 uro deluje Arnesova služba za pomoč uporabnikom na številki (01) 479 88 00. 
 

6. Da bi bili redno obveščeni o novostih, dogodkih, varnosti na internetu, šolskih in 
tehnoloških tematikah, se lahko naročite na Arnes informator: 
https://informator.arnes.si/. 

 

4. APLIKACIJA ZA SPREMLJANJE POSAMEZNIH PRIMEROV COVID-19  

 

Za namen spremljanja in ustreznega ukrepanja ob pojavu posameznih primerov okužb učencev 

in zaposlenih s COVID-19 ali ob odreditvi obvezne karantene ob stiku z okuženimi osebami, 

ministrstvo pripravlja aplikacijo za poročanje o stanju na šolah. Aplikacija bo na voljo v prvi 

polovici septembra. Navodila boste prejeli naknadno ob odprtju aplikacije. 

 

5. NOVI UČNI NAČRTI 

 

V šolskem letu 2020/2021 se bodo začeli uporabljati naslednji učni načrti: 

– učni načrt za Začetni pouk slovenščine za učence priseljence – prvo vzgojno-izobraževalno 

obdobje,  

– učni načrt za Začetni pouk slovenščine za učence priseljence – drugo vzgojno-

izobraževalno obdobje,  

– učni načrt za Začetni pouk slovenščine za učence priseljence – tretje vzgojno-izobraževalno 

obdobje ter  

– posodobljen učni načrt za izbirni predmet Retorika.  

 

Posodobljen učni načrt za izbirni predmet Retorika je določil Strokovni svet Republike Slovenije 

za splošno izobraževanje na 202. seji dne 17. 10. 2019, učne načrte za Začetni pouk 

slovenščine za učence priseljence – prvo, drugo in tretje vzgojno-izobraževalno obdobje pa na 

205. seji dne 20. 2. 2020.  

 

6. ŠPORTNO VZGOJNI KARTON, ŠOLA V NARAVI, PLAVALNI TEČAJ, DNEVI 

DEJAVNOSTI IN KOLESARSKI IZPIT 

 

Zaradi epidemije COVID-19 v šolskem letu 2019/2020 ni bilo mogoče izvesti vseh aktivnosti v 

zvezi s športno vzgojnim kartonom, šolami v naravi, plavalnim tečajem in kolesarskim izpitom, ki 

https://sio.si/2020/08/18/webinarji-zgodbe-izza-solskih-katedrov/
https://sio.si/2020/08/18/webinarji-zgodbe-izza-solskih-katedrov/
http://www.arnes.si/spletni-tecaji-pripravljeni-v-novo-solsko-leto/
https://izobrazevanje.sio.si/category/sioarnes-izobrazevanja/8756-276-delavnice/
https://izobrazevanje.sio.si/category/sioarnes-izobrazevanja/8756-276-delavnice/
https://www.arnes.si/storitve/varnost/most-v/
https://mrezaznanja.si/
https://informator.arnes.si/
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so bile načrtovane od meseca marca 2020 naprej. Vse naštete dejavnosti lahko izvedete v 

šolskem letu 2020/2021. Učitelji, ki so v šolskem letu 2019/2020 preko KPIS-a prejeli plačilo za 

izvedbo plavalnega tečaja in kolesarskega izpita in jih zaradi epidemije covid-19 niso izvedli, to 

lahko izvedejo v šolskem letu 2020/2021, vendar brez dodatnega plačila. V primeru, da šola ne 

bo uspela izvesti plavalnega tečaja in kolesarskega izpita, bo morala nakazana sredstva vrniti. 

 

V primeru, da zaradi epidemije COVID-19 šola ne bo mogla izvesti šole v naravi v jeseni 2020, 

sme namenska sredstva iz proračunskega leta 2020 na podlagi Sklepa o kriterijih za 

zagotavljanje sredstev za sofinanciranje in subvencioniranje materialnih stroškov šole v naravi v 

letu 2020 izjemoma porabiti v letu 2021. 

 

Pri načrtovanju dni dejavnosti predlagamo smiselno upoštevanje navodil iz publikacije     

COVID-19. Nekatere dneve dejavnosti načrtujete tudi v okviru ekskurzij. Tak način je vsekakor 

dovoljen, vendar pa bo pri izvedbi potrebno pripraviti načrt varnostnih ukrepov za zamejitev 

možnosti okužbe s COVID-19. 

