
  

OBRAZLOŽITEV K PREDLOGU PRAVILNIKA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH PRAVILNIKA 
O NORMATIVIH IN STANDARDIH ZA IZVAJANJE VZGOJNO – IZOBRAŽEVALNIH PROGRAMOV  
                                         ZA OTROKE S POSEBNIMI POTREBAMI

S pravilnikom ministrstvo ureja izvajanje vzgojno – izobraževalnih programov v skladu s 
spremembami in dopolnitvami  Zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o osnovni šoli 
(Zosn-I) in Zakona o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami (Zuopp-1) ter dopolnjuje 
posamezne člene, pri katerih se je pokazalo, da potrebujejo dopolnila oziroma vnaša 
redakcijske popravke.

1. člen

Zmanjšana normativna tedenska učna obveznost pouka za učitelje, ki so člani predmetnih komisij za 
pripravo nacionalnih preizkusov znanja in za učitelje, ki so razredniki in se jim je  od 1. septembra 
2008 na novo vrednotilo razredništvo, ni odvisna od obsega zaposlitve (polni delovni čas ali krajši 
delovni čas od polnega), zato dikcija »za polni delovni čas« ni ustrezala dejanski ureditvi in praksi. Pri 
spremembi 6. člena pravilnika gre za redakcijski popravek.

2. člen

ZUOPP-1 je zožil možnost za dodelitev spremljevalcev le na otroke, ki se izobražujejo po 
izobraževalnih programih s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo. Zato se prvi in 
drugi odstavek 16. člena, ki sta določala spremljevalca otrokom v prilagojenem izobraževalnem 
programu z nižjim izobrazbenim standardom, črtata.

3. člen

Zakon o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami (Ur.l. RS, št. 58/11, 40/12 – ZUJF in 57/12-ZPCP-
2D) je razširil definicijo otrok s posebnimi potrebami s skupino otrok z avtističnimi motnjami, Strokovni 
svet RS za splošno izobraževanje pa je sprejel dopolnitve k izobraževalnemu programu osnovne šole 
z nižjim izobrazbenim standardom in k Posebnemu programu vzgoje in izobraževanja za izvajanje 
vzgojno-izobraževalnega dela z omenjenimi učenci, prilagojen program z enakovrednim izobrazbenim 
standardom za omenjene učence pa je v fazi sprejemanja. Člen določa normativ za oblikovanje 
oddelka, v katerem se izvaja program z nižjim izobrazbenim oziroma z enakovrednim standardom za 
učence z avtističnimi motnjami.

4. člen

Dodaja se določilo, iz katerih razredov šole se oblikujejo kombinirani oddelki, če je učencev 
posameznega razreda manj, kot to določa normativ.

5. člen

Dodani 33. a. člen ureja način določitve števila oddelkov podaljšanega bivanja, ki se upoštevajo kot 
merilo za sistemizacijo delovnih mest v skladu s pravilnikom in za določitev učne obveznosti ravnatelja 
in pomočnika ravnatelja. 



6. člen

V prvem odstavku 35. člena je dodan še razred, od katerega naprej se učenci pri pouku 
gospodinjstva, tehnike in tehnologije,računalništva in športne vzgoje, delijo v učne skupine.     

7. člen

Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o osnovni šoli iz leta 2011 je namesto homogenih 
oziroma heterogenih učnih skupin ali dveh učiteljev pri pouku maternega jezika, matematike in tujega 
jezika, kot obliko organizacije pouka od 4. do 9. razreda uvedel pouk v manjših učnih skupinah. V 
skladu s to spremembo je potrebna redakcijska sprememba 36. člena pravilnika s katero pa se merilo 
za določitev oziroma oblikovanje skupin ne spreminja.

8. člen

S tem členom se za pouk neobveznih izbirnih predmetov, ki se bodo v osnovno šolo uvajali postopno, 
določajo normativi za oblikovanje učnih skupin, prav tako pa merila za določitev največjega števila 
učnih skupin, ki jih šola glede na število učencev lahko oblikuje.

9. člen

Dodani tretji odstavek 41. člena uvaja normativ za oddelek posebnega programa, v katerem so 
vključeni le učenci z avtističnimi motnjami.

10. člen

Dodani četrti odstavek 48. člena določa minimalno število otrok, ki je potrebno za oblikovanje skupine 
za izvajanje vzgojnega programa v domovih za učence.

11. člen

S predlagano dopolnitvijo 51. člena se določa element za sistemizacijo delovnih mest za izvedbo 
pouka v kombiniranih oddelkih v skladu s pravilnikom. Na ta način že poteka določitev sistemizacije, s 
strani šol pa je bila dana pobuda, da se pravilo napiše tudi v pravilnik. Druge spremembe tega člena 
so uskladitvene narave. 
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