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Pravilnik o določitvi Programa cepljenja
in zaščite z zdravili za leto 2020

Na podlagi prvega odstavka 25. člena Zakona o nalezljivih
boleznih (Uradni list RS, št. 33/06 – uradno prečiščeno besedilo
in 49/20 – ZIUZEOP) minister za zdravje izdaja

PRAVILNIK
o določitvi Programa cepljenja in zaščite
z zdravili za leto 2020
1. člen
Ta pravilnik določa Program cepljenja in zaščite z zdravili
za leto 2020 (v nadaljnjem besedilu: letni program), pogoje in
način izvedbe letnega programa, izvajalce ter način nabave in
razdeljevanja cepiv ter specifičnih imunoglobulinov.
2. člen
Letni program, ki je v Prilogi, ki je sestavni del tega pravilnika, se objavi na spletnih straneh Ministrstva za zdravje in
Nacionalnega inštituta za javno zdravje.
3. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0070-84/2020
Ljubljana, dne 29. julija 2020
EVA 2020-2711-0065
Tomaž Gantar
minister
za zdravje

Leto XXX

PROGRAM CEPLJENJA IN ZAŠČITE Z ZDRAVILI ZA LETO 2020
na podlagi 25. člena Zakona o nalezljivih boleznih (Uradni list RS, št. 33/06 – uradno prečiščeno besedilo in 49/20 – ZIUZEOP)

Cepljenje s 5-valentnim cepivom
proti davici, tetanusu, oslovskemu
kašlju, hemofilusu influence b in
otroški paralizi s 4 odmerki cepiva
je obvezno za otroke, ki so že
prejeli najmanj en odmerek 5valentnega cepiva. Revakcinacija
(4. odmerek) je obvezna med 12. in
24. mesecem starosti ter za
zamudnike.

Cepljenje s 6-valentnim cepivom
proti davici, tetanusu, oslovskemu
kašlju, hemofilusu influence b,
otroški paralizi in hepatitisu B s 3
(v odmerki cepiva je obvezno za:
– otroke, ko dopolnijo tri mesece
starosti;
– za zamudnike, ki še niso pričeli s
cepljenjem.
Revakcinacija (3. odmerek) je
obvezna med 11. in 18. mesecem
starosti ter za zamudnike.

Za zavarovane osebe se obvezno
cepljenje in priporočljivo cepljenje
proti pnevmokoknim okužbam, gripi
in KME ter zaščita s specifičnimi
humanimi imunoglobulini financira iz
sredstev obveznega zdravstvenega
zavarovanja, za upravičence iz
štirinajste alineje 7. člena Zakona o
zdravstvenem
varstvu
in
zdravstvenem zavarovanju (Uradni
list RS, št. 72/06 – uradno prečiščeno
besedilo, 114/06 – ZUTPG, 91/07,
76/08, 62/10 – ZUPJS, 87/11, 40/12
– ZUJF, 21/13 – ZUTD-A, 91/13,
99/13 – ZUPJS-C, 99/13 – ZSVarPreC, 111/13 – ZMEPIZ-1, 95/14 – ZUJFC in 47/15 – ZZSDT, 61/17 – ZUPŠ in
64/17 – ZZDej-K in 36/19; v
nadaljnjem besedilu: ZZVZZ) pa iz
državnega proračuna.

FINANCIRANJE

proti
steklini
območne enote
Zamudnik je posameznik, ki v
roku ni opravil obveznega ali
priporočljivega cepljenja in
mora cepljenje opraviti do
starosti, ki jo opredeljuje 1.
program (predšolski otroci),
razen v primeru cepljenja proti
pnevmokoknim okužbam ali
cepljenja proti Hib, ko mora
cepljenje opraviti do 5. leta.

Cepljenje
opravljajo
NIJZ.

Obvezna
cepljenja
in
priporočljiva cepljenja proti
pnevmokoknim okužbam, gripi
in KME so sestavni del
delovnega
programa
in
finančnega
načrta
zdravstvenih
zavodov
in
zasebnih zdravnikov.

POSEBNE DOLOČBE
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Predšolski otroci

Obvezno cepljenje proti:
davici
tetanusu
oslovskemu kašlju
hemofilusu influence b
nadaljnjem besedilu: Hib)
otroški paralizi
ošpicam
mumpsu
rdečkam
hepatitisu B

CILJNE SKUPINE ZA CEPLJENJE IN
ZAŠČITO Z ZDRAVILI

Št.

BOLEZNI, PROTI KATERIM
CEPIMO, IN DRUGA ZAŠČITA

4736 /

1. PROGRAM

I.
Program cepljenja in zaščite z zdravili za leto 2020 (v nadaljnjem besedilu: program) se nanaša na izvajanje obveznih cepljenj in drugih cepljenj, ki se
financirajo iz sredstev obveznega zdravstvenega zavarovanja ali državnega proračuna ter na obvezna cepljenja, ki jih plačajo delodajalci ali posamezniki.
Samoplačniška cepljenja so vključena v Navodila za izvajanje Programa cepljenja in zaščite z zdravili za leto 2020, ki so objavljena na spletni strani
Nacionalnega inštituta za javno zdravje (v nadaljnjem besedilu: NIJZ). Program določa tudi pogoje in način izvedbe, izvajalce ter način nabave in razdeljevanja
cepiv in specifičnih imunoglobulinov.

Priloga

Stran

Uradni list Republike Slovenije

Cepljenje/zaščita zaradi zdravstvenih
ali epidemioloških indikacij (cepivo in
zdravstvena storitev) se v primerih,
ko indikacijo* postavi zdravnik
ustrezne specialnosti, plača iz
sredstev obveznega zdravstvenega
zavarovanja.

Št.

Cepljenje/zaščita zaradi
zdravstvenih ali epidemioloških
indikacij** proti:
tuberkulozi
davici
oslovskemu kašlju
otroški paralizi
ošpicam
mumpsu
rdečkam
steklini

Priporočljivo cepljenje proti KME s
tremi odmerki cepiva se opravi pri
otrocih, ki v tekočem letu dopolnijo
tri leta starosti in pri zamudnikih
(rojeni v letu 2016).

Priporočljivo cepljenje proti gripi se
opravi pri otrocih starih 6-23
mesecev v sezoni gripe.

Priporočljivo
cepljenje
proti
Priporočljivo cepljenje proti:
pnevmokoknim okužbam se opravi
pnevmokoknim okužbam
pri otrocih, ko dopolnijo tri mesece
gripi
starosti in pri zamudnikih.
klopnemu meningoencefalitisu (v S 3. odmerkom so otroci cepljeni
nadaljnjem besedilu: KME)
med 11. in 18. mesecem starosti.

Cepljenje proti ošpicam, mumpsu
in rdečkam je obvezno za otroke
od dopolnjenih 11 mesecev starosti
in mora biti opravljeno najpozneje
do dopolnjenih 18 mesecev starosti
ter za zamudnike.

Uradni list Republike Slovenije
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tetanusu
tifusu
gripi
meningokoknim okužbam
pnevmokoknim okužbam
hepatitisu B
hepatitisu A
noricam
respiratornemu sincicijskemu
virusu
Zaščita s specifičnimi
humanimi imunoglobulini proti:
hepatitisu B
steklini
tetanusu
* indikacije in ciljne skupine za cepljenje so opredeljene v Navodilih za izvajanje Programa cepljenja in zaščite z zdravili za leto 2020

Stran

4738 /
Št.
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Učenci, dijaki, študenti
in mladi odrasli do
dopolnjenega 26. leta
starosti

2. PROGRAM
Cepljenje (2. odmerek cepiva) proti
ošpicam, mumpsu in rdečkam je
obvezno za učence, ki bodo v
šolskem letu 2020/21 vstopili v 1.
razred osnovne šole in za
zamudnike.

Obvezno cepljenje proti:
ošpicam
mumpsu
rdečkam
hepatitisu B
davici
tetanusu
oslovskemu kašlju
klopnemu
meningoencefalitisu
steklini
otroški paralizi

FINANCIRANJE

proti
steklini
območne enote
Zamudnik je posameznik, ki v
roku ni opravil obveznega
cepljenja ali priporočljivega
cepljenja proti HPV in mora
cepljenje opraviti do starosti,
ki jo opredeljuje 2. program
(učenci, dijaki, študenti in
mladi odrasli do dopolnjenega
26. leta starosti).

Cepljenje
opravljajo
NIJZ.

Cepljenje učencev, dijakov in
študentov v okviru rutinskega
programa cepljenja opravljajo
šolski in študentski zdravniki v
javnih zdravstvenih zavodih,
zasebni zdravniki in drugi
zdravniki.

Obvezna
cepljenja
in
priporočljivo cepljenje proti
HPV so sestavni del delovnega
programa in finančnega načrta
zdravstvenih
zavodov
in
zasebnih zdravnikov.

POSEBNE DOLOČBE

Št.

Cepljenje proti KME in steklini je
obvezno za dijake in študente, ki so
pri praktičnih vajah izpostavljeni
nevarnosti okužbe.

Cepljenje (6. odmerek) proti
tetanusu je obvezno za dijake, ki v
šolskem letu 2020/21 obiskujejo
srednješolsko
izobraževanje,
mladino, ki ne obiskuje šole, in za
zamudnike.

Cepljenje (5. odmerek) proti davici,
tetanusu in oslovskemu kašlju je
obvezno za učence, ki v šolskem
letu 2020/21 obiskujejo 3. razred
osnovne šole in za zamudnike.

Za zavarovane osebe se obvezno
cepljenje in priporočljivo cepljenje
proti HPV ter zaščita s specifičnimi
humanimi imunoglobulini financira
iz
sredstev
obveznega
zdravstvenega zavarovanja, za
upravičence iz štirinajste alineje 7.
Cepljenje proti hepatitisu B je člena ZZVZZ pa iz državnega
obvezno za učence, ki bodo v proračuna.
šolskem letu 2020/21 vstopili v 1.
razred osnovne šole, za učence, ki v
šolskem letu 2020/21 obiskujejo 1.
razred osnovne šole in še niso bili
cepljeni ter za zamudnike.

CILJNE SKUPINE ZA CEPLJENJE IN
ZAŠČITO Z ZDRAVILI

BOLEZNI, PROTI KATERIM
CEPIMO, IN DRUGA ZAŠČITA
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Cepljenje zaradi zdravstvenih ali
epidemioloških indikacij (cepivo in
zdravstvena storitev) se v primerih,
ko indikacijo* postavi zdravnik
ustrezne specialnosti, plača iz
sredstev obveznega zdravstvenega
zavarovanja.

Št.

Zaščita s specifičnimi humanimi
imunoglobulini proti:
hepatitisu B
steklini
tetanusu
* Indikacije in ciljne skupine za cepljenje so opredeljene v Navodilih za izvajanje Programa cepljenja in zaščite z zdravili za leto 2020

Priporočljivo
cepljenje
proti
okužbam s HPV se opravi pri
deklicah v 6. razredu osnovne šole
in pri zamudnicah.

4740 /

Cepljenje zaradi zdravstvenih ali
epidemioloških indikacij* proti:
davici
tetanusu
otroški paralizi
hemofilusu influence b
hepatitisu A
hepatitisu B
pnevmokoknim okužbam
meningokoknim okužbam
steklini
gripi
tifusu
noricam

Priporočljivo cepljenje proti:
okužbam s humanimi
papilomavirusi (v nadaljnjem
besedilu: HPV)

Stran

113 / 21. 8. 2020
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Zaposleni

3. PROGRAM
Cepljenje in zaščita z zdravili proti
določeni nalezljivi bolezni se opravi
v skladu z izjavo o varnosti z oceno
tveganja delovnih mest pri osebah,
ki so pri opravljanju dela
izpostavljene nalezljivim boleznim,
in osebah, ki pri delu lahko
prenesejo okužbo na druge osebe.

Cepljenje na podlagi izjave o
varnosti z oceno tveganja
delovnih mest proti:
davici
tetanusu
oslovskemu kašlju
otroški paralizi
ošpicam
mumpsu
rdečkam
hepatitisu B
hepatitisu A
KME
meningokoknim okužbam
steklini
tifusu
noricam
gripi
rumeni mrzlici

Zaščita z zdravili proti:
aviarni influenci
malariji

CILJNE SKUPINE ZA CEPLJENJE IN
ZAŠČITO Z ZDRAVILI

BOLEZNI, PROTI KATERIM
CEPIMO, IN DRUGA ZAŠČITA
Cepljenje, zaščito z zdravili in
določanje ravni protiteles pri
osebah, ki so pri opravljanju dela
na podlagi izjave o varnosti z oceno
tveganja
delovnih
mest
izpostavljene nevarnosti okužbe, in
osebah, ki pri delu lahko prenesejo
okužbo na druge osebe, plača
delodajalec.

FINANCIRANJE

Cepljenje
opravljajo
NIJZ.

proti
steklini
območne enote

Cepljenje in zaščita z zdravili
se opravi na osnovi podatkov
o nevarnosti okužbe s
povzročitelji nalezljivih bolezni
na določenih delovnih mestih,
ki jih zagotovi delodajalec v
izjavi o varnosti z oceno
tveganja delovnih mest.

POSEBNE DOLOČBE

Uradni list Republike Slovenije
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CILJNE SKUPINE ZA CEPLJENJE IN
ZAŠČITO Z ZDRAVILI
Priporočljivo cepljenje proti
davici in tetanusu izvajajo
izbrani zdravniki, po poškodbi
pa zdravnik, ki oskrbi rano.

POSEBNE DOLOČBE

113 / 21. 8. 2020
Zamudnik je posameznik, ki v
roku ni opravil priporočljivega
cepljenja proti KME in lahko
cepljenje opravi do 70. leta
starosti.

Priporočljiva cepljenja, ki se
financirajo
iz
sredstev
obveznega
zdravstvenega
zavarovanja izvajajo izbrani
zdravniki in drugi zdravniki.
Priporočljivo cepljenje proti
gripi, ki se financira iz sredstev
obveznega
zdravstvenega
zavarovanja, poleg izbranih
osebnih zdravnikov, izvajajo
Cepljenje zaradi zdravstvenih ali tudi drugi zdravniki in
epidemioloških indikacij (cepivo in območne enote NIJZ.
zdravstvena storitev) se v primerih,
ko indikacijo* postavi zdravnik Cepljenje proti steklini in
ustrezne specialnosti, plača iz cepljenja
zaradi
sredstev obveznega zdravstvenega epidemioloških
indikacij
zavarovanja.
opravljajo območne enote
NIJZ.

Za
zavarovane
osebe
se
priporočljivo cepljenje proti davici,
tetanusu,
cepljenje
proti
oslovskemu kašlju in gripi za
nosečnice ter cepljenje proti KME
za odrasle, ki bodo v letu 2020
dopolnili 49 let starosti ter zaščita s
specifičnimi
humanimi
imunoglobulini
financira iz
sredstev obveznega zdravstvenega
zavarovanja, za upravičence iz
štirinajste alineje 7. člena ZZVZZ pa
iz državnega proračuna.