 

Predlagamo, da za navedene dejavnosti izven šolskega prostora izberete epidemiološko varne 

destinacije. (priloga št. 2) 

 

7. ŠOLSKA PREHRANA UČENCEV  

 
Zakon o šolski prehrani določa, da ceno malice določi s sklepom minister, pristojen za 
izobraževanje, praviloma pred začetkom vsakega šolskega leta. V skladu s sklepom ministrice 
bo cena malice v šolskem letu 2020/2021 znašala 0,80 € dnevno na učenca. 
 
Za lažji vnos in pregled podatkov v aplikaciji CEUVIZ o učencih, ki so prijavljeni na šolsko 
prehrano, sta znotraj aplikacije na povezavi »Podpora« objavljeni spletni publikaciji z naslovom 
»CEUVIZ – Prijava na prehrano« in »CEUVIZ - Pregled subvencij za prehrano«. 
 
V primeru suma na nepravilnost podatkov naj se šola obrne na vsebinske skrbnike aplikacije na 
MIZŠ ali na naslov ceu.mss@gov.si, ne pa na CSD. Prav tako naj šola staršev ne napotuje 
na CSD ali na MIZŠ. V primeru vsebinskih neskladij med pridobljenimi podatki na šoli in 
pričakovanji staršev (npr. ko je potrebna vsebinska interpretacija odločbe o otroškem dodatku), 
pa naj se starši za pojasnilo obrnejo na CSD, ki se po potrebi poveže z MDDSZ. Pri tem lahko 
šola učencu oziroma njegovim staršem izpiše »Poročilo o udeležencu«, na katerem so 
navedeni vsi podatki o prejetih odločbah. 
 
Obenem vas obveščamo, da bo od 1. 10. 2020 v aplikaciji CEUVIZ prikazana tudi pravica do 
subvencionirane malice za učence in dijake, ki so nameščeni v zavode za vzgojo in 
izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami oziroma v domove za učence in 
obiskujejo šolo izven zavoda.  

 

8. UČBENIŠKI SKLAD 

 

V skladu z novim Pravilnikom o upravljanju učbeniških skladov (U. l. RS št. 12/2020) je 

ministrstvo marca 2020 na spletem mestu državne uprave (https://www.gov.si/teme/ucbeniki/) 

objavilo, da je vrednost točke za zagotavljanje sredstev učbeniškega sklada za leto 2020          

5 evrov. Šole so prejele sredstva za učbeniški sklad in sredstva za plačilo upravljavcev 

učbeniških skladov 10. 7. 2020 oziroma 20. 7. 2020. 

 

9. ŠOLSKI PREVOZI 

 

Na Ministrstvu za infrastrukturo (MZI) so bili v zvezi s priporočili NIJZ za javni potniški promet v 

povezavi s šolskimi prevozi dne 24. 8. 2020 v prisotnosti predstavnikov MIZŠ, Ministrstva za 

mailto:ceu.mss@gov.si
https://www.gov.si/teme/ucbeniki/
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zdravje (MZ), NIJZ, Gospodarske zbornice Slovenije in Podjetniško obrtne zbornice Slovenije 

sprejeti naslednji sklepi: 

1. Način izvajanja javnega linijskega prevoza potnikov sledi modelom izvajanja pouka v 

osnovnih in srednjih šolah. V primeru modela B se javni linijski prevoz izvaja po 

osnovnih priporočilih NIJZ (polna zasedenost sedišč v medkrajevnih avtobusih, 

obvezna uporaba zaščitnih mask za voznika in vse potnike, uporaba razkužil za roke, 

zračenje in redno čiščenje vozil, upoštevanje higiene kašlja, razkuževanje vozil, … ). Ta 

režim velja, dokler velja za področje izobraževanja model B (vsi v šolah pod določenimi 

zaščitnimi ukrepi). 

2. Če pride do posameznih primerov okužbe na šolah oz. vozilih, se režim prevozov lahko 

ustrezno spremeni v skladu s priporočili epidemiologov po posvetu z MIZŠ, MZ in MZI.  

3. Če se pouk v šolah začne izvajati po modelu C, začnejo veljati strožja priporočila, ki 

poleg ostalega pomenijo predvsem, da je lahko vozilo zasedeno le do 50% (cik-cak 

varianta zasedanja sedišč v vozilu).  

4. O morebitni spremembi modelov vzgojno izobraževalnega procesa in s tem povezanih 

režimov prevozov potnikov se morajo vsi vpleteni (NIJZ, MIZŠ, MZI, MZ) pravočasno 

medsebojno obveščati, da se lahko na spremembe ustrezno pripravijo (predvsem šole 

in prevozniki).  

5. Enak režim voženj velja tudi za prevoze otrok in dijakov s posebnimi potrebami. 

 

Vse navedeno velja tudi za šolske prevoze.  

 

10. DODATNE URE SLOVENŠČINE ZA UČENCE PRISELJENCE IZ DRUGIH DRŽAV 

 

Dne 6. 9. 2019 je bila v Uradnem listu RS, št. 54/19, objavljena sprememba Pravilnika o 

normativih in standardih za izvajanje programa osnovne šole. Sprememba se nanaša na 

normativno ureditev v povezavi z vključevanjem učencev priseljencev. Učenci priseljenci so 

deležni dodatnih ur slovenščine po enotnih kriterijih, ki jih določajo nova pravila.  

 

Bistvene novosti spremembe pravilnika: 

 

- izvajanje dodatnih ur slovenščine v heterogenih skupinah, 

- več pripadajočih ur, tudi v primerih majhnega števila vključenih učencev (do 4 učenci 

120 ur, od 5 do 8 učencev 160 ur, od 9 do 17 učencev 180 ur), poudarek na jezikovnem 

opolnomočenju v prvem letu šolanja, 

- če se učenci vključijo v slovenski šolski sistem v drugem ocenjevalnem obdobju, so 

deležni 35 ur. Te učence v novem šolskem letu vključite v skupine učencev, ki se v RS 

izobražujejo prvo leto, 

- v šolskem letu 2020/2021 se v skladu s pravilnikom začne uporabljati možnost 

sistemizacije deleža delovnega mesta strokovnega delavca na osnovnih šolah, če se 

do konca oktobra 2020 vključi 9 ali več učencev. 

 

Število učencev Delež delovnega mesta 

9 do 17 0,25 

18 do 26 0,50 

27 do 35 0,75 

36 do 44 1 

 

Z dodatnimi urami slovenščine je poskrbljeno tudi za učence, katerih materni jezik je slovenski, 

pa so se predhodno izobraževali v tujini. 
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Osnovne šole s prilagojenim programom in zavodi za vzgojo in izobraževanje otrok in 

mladostnikov s posebnimi potrebami dodatne ure slovenščine za učence tujce uveljavljate kot 

doslej, na podlagi pravilnika, ki ureja normative in standarde za izvajanje vzgojno-izobraževalnih 

programov za otroke s posebnimi potrebami. 

 

Tudi v novem šolskem letu lahko šole pričakujete vključevanje otrok prosilcev za mednarodno 

zaščito in otrok z mednarodno zaščito. Vse informacije v zvezi s tem dobite na spletni strani 

Zavoda RS za šolstvo, kjer so objavljena gradiva za učenje in poučevanje slovenščine kot 

drugega jezika; http://www.zrss.si/objava/vkljucevanje-otrok-beguncev  

 

11. INTERESNE DEJAVNOSTI  

 
V skladu s predmetnikom sta za interesne dejavnosti namenjeni 2 uri tedensko na oddelek za 

čas trajanja pouka (38 tednov). To predstavlja osnovo za izračun letnega obsega ur za 

interesne dejavnosti, ki se plačujejo po realizaciji.  

 

Osnovne šole v skladu s pravilniki, ki urejajo normative in standarde, lahko sistemizirajo 2 uri 

tedensko za otroški pevski zbor in največ 4 ure tedensko za mladinski pevski zbor, 3 ure 

interesnih dejavnosti tedensko s področja umetnosti ter tehnike in tehnologije za učence v 2. in 

3. vzgojno-izobraževalnem obdobju in 5 ur na skupino petih učencev 5. razreda letno za učenje 

in preverjanje vožnje v cestnem prometu za kolesarski izpit.  

 

V osnovnih šolah s prilagojenim programom in zavodih za vzgojo in izobraževanje otrok in 

mladostnikov s posebnimi potrebami se v skladu s pravilnikom, ki urejajo normative in 

standarde, lahko sistemizirajo 2 uri tedensko za otroški pevski zbor in največ 4 ure tedensko za 

mladinski pevski zbor, 3 ure interesnih dejavnosti tedensko s področja umetnosti ter tehnike in 

tehnologije v drugem in tretjem vzgojno-izobraževalnem obdobju po prilagojenem programu z 

enakovrednim izobrazbenim standardom in 5 ur na skupino treh učencev 5. razreda letno za 

pripravo in izvedbo kolesarskega izpita.  

 

Šole, ki so vključene v poskus »Uvajanje tujega jezika v obveznem programu in preizkušanje 

koncepta razširjenega programa v osnovni šoli«, lahko poleg ur pevskega zbora, ur za učenje in 

preverjanje vožnje v prometu za kolesarski izpit in treh ur interesnih dejavnosti s področja 

umetnosti ter tehnike in tehnologije sistemizirajo tudi dodatne ure interesnih dejavnosti, in sicer 

šole, ki so v poskus vključene v celoti lahko sistemizirajo vse ure interesnih dejavnosti, šole, ki 

izvajajo poskus v sklopu gibanje in zdravje pa lahko dodatno sistemizirajo 1/3 veh interesnih 

dejavnosti. 

 

Ure interesnih dejavnosti, ki so sistemizirane, se odštejejo od skupnega obsega ur interesnih 

dejavnosti v skladu s predmetnikom, ki se plačujejo po realizaciji. Ministrstvo bo šoli izplačalo le 

preostanek nesistemiziranih ur interesnih dejavnosti, ki so jih učitelji dejansko opravili in jim niso 

bile upoštevane kot drugo delo v okviru njegovega iLDN (III. steber). 

 

12. IZVAJANJE DRUGIH DEJAVNOSTI V PROSTORIH ŠOLE (najem prostora) 

 

Dejavnosti, ki jih v prostorih šole izvajajo zunanji izvajalci, potekajo v skladu s priporočili NIJZ. 

 

13. OR POROČILO IN SISTEMIZACIJA ZA ŠOLSKO LETO 2020/2021 

 
V prilogi osnovnim in glasbenim šolam posredujemo navodila za vnos podatkov v aplikacijo OR 
poročilo in Sistemizacija za šolsko leto 2020/2021. 
 

http://www.zrss.si/objava/vkljucevanje-otrok-beguncev
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Osnovne šole s prilagojenim programom ter zavodi za vzgojo in izobraževanje otrok in 

mladostnikov s posebnimi potrebami boste o roku vnosa podatkov obveščeni naknadno. 

 

14. SKLEPANJE POGODB O ZAPOSLITVI ZA DOLOČEN ČAS 

 

Ponovno opozarjamo na splošno načelo delovnopravne zakonodaje, da se pogodba o zaposlitvi 

sklepa za nedoločen čas (12. člen Zakona o delovnih razmerjih, v nadaljnjem besedilu: ZDR-1). 

 

Sklepanje pogodb o zaposlitvi za določen čas je dovoljeno le izjemoma in le v tistih primerih, ki 

so določeni v ZDR-1 v prvem odstavku 54. člena, kjer so določeni primeri, v katerih je izjemoma 

dopustno skleniti pogodbo o zaposlitvi za določen čas. Dodatna razloga za sklenitev pogodbe 

za določen čas izhajata iz sedmega odstavka 109. člena ZOFVI.  

 

Enako kot ZDR-1 (v 22. členu) določa ZOFVI v šestem odstavku 109. člena, da se pogodba o 

zaposlitvi lahko sklene za določen čas tudi s kandidatom, ki ne izpolnjuje zahtevanih pogojev, in 

sicer za dobo največ enega leta, če nihče od prijavljenih kandidatov ne izpolnjuje pogojev in je 

taka zaposlitev potrebna zaradi nemotenega opravljanja dela. 

 

Pogodba o zaposlitvi za določen čas se torej lahko sklepa samo iz zakonsko določenih 

razlogov, določenih v 54. členu ZDR-1 in sedmem odstavku 109. člena ZOFVI ter na podlagi 

šestega odstavka 109. člena ZOFVI v primeru neizpolnjevanja pogojev kandidatov za zasedbo 

delovnega mesta. 

 

Glede na to, da je sklepanje pogodb o zaposlitvi dopustno le izjemoma, določa ZDR-1 v         

55. členu časovno omejitev trajanja pogodb za določen čas za isto delo, in sicer na največ dve 

leti a eno ali več zaporednih pogodb. To pomeni, da je prepovedano »veriženje« pogodb o 

zaposlitvi za določen čas, ki bi bil daljši od navedenega, razen v primerih, ki so izrecno določeni 

v drugem odstavku 55. člena ZDR-1 (kot npr. zaposlitev iz razloga nadomeščanja začasno 

odsotnega delavca, projektno delo, …). Pri tem se za isto delo šteje delo na delovnem mestu 

oziroma vrsti dela, ki se dejansko opravlja po določeni sklenjeni pogodbi o zaposlitvi za določen 

čas. Trimesečna ali krajša prekinitev zaporednega sklepanja pogodb o zaposlitvi za določen 

čas pri katerih je veriženje prepovedano, ne pomeni prekinitve zaporednega sklepanja teh 

pogodb. 

 

Če je pogodba sklenjena nezakonito (izven razlogov, kot jih določa zakona oziroma v nasprotju 

z zakonom) ali če ostane delavec na delu tudi po poteku časa, za katerega je bila sklenjena 

pogodba o zaposlitvi, se šteje, da je sklenjena pogodba o zaposlitvi za nedoločen čas. 

 

15. »GENERALNO SOGLASJE« K OBJAVI PROSTIH DELOVNIH MEST STROKOVNIH IN    

       DRUGIH DELAVCEV ZA ŠOLSKO LETO 2020/2021 

 

Tudi v letošnjem šolskem letu boste skupaj s soglasjem k sistemizaciji delovnih mest za šolsko 

leto 2020/2021 prejeli »generalno soglasje« k objavi prostih delovnih mest strokovnih in drugih 

delavcev za šolsko leto 2020/2021. 

      

Do prejema »generalnega soglasja« k objavi prostih delovnih mest strokovnih in drugih 

delavcev za šolsko leto 2020/2021, morate še vedno pridobiti posamično soglasje ministrice k 

objavi prostega delovnega mesta z oddajo vloge preko aplikacije »nadomestne zaposlitve« do 

katere dostopate preko Portala, in sicer v primeru povečanja obsega dejavnosti v šolskem letu 

2020/2021, torej v kolikor gre za delovna mesta, ki niso še sistemizirana in v kolikor gre za 

razlog, ki ni naveden v »generalnem soglasju« k objavi prostih delovnih mest. 
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Torej, v kolikor gre za delovna mesta, ki so v skladu s sistemizacijo delovnih mest za šolsko leto 

2019/2020 in bodo tudi del sistemizacije delovnih mest za šolsko leto 2020/2021, za kar boste 

soglasje prejeli konec leta 2020, potem posamično soglasje ministrstva z oddajo vloge na Portal 

ni potrebno. V tem primeru upoštevate že prejeto "generalno soglasje" k objavi prostih delovnih 

mest strokovnih in drugih delavcev. To "generalno soglasje" velja tako za delovna mesta, ki so 

financirana iz državnega proračuna kot delovna mesta, za katera ima osnovna šola oziroma 

zavod zagotovljen drug vir financiranja. 

 

16. SKLEPI O OBSEGU FINANCIRANJA DEJAVNOSTI V LETU 2020 

 

V septembru bodo osnovne šole, osnovne šole s prilagojenim programom in glasbene šole 

prejele sklepe o obsegu financiranja dejavnosti za obdobje od 1. 1. 2020 do 30. 11. 2020. 

Končne sklepe o letnem obsegu financiranja v letu 2020 bodo šole in zavodi za vzgojo in 

izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami prejeli do konca leta 2020. 

     

17. REDNA DELOVNA USPEŠNOST  
 
Zakon o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela za leti 2020 in 2021 (Uradni list RS, št. 
75/19) v 4. členu določa, da javnim uslužbencem in funkcionarjem do 30. 6. 2020 ne pripada 
del plače za redno delovno uspešnost. To pomeni, da se od 1. 7. 2020 dalje redna delovna 
uspešnost v skladu z določbami ZSPJS lahko začne izplačevati. 
 
V pojasnilih Ministrstva za javno upravo glede izplačila redne delovne uspešnosti, ki smo vam 
jih dodali na portal med okrožnice dne 10. 8. 2020 je zapisano, da se bo javnim uslužbencem 
za redno delovno uspešnost namenilo 2 % sredstev od osnovne plače za obdobje šestih 
mesecev (za obdobje od julija do decembra 2020). Redna delovna uspešnost se lahko izplačuje 
mesečno, trimesečno ali polletno, celoten obseg teh sredstev pa bo izplačan do februarja  2021. 

Sredstva za redno delovno uspešnost bodo za zaposlene v šolah in zavodih za katere 
ministrstvo zagotavlja transfer sredstev za plače preko aplikacije KPIS, nakazana trimesečno in 
sicer v višini 2% sredstev od osnovne plače zaposlenega. Osnova za izračun redne delovne 
uspešnosti bo v KPIS-u razvidna iz veljavnega obračuna plač v koloni 39. Za prvo trimesečje 
(za julij, avgust in september 2020) bodo sredstva za redno delovno uspešnost nakazana pri 
plači za mesec oktober 2020, dne 5. 11. 2020, za drugo trimesečje (oktober, november in 
december 2020) pa pri plači za mesec januar 2021 (v začetku februarja 2021).  

Redna delovna uspešnost za ravnatelje in direktorje 
 
Podrobnejša navodila o postopku ugotavljanja in načinu izplačila delovne uspešnosti direktorjev 
s področja šolstva za leto 2020 vam bomo posredovali v začetku leta 2021.  

      

 18. RAZLIKA V ČISTILNI POVRŠINI  

 
Ministrstvo je osnovnim šolam, osnovnim šolam s prilagojenim programom, glasbenim šolam in  
zavodom za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami dvakrat letno 
namenjalo sredstva za izplačilo delovne uspešnosti čistilk iz naslova povečanega obsega dela v 
primeru, ko je šola/zavod zaposloval manj čistilk, kot bi jih lahko, glede na sistemizacijo. 
 
Na podlagi opravljenega nadzora je bilo ugotovljeno, da navedena praksa ni ustrezna, saj 
ministrstvo za zaposlene v skladu z 81. členom ZOFVI zagotavlja sredstva za stroške dela na 
podlagi sistemizacije in zasedbe delovnih mest. Zato ministrstvo z novim šolskim letom 
tovrstnih izplačil ne bo več zagotavljalo, sredstva pa boste lahko pridobili na podlagi zaposlitev, 
ki bodo usklajena s sistemizacijo tega delovnega mesta. 

 

 

 

 



 

9 

 

19. SREČANJE RAVNATELJIC IN RAVNATELJEV GŠ 

 

Zavod RS za šolstvo v jesenskih mesecih načrtuje izvedbo posveta za ravnateljice in ravnatelje 

glasbenih šol.  

 

 

 

20. SREČANJE RAVNATELJIC IN RAVNATELJEV-ŠR 

 

Šola za ravnatelje bo v sodelovanju z Ministrstvom za izobraževanje, znanost in šport 9. in 10. 

novembra 2020 v Portorožu organizirala XXVIII. strokovno srečanje ravnateljic in ravnateljev 

osnovnih šol, osnovnih šol s prilagojenim programom, zavodov za vzgojo in izobraževanje otrok 

in mladostnikov s posebnimi potrebami in glasbenih šol. Osrednja tema posveta bo namenjena 

vodenju vzgojno-izobraževalnih  zavodov v spremenjenih razmerah, vključno s praktičnimi 

primeri. 

 

 

S spoštovanjem, 

 

 

 

 

 

                                               Anton Baloh 

                                                                                            generalni direktor 

     Direktorat za predšolsko vzgojo in osnovno šolstvo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRILOGE: 

1. Obvestilo staršem pred pričetkom novega šolskega leta 

2. Okrožnica Centra šolskih in obšolskih dejavnosti 

3. Obvestilo o osnovnih informacijah Zavoda Republike Slovenije za šolstvo 

4. Okrožnica Inšpektorata Republike Slovenije za šolstvo in šport 

 

PRILOGE OR: 

1. Vnos podatkov v aplikaciji OR poročilo in Sistemizacija za šolsko leto 2020/2021 

2. Vnos podatkov v aplikaciji OR poročilo in Sistemizacija za glasbene šole za šolsko leto     

    2020/2021 
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