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OSNOVNIM SOLAM
GLASBENIM SOLAM
ZA VODOM ZA USPOSABLJANJE

ZADEVA: OKROiNICA

Spostovana gospa ravnateljica,
SpoStovani gospod ravnatelj!

Nova zakonodaja s podrocja vzgoje in izobrai.evanja jc sprejeta. Stem je zakljucena [aza intenzivne
priprave novih konceptualnih in organizacijskih resitev, ki naj bi oblikovale slovenski solski sistem na
prelomu tisocletja. Zahvaljujemo se vsem, ki so s svojimi tvornimi predlogi sodelovali pri oblikovanju
posameznih resitev v zakonih. Na Ministrstvu za solstvo in sport homo poskrbeli, da bodo s predpisi, v
obliki organiziranih izobraievanj tekom prehodnega obdobja, ko se pripravljamo na nov sistem, poleg
ravnateljev semanjeni tudi vsi ostaii delavci s podrocja vzgoje in izobraievanja.

1. POSTOPKI IMENOV ANJA RA VNA TELJEV

Zakon 0 organizaciji in fmanciranju vzgoje in izobraZevanja (v nadaljnjem besedilu: ZOFVI), objavljen
v Uradnem listu .RS st. 12/96, ki na novo ureja postopek imenovanja ravnatelja ter seStavo in delovanje
sveta sole, pricne veljati 15. marca 1996. Ker se v vrtcih in salah pojavljajo vpraSanja, ki se nanasajo
na omenjene spremembe, vam posredujemo naslednje pojasnilo:

V prehodnern obdobju do uskladitve aktov 0 ustanovinlj, bo treba v primerih, ko so resitve v statutili in
aktih 0 ustanovitvi v nasprotju z zakonsko ureditvijo, ravnati v skladu z zakonorn in pri tern neposredno
uporabiti zakonsko norma. Ce zakonska norma ni neposredno uporablji,'a in je potrebna razdelava v
aktu 0 ustanovitvi, le-ta pa vsebuje norma, ki je v nasprotju z novim zakonorn, pristojni organ ne srne
ravnati v skladu z neusklajeno norma, kef bi taksno ravnanje pornenilo krsitev zakona, temvec mora
ustanovitelj aI..'t 0 ustanovinlj, ne glede na uskladitveni rok, takoj uskladiti.

Ob uposte\'allju navedenega se vsi postopki imenovanja oziroma izvolitve organov, ki so bili uvederll
pred 15. marcem 1996 in niso hili konCani, konCajo v skladu z novo zakonodajo. Ze opravljenih dcjarlj v
skladu s prejsnjo zakonodajo novi zakon ne razveljavlja in ni potrebno ponavljati Z.c objavljenih javnill
razpisov, izpeljanega irnenovanja ravnateljev oziroma pomocnikov ravnateljev in podobno. Na primer,
ce svet sole izmed prijavlje~ kandidatov se ni irnenoval ravnatelja sole, si mora v skladu s pctim

odstavkom 53. clena ZOFVI pred irnenovanjem pridobiti rnnenje uciteljskega zbora, rnnenje lokalne
skupnosti in samoupravne narodne skupnosti, ce je ustanoviteljica sole. Ce pa je svet sale izmcd
prijavljenih kandidatov Z.c inlenoval ravnatelja, si mora v skladu s tretjirn odstavkom 53. clena novcga
zakona pridobiti Ie se soglasje ministra.



Kljub dolocnosti 46. clena novega zakona, ki opredeljuje sestavo sveta ~ole, imenovanje oziroma
izvolitev novih clanov v vseh javnili ~olah ne bo mogoce izpeljati neposredno na podlagi zakona. Nove
dolocbe v aktih 0 ustanovitvi bodo potrebne predvsem v vseh tistili primerih, ko je vec ustanoviteljev
posamezne sole, Ce je za izvajanje izobraZ.evalnih programov oblikovana organizacijska enota -~ola
oziroma podruZnica ~ole. Glede na spremenjeno strukturo v sestavi svetov je treba spremeniti oziroma
dopolniti turn dolocbe, ki urejajo postopek izvolitve predstavnikov delavcev in starsev.

Ne glede na vse spremembe, kijih prinaSa nova zakonodaja, pa delujejo vsi organi ~ol turn po 15. marcu
1996 do izteka mandata in jib ni potrebno predCasno imenovati oziroma izvoliti po novem. V primerih,
ko organov v casu do uskladitve aktov ne bo mogoce konstituirati v skladu z novo zakonodajo pred
potekom mandata, so le-ti dolZni in imajo pravico opravljati svoje naloge ne glede na preteceni mandat
do konstituiranja novih organov, kar velja kat splosno pravilo in ni potrebno, da si z lastnimi sklepipodaljsujejo mandat. .

2. DODA TEK ZA MENTORSTVO PRIPRA VNIKA

Z uveljavitvijo ZOFVI, t.j. od 15. marca 1996 dalje, pripada strokovnim delavcem, ki so si pridobili
naziv svetovalec in svetnik, dodatek v skladu z 80. C. clenom kolektivne pogodbe, za mentorstvo
pripravnika v visini 0.30 koeficienta.

Strokovni delavci, ki so pridobili naziv mentor, bodo ta dodatek v skladu z zakonom lahko uve1javili s
pricetkom solskega 1eta 1997/98.

Ta dodatek ni sestavina osnovne place, zato se od tega koeficienta ne izracunava dodatek za delovno
clabo.

Ker v Ministrstvu za solstvo in sport razpolagarno Ie s podatki 0 datumih uveljavitve nazivov
posarncznih pedagoSkih dclavcev, so se pa nekateri, ki so pridobili naziv lahko do sedaj Ze upokojili, ali
pa zamcnjali zaposlitev, vas prosin10, da narn do konca meseca posljete seznarn delavcev, ki so hili 15.
marca zaposleru v vasi soli kat maticni organizaciji (ki imajo pri vas delovno knjiZico), s pripisom
pridobljcnega naziva. Le taka se homo narnrec lahko izognili nepravilnostim ali celo podvajanju Stevila
delavccv, ki so upraviceni do dodatka. Vsak delavec lahko pridobi dodatek Ie v maticru soli, ne glede na
to, da delo dopolnjuje turn drugje.

Sredstva za ta dodatek za mesec marec (0.15 koeficienta na upraviCenega) bodo salam nakazana skupaj
s sredstvi za placo za mesec april.

3. VPIS PODA T~OV V IZKAZE 0 SOLSKEM USPEHU, SPRICEV ALA IN POTRDILA

Glede vpisa podatkov v izkaze 0 solskem uspehu, spricevala in potrdila sma yam 7.e posredovali
pojasnilo v okroZnici St. 442-2/94 z dne 29.8.1995. S tern v zvezi vaIn posredujemo se dodatno
infonnacijo glede vpisovanja irnen obcin v navedeno dokumentacijo. Sporocamo Yam, da v izkaze,
spricevala in potrdila pri vpisov-anju irnena obcine upoStevate sedanjo obcino.

~

DruStvo za preventivno dclo, TrfuSka 2, Ljubljana, sc Ze od leta 1989 uk.'varja z razvijanjcm aktivnosti
na podrocju preventive oziroma krepitvc in zascitc dusevnega zdravja mladih. Aktivnosti so narnenjenc
predvsem mladim od 13. do 15. leta starosti, torej ucencem sedmcga in osmega razreda osnovne sole. V
ospredju njihovc dcjavnosti je prevcntiva in krepitev duscvnega zdravja mladih, ne zanemarjajo pa tudi
zascitne vloge predvsem v smislu preprccc\'anja odvisnosti mladill od alkohola in drag. Cilj, h kateremu
so usmcrjcne ak.iivnosti DruStva za prcventivo mladih -poznamo jih po izvajanju t.i. mladinskili delavnic
-je izgradnja mrcZe usklajeni11 dclo\'(U1j, kar bi prcdstavljalo sistcm sekundame psihosocialne zaScitc
adolescentov zgodnjcga obdobja. Drustvo s svojimi delavnicami dcluje Ze na 120 slovenski11 osnovnill



salah, s skupaj 300 prostovoljci -Studenti pedagoSke, psiholoSke in humanisticne usrneritve -in to enkrat
tedensko v skupinah po 16 otrok. Njihov nacin dela je socialna igra, s katero se uCenci srecujejo s-predstavo 

0 samem sebi, z druZino, odnosi med spoloma, z razrnisljanji 0 svoji poklicni orientaciji, 0
soli, vrstnikih itd.

PriporoCaffio, da jib zaradi odlicnega odziva na salah, kjer so Z.e prisotni ter Stevilnih pozitivnih recenzij'
s strani strokovnjakov PedagoSke in Pravne fakultete v Ljubljani ter Stevilnih drugih poznavalcev pri
nacrtovanju dela, v dogovoru z vodjem projekta g. Zoranom MaksimoviCem, dipl. psih., vkljucite med
obvezne interesne dejavnosti tudi na vaSi soli.

5. LITERARNI IN LIKOVNI NA TECAJ

Evropska hisa Maribor ie tr~tje leto razpisuje literarni in likovni nateCaj za osnovne in srednje sole s
tematiko, ki jo izbere Zveza evropskih his (FIME). Letosnja tematika je zbliievanje evropskih narodov
in narodnosti. Natecaj je razpisan ob 9. maju, dnevu Evrope. Smotri nateCaja so razvijanje evropske
zavesti, poglabljanje razumevanja za enotnost in pomen skupne dediscine naSe celine, osmisljanje ciljev
mladili za skupno usodo in bodocnost evropskill narodov, vzpodbujanje zanimanja za kultuma,
gospodarska in socialIla vprasanja, nakazovanje poti do politicnega razumevanja in soodgovomosti med
narodi Evrope ter moZnosti za doseganje edinosti v Evropi s pomocjo "evropske sole".
Literami izdelki naj bodo napisani s citljivo pisavo ali natipkani na formatu A4 in vloieni v ovitek s
podatki 0 udeleiencu.
Likovni izdelki so lahko na blagu ali papirju. Rjsbe morajo biti formata A3 a1i A2 in so lahko v
katerikoli tehniki razen kolaiu ali risbi s svincnikom. Fotografije so lahko barvne a1i crnobele, v velikosti
od 13 x 18 cm do najvec 24 x 30 cm, video posnetki pa so lahko dolgi najvec do 3 minute.

Prosimo vas, da izdelke posljete do 10.4.1996 na Evropsko hiso Maribor, Univerzitetna knjiznica
Maribor, Gospejina ulica 10, Maribor.

Izdelki ucencev naj bodo opremljeni z naslednjimi podatki: popolni naslov sole, telefon in fax sole,
razred, ki ga ucenec obiskuje, priimek in ime, rojstni datum, popolni naslov udeleZ.enca in naslov dela, ki

ga posilja.

Lep pozdrav!

V vednost:
-DE Zavada za solstvo in sport
-obcinarn in upravnim enotarn