FINANCIRANJE

Št.

Zaščita s specifičnimi humanimi
imunoglobulini proti:
hepatitisu B
steklini
tetanusu
*Indikacije in ciljne skupine za cepljenje ter obveznost cepljenja so opredeljene v Navodilih za izvajanje Programa cepljenja in zaščite z zdravili za leto 2020

Cepljenje proti davici in tetanusu je
priporočljivo:
– za osebe, ki še niso bile popolno
cepljene proti davici in tetanusu,
– če ni dokazov o popolnem
cepljenju proti davici in tetanusu ali
- če je od popolnega cepljenja ali
Cepljenje zaradi zdravstvenih ali revakcinacije poteklo več kot deset
epidemioloških indikacij* proti:
let.
ošpicam
mumpsu
Priporočljivo cepljenje proti KME se
rdečkam
opravi s tremi odmerki cepiva pri
davici
odraslih, ki v tekočem letu
tetanusu
dopolnijo 49 let starosti in pri
oslovskemu kašlju
zamudnikih (rojeni v letu 1970).
steklini
otroški paralizi
Cepljenje proti oslovskemu kašlju
tifusu
je priporočljivo za nosečnice
gripi
čimprej po 24. tednu nosečnosti.
meningokoknim okužbam
hepatitisu A
Cepljenje proti gripi je priporočljivo
hepatitisu B
v sezoni gripe za nosečnice in za
pnevmokoknim okužbam
osebe stare 65 let ali več.
noricam
hemofilusu influence b

Priporočljivo cepljenje proti:
davici
tetanusu
KME
oslovskemu kašlju
gripi

BOLEZNI, PROTI KATERIM
CEPIMO, IN DRUGA ZAŠČITA

4742 /

Ostali prebivalci

4. PROGRAM

Stran
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Potniki v
mednarodnem
prometu

5. PROGRAM

Obvezno cepljenje proti:
rumeni mrzlici
davici
meningokoknim okužbam

BOLEZNI, PROTI KATERIM
CEPIMO, IN DRUGA ZAŠČITA

Cepljenje proti meningokoknim
okužbam je obvezno za romarje v
Meko v času Hajja.

Cepljenje proti davici je obvezno za
potnike, ki potujejo na območja,
kjer je epidemija davice, če še niso
bili cepljeni, so bili cepljeni
nepopolno ali pa je od zadnjega
odmerka popolnega cepljenja ali
revakcinacije minilo več kot deset
let.

Cepljenje proti rumeni mrzlici je
obvezno za:
– osebe, ki potujejo v območja, kjer
je ta bolezen;
– osebe, ki potujejo v državo, ki
zahteva cepljenje proti tej bolezni.

CILJNE SKUPINE ZA CEPLJENJE IN
ZAŠČITO Z ZDRAVILI
Obvezna cepljenja potnikov in
zaščito z zdravili proti malariji ter
svetovanje
pred
potovanjem
plačajo
posamezniki
oziroma
organizatorji dela v tujini.

FINANCIRANJE
Cepljenje potnikov, zaščito z
zdravili proti malariji in
svetovanje pred potovanji
opravljajo območne enote
NIJZ.

POSEBNE DOLOČBE

Uradni list Republike Slovenije
Št.

113 / 21. 8. 2020 /
Stran

4743

CILJNE SKUPINE ZA ZAŠČITO Z
ZDRAVILI
Zaščita
z
zdravili
zaradi
zdravstvenih ali epidemioloških
indikacij* se financira iz sredstev
obveznega
zdravstvenega
zavarovanja oziroma iz državnega
proračuna za upravičence iz
štirinajste alineje 7. člena ZZVZZ.

FINANCIRANJE

POSEBNE DOLOČBE

Št.

*Indikacije in ciljne skupine za zaščito z zdravili so opredeljene v Navodilih za izvajanje Programa cepljenja in zaščite z zdravili za leto 2020.

Zaščita
z
zdravili
zaradi Prebivalci, ki zaradi izpostavljenosti
zdravstvenih ali epidemioloških določenim nalezljivim boleznim
indikacij* proti:
potrebujejo zaščito z zdravili.
meningokoknemu
meningitisu/sepsi
hemofilusnemu meningitisu
oslovskemu kašlju
škrlatinki
tuberkulozi
gripi
aviarni influenci
HIV/AIDS

BOLEZNI, PROTI KATERIM
CEPIMO, IN DRUGA ZAŠČITA

4744 /

Zaščita z zdravili

6. PROGRAM

Stran
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Cepljenje in zaščita z
zdravili v nujnih
razmerah

7. PROGRAM

CILJNE SKUPINE ZA CEPLJENJE IN
ZAŠČITO Z ZDRAVILI

Prebivalstvo Republike Slovenije, ki
ga na osnovi ocene tveganja in
epidemiološke indikacije opredeli
NIJZ.

BOLEZNI, PROTI KATERIM
CEPIMO, IN DRUGA ZAŠČITA

Cepljenje in zaščita z zdravili za
prebivalstvo v primeru nujnih
razmer (naravne in druge
nesreče, posebna izpostavljenost
nalezljivim boleznim, epidemija,
pandemija, terorizem z biološkimi
agensi itd.) se opravi proti
posameznim
nalezljivim
boleznim.
Cepljenje in zaščita z zdravili za
prebivalstvo v primeru nujnih
razmer se financira iz sredstev
obveznega
zdravstvenega
zavarovanja. Porabljena sredstva se
nosilcu obveznega zdravstvenega
zavarovanja povrnejo iz državnega
proračuna.

FINANCIRANJE

Cepiva in zdravila za izvajanje
programa v primeru nujnih
razmer se zagotovijo iz
blagovnih rezerv.

Program cepljenja v primeru
nujnih razmer se izvaja, če so
izpolnjeni pogoji glede na
oceno tveganja.

POSEBNE DOLOČBE

Uradni list Republike Slovenije
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ošpice (O), mumps (M), rdečke (R) (2. odmerek OMR) in hepatitis B (1. in 2. odmerek HBV)

pet do šest let

davica (D), tetanus (T), oslovski kašelj (P) (4. odmerek – revakcinacija DTP)

3. razred OŠ

113 / 21. 8. 2020

6. razred OŠ (samo okužbe s HPV (1. in 2. odmerek HPV cepiva)
deklice)
ob sistematskem
tetanus (T) (5. odmerek – revakcinacija T)
pregledu v srednji šoli
* Pri otrocih, ki so že prejeli najmanj en odmerek 5-valentnega cepiva, cepljenje dokončamo s 5-valentnim cepivom po shemi 3+1 (3, 4-5, 6, 12-24 mesecev)
oziroma po shemi za »zamudnike«

hepatitis B (3. odmerek HBV)

1. razred OŠ

Šolsko obdobje

klopni meningoencefalitis (3 odmerki cepiva KME)
Pred vstopom v šolo

davica (D), tetanus (T), oslovski kašelj (P), hemofilus influence tip b (Hib), otroška paraliza (IPV), hepatitis B (HBV) (1. odmerek
DTPHibIPV‐HBV)*, pnevmokokne okužbe (1. odmerek PCV)
davica (D), tetanus (T), oslovski kašelj (P), hemofilus influence tip b (Hib), otroška paraliza (IPV), hepatitis B (HBV) (2. odmerek
DTPHibIPV‐HBV*, pnevmokokne okužbe (2. odmerek PCV)
ošpice, mumps, rdečke (1. odmerek OMR)
davica (D), tetanus (T), oslovski kašelj (P), hemofilus influence tip b (Hib), otroška paraliza (IPV), hepatitis B (HBV) (3. odmerek
DTPHibIPV‐HBV)*
pnevmokokne okužbe (3. odmerek PCV)
gripa (1 ali 2 odmerka v sezoni)
Tretje leto starosti

tri leta

6 do 23 mesecev

11 do 18 mesecev

pet mesecev

trije meseci

Št.

Prvo in drugo leto starosti

NALEZLJIVE BOLEZNI, PROTI KATERIM CEPIMO
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STAROST/
ŠOLSKO OBDOBJE

KOLEDAR REDNIH CEPLJENJ PREDŠOLSKIH IN ŠOLSKIH OTROK V LETU 2020:

II.
Stran
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NALEZLJIVE BOLEZNI, PROTI KATERIM CEPIMO
davica (D), tetanus (T), (1 odmerek cepiva DT na 10 let)
klopni meningoencefalitis (3 odmerki cepiva KME)

gripa (1 odmerek v sezoni)
oslovski kašelj (P) (1 odmerek cepiva DTP od 24. tedna nosečnosti dalje)
gripa (1 odmerek v sezoni)
* Cepljenja zaradi zdravstvenih indikacij so opredeljena v Navodilih za izvajanje Programa cepljenja in zaščite z zdravili za leto 2020

>65 let
nosečnice

STAROST/STANJE
>26 let
49 let

KOLEDAR REDNIH CEPLJENJ* ODRASLIH V LETU 2020:
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Če se pri preverjanju podatkov o opravljenih cepljenjih predšolskega otroka pred vstopom v organizirano varstvo ali pred vstopom v šolo ugotovi, da cepljenja
niso bila opravljena v skladu s programom, se to vpiše v potrdilo o zdravstvenem stanju otroka pred vstopom v organizirano varstvo oziroma šolo.

113 / 21. 8. 2020

Cepilni status se preveri v zdravstveni dokumentaciji ali tako, da kandidat za cepljenje kot dokaz predloži dokument o opravljenih prejšnjih cepljenjih. Na
podlagi ugotovljenega stanja o prejšnjih cepljenjih in po predhodnem preverjanju zdravstvenih razlogov za opustitev cepljenja, kar opravi zdravnik, ki opravlja
cepljenje, se izvede cepljenje v skladu s programom.
V skladu s programom je treba obvezno preveriti cepilni status in opraviti manjkajoča cepljenja oziroma osebo napotiti na cepljenje:
– predšolskim otrokom pred vstopom v organizirano varstvo in pred vstopom v šolo;
– učencem, dijakom in študentom pred vstopom v višjo stopnjo izobraževanja;
– dijakom in študentom pred začetkom opravljanja praktičnega pouka oziroma dela, pri katerem so izpostavljeni nalezljivim boleznim;
– ob zaposlitvi;
– ob poškodbi ali rani;
– ob epidemiološki indikaciji, ki jo postavi NIJZ;
– potnikom pred potovanjem.

4. Cepljenje posameznika se opravi po preverjanju njegovega cepilnega statusa in po obveščanju (pojasnilna dolžnost v okviru standarda) cepljene osebe,
njenih staršev, skrbnikov oziroma zakonitih zastopnikov glede poteka cepljenja, varnosti in koristi cepljenja ter neželenih učinkov, pridruženih cepljenju in
ravnanja v zvezi z njimi.

3. Program za prebivalstvo v primeru nujnih razmer se izvaja le, če so za to podani pogoji.

Št.

2. Cepljenje se opravlja v skladu z načeli dobre ambulantne prakse in varnega cepljenja. Program izvajajo zdravniki v zdravstvenih zavodih, socialnovarstvenih
zavodih in zdravniki zasebniki. V primeru indikacij za cepljenje pod nadzorom v bolnišnici (http://www.nijz.si/sites/www.nijz.si/files/publikacijedatoteke/cepljenje_-_knjiga.pdf str. 77), se cepljenje opravi v regionalni bolnišnici. Delo izvajalcev cepljenja koordinirajo območni koordinatorji cepljenja na
območnih enotah NIJZ. Območne koordinatorje cepljenja in nacionalnega koordinatorja programa v Centru za nalezljive bolezni NIJZ vsako leto imenuje
predstojnik Centra za nalezljive bolezni. Seznam območnih koordinatorjev cepljenja in nacionalnega koordinatorja programa je objavljen na spletni strani NIJZ.

4748 /

1. V Republiki Sloveniji se program izvaja na podlagi predpisanih programov za posamezne skupine prebivalcev v skladu z Navodili za izvajanje Programa
cepljenja in zaščite z zdravili (v nadaljnjem besedilu: navodila), objavljenimi na spletni strani NIJZ. Navodila vključujejo izvajanje obveznih cepljenj in drugih
cepljenj, ki se financirajo iz sredstev obveznega zdravstvenega zavarovanja ali državnega proračuna, obveznih cepljenj, ki jih plačajo delodajalci ali posamezniki
ter samoplačniških cepljenj.

III.

Stran
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13. Imetniki dovoljenja za promet z zdravili na debelo, ki opravljajo promet s cepivi, morajo o številu razdeljenih odmerkov posameznega cepiva enkrat letno
poročati NIJZ.

Št.

12. Dokumentacija, ki jo vodi zdravstveni zavod oziroma zasebni zdravnik, ki opravlja cepljenje mora biti vodena na način, ki omogoča sledljivost zdravil in
takojšnji umik zdravila iz prometa.

11. S kužnim materialom, ki nastane ob izvajanju cepljenja, se ravna v skladu s predpisi, ki urejajo ravnanje z odpadki, ki nastanejo pri opravljanju zdravstvene
dejavnosti. Glede neuporabnih cepiv oziroma zdravil morajo ravnati v skladu s predpisom, ki ureja ravnanje z odpadnimi zdravili.

10. Prostor in oprema, kjer se izvaja cepljenje, morata ustrezati sanitarno tehničnim in higienskim zahtevam, ki veljajo za javne zdravstvene zavode ter pravne
in fizične osebe, ki opravljajo zasebno zdravstveno dejavnost. Oprema mora omogočati primerno shranjevanje zdravil in spremljanje pogojev shranjevanja.
Temperaturo v hladilnikih oziroma hladilnih komorah je treba redno spremljati, beležiti in nadzirati.

9. Zdravstveni in socialnovarstveni zavod oziroma zasebni zdravnik, ki opravlja cepljenje proti nalezljivim boleznim mora imeti imenovano odgovorno osebo, ki
je odgovorna za sprejem in shranjevanje zdravil ter za vodenje dokumentacije o zdravilih. Odgovorna oseba mora imeti ustrezno znanje in usposobljenost s
področja dobre cepilne prakse in dobre distribucijske prakse zdravil. Usmerjeno usposabljanje izvaja NIJZ. Osebje mora razumeti svoje odgovornosti, ki morajo
biti zapisane.

8. Zdravstveni in socialnovarstveni zavod oziroma zasebni zdravnik, ki opravlja cepljenje proti nalezljivim boleznim, mora zagotoviti sistem za sprejem,
shranjevanje in sledljivost zdravil v skladu s predpisi, ki urejajo področje zdravil. Sistem kakovosti mora določati odgovornosti in postopke, delo mora biti
organizirano v skladu z načeli dobre cepilne prakse in v skladu z načeli dobre distribucijske prakse zdravil.

7. Preskrbo s cepivi in imunoglobulini za izvajanje programa, ki se financirajo iz sredstev obveznega zdravstvenega zavarovanja, zagotavlja NIJZ.

6. Izvajanje cepljenja se organizira tako, da ni mogoč prenos okužbe na ljudi in v okolje s tem, da se prepreči prenos med delom in pri ravnanju z ostrimi
predmeti in infektivnimi odpadki.

5. Zdravstveni in socialnovarstveni zavod oziroma zasebni zdravnik, ki opravlja cepljenje, mora izdati potrdilo, voditi evidenco in poročati, v skladu s
predpisom, ki ureja izdajanje potrdil, vodenje evidenc in zagotavljanje podatkov o cepljenju, neželenih učinkov po cepljenju in zdravstveni napaki pri cepljenju.
Podatki o cepljenju in zaščiti s specifičnimi imunoglobulini, o neželenih učinkih po cepljenju in podatki o opustitvi cepljenja se evidentirajo v zdravstveni
dokumentaciji in v elektronski obliki. Podatki o cepljenju in zaščiti s specifičnimi imunoglobulini in podatki o opustitvi cepljenja se evidentirajo tudi v osebni
dokument, ki se ga izda cepljeni osebi (Knjižica o cepljenju, Potrdilo o cepljenju, Mednarodna knjižica o cepljenju).
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MINISTER ZA ZDRAVJE

Št.

Ta program začne veljati naslednji dan po objavi Pravilnika o določitvi Programa cepljenja in zaščite z zdravili za leto 2020 v Uradnem listu Republike Slovenije.
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V.

Zaradi neprekinjenega izvajanja obveznih cepljenj in drugih cepljenj, ki se financirajo iz sredstev obveznega zdravstvenega zavarovanja, se ta program
smiselno uporabi za nabavo cepiv, pri katerih je potrebno začeti s postopki javnega naročanja pred uveljavitvijo Programa cepljenja in zaščite z zdravili za leto
2021.

IV.

Stran
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Pravilnik o spremembah in dopolnitvah
Pravilnika o izvajanju programa Evropske šole
Ljubljana

7. člen
Za 29. členom se dodata nova 29.a in 29.b člen, ki se
glasita:

Na podlagi 11. člena in za izvrševanje tretjega odstavka
1. člena Zakona o izvajanju mednarodnih programov s področja vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 46/16) ministrica
za izobraževanje, znanost in šport izdaja

»29.a člen
(normativi za program na predšolski stopnji)
Ne glede na določbe iz IV. poglavja tega pravilnika se za
program Evropske šole Ljubljana na predšolski stopnji uporabljajo normativi in standardi, določeni s predpisi, ki veljajo za izvajanje javnoveljavnega programa predšolske vzgoje v javnih vrtcih.

PRAVILNIK
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika
o izvajanju programa Evropske šole Ljubljana
1. člen
V Pravilniku o izvajanju programa Evropske šole Ljubljana
(Uradni list RS, št. 39/18) se v 2. členu v tretjem odstavku za
besedo »izobraževanje« doda besedilo »na predšolski stopnji,
ki traja dve leti (M1-M2),«.
2. člen
V 5. členu se za prvim odstavkom doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
»(2) Pedagoško osebje na predšolski stopnji so učitelj,
pomočnik učitelja, svetovalni delavec, organizator prehrane
in organizator zdravstveno-higienskega režima, pri čemer sta
delovni mesti učitelj in pomočnik učitelja enakovredni delovnima mestoma vzgojitelj in pomočnik vzgojitelja, določenima s
katalogom, ki ureja delovna mesta v javnem sektorju.«.
Dosedanji drugi, tretji in četrti odstavek postanejo tretji,
četrti in peti odstavek.
3. člen
V 6. členu se v prvem odstavku za besedo »predmet«
doda vejica in besedilo »programsko enoto«.
Za drugim odstavkom se doda nov tretji odstavek, ki se
glasi:
»(3) Pomočnik učitelja je lahko tudi, kdor ima izobrazbo,
pridobljeno z izobraževalnimi programi za pridobitev srednje
strokovne izobrazbe, ustrezne področju, ki ga je za pomočnika
vzgojitelja na predšolski stopnji določil minister v posebnem
delu programa Evropske šole Ljubljana, in ustrezna pedagoško-andragoška znanja.«.
Dosedanji tretji, četrti, peti, šesti in sedmi odstavek postanejo četrti, peti, šest, sedmi in osmi odstavek.
4. člen
Za 6. členom se doda nov 6.a člen, ki se glasi:
»6.a člen

29.b člen
(vpis v predšolsko stopnjo)
(1) V predšolsko stopnjo programa Evropske šole Ljubljana se lahko vpiše otroka v koledarskem letu, v katerem
bo dopolnil starost vsaj štiri leta, pa do začetka šolskega leta
v koledarskem letu, v katerem bo izpolnil pogoje za vstop v
osnovnošolsko izobraževanje.
(2) Zavod objavi javni vpis novincev v naslednje šolsko
leto vsaj enkrat letno v skladu z rokovnikom, določenim s šolskim koledarjem.
(3) Vpis otrok v predšolsko stopnjo poteka na podlagi prijav vse leto do zapolnitve prostih mest, upoštevajoč prednostni
vrstni red, določen v 32. členu tega pravilnika.«.
8. člen
V 32. členu se za tretjim odstavkom doda nov četrti odstavek, ki se glasi:
»(4) Če je po izteku prijavnega roka iz drugega odstavka
29.b člena oziroma iz prvega odstavka 30. člena tega pravilnika kandidatov za vpis več kot je prostih vpisnih mest, šola
izbere kandidate za vpis na podlagi dodatnih meril, ki jih določi
v soglasju z ministrom, upoštevajoč prednostni vrstni red iz
drugega odstavka tega člena.«.
9. člen
Za 62. členom se doda nov 62.a člen, ki se glasi:
»62.a člen
(cena programa na predšolski stopnji)
Ceno programa na predšolski stopnji za posamezno šolsko
leto določi minister v skladu s predpisi, ki urejajo normative in metodologijo financiranja programa predšolske vzgoje, upoštevajoč
normative za heterogeni oddelek drugega starostnega obdobja.«.
10. člen
Priloga I se nadomesti z novo Prilogo I, ki je kot priloga
sestavni del tega pravilnika.

(jezikovne kompetence učiteljev na predšolski stopnji)

PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA

(1) Učitelj na predšolski stopnji mora biti domači govorec
učnega jezika.
(2) Pomočnik učitelja mora biti domači govorec učnega
jezika.
(3) Učitelj materinščine mora biti domači govorec.«.

11. člen
(začetek izvajanja programa predšolske stopnje)
(1) Program predšolske stopnje Evropske šole Ljubljana
se začne izvajati 1. septembra 2020.
(2) Zavod objavi javni vpis novincev v naslednje šolsko
leto v osmih dneh od uveljavitve tega pravilnika.

5. člen
V 9. členu se za prvim odstavkom doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
»(2) Organizator prehrane oziroma organizator zdravstveno-higienskega režima je lahko, kdor je domači govorec
učnega jezika ene jezikovne sekcije ali obvlada učni jezik ene
jezikovne sekcije na ravni C2 po SEJO in učni jezik druge jezikovne sekcije vsaj na ravni B2 po SEJO, pri čemer mora biti
eden od jezikov delovni jezik.«.
Dosedanji drugi odstavek postane tretji odstavek.
6. člen
V 11. členu se za besedilom »kot so za« doda beseda
»vrtec,«.

12. člen
(začetek veljavnosti)
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0070-43/2020
Ljubljana, dne 13. avgusta 2020
EVA 2020-3330-0036
Prof. dr. Simona Kustec Lipicer
ministrica
za izobraževanje, znanost in šport
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PROGRAM EVROPSKE ŠOLE LJUBLJANA



1. SPLOŠNI DEL
1.1. izobraževalni program
1.1.1. ime izobraževalnega programa: SURJUDP(YURSVNHãROH/MXEOMDQD

1.1.2. vrsta izobraževalnega programa: L]REUDåHYDOQLSURJUDP]JRGQMHJDXþHQMD
RVQRYQRãROVNHJDLQVUHGQMHJDVSORãQHJD
L]REUDåHYDQMD
1.1.3. prilagojeno izvajanje:







SULODJRGLWHYL]YDMDQMDQDSRGODJLLQGLYLGXDOQHJD
QDþUWDL]REUDåHYDQMD

1.1.4. klasifikacije programa:










stopnja izobrazbe:

VUHGQMDL]REUD]ED



strokovni naziv:





KLASIUS–SRV:





KLASIUS–P-16:

 



SOK:





EOK:





ISCED-A 2011:



 ISCED–F 2013:
 


1.1.5. status izobraževalnega programa:3URJUDP(YURSVNHãROH/MXEOMDQDWHPHOMLQD





SURJUDPX (YURSVNLK ãRO LPSOHPHQWDFLMR SD Y





VNODGX ] DNUHGLWDFLMR VSUHMPH PLQLVWHU SULVWRMHQ





]DL]REUDåHYDQMH
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1.2. cilji izobraževalnega programa

1.2.1. cilji izobraževalnega programa na predšolski stopnji

1D WHPHOMX YUHGQRW VLVWHPD (YURSVNLK ãRO NRW VR þORYHNRYH SUDYLFH HQDNRVW
GHPRNUDFLMD RNROMVND WUDMQRVW PXOWLNXOWXUDOL]HP LQ VSRãWRYDQMH PDWHUQHJD MH]LND
]JRGQMH XþHQMH QD SUHGãROVNL VWRSQML VSRGEXMD RGJRYRUQRVW REþXWHN VNXSQRVWL
VSRãWRYDQMHSUDYLFLQVYRERGRSRVDPH]QLND

9 Y]GXãMX VLQHUJLMH HYURSVNH NXOWXUH LQ ]QDþDMD RNROMD Y NDWHUHP MH SRVDPH]QD
HYURSVND ãROD VH REOLNXMH HGLQVWYHQR ERJDWR PXOWLMH]LþQR LQ PXOWLNXOWXUQR RNROMH
HYURSVNH ãROH NL WDNR Y VNXSQRVWL HYURSVNH ãROH NRW JOREDOQR SRGSLUD LQ VSRGEXMD
UD]YRM RWURNRYH MH]LNRYQH LQ NXOWXUQH LGHQWLWHWH ] R]DYHãþDQMHP VWUSQRVWL
PHGNXOWXUQHJDUD]XPHYDQMDLQHYURSVNHJDGXKD

8þQRRNROMHHYURSVNHãROHQXGLWDNRSUHGQRVWLNRW]DSOHWHQHL]]LYHYXþHQMXLQUD]YRMX
RWURN]DWRGHOXMHMR
 YSDUWQHUVWYXVVWDUãLSULVSRGEXMDQMXLQSRGSRULRWURNRPYQMLKRYHPUD]YRMX
 ]]DYHGDQMHPLQXSRãWHYDQMHPUD]QROLNRVWLRWURN
 VVSRGEXMDQMHPHQDNRVWLVSRORYWDNRGDVHIDQWRPLQGHNOLFDPRPRJRþLUDYQDWLQD
SRGODJLHQDNLKSUDYLFLQHQDNHRGJRYRUQRVWL
 Y LQWHUDNWLYQHP YDUQHP LQ VSRGEXGQHP XþQHP RNROMX NL RGUDåD UD]OLþQH
LGHQWLWHWHLQSRWUHEHMHSULODJRGOMLYRLQVHUD]YLMDJOHGHQDVSUHPLQMDMRþHVHWHPH
LQRWURNRYUD]YRM

=JRGQMHXþHQMHMHWHPHOMQLGHOYVHåLYOMHQMVNHJDL]REUDåHYDQMDQMHJRYDRVUHGQMDYORJD
SDMHSRGSLUDWLRWURNRYRUDVW YHWLþQHJDLQ RGJRYRUQHJD þODQDGUXåEH 3RXþHYDQMHLQ
XþHQMH Y ]JRGQMLK OHWLK SRGSLUD LQ VSUHPOMD RWURNRYR IL]LþQR LQ SVLKLþQR SRþXWMH
YNOMXþQR V VRFLDOQLP NRJQLWLYQLP LQ þXVWYHQLP UD]YRMHP WHU XVWYDUMD SRJRMH ]D
XVWYDUMDOQRXþHQMHWHUVWHP]DQHVOMLYHWHPHOMH]DNDVQHMãLUD]YRM

3RXþHYDQMH LQ XþHQMH Y ]JRGQMLK OHWLK MH FHORVWQR LQ UD]OLþQD UD]YRMQD SRGURþMD QLVR
ORþHQD7DNRNRWMHWRSRXGDUMHQRYWHPGRNXPHQWXVRWXGLYYVDNGDQMHPRWURãNHP
åLYOMHQMXQMLKRYHL]NXãQMHLQGHMDQMDRVUHGQMHJDSRPHQD

3RPHPEQRMHRNUHSLWLRWURNRY]GUDYREþXWHNVDPR]DYHVWLVSRPRþMRSR]LWLYQLKXþQLK
L]NXãHQMLQ]DJRWRYLWLPRåQRVWL]DUD]QROLNRLQWHUDNFLMR]GUXJLPLOMXGPL2WURãNLVYHW
L]NXãHQMERRERJDWHQLQSRPDJDWLMLPMHWUHEDSULLVNDQMXQRYLK]DQLPLYLKSRGURþLM

&LOMLL]REUDåHYDOQHJDSURJUDPDQDSUHGãROVNLVWRSQMLVR
 RWURNDSULSUDYLWLQDVUHþQR]GUDYRRGJRYRUQRLQXVSHãQRåLYOMHQMH
 UD]YLMDMRRWURNRYRRVHEQRVWLQVSRVREQRVWL
 SRGSLUDWLXþQLSRWHQFLDORWURND
 Y]JDMDWLVSRãWRYDQMHGRGUXJLKLQRNROMD
 VSRãWRYDWL LQ FHQLWL RWURNRYR NXOWXUQR LQ GUXåEHQR LGHQWLWHWR QMHQH YUHGQRWH Y
RGQRVXGRYUHGQRWGUXJLK
 VSRGEXMDWLHYURSVNLGXK
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1.2.2. cilji izobraževalnega programa na primarni in sekundarni stopnji

&LOMLSURJUDPD(YURSVNHãROH/MXEOMDQDna primarni in sekundarni stopnjiVR
 NUHSLWHYXþHQþHYHMH]LNRYQHLQNXOWXUQHLGHQWLWHWH
 ]DJRWDYOMDQMHYLVRNHUDYQLNRPSHWHQFPDWHULQãþLQHLQWXMLKMH]LNRY
 UD]YLMDQMH PDWHPDWLþQLK NRPSHWHQF ] PDWHPDWLþQLP QDþLQRP UD]PLãOMDQMD
SUHGYVHP Y VPLVOX UHãHYDQMD SUREOHPRY Y YVDNGDQMHP åLYOMHQMX 8SRUDED
SULGREOMHQLK]QDQMSULSUHSR]QDYDQMXSUREOHPRYLQLVNDQMXRGJRYRURYWHUUHãLWHYNL
WHPHOMLMRQDGRND]LK
 VSR]QDYDQMH VSRãWRYDQMH LQ VSUHMHPDQMH UD]OLþQLK NXOWXU LQ WUDGLFLM VNR]L
PHGNXOWXUQRXþHQMH
 UD]YLMDQMH VRFLDOQLK LQ GUåDYOMDQVNLK NRPSHWHQF ]D REOLNRYDQMH R]DYHãþHQHJD
SRVDPH]QLNDNLERDNWLYHQXGHOHåHQHFGHPRNUDWLþQHGUXåEH
 UD]YLMDQMH]DYHVWLRODVWQHPXþQHPSURFHVXLQSRWUHEDKSUHSR]QDYDQMHSULORåQRVWL
NLVRQDYROMRLQVSRVREQRVWLSUHPDJRYDQMDRYLU]DXVSHãQRXþHQMHQDGJUDMHYDQMH
XþHQþHYLKSUHGKRGQLKL]NXãHQMWHUUD]YLMDQMHLQVSRGEXMDQMHPRWLYDFLMHLQ]DXSDQMD
YDVH
 NUHSLWHYVSRãWRYDQMDLQVWUSQRVWLGRVROMXGLQHJOHGHQDQMLKRYHRVHEQHRNROLãþLQH
WHU VNUE ]D GUXJH Y ãROVNHP LQ ãLUãHP RNROMX JUDGLWHY NDNRYRVWQLK PHGRVHEQLK
RGQRVRYVVSRGEXMDQMHPVSUHMHPDQMDUD]OLþQRVWLWHUNRQVWUXNWLYQHJDLQQHQDVLOQHJD
UD]UHãHYDQMDNRQIOLNWRY
 UD]YLMDQMHXþHQþHYHXVWYDUMDOQRVWLLQNUHDWLYQHJDL]UDåDQMDLGHMLQþXVWHY
 UD]YLMDQMH GLJLWDOQLK NRPSHWHQF V SRXGDUNRP QD NULWLþQL XSRUDEL LQIRUPDFLM SUL
GHOXNRPXQLNDFLMLLQ]DEDYL
 VSRGEXMDQMH SRGMHWQLãWYD Y VPLVOX UD]YLMDQMD VSRVREQRVWL ]D XUHVQLþHYDQMH LGHM LQ
]DVWDYOMHQLKFLOMHYVSRPRþMRXVWYDUMDOQRVWLLQRYDWLYQRVWLLQHWLþQLKYUHGQRW
 VSR]QDYDQMH LQ VSRGEXMDQMH ]GUDYHJD QDþLQD åLYOMHQMD Y VPLVOX VNUEL ]D ]GUDYR
SUHKUDQRLQJLEDQMH
 VSRGEXMDQMHVNUEL]DRNROMHLQSR]LWLYQHJDRGQRVDGRQDUDYH


1.3. trajanje izobraževanja

,]REUDåHYDQMHQDSUHGãROVNLVWRSQMLWUDMDGYHOHWL 0±0 

,]REUDåHYDQMHQDSULPDUQLVWRSQML 3±3 WUDMDSHWOHWLQQDVHNXQGDUQLVWRSQML 6±6 
VHGHPOHW


1.4. vpisni pogoji
1.4.1. pogoj za vpis

9SUHGãROVNRVWRSQMRVHYSLãHRWURNYNROHGDUVNHPOHWXYNDWHUHPGRSROQLVWDURVWYVDM
ãWLULOHWDSDGR]DþHWNDãROVNHJDOHWDYNROHGDUVNHPOHWXYNDWHUHPERL]SROQLOSRJRMH
]DYVWRSYRVQRYQRãROVNRL]REUDåHYDQMH

9SUYLOHWQLNSULPDUQHVWRSQMHSURJUDPD 3 (YURSVNHãROH/MXEOMDQDVHYSLãHRWURN
NLYNROHGDUVNHPOHWXYSLVDGRSROQLVWDURVWãHVWOHW
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1.4.2. merila za vpis

3UHGQRVWQR SUDYLFR GR YSLVD Y (YURSVNR ãROR /MXEOMDQD LPDMR RWURFL XVOXåEHQFHY
]DSRVOHQLKYLQVWLWXFLMDKLQDJHQFLMDK(YURSVNHXQLMH

9 SURJUDP (YURSVNH ãROH /MXEOMDQD VH ODKNR YSLãHMR WXGL GUXJL RWURFL GR ]DSROQLWYH
UD]SLVDQLKYSLVQLKPHVWSRQDVOHGQMHPSUHGQRVWQHPYUVWQHPUHGX
 RWURFLNLVRELOLåHYNOMXþHQLYSURJUDP(YURSVNLKãRO
 RWURFLWXMLKGUåDYOMDQRY]DSRVOHQLKQDGLSORPDWVNRNRQ]XODUQLKSUHGVWDYQLãWYLKY
SRGMHWMLKLQGUXJLKRUJDQL]DFLMDKY5HSXEOLNL6ORYHQLML
 RWURFLGUåDYOMDQRY56NLVRDOLERGRQDSRWHQLQDGHORYLQVWLWXFLMHLQDJHQFLMH(8
DOLQDGLSORPDWVNRNRQ]XODUQDSUHGVWDYQLãWYD
 RWURFL RVWDOL GUåDYOMDQRY56LQ WXMFHYNL LPDMR VWDOQRDOL]DþDVQRSUHELYDOLãþHY
5HSXEOLNL6ORYHQLML

1.4.3. merila za razmestitev v jezikovno sekcijo
2WURN LPD SUDYLFR GR UD]PHVWLWYH Y MH]LNRYQR VHNFLMR NL XVWUH]D QMHJRYHPX
PDWHUQHPXDOLGRPLQDQWQHPXMH]LNX

2WURNEUH]ODVWQHMH]LNRYQHVHNFLMH 6:$/6 LPDSUDYLFRGRUD]PHVWLWYHYMH]LNRYQR
VHNFLMRGHORYQHJDMH]LND(YURSVNHXQLMHXYHOMDYLSDODKNRWXGLSUDYLFRGRYNOMXþLWYHY
MH]LNRYQRVHNFLMRGUåDYHJRVWLWHOMLFHVþLPHUVHYNOMXþLYL]REUDåHYDQMHSRSURJUDPX
(YURSVNH ãROH /MXEOMDQD Y VNODGX V SUHGPHWQLNRP MH]LNRYQH VHNFLMH GUåDYH
JRVWLWHOMLFH
1.5. ocenjevanje znanja

2FHQMHYDQMH ]QDQMD Y SURJUDPX (YURSVNH ãROH /MXEOMDQD SRWHND Y VNODGX V SUHGSLVL
(YURSVNLKãRO]DRFHQMHYDQMH]QDQMDYSURJUDPX(YURSVNLKãRO

1.6. pogoji za napredovanje
3UL QDSUHGRYDQMX XþHQFHY Y SURJUDPX (YURSVNH ãROH /MXEOMDQD VH XSRãWHYDMR SUHGSLVL
(YURSVNLKãRO]DQDSUHGRYDQMHXþHQFHYYSURJUDPX(YURSVNLKãRO



1.7. pogoji za zaključek

3URJUDP (YURSVNH ãROH /MXEOMDQD VH ]DNOMXþL Y VNODGX V SURJUDPRP (YURSVNLK ãRO ]
(YURSVNRPDWXUR (XURSHDQ%DFFDODXUHDWH 

(YURSVNDPDWXUDREVHJD
 SLVQLGHONLREVHJDSHWHQRWL]QDVOHGQMLKSUHGPHWRY
 SUYDHQRWDSUYLMH]LN±PDWHULQãþLQDQDRVQRYQLDOLYLãMLUDYQL
 GUXJDHQRWDGUXJLMH]LN±SUYLWXMLMH]LNQDRVQRYQLDOLYLãMLUDYQL
 WUHWMDHQRWDPDWHPDWLNDVDOLXþQLPLXUDPLWHGHQ
 þHWUWDHQRWDSUYLL]ELUQLSUHGPHWVXþQLPLXUDPLWHGHQ
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 SHWDHQRWDGUXJLL]ELUQLSUHGPHWVXþQLPLXUDPLWHGHQ
XVWQLGHONLREVHJDWULHQRWHL]QDVOHGQMLKSUHGPHWRY
 SUYDHQRWDSUYLMH]LN±PDWHULQãþLQDQDRVQRYQLDOLYLãMLUDYQL
 GUXJDHQRWD
 GUXJLMH]LN±SUYLWXMLMH]LNQDRVQRYQLDOLYLãMLUDYQLDOL
 ]JRGRYLQD]DOLXþQLPLXUDPLWHGHQDOL
 JHRJUDILMD]DOLXþQLPLXUDPLWHGHQ
 WUHWMDHQRWD
 PDWHPDWLNDQDYLãMLUDYQLDOL
 ILOR]RILMD]DOLXþQLPLXUDPLWHGHQDOL
 WUHWMLMH]LN±GUXJLWXMLMH]LNDOL
 þHWUWLMH]LN±WUHWMLWXMLMH]LNDOL
 ELRORJLMD]DOLXþQLPLXUDPLWHGHQDOL
 NHPLMDVXþQLPLXUDPLWHGHQDOL
 IL]LNDVXþQLPLXUDPLWHGHQ


3ULL]ELULSUHGPHWRYR]LURPDUDYQLSLVQHJDGHODYHOMDMRQDVOHGQMDSUDYLOD
 SUYRGUXJRLQWUHWMRHQRWRSLVQHJDGHODXþHQHFRSUDYOMDQDUDYQLLQYMH]LNXNLMXMH
XþHQHFL]EUDOSRSUHGPHWQLNXãHVWHJDLQVHGPHJDOHWQLNDVHNXQGDUQHVWRSQMH 6±
6 
 þHWUWRLQSHWRHQRWRSLVQHJDGHODL]EHUHXþHQHFRESULMDYLQDPDWXURLQL]ELUHPHG
]DNOMXþQLPOHWRPQHPRUHVSUHPLQMDWL
 þHWUWR LQ SHWR HQRWR SLVQHJD GHOD L]EHUH XþHQHF PHG QDVOHGQMLPL SUHGPHWL WUHWML
MH]LN ± þHWUWL WXML MH]LN þHWUWL MH]LN ± WUHWML WXML MH]LN ]JRGRYLQD JHRJUDILMD
ILOR]RILMD HNRQRPLMD ODWLQãþLQD VWDUD JUãþLQD ELRORJLMD NHPLMD IL]LND OLNRYQD
XPHWQRVWJODVEHQDXPHWQRVW
 XþHQHFQREHQHJDSUHGPHWDQHPRUHRSUDYOMDWLQDGYHKUD]OLþQLKUDYQHK
3ULL]ELULSUHGPHWRYR]LURPDUDYQLXVWQHJDGHODYHOMDMRQDVOHGQMDSUDYLOD
 SUYRHQRWRXVWQHJDGHODXþHQHFRSUDYOMDQDUDYQL]DKWHYQRVWLNLMRMHXþHQHFL]EUDO
SRSUHGPHWQLNXãHVWHJDLQVHGPHJDOHWQLNDVHNXQGDUQHVWRSQMH 6±6 
 ]JRGRYLQRDOLJHRJUDILMRNRWGUXJRHQRWRXVWQHJDGHODODKNRXþHQHFL]EHUHOHþHWHK
SUHGPHWRYQLL]EUDOYSLVQHPGHOX
 XþHQHFNLMHL]EUDOSRSUHGPHWQLNXãHVWHJDLQVHGPHJDOHWQLND VHNXQGDUQHVWRSQMH
6±6  PDWHPDWLNR QD YLãML UDYQL    XþQH XUHWHGHQ  PRUD NRW WUHWMR HQRWR
XVWQHJDGHODRSUDYOMDWLPDWHPDWLNR
 WUHWMRHQRWRXVWQHJDGHODL]EHUHXþHQHFPHGSUHGPHWLNLMLKQLRSUDYOMDONRWþHWUWR
DOL SHWR HQRWR SLVQHJD GHOD þH QL GROåDQ NRW WUHWMR HQRWR XVWQHJD GHOD RSUDYOMDWL
PDWHPDWLNR
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2. POSEBNI DEL
2.1. predmetnik
2.1.1. predšolska stopnja
GLPHQ]LMH
SRGURþMD

XþLWLVH
ELWL

XþLWLVH
åLYHWL]GUXJLPL

XþLWLVHQDUHGLWLLQ PDWHULQãþLQDDOL
]QDWL
GRPLQDQWQLMH]LN

MD]LQPRMHWHOR







MD]NRWRVHED







MD]LQGUXJL







MD]LQVYHW







2.1.2. primarna stopnja

predmeti
SUYLMH]LNPDWHULQãþLQD±MH]LNVHNFLMH
6:$/6PDWHULQãþLQD
PDWHPDWLND
GUXJLMH]LNSUYLWXMLMH]LN
6:$/6MH]LNVHNFLMH
VORYHQãþLQD±GRGDWQLMH]LN
JODVEHQDXPHWQRVW
OLNRYQDXPHWQRVW
ãSRUW
RGNULYDQMHVYHWD
HYURSVNHXULFH
HWLND
UHNUHDFLMD
skupaj učnih ur
skupaj
skupaj tednov pouka

XþQLKXU
PLQXW WHGHQ

P1–P2
XþQLKXU PLQXW WHGHQ







P3–P5
XþQLKXU PLQXW WHGHQ














XUHPLQXW
46 – 23 ur
26 ur 30 minut
36




XULPLQXW
35 – 26 ur 15 minut
28 ur 45 minut
36
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2.1.2. sekundarna stopnja – opazovalno obdobje

predmeti
S1
S2
obvezni predmeti
SUYLMH]LNPDWHULQãþLQD±MH]LNVHNFLMH


6:$/6PDWHULQãþLQD
PDWHPDWLND


GUXJLMH]LNSUYLWXMLMH]LN


6:$/6MH]LNVHNFLMH
WUHWMLMH]LNGUXJLWXMLMH]LN


ãSRUW


HWLND


GUXåERVORYMH


QDUDYRVORYMH


OLNRYQDXPHWQRVW


JODVEHQDXPHWQRVW


izbirni predmeti ±XþHQHFL]EHUHHQSUHGPHWPHGGYHPDL]ELUQLPDSUHGPHWRPD
,.7


ODWLQãþLQD


skupaj učnih ur
33
33–34
skupaj tednov pouka
36
36

S3












33
36

2.1.3. sekundarna stopnja – predorientacijsko obdobje
predmeti
S4
S5
obvezni predmeti
SUYLMH]LNPDWHULQãþLQD±MH]LNVHNFLMH


6:$/6PDWHULQãþLQD
GUXJLMH]LNSUYLWXMLMH]LN


6:$/6MH]LNVHNFLMH
WUHWMLMH]LNGUXJLWXMLMH]LN


PDWHPDWLND
DOL
DOL
IL]LND


NHPLMD


ELRORJLMD


JHRJUDILMD


]JRGRYLQD


ãSRUW


HWLND


skupaj učnih ur ± obvezni predmeti
27–29
27–29
izbirni predmeti ±XþHQHFL]EHUHSUHGPHWHYREVHJX±XþQLKXUWDNRGDQMHJRYDWHGHQVND
REUHPHQLWHYREVHJDRG±XþQLKXU
þHWUWLMH]LNWUHWMLWXMLMH]LN


ODWLQãþLQD


VWDUDJUãþLQD


HNRQRPLMD


OLNRYQDXPHWQRVW


JODVEHQDXPHWQRVW
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4–8
31–35
36

2.1.4. sekundarna stopnja – orientacijsko obdobje
predmeti
S6–S7
obvezni predmeti
SUYLMH]LNPDWHULQãþLQD±MH]LNVHNFLMH


6:$/6PDWHULQãþLQD
YLãMDUDYHQ 


GUXJLMH]LNSUYLWXMLMH]LN


6:$/6MH]LNVHNFLMH
YLãMDUDYHQ 


PDWHPDWLND
DOL
DOL
YLãMDUDYHQ 


ELRORJLMD
DOL
DOL
JHRJUDILMD
DOL
DOL
]JRGRYLQD
DOL
DOL
ILOR]RILMD
DOL
DOL
ãSRUW


HWLND


izbirni predmeti±XþHQHFL]EHUHSUHGPHWHYREVHJX±XþQLKXUWDNRGDQMHJRYDWHGHQVND
REUHPHQLWHYREVHJDRG±XþQLKXU
WUHWMLMH]LNGUXJLWXMLMH]LN


þHWUWLMH]LNWUHWMLWXMLMH]LN


ODWLQãþLQD


VWDUDJUãþLQD


HNRQRPLMD


IL]LND


NHPLMD


OLNRYQDXPHWQRVW


JODVEHQDXPHWQRVW


dodatni predmeti
SHWLMH]LNþHWUWLWXMLMH]LN


IL]LND±ODERUDWRULMVNHYDMH


NHPLMD±ODERUDWRULMVNHYDMH


ELRORJLMD±ODERUDWRULMVNHYDMH


,.7


HNRQRPLMD


VRFLRORJLMD


OLNRYQDXPHWQRVW


JODVEHQDXPHWQRVW


ãSRUW


skupaj učnih ur
31–35
31–35
skupaj tednov pouka
36
36
L]ELUQR
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2.2. izvedba programa
2.2.1. izvedba programa na predšolski stopnji




,]YDMDQMHSURJUDPDWHPHOMLQDRUJDQL]DFLMLGQHYQHJDSURJUDPDNLWUDMDRGãHVWGR GHYHW
XULQREVHJDYDUVWYRY]JRMR]JRGQMHXþHQMHLQSUHKUDQR
2WURFLVWDULRGãWLULKOHWGRYVWRSDYSULPDUQRVWRSQMRVRSUDYLORPDYNOMXþHQLYVWDURVWQR
PHãDQHVNXSLQH
8þQLMH]LNMHMH]LNMH]LNRYQHVHNFLMH

8þQL MH]LN SUL PDWHULQãþLQL R]LURPD GRPLQDQWQHP MH]LNX MH PDWHULQãþLQD R]LURPD
GRPLQDQWQLMH]LN


2.2.2. izvedba programa na primarni in sekundarni stopnji
8þQDXUDWUDMDPLQXW]L]MHPRSUYHJDLQGUXJHJDOHWQLNDSULPDUQHVWRSQMH 3LQ3 
NMHUXþQDXUDWUDMDPLQXW

3UHGPHWGUXJLMH]LN±SUYLWXMLMH]LNVHL]YDMDNRWDQJOHãþLQDQHPãþLQDDOLIUDQFRãþLQD

3UHGPHWWUHWMLMH]LN±GUXJLWXMLMH]LNSUHGPHWþHWUWLMH]LN±WUHWMLWXMLMH]LNLQSUHGPHWSHWL
MH]LN ± þHWUWL WXML MH]LN VH L]YDMD NRW DQJOHãþLQD QHPãþLQD IUDQFRãþLQD LWDOLMDQãþLQD
ãSDQãþLQDDOLVORYHQãþLQD

3UHGPHWQLN MH]LNRYQH VHNFLMH NL QL MH]LNRYQD VHNFLMD GUåDYH JRVWLWHOMLFH QD SULPDUQL
VWRSQMLYNOMXþXMHREYH]QLSUHGPHWVORYHQãþLQDNRWGRGDWQLMH]LNNLVHL]YDMDGYHXþQLXUL
QDWHGHQ

3UHGPHWQLNSRVDPH]QHMH]LNRYQHVHNFLMHVHYVNODGX]QRUPDWLYLL]YDMDWDNRGDYVDNHPX
XþHQFX RPRJRþD SRXN L]EUDQLK L]ELUQLK SUHGPHWRY R]LURPD UDYQL SUHGPHWRY YHQGDU
XþHQHFQREHQHJDSUHGPHWDQHPRUHL]EUDWLQDGYHKUD]OLþQLKUDYQHK

ýH V SURJUDPRP QL GUXJDþH GRORþHQR MH XþQL MH]LN SUL SRVDPH]QLK SUHGPHWLK MH]LN
MH]LNRYQHVHNFLMH

8þQLMH]LNSULPDWHULQãþLQLMHPDWHULQãþLQD

8þQLMH]LNSULWXMLKMH]LNLKMHWXMLMH]LN

8þQLMH]LNSULHWLNLGUXåERVORYMX]JRGRYLQLLQJHRJUDILMLRGWUHWMHJDOHWQLNDVHNXQGDUQH
VWRSQMHGDOMH 6±6 MHGUXJLMH]LN±SUYLWXMLMH]LNNLQHVPHELWLLVWLNRWSUYLMH]LN

8þQL MH]LN SUL HYURSVNLKXULFDKRGWUHWMHJDGRSHWHJDOHWQLNDSULPDUQHVWRSQMH 3±3 
SUL OLNRYQL XPHWQRVWL JODVEHQL XPHWQRVWL ãSRUWX LQ ,.7 RG SUYHJD GR VHGPHJD OHWQLND
VHNXQGDUQHVWRSQMH 6±6 HWLNLYSUYHPLQGUXJHPOHWQLNXVHNXQGDUQHVWRSQMH 6±6 
LQ SUL HNRQRPLML RG þHWUWHJD GR VHGPHJD OHWQLND VHNXQGDUQH VWRSQMH 6±6  MH ODKNR
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ERGLVLGUXJLMH]LN±SUYLWXMLMH]LNNLQHVPHELWLLVWLNRWSUYLMH]LNERGLVLMH]LNGUåDYH
JRVWLWHOMLFH


2.3. znanja pedagoškega osebja

2.3.1. znanja, pridobljena z izobraževanjem ustrezne stopnje

8þLWHOML PRUDMR LPHWL ]QDQMD NL XWHPHOMXMHMR SRNOLFQR NYDOLILNDFLMR PDWLþQH GUåDYH ]D
SRXþHYDQMH LVWHJD DOL VRURGQHJD SUHGPHWD DOL SUHGPHWQHJD SRGURþMD LQ ]D XþHQFH LVWH
VWDURVWL

8þLWHOML LPDMR ODKNR WXGL ]QDQMD SULGREOMHQD ] L]REUDåHYDQMHP QD XVWUH]QL VWRSQML V
SRGURþMD SRVDPH]QHJD SUHGPHWD DOL SUHGPHWQHJD SRGURþMD LQ SHGDJRãNRDQGUDJRãND
]QDQMDNLXVWUH]DMRSUHGPHWXDOLSUHGPHWQHPXSRGURþMXLQVWDURVWLXþHQFHY

2VWDOR SHGDJRãNR RVHEMH PRUD LPHWL ]QDQMD NL XWHPHOMXMHMR SRNOLFQR NYDOLILNDFLMR
PDWLþQHGUåDYH]DLVWHDOLVRURGQHQDORJHSRWUHEQH]DL]YHGERSURJUDPD

2VWDOR SHGDJRãNR RVHEMH LPD ODKNR WXGL ]QDQMD SULGREOMHQD ] L]REUDåHYDQMHP QD
XVWUH]QL VWRSQML NL XVWUH]DMR LVWLP DOL VRURGQLP QDORJDP SRWUHEQLP ]D L]YHGER
SURJUDPDLPHWLSDPRUDWXGLXVWUH]QDSHGDJRãNRDQGUDJRãNR]QDQMD

3RGURþMDVNDWHULKPRUDSHGDJRãNRRVHEMHLPHWL]QDQMDVRRULHQWDFLMVNRRSUHGHOMHQDY
SUHJOHGQLFL=QDQMDSHGDJRãNHJDRVHEMDNLMHSULORJD,WHJDSURJUDPD

2.3.2. jezikovne kompetence
3HGDJRãNRRVHEMHPRUDLPHWLQDVOHGQMHMH]LNRYQHNRPSHWHQFH
 SUHGãROVNDVWRSQMD
 XþLWHOMPRUDELWLGRPDþLJRYRUHFXþQHJDMH]LND
 SRPRþQLNXþLWHOMDPRUDELWLGRPDþLJRYRUHFXþQHJDMH]LND
 XþLWHOMPDWHULQãþLQHR]LURPDGRPLQDQWQHJDMH]LNDPRUDELWLGRPDþLJRYRUHF
 SULPDUQDVWRSQMD
 XþLWHOMPRUDELWLGRPDþLJRYRUHFXþQHJDMH]LND
 XþLWHOM SUHGPHWRY GUXJL MH]LN ± SUYL WXML MH]LN LQ PDWHPDWLND MH ODKNR WXGL
NGRUREYODGDXþQLMH]LNQDUDYQL&SR6(-2
 XþLWHOMSUHGPHWRYOLNRYQDXPHWQRVW JODVEHQDXPHWQRVWQDLQ ãSRUWMHODKNR
WXGLNGRUREYODGDXþQLMH]LNQDUDYQL&SR6(-2
 VHNXQGDUQDVWRSQMD
 XþLWHOMPRUDELWLGRPDþLJRYRUHFXþQHJDMH]LND
 XþLWHOMSUHGPHWRYGUXJLMH]LN±SUYLWXMLMH]LNWUHWMLMH]LN±GUXJLWXMLMH]LN
þHWUWL MH]LN ± WUHWML WXML MH]LN SHWL MH]LN ± þHWUWL WXML MH]LN PDWHPDWLND
QDUDYRVORYMH ELRORJLMD NHPLMD IL]LND ODERUDWRULMVNH YDMH ,.7
GUXåERVORYMH ]JRGRYLQD JHRJUDILMD HWLND HNRQRPLMD VRFLRORJLMD
ILOR]RILMDODWLQãþLQDLQVWDUDJUãþLQDMHODKNRWXGLNGRUREYODGDXþQLMH]LNQD
UDYQL&SR6(-2
 XþLWHOMSUHGPHWRYOLNRYQDXPHWQRVW JODVEHQDXPHWQRVWQDLQãSRUWMHODKNR
GRPDþLJRYRUHFODKNRSDWXGLNGRUREYODGDXþQLMH]LNQDMPDQMQDUDYQL&
SR6(-2
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RVWDOL
 VYHWRYDOQL GHODYHF MH ODKNR NGRU MH GRPDþL JRYRUHF DOL REYODGD XþQL MH]LN
HQH MH]LNRYQH VHNFLMH QD UDYQL & SR 6(-2 LQ XþQL MH]LN GUXJH MH]LNRYQH
VHNFLMHQDUDYQL%SR6(-2
 NQMLåQLþDU MH ODKNR NGRU MH GRPDþL JRYRUHF DOL REYODGD XþQL MH]LN HQH
MH]LNRYQHVHNFLMHQDUDYQL&SR6(-2LQXþQLMH]LNGUXJHMH]LNRYQHVHNFLMH
QDUDYQL%SR6(-2
 ODERUDQW MH ODKNR NGRU MH GRPDþL JRYRUHF DOL REYODGD XþQL MH]LN HQH
MH]LNRYQHVHNFLMHQDUDYQL&SR6(-2LQXþQLMH]LNGUXJHMH]LNRYQHVHNFLMH
QDUDYQL%SR6(-2
 RUJDQL]DWRUSUHKUDQHQDSUHGãROVNLVWRSQMLMHODKNRNGRUMHGRPDþLJRYRUHF
XþQHJD MH]LND HQH MH]LNRYQH VHNFLMH LQ REYODGD XþQL MH]LN GUXJH MH]LNRYQH
VHNFLMHQDUDYQL%SR6(-2
 RUJDQL]DWRU ]GUDYVWYHQRKLJLHQVNHJD UHåLPD QD SUHGãROVNL VWRSQML MH ODKNR
NGRUMHGRPDþLJRYRUHFXþQHJDMH]LNDHQHMH]LNRYQHVHNFLMHLQREYODGDXþQL
MH]LNGUXJHMH]LNRYQHVHNFLMHQDUDYQL%SR6(-2



2.4. učni načrti

8þQLQDþUWLSUHGPHWRYYVNODGXVSUHGPHWQLNRPSURJUDPD(YURSVNHãROH/MXEOMDQDVR
 XþQL QDþUWL ]D SUHGãROVNR VWRSQMR SURJUDPD (YURSVNLK ãRO NL VR QD QDVOHGQML
SRYH]DYLKWWSVZZZHXUVFHXHQ(XURSHDQ6FKRROVVWXGLHVV\OODEXVHV
 XþQLQDþUWLLVWLKSUHGPHWRYYVNODGXVSUHGPHWQLNRPSURJUDPD(YURSVNLKãRONLVR
QDQDVOHGQMLSRYH]DYLKWWSVZZZHXUVFHXHQ(XURSHDQ6FKRROVVWXGLHVV\OODEXVHV
 XþQLQDþUWSUHGPHWDVORYHQãþLQDNRWGRGDWQLMH]LNQDSULPDUQLVWRSQMLNLMHSULORJD,,
WHJDSURJUDPD




UD]UHGQHJDSRXND
UD]UHGQHJDSRXND
UD]UHGQHJDSRXND
UD]UHGQHJDSRXND
UD]UHGQHJDSRXND
UD]UHGQHJDSRXND
UD]UHGQHJDSRXND
UD]UHGQHJDSRXND
UD]UHGQHJDSRXNDODKNRSDWXGLV
NDWHUHJDNROLSRGURþMDVNDWHUHJDPRUD
LPHWL]QDQMDXþLWHOMYSURJUDPX(â/M
VORYHQãþLQH

XþLWHOM

XþLWHOM

XþLWHOM
XþLWHOM
XþLWHOM
XþLWHOM
XþLWHOM
XþLWHOM
XþLWHOM
XþLWHOM
XþLWHOM

XþLWHOM

QHPãþLQD

IUDQFRãþLQD

PDWHULQãþLQD
PDWHPDWLND
JODVEHQDXPHWQRVW
OLNRYQDXPHWQRVW
ãSRUW
RGNULYDQMHVYHWD
HYURSVNHXULFH
HWLND
UHNUHDFLMD

sekundarna stopnja
obvezni predmeti
VORYHQãþLQD

UD]UHGQHJDSRXND

UD]UHGQHJDSRXND

UD]UHGQHJDSRXND
UD]UHGQHJDSRXND

XþLWHOM
XþLWHOM

primarna stopnja
VORYHQãþLQD
DQJOHãþLQD

znanja s področja
SUHGãROVNHY]JRMH]JRGQMHJDXþHQMD
SUHGãROVNHY]JRMH]JRGQMHJDXþHQMD

pedagoško osebje

ZNANJA PEDAGOŠKEGA OSEBJA

XþLWHOM
SRPRþQLNXþLWHOMD

predmeti, predmetna
področja
predšolska stopnja
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GRPDþLJRYRUHF
GRPDþLJRYRUHF

jezikovne kompetence
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XþLWHOM

XþLWHOM
XþLWHOM
XþLWHOM
XþLWHOM
XþLWHOM
XþLWHOM
XþLWHOM
XþLWHOM

XþLWHOM
ODERUDQW
XþLWHOM
ODERUDQW
XþLWHOM

IUDQFRãþLQD

LWDOLMDQãþLQD
ãSDQãþLQD
PDWHULQãþLQD
PDWHPDWLND
JODVEHQDXPHWQRVW
OLNRYQDXPHWQRVW
ãSRUW
HWLND

QDUDYRVORYMH

GUXåERVORYMH
]JRGRYLQD
JHRJUDILMD
ILOR]RILMD
izbirni predmeti
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ãSRUWQHY]JRMH
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]JRGRYLQHJHRJUDILMHDOLHNRQRPLMH
ELRORJLMHNHPLMHDOLIL]LNH
GRPDþLJRYRUHF&
ELRORJLMHNHPLMHDOLIL]LNH
GRPDþLJRYRUHF%
ELRORJLMH
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]JRGRYLQH
GRPDþLJRYRUHF&
JHRJUDILMH
GRPDþLJRYRUHF&
ILOR]RILMH
GRPDþLJRYRUHF&

QHPãþLQH

SUYLMH]LNGRPDþLJRYRUHF
GUXJLMH]LNGRPDþLJRYRUHF&
WUHWMLMH]LNGRPDþLJRYRUHF&
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VORYHQãþLQH
DQJOHãþLQH
QHPãþLQH
IUDQFRãþLQH
LWDOLMDQãþLQH
ãSDQãþLQH
LQIRUPDWLNHDOLUDþXQDOQLãWYD
ODWLQãþLQH
VWDUHJUãþLQH
HNRQRPLMH

XþLWHOM
XþLWHOM
XþLWHOM
XþLWHOM
XþLWHOM
XþLWHOM
XþLWHOM
XþLWHOM
XþLWHOM
XþLWHOM

ODERUDQW
IL]LND±ODERUDWRULMVNHYDMH XþLWHOM
ODERUDQW
,.7

HNRQRPLMD

VRFLRORJLMD

OLNRYQDXPHWQRVW

JODVEHQDXPHWQRVW

ãSRUW

ostalo na predšolski stopnji

VORYHQãþLQD
DQJOHãþLQD
QHPãþLQD
IUDQFRãþLQD
LWDOLMDQãþLQD
ãSDQãþLQD
,.7
ODWLQãþLQD
VWDUDJUãþLQD
HNRQRPLMD
dodatni predmeti
VORYHQãþLQD
DQJOHãþLQD
QHPãþLQD
IUDQFRãþLQD
LWDOLMDQãþLQD
ãSDQãþLQD
ELRORJLMD±ODERUDWRULMVNH
YDMH
NHPLMD±ODERUDWRULMVNH
YDMH
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1 OPREDELITEV PREDMETA / Introduction
1.1 Uvodna pojasnila

Učni načrt za predmet slovenščina kot dodatni jezik na primarni stopnji Evropske šole
LjubljanaMHQDFLRQDOQLXþQLQDþUWLQVHVWDYQLGHOSURJUDPD(YURSVNHãROH/MXEOMDQD

6ORYHQãþLQD QD SULPDUQL VWRSQML (YURSVNH ãROH /MXEOMDQD VH SRXþXMH NRW GRGDWQL MH]LN
8UHVQLþHYDQMXFLOMHYLQYVHELQSRXNDVORYHQãþLQHNRWGRGDWQHJDMH]LNDVWDYSUYHPREGREMX
WM  Y  LQ  UD]UHGXOHWQLNX QDPHQMHQL SR GYH PLQXWQL XþQL XUL WHGHQVNR Y GUXJHP
REGREMXWMYLQUD]UHGXOHWQLNXSDSRGYHPLQXWQLXþQLXULWHGHQVNR1DYHGHQR
YHOMDYSULPHUXRUJDQL]DFLMHDQJOHãNHIUDQFRVNHQHPãNHLGUQHVORYHQVNHMH]LNRYQHVHNFLMH

'HMDYQRVWL ]D UD]YLMDQMH XþHQþHYH FHORVWQH VSRUD]XPHYDOQH ]PRåQRVWL SUL SUHGPHWX
VORYHQãþLQD NRW GRGDWQL MH]LN VH SUDYLORPD Y QDMYLãML PRåQL PHUL SULODJRGLMR ]DKWHYDP
]PRåQRVWLP LQ LQWHUHVRP SRVDPH]QHJD XþHQFD ,QGLYLGXDOL]DFLMD LQ GLIHUHQFLDFLMD SRXND MH
WRUHM ]HOR YHOLND V þLPHU MH RPRJRþHQR XþLQNRYLWR LQ RSWLPDOQR GRVHJDQMH XþQLK FLOMHY LQ
YVHELQSUHGPHWDVORYHQãþLQDNRWGRGDWQLMH]LN8þLWHOMRSHUDWLYQHFLOMHLQYVHELQHREUDYQDYD
JOHGHQDVWRSQMRUD]YLWRVWLXþHQþHYLK]PRåQRVWLWHUPRWLYDFLMHLQUD]SRORåOMLYþDVRYQLRNYLU

6NODGQR V VSORãQLPL FLOML LQ QDþHOL HYURSVNLK ãRO MH VSRGEXMDQMH HYURSVNH LQ JOREDOQH
SHUVSHNWLYHSUHGYVHPSDVWUSQRVWVRGHORYDQMHNRPXQLNDFLMDLQVNUE]DGUXJHYFHORWQLãROVNL
VNXSQRVWLWHU]XQDMQMHLQWHJUDOQLGHOXþQHJDQDþUWD]DSUHGPHWVORYHQãþLQDNRWGRGDWQLMH]LN
1DPHQ L]REUDåHYDQMD Y HYURSVNLK ãRODK QL OH SULGRELYDQMH ãLURNH LQ NYDOLWHWQH VSORãQH
L]REUD]EH ]D QDGDOMQMH ãRODQMH WHPYHþ WXGL REOLNRYDQMH FHORYLWH RVHEQRVWL RWURND WDNR QD
RVHEQLUDYQLNRWWXGLYVRFLDOQHPVPLVOX

1.2 Opredelitev predmeta2

6ORYHQãþLQD NRW GRGDWQL MH]LN MH REYH]HQ SUHGPHW QD SULPDUQL VWRSQML L]REUDåHYDQMD Y
(YURSVNLãROL/MXEOMDQDLQ VLFHU]DXþHQFHNL VRYDQJOHãNLR]YYVHKGUXJLK QHVORYHQVNLK
VHNFLMDKPomembno je, da imajo učenci neslovenskih sekcij možnost učenja slovenščine
za lažje vključevanje v slovensko okolje, slovenščina je namreč za te učence jezik okolja.

6WLN]JRYRUFLVORYHQVNHJDMH]LNDYåLYOMHQMVNHPRNROMXRPRJRþDXþHQFHPQHSRVUHGQRUDER
VORYHQVNHJD MH]LND L]YHQ ãROH LQ KNUDWL GDMH PRåQRVW QDUDYQHJD XþHQMD MH]LND 8þHQMH
GRGDWQHJD MH]LND XJRGQR YSOLYD QD REOLNRYDQMH VSRUD]XPHYDOQH ]PRåQRVWL NRW WDNH VDM VH
]QDQMDSUHQDãDMRPHGMH]LNL
3RXNVORYHQãþLQHNRWGRGDWQHJDMH]LNDVHSULODJDMDQRYLPL]]LYRPWDNRGDVHXYDMDMRVRGREQL
SULVWRSL WHU XþHQþHYL VWRSQML XVWUH]QH LQ åLYOMHQMVNH XþQH YVHELQH NL VR Y VR]YRþMX ]
XþHQþHYLPLRVHEQLPLLQWHUHVLLQSRWUHEDPL9VRGREQRVWLMH]LNRSUHGHOMXMHPRNRWVUHGVWYR]D


6WRSQMDR]RUJDQL]DFLMVNDHQRWDL]REUDåHYDQMDQDSULPDUQLVWRSQML(YURSVNHãROH/MXEOMDQDMHYUHOHYDQWQLK
SUDYQLKDNWLKSRLPHQRYDQDOHWQLN

'HOQRL]KRGLãþHKWWSZZZPL]VJRYVLILOHDGPLQPL]VJRYVLSDJHXSORDGVSRGURFMHRVSUHQRYOMHQLB8181BLWDB-B26SGI
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VSRUD]XPHYDQMH W L VSRUD]XPHYDOQL YLGLN  XþHQHF SD V VSR]QDYDQMHP NXOWXUH QDURGD LQ
VSUHMHPDQMHP GUXJDþQRVWL UD]YLMD PHGRVHEQR UD]XPHYDQMH LQ VSRãWRYDQMH WHU NUHSL
QDURGQRVWQR LGHQWLWHWR W L PHGNXOWXUQL YLGLN   ] ]QDQMHP VORYHQãþLQH LPD WXGL GRVWRS GR
YLURY Y VORYHQãþLQL V NDWHULPL SULGRELYD LQ SRJODEOMD ]QDQMH VSORãQLK SUHGPHWRY W L
VSORãQRL]REUDåHYDOQLYLGLN 

3UHGYLGHYD VH GD MH UD]YLWRVW VSRUD]XPHYDOQH ]PRåQRVWL XþHQFHY QHVORYHQVNLK MH]LNRYQLK
VHNFLM Y VORYHQVNHP MH]LNX ]HOR UD]OLþQD 'HO XþHQFHY WHK MH]LNRYQLK VHNFLM LPD
VSRUD]XPHYDOQR]PRåQRVWYVORYHQVNHPMH]LNXåHUD]YLWRGHOXþHQFHYSDSULGHSUYLþYVWLNV
VORYHQVNLPMH]LNRPãHOHSULSUHGPHWXVORYHQãþLQDNRWGRGDWQLMH]LN
Glavni cilj pouka slovenščine kot dodatnega jezika v Evropski šoli Ljubljana je
spodbujanje in izboljšanje komunikacije v slovenskem jeziku. 

3UHGSRVWDYOMDVHNRPXQLNDFLMVNLSULVWRSR]QDGJUDGQMDNRPXQLNDFLMVNHJDSULVWRSDLQVLFHUY
GHMDYQRVWQR LQ ]PRåQRVWQRQDUDYQDQR]DVQRYRSRXþHYDQMD7LSURFHVL VHXGHMDQMDMR WXGLQD
SRGODJL QDþHO LQ SULSRURþLO 6NXSQHJD HYURSVNHJD MH]LNRYQHJD RNYLUD 6(-2  LQ /L]ERQVNH
GHNODUDFLMH R RVPLK NOMXþQLK NRPSHWHQFDK ]D YVHåLYOMHQMVNR XþHQMH (YURSVNL UHIHUHQþQL
RNYLU 

1DPHQ SRXND VORYHQãþLQH NRW GRGDWQHJD MH]LND MH GD LPDMR VNODGQR V VNXSQLP HYURSVNLP
MH]LNRYQLPRNYLURP YVLXþHQFLRENRQFXUD]UHGDOHWQLNDSULPDUQHVWRSQMHPRåQRVWGRVHþL
UDYHQ$NDUSRPHQLGD
 VHODKNRSRJRYDUMDMRQD]QDQRWHPR
 ODKNRXVWQRNUDWNRRSLãHMRRVHERVOLNRIRWRJUDILMRVYRMRãRORGRPLSG
 ODKNREHUHMR]HORNUDWNDSUHSURVWD SULODJRMHQD EHVHGLODDOLGHOHEHVHGLOYGDOMãLK
EHVHGLOLKSRLãþHMRLQIRUPDFLMHNLMLKSRWUHEXMHMRLSG
 ODKNRSLãHMRNUDWNHLQSUHSURVWH]DSLVHLQVSRURþLODNUDWNDEHVHGLODLSG

3RVDPH]QLXþHQFLLPDMRPRåQRVWGRVHþLWXGLUDYHQ%NDUSRPHQLGD
 VHODKNRSRJRYDUMDMRQDQH]QDQRWHPR
 ODKNRXVWQRSRYHGRNUDWNR]JRGERSRMDVQLMRSUHWHNOHLQSULKRGQMHGRJRGNHSRGDMR
PQHQMDLQRSUHGHOLMRQDþUWHLSG
 ODKNREHUHMRNUDWNDSUHSURVWD DYWHQWLþQD EHVHGLODDOLGHOHEHVHGLOYGDOMãLKEHVHGLOLK
SRLãþHMRLQIRUPDFLMHNLVRNOMXþQHLSG
 ODKNRSLãHMRNUDWNDLQSUHSURVWDEHVHGLODQDWHPHNLVRMLP]QDQHLQMLK]DQLPDMRRVHEQD
SLVPDYNDWHULKSRMDVQLMRVYRMHL]NXãQMHLQYWLVHLSG

2NYLUQRSDVLYQREHVHGLãþHNLVHXSRUDEOMD]DGRORþLWHYUDYQL]QDQMDSULSRVDPH]QHPXþHQFX
 QD$SDVLYQREHVHGLãþHUDVWHRGGRSULEOLåQREHVHG
 QD$SDVLYQREHVHGLãþHQDUDVWHGRSULEOLåQREHVHG


,]KRGLãþH6NXSQLHYURSVNLMH]LNRYQLRNYLU]DXþHQMHSRXþHYDQMHLQSUHYHUMDQMHRFHQMHYDQMHMH]LNRY 6(-2 
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QHNDWHUL XþHQFL ERGR GRVHJOL UDYHQ % 1D WHM VWRSQML SDVLYQR EHVHGLãþH QDUDVWH GR
SULEOLåQREHVHG

2 SPLOŠNI CILJI / General objectives


2.1 Splošni cilji izobraževanja v sistemu Evropske šole
(YURSVNH ãROH LPDMR GYD FLOMD ]DJRWDYOMDQMH IRUPDOQH L]REUD]EH LQ VSRGEXMDQMH RVHEQHJD
UD]YRMD XþHQFHY Y ãLUãHP GUXåEHQHP LQ NXOWXUQHP NRQWHNVWX )RUPDOQR L]REUDåHYDQMH
YNOMXþXMHUD]YLMDQMHNRPSHWHQF ]QDQMYHãþLQLQRGQRVRY QDUD]QLKSRGURþMLK2VHEQLUD]YRM
SRWHND Y UD]OLþQLK GXKRYQLK PRUDOQLK GUXåEHQLK LQ NXOWXUQLK NRQWHNVWLK 9NOMXþXMH
]DYHGDQMH R XVWUH]QHP YHGHQMX UD]XPHYDQMX RNROMD Y NDWHUHP XþHQFL åLYLMR LQ R UD]YRMX
QMLKRYH RVHEQH LGHQWLWHWH 7D GYD FLOMD VH ]DVOHGXMHWD Y NRQWHNVWX YHþMHJD ]DYHGDQMD R
ERJDVWYX HYURSVNH NXOWXUH 2]DYHãþHQRVW LQ L]NXãQMH VNXSQHJD åLYOMHQMD Y (YURSL QDM EL
XþHQFH YRGLOH N YHþMHPX VSRãWRYDQMX WUDGLFLMH YVDNH SRVDPH]QH GUåDYH LQ UHJLMH Y (YURSL
KNUDWLSDNUD]YLMDQMXLQRKUDQMDQMXODVWQHQDFLRQDOQHLGHQWLWHWH

8þHQFL HYURSVNLK ãRO VR ERGRþL GUåDYOMDQL (YURSH LQ VYHWD .RW WDNL SRWUHEXMHMR YUVWR
NRPSHWHQF þH åHOLMR RGJRYRULWL QD L]]LYH KLWUR VSUHPLQMDMRþHJD VH VYHWD /HWD  VWD
(YURSVNL VYHW LQ (YURSVNL SDUODPHQW VSUHMHOD Evropski okvir ključnih kompetenc za
vseživljenjsko učenje4 'RNXPHQW LGHQWLILFLUD RVHP NOMXþQLK NRPSHWHQF NL MLK SRVDPH]QLNL
SRWUHEXMHMR ]D RVHEQR L]SROQLWHY LQ UD]YRM DNWLYQR GUåDYOMDQVWYR VRFLDOQR YNOMXþHQRVW LQ
]DSRVORYDQMH
 VSRUD]XPHYDQMHYPDWHUQHPMH]LNX
 VSRUD]XPHYDQMHYWXMLKMH]LNLK
 PDWHPDWLþQDNRPSHWHQFDWHURVQRYQHNRPSHWHQFHY]QDQRVWLLQWHKQRORJLML
 GLJLWDOQDSLVPHQRVW
 XþHQMHXþHQMD
 VRFLDOQHLQGUåDYOMDQVNHNRPSHWHQFH
 VDPRLQLFLDWLYQRVWLQSRGMHWQRVW
 NXOWXUQD]DYHVWLQL]UDåDQMH

,]YDMDQMH SRXND QD SRGODJL XþQLK QDþUWRY HYURSVNLK ãRO RPRJRþD UD]YLMDQMH YVHK RVPLK
NOMXþQLK NRPSHWHQF %HVHGLOR SRJODYMD  MH HQDNR ]D YVH XþQHQDþUWH NL VH XSRUDEOMDMR Y
VLVWHPX(YURSVNHãROH



,]KRGLãþH3ULSRURþLOD(YURSVNHJDSDUODPHQWDLQ6YHWDRNOMXþQLKNRPSHWHQFDK]DYVHåLYOMHQMVNRXþHQMH
8UDGQLOLVW(YURSVNHXQLMH/

,]KRGLãþHStructure for all syllabuses in the system of the European schools5HI HQ
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2.2 Splošni cilji6
2.2.1 Sporazumevalna zmožnost v slovenskem jeziku

3UL SRXNX VORYHQãþLQH NRW GRGDWQHP MH]LNX XþHQHF UD]YLMD VSRUD]XPHYDOQR ]PRåQRVW Y
VORYHQVNHPMH]LNXLQREWHPWXGLGUXJH]PRåQRVWL

6SRUD]XPHYDOQD]PRåQRVWWHPHOMLQDUD]YRMX
 JODVRVORYQHJD REOLNRVORYQHJD VNODGHQMVNHJD EHVHGRVORYQHJD LQ EHVHGLORVORYQHJD
]QDQMD
 VSRUD]XPHYDOQLK GHMDYQRVWL EUDQMH SRVOXãDQMH JRYRUMHQMH SLVDQMH  ]D VDPRVWRMQR
XSRUDER
 GRGDWQHJD MH]LND SUL SULGRELYDQMX SRGDWNRY L] SLVQLK LQ GUXJLK YLURY QSU ] XSRUDER
LQIRUPDFLMVNRNRPXQLNDFLMVNH WHKQRORJLMH  WHU ]D GUXJH JRYRUQH LQ SLVQH REOLNH
VSRURþDQMD
 PHG NXOWXUQHJD]DYHGDQMDLQVSRUD]XPHYDQMDVþLPHUXþHQHFUD]YLMD]PRåQRVWL]D
 XVSHãQR VSUHMHPDQMH WYRUMHQMH LQ SRVUHGRYDQMH JRYRUMHQLK LQ SLVQLK EHVHGLO Y
GRGDWQHP MH]LNX SUL WHP XSRãWHYD QDVORYQLND SUHQRVQLND VSRURþDQMD
VSRUD]XPHYDOQL NRQWHNVW LQ GUXJH GHMDYQLNH VSRUD]XPHYDQMD VSRUD]XPHYDOQD
VHVWDYLQD 
 XUHVQLþHYDQMH MH]LND Y ODVWQHP GHORYDQMX LQ YSOLYDQMX QD GHORYDQMH VRJRYRUFHY
SUDJPDWLþQDVHVWDYLQD 
 L]UDåDQMHþXVWHYSULþDNRYDQMVYRMHJDQRWUDQMHJDVYHWD HNVSUHVLYQDVHVWDYLQD 
 XþHQMH LQ SULGRELYDQMH LQIRUPDFLM WHU VSR]QDYDQMH NXOWXUH LQ GUXåEHQLK QRUP
NXOWXUQRVSR]QDYQDVHVWDYLQDMH]LND 

'UXJH]PRåQRVWLYNOMXþXMHMR
 ]PRåQRVW VSR]QDYDQMD VYHWD QD SRGODJL L]NXãHQM LQ L]REUDåHYDQMD DOL UD]QLK YLURY
LQIRUPDFLM
 VRFLDOQH]PRåQRVWLR]LURPDYHãþLQH
 ]PRåQRVWLREOLNRYDQMDLQXWHPHOMHYDQMDYUHGQRWRVHEQLKSULþDNRYDQMLQVWDOLãþ
 ]PRåQRVWL XþHQMD NRJQLWLYQL VWLOL XþQL VWLOL LQ VWUDWHJLMH PRWLYDFLMD VSORãQH XþQH
VSRVREQRVWLVSHFLILþQH]PRåQRVWL]DXþHQMHMH]LNRY 

8þHQFL ] XþHQMHP VORYHQãþLQH NRW GRGDWQHJD MH]LND UD]YLMDMR FHORVWQR VSRUD]XPHYDOQR
]PRåQRVW Y WHP MH]LNX NL YNOMXþXMH SUYLQH PHGNXOWXUQHJD VSRUD]XPHYDQMD NDU VSRGEXMD
SULSUDYOMHQRVWQDVRELYDQMHLQPHGVHERMQRVSRãWRYDQMH

8þHQFLVHSULSRXNXVORYHQãþLQHVLVWHPDWLþQRXVSRVDEOMDMR]DGHMDYQHJRYRUQHLQSLVQHVWLNH]
JRYRUFL VORYHQVNHJD MH]LND Y RNROMX 6 WHP XVWYDUMDPR SRGODJR ]D XVSHãQR PHGNXOWXUQR
NRPXQLNDFLMRNLMHWHPHOM]DUD]XPHYDQMHLQVRåLWMHUD]OLþQLKNXOWXU

6

'HOQRL]KRGLãþHKWWSZZZPL]VJRYVLILOHDGPLQPL]VJRYVLSDJHXSORDGVSRGURFMHRVSUHQRYOMHQLB8181BLWDB-B26SGI
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8þHQMH GRGDWQHJD MH]LND MH SULVSHYHN N YHþMH]LþQRVWL LQ UD]XPHYDQMX YHþNXOWXUQRVWL WDNR Y
ODVWQHPRNROMXNDNRUWXGLSRVYHWX5D]YLMDQMHVSRUD]XPHYDOQH]PRåQRVWLYGRGDWQHPMH]LNX
Y RNYLUX SRVDPH]QLNRYH DOL GUXåEHQH YHþMH]LþQRVWL SRPHQL GYLJDQMH MH]LNRYQH ]DYHVWL Y
RåMHPLQãLUãHPSRPHQXMH]LNDOLMH]LNLYQHSRVUHGQHPXþHQþHYHPRNROMX QSUYGUXåLQL Y
ãLUãHP RNROMX DOL Y ãROVNHP RNROMX MH]LNL NL MLK SRQXMD ãROD Y RNYLUX REYH]QHJD DOL
UD]ãLUMHQHJDSURJUDPD 

3UL SRXNX VORYHQãþLQH SROHJ VSRUD]XPHYDOQHJD LQ PHGNXOWXUQHJD YLGLND YNOMXþXMHPR WXGL
VSORãQRL]REUDåHYDOQL YLGLN NL VH NDåH SUHGYVHP Y SRYH]RYDQMX VORYHQãþLQH ] GUXJLPL
SUHGPHWL Y UD]OLþQLK MH]LNRYQLK VHNFLMDK (YURSVNH ãROH /MXEOMDQD Y GRSROQMHYDQMX LQ
SUHSOHWDQMX FLOMHY LQ XþQLK YVHELQ Y XSRUDEL SULGREOMHQHJD ]QDQMD Y UD]OLþQLK åLYOMHQMVNLK
VLWXDFLMDK6NXSDM]GUXJLPL]DWRXþLWHOMVORYHQãþLQHNRWGRGDWQHJDMH]LNDQDþUWXMHL]YDMDLQ
YUHGQRWLXþQLSURFHVWHUVWHPRPRJRþDVRþDVQRGRVHJDQMHMH]LNRYQLKLQSUHGPHWQLKR]LURPD
YVHELQVNLK FLOMHY JOREOMH UD]XPHYDQMH VSRURþLOD SUREOHPD SRMDYD KLSRWH]H LGU (YURSVND
ãROD /MXEOMDQDODKNRYVWUQMHQL REOLNL LQ IOHNVLELOQL L]YHGEL SUHGPHWQLNDSULVSHYDNXYDMDQMX
VRGHORYDOQHJD DOL WLPVNHJD SRXþHYDQMD Y RNYLUX NDWHUHJD VH XþLWHOML MH]LNRY SRYH]XMHMR ]
XþLWHOML GUXJLK SUHGPHWRY 6SORãQRL]REUDåHYDOQL YLGLN VH NDåH SUHGYVHP Y UD]YLMDQMX
NRPSHWHQFYVHåLYOMHQMVNHJDXþHQMDQDWDQþQHMHRSUHGHOMHQLKYQDGDOMHYDQMX
2.2.2 Razvijanje kompetenc za vseživljenjsko učenje
3ROHJ UD]YRMD VSRUD]XPHYDOQH ]PRåQRVWL Y VORYHQVNHP MH]LNX NL MH WHPHOMQL FLOM SRXND
VORYHQãþLQH NRW GRGDWQHJD MH]LND XþHQFL UD]YLMDMR ãH GUXJH NOMXþQH ]PRåQRVWL 9HOLNH
VSUHPHPEH Y VYHWX GHOD UD]QRYUVWQRVW GUXåEHQLK RNROLM LQ þHGDOMH KLWUHMãL GRVWRS GR
LQIRUPDFLM QDPUHþ RG DNWLYQHJD SUHELYDOVWYD ]DKWHYDMR YHþMR GHMDYQRVW SULODJRGOMLYRVW LQ
SUHGYVHP QHQHKQR XþHQMH =D GRVHJDQMH YVHJD WHJD VR SRWUHEQH UD]OLþQH ]PRåQRVWL ±
NRPSHWHQFH Y GRNXPHQWLK (YURSVNH XQLMH LPHQRYDQH WXGL NOMXþQH NRPSHWHQFH ]D
YVHåLYOMHQMVNRXþHQMH
2.2.2.1 Sporazumevalna zmožnost v maternem jeziku Y MH]LNX VHNFLMHPDWHULQãþLQL ]D
6:$/6 

8þHQFLUD]YLMDMRVSRUD]XPHYDOQR]PRåQRVWWDNRGD
 VLSRPDJDMRSULUD]ODJLSRMPRY
 VH QD YVHELQR EHVHGLOD Y VORYHQãþLQL NRW GRGDWQHP MH]LNX RG]LYDMR Y SUYHP MH]LNX
PDWHULQãþLQL
 SULPHUMDMR UD]OLNHLQ SRGREQRVWL YSUYHP MH]LNX LQ VORYHQãþLQLNRW GRGDWQHP MH]LNX LQ V
WHP JUDGLMR ]DYHVW R VLVWHPX MH]LND SUDYRUHþMH SUDYRSLV REOLNRVORYMH VNODGQMD
EHVHGRVORYMHEHVHGLORVORYMH 




6:$/68þHQFLEUH]MH]LNRYQHVHNFLMHYQMLKRYLPDWHULQãþLQL
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2.2.2.2 Kulturna zavest in izražanje

8þHQFL UD]YLMDMR PHG NXOWXUQR NRPSHWHQFR LQ PHG NXOWXUQR ]DYHVW SULGRELYDMR þXVWYHQH
PRUDOQHLQHWLþQHYUHGQRWHWDNRGD
 VSRãWXMHMRSRPHQXVWYDUMDOQHJDL]UDåDQMDL]NXãHQMLQþXVWHYQDSRGODJLJODVEHYL]XDOQHLQ
EHVHGQHXPHWQRVWL
 UD]XPHMRSRPHQHVWHWVNLKGHMDYQLNRYYYVDNGDQMHPåLYOMHQMX
 UD]YLMDMRODVWQHXVWYDUMDOQH]PRåQRVWL
 VSR]QDYDMRLQR]DYHãþDMRNXOWXUQRLQMH]LNRYQRUD]QRYUVWQRVW(YURSH
 XþLMR VH VORYHQVNHJD MH]LND NRW MH]LND RNROMD LQ VSR]QDYDMR GUXåERVNXSQRVW Y NDWHUL
åLYLMR
 UD]YLMDMR SR]LWLYHQ RGQRV GR SULSDGQLNRY YVHK QDURGRY QMLKRYLK MH]LNRY WHU NXOWXU
SUHVHJDMRWXGLVWHUHRWLSHLQQHVWUSQRVWGRGUXJDþQRVWL
 REOLNXMHMRSR]LWLYHQRGQRVGRUD]QRMH]LþQRVWLLQYHþMH]LþQRVWL
2.2.2.3. Učenje učenja

8þHQFLVHXþLMRNDNRVHXþLWLWXGLSULSRXNXVORYHQãþLQHNRWGRGDWQHJDMH]LND3UHSR]QDYDMR
ODVWQLNRJQLWLYQLLQXþQLVORJSUHQDãDMRVYRMHSR]LWLYQHXþQHL]NXãQMHQDQRYHXþQHVLWXDFLMH
VH XþLQNRYLWR VSRSDGDMR ] QRYLPL L]]LYL Y XþQHP SURFHVX LQ QRYLPL QDþLQL SULGRELYDQMD
SRGDWNRYSULþHPHUUD]YLMDMR
 XþLQNRYLWHVSRUD]XPHYDOQHVWUDWHJLMH
 ]PRåQRVWL]DGHORVVRGREQLPLWHKQRORJLMDPLYLULSRGDWNLLQJUDGLYL
 ]PRåQRVW VPRWUQHJD LQ VWYDUQHJD QDþUWRYDQMD LQ RUJDQL]LUDQMD ODVWQHJD XþHQMD WHU
VDPR YUHGQRWHQMD ODVWQLK XþQLK GRVHåNRY LQ XVYRMHQHJD ]QDQMDSUL WHP MLP MH Y YHOLNR
SRPRþSRUWIROLR
 REþXWHN VR RGJRYRUQRVWL]DODVWQRXþHQMHLQ]QDQMHVSUHMHPDMRRGORþLWYHLQVHVUHþXMHMR]
QMLKRYLPLSRVOHGLFDPL
 LQWHUHV]DYVHåLYOMHQMVNRXþHQMH

2.2.2.4. Samoiniciativnost in podjetnost

3UL SRXNX VORYHQãþLQH NRW GRGDWQHJD MH]LND XþHQFL VSRGEXMDMR VDPRLQLFLDWLYQRVW LQ
SRGMHWQRVW
 RVPLãOMDMRQDXþHQRLQSUHQDãDMR]QDQMHYYVDNGDQMHåLYOMHQMH
 SUHY]HPDMR SREXGH SUL UHãHYDQMX WHåDY LQ SUL WHP YNOMXþXMHMR XVWYDUMDOQRVW LQ
LQRYDWLYQRVW
2.2.2.5. Digitalna pismenost

8þHQFL SUL SRXNX VORYHQãþLQH NRW GRGDWQHJD MH]LND UD]YLMDMR ]PRåQRVWL XSRUDEH
LQIRUPDFLMVNRNRPXQLNDFLMVNHWHKQRORJLMHSUHGYVHP]D
8
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YDUQR LQ NULWLþQR UDER SUL XþHQMX LQ VSRUD]XPHYDQMX QD SULPHU UD]YLMDQMH VOXãQHJD
UD]XPHYDQMH]DYWHQWLþQLPLNUDWNLPL]YRþQLPLLQYLGHRSRVQHWNLVRGHORYDQMHYSRJRYRUX
YVSOHWQLXþLOQLFLLWG 
LVNDQMHSRGDWNRYQDVSOHWQLKVWUDQHKLQQMLKRYRXVWUH]QRXSRUDERUDERHVORYDUMHY
SUHGVWDYLWHY ODVWQLK L]GHONRY QD UD]OLþQH QDþLQH JUDILþQR VOLNRYQR SLVQR ]YRþQR
YHþSUHGVWDYQR 

2.2.2.6. Socialne in državljanske kompetence

8þHQFLSULSRXNXVORYHQãþLQHNRWGRGDWQHJDMH]LNDUD]YLMDMR]PRåQRVWLWYRUQHJDVRGHORYDQMD
YVNXSLQLR]LURPDGUXåELWDNRGD
 XSRãWHYDMR GRJRYRUH SRYH]DQH ] RVHEQLP åLYOMHQMHP LQ åLYOMHQMHP Y ãLUãL VNXSQRVWL
VRGHORYDQMHRGJRYRUQRVW 
 UD]YLMDMR]PRåQRVWHPSDWLMHVNOHSDQMDNRPSURPLVRYLQSUHPDJRYDQMDSUHGVRGNRY
 QDYH]XMHMRVWLNH]JRYRUFLVORYHQVNHJDMH]LND VSOHWQHNOHSHWDOQLFHIRUXPLGRSLVRYDQMH 
 UD]YLMDMR]DYHVWRODVWQLNXOWXULLQQDURGQLLGHQWLWHWLWHUVH]DYHGDMRYORJHSRVDPH]QLNDY
PDWLþQLGUåDYLYGUåDYL]DþDVQHJDELYDQMDLQYPHGQDURGQLVNXSQRVWL
2.2.2.7. Matematična kompetenca in osnovne kompetence v znanosti in tehnologiji

3ULPHGSUHGPHWQHPSRYH]RYDQMXVVSUHMHPDQMHPEHVHGLOYVORYHQãþLQLNRWGRGDWQHPMH]LNX
NL XYDMDMR RVQRYQD PDWHPDWLþQD LQ WHPHOMQD QDþHOD QDUDYQHJD VYHWD UD]YLMDMR ]PRåQRVW
UD]XPHYDQMD LQ UD]LVNRYDQMD NRQFHSWRY LQ SRMPRY RGNULYDMR RGQRVH PHG GHMVWYL
SRVSORãLWYDPLLQGHILQLFLMDPL
 VSUHPLQMDMR R]LURPD SUHQDãDMR LQIRUPDFLMH Y GUXJDþQR VLPEROQR REOLNR DOL MH]LN QD
SULPHUXEHVHGRYDQMHãWHYLOþQLKSRGDWNRYLQIRUPDFLML]JUDIRYLQWDEHOQLKSULND]RY 
 REYODGDMR L]UD]MH ]D SRLPHQRYDQMH RVQRYQLK UDþXQVNLK RSHUDFLM VHãWHYDQMH RGãWHYDQMH
PQRåHQMHGHOMHQMH 



3 DIDAKTIČNA PRIPOROČILA / Didactic Principles
3.1 Uresničevanje ciljev predmeta8

3RXN VORYHQãþLQH NRW GRGDWQHJD MH]LND temelji na načelih komunikacijskega pristopa in
humanistično-afektivnih pristopov k učenju in poučevanju jezikovREHQHPSDvključuje
tudi razvijanje drugih kompetenc vseživljenjskega učenja NL VR NOMXþQHJD SRPHQD ]D
åLYOMHQMH LQ GHOR Y VRGREQL LQIRUPDFLMVNL GUXåEL ]D RVHEQR L]SROQLWHY LQ UD]YRM GHMDYQR
GUåDYOMDQVWYRLQVRFLDOQRYNOMXþHQRVW


8

'HOQRL]KRGLãþHKWWSZZZPL]VJRYVLILOHDGPLQPL]VJRYVLSDJHXSORDGVSRGURFMHRVSUHQRYOMHQLB8181BLWDB-B26SGI
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Komunikacijski pristop opredeljujejo naslednja izhodišča:
 ]QDQMHVORYHQãþLQHNRWGRGDWQHJDMH]LNDRPRJRþDLQVSRGEXMDPHGRVHEQRNRPXQLNDFLMRY
ãLUãHPRNROMX
 NRPXQLNDFLMDMHXþLQNRYLWDþHMHJRYRUHFVDPRVWRMHQWDNRSULL]ELULYVHELQHNRW
MH]LNRYQLKVUHGVWHY
 SRXNGRGDWQHJDMH]LNDQDMWHPHOMLQDXVWUH]QLXþQLYVHELQLNLRVPLãOMDSRXNLQRPRJRþD
SUHQRVXVYRMHQHJD]QDQMDYVWYDUQHåLYOMHQMVNHVSRUD]XPHYDOQHVLWXDFLMH

8þLWHOMQDMSULSRXNX
 REOLNXMHFLOMH]DODåMHLQXþLQNRYLWHMãHXJRWDYOMDQMHQDSUHGNDXþHQFHYSRVNUEL]DXVWUH]QH
SRYUDWQHLQIRUPDFLMH
 VH PHGSUHGPHWQR SRYH]XMH LãþH VPLVHO XþHQMD GRGDWQHJD MH]LND WXGL Y SRYH]DQRVWL ]
GUXJLPL SUHGPHWL GRSROQMHYDQMX LQ SUHSOHWDQMX FLOMHY LQ XþQLK YVHELQ WHU Y XSRUDEL
SULGREOMHQHJD]QDQMDYUD]OLþQLKåLYOMHQMVNLKVLWXDFLMDK
 VSRGEXMD UD]YLMDQMH VRGHORYDOQLK ]PRåQRVWL WLPVNR SURMHNWQR VNXSLQVNR GHOR LWG  SUL
XþHQFLKVSRGEXMDUD]YLMDQMHYUVWQLãNHSRPRþL
 XSRUDEL UD]QRYUVWQD XþQD VUHGVWYD LQ PHGLMVNR SRGSRUR NL XþHQFH PRWLYLUD ]D XþHQMH
MH]LND LQIRUPDFLMVNRNRPXQLNDFLMVND WHKQRORJLMD XþHQMH QD GDOMDYR Y VSOHWQL XþLOQLFL
RJOHGILOPRYULVDQNLWG 
 XYDMD LQRYDWLYQH SULVWRSH PHWRGH LQ WHKQLNH SRXþHYDQMD V WHP VSRGEXMD XþHQþHYR
REOLNRYDQMHODVWQLKXþQLKVWUDWHJLMJOHGHQDXþQLVWLOVSRVREQRVWLLQWHUHVLQL]NXãQMHSUL
YVDNHPXþHQFXXSRãWHYDRG]LYQLþDV
 VSRGEXMD XþHQFH N VDPRLQLFLDWLYQRVWL LQRYDWLYQRVWL LQ UHãHYDQMX SUREOHPRY Y ODVWQHP
RNROMX]UD]YLMDQMHPWHK]PRåQRVWLJUDGL]DYHVWRRGJRYRUQRVWL
 SR]QD UD]YRM NRJQLWLYQLK SURFHVRY LQ XSRãWHYD QDSRUH NL MLK PRUD XþHQHF YORåLWL GD
REOLNXMH VSRURþLOR Y VORYHQãþLQL NRW GRGDWQHP MH]LNX SUL WHP VL XþLWHOM QH ]DVWDYOMD
SUHYLVRNLKFLOMHYNDMWLþHSRNDåH]PHUQRVWREGRVHåHQLKUH]XOWDWLKGRSXãþDWXGLXþHQþHYH
QDSDNH LQ MLKVSUHMPHNRW VHVWDYQLGHO SURFHVDSUL XVYDMDQMX MH]LNDXVYDMDQMHGRGDWQHJD
MH]LNDMHGROJRWUDMQRãH]ODVWLþHXþHQHFQLPDYHOLNRSULORåQRVWL]DQMHJRYRXSRUDER
 L]YDMD GHMDYQRVWL NL SUL XþHQFX VSRGEXMDMR åHOMR SR SRJRYRUX V VRYUVWQLNL LQ SRQXMDMR
YHOLNRL]WRþQLF]DL]PHQMDYRLQIRUPDFLML]UDåDQMHVWDOLãþLQWHUHVRYLQVROLGDUQRVWL

3UL NRPXQLNDFLMVNHP SULVWRSX MH SRXN RVUHGLQMHQ QD XþHQFD SUL þHPHU MH WUHED XSRãWHYDWL
XþHQþHYR SUHG]QDQMH QMHJRYR RVHEQRVW LQWHUHVH QDJQMHQMD YUHGQRWH WHU NRJQLWLYQL LQ XþQL
VWLO

8GHOHåHQFD XþQHJD SURFHVD VWD XþLWHOM LQ XþHQHF LQ RED HQDNRYUHGQR SULSRPRUHWD N
VSURãþHQHPX NRPXQLFLUDQMX 6 WHP QDVWDMDMR PRåQRVWL ]D PHGVHERMQR VRGHORYDQMH NL
RPRJRþDMRXVSHãQRXVYDMDQMHMH]LND

3UL UD]YLMDQMX VSRUD]XPHYDOQH ]PRåQRVWL Y GRGDWQHP MH]LNX SD YVL XþHQFL QH QDSUHGXMHMR
HQDNR KLWUR LQ WXGL QH HQDNR XVSHãQR 7R QDUHNXMH QXMQRVW QRWUDQMH GLIHUHQFLDFLMH SUL
QDþUWRYDQMX REOLN LQ PHWRG L]YDMDQMD SRXND WHU YUHGQRWHQMD ]QDQMD ýH åHOLPR VSRGEXMDWL
QDSUHGHNYVHKXþHQFHYPRUDPRXSRãWHYDWLãWHYLOQHGHMDYQLNHNLYSOLYDMRQDXþQHUH]XOWDWH
10
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3R]RUQLVPRSULL]ELUL
 XþQLKFLOMHYL]ELUDPRXVWUH]QRWDNVRQRPVNRUDYHQFLOMDNLJDåHOLPRXUHVQLþLWLJOHGHQD
XþHQþHYR SUHG]QDQMH LQ ]PRåQRVWL QSU QLåMD WDNVRQRPVND UDYHQ SUL EUDOQHP
UD]XPHYDQMXXþHQHFUD]EHUHWHPREHVHGLODRVHEHNUDMGRJDMDQMD 
 YQRVQHJD EHVHGLOD L]EHUHPR EHVHGLOR NL XVWUH]D XþHQþHYL VWRSQML GRVHåHQH
VSRUD]XPHYDOQH]PRåQRVWLEHVHGLODVHPHGVHERMUD]OLNXMHMRJOHGHQDGROåLQRWHPRNLMH
EROMDOLPDQMYH]DQDQDXþHQþHYL]NXãHQMVNLVYHW
 RNROLãþLQ VSRUD]XPHYDPR VH Y EROM DOL PDQM SUHGYLGOMLYLK RNROLãþLQDK SULPHU QLåMH
]DKWHYQRVWQHUDYQLSULJRYRUQHPVSRUD]XPHYDQMXXþHQFDWYRULWDGYRJRYRUQREHVHGLORSR
QDWDQþQLK QDYRGLOLK Y RNYLUX ]QDQHJD VREHVHGLOD LQ GDQLK L]UD]RY SULPHU YLãMH
]DKWHYQRVWQH UDYQL Y SRJRYRU VH YNOMXþXMHWD EUH] SUHGKRGQH SULSUDYH SR RNYLUQLK
QDYRGLOLK 
 WLSRORJLMH QDORJ SUL SUHL]NXVLK ]QDQMD XþHQFL UHãXMHMR QDORJH SR QDWDQþQLK QDYRGLOLK
QLåMDUDYHQQDORJHREMHNWLYQHJDWLSDYRGHQLGLDORJYRGHQLNUDMãLSLVQLVHVWDYHNLWG DOL
EROMVDPRVWRMQR YLãMDUDYHQXVWYDUMDOQRWYRUMHQMHEHVHGLODSUREOHPVNRUHãHYDQMHQDORJ
L]YLUQRSUHYHUMDQMHLWG 
 MH]LNRYQH UDYQL EHVHGLOD JOHGH QD GRVHåHQR VSRUD]XPHYDOQR UDYHQ XþQH VNXSLQH
REUDYQDYDPREHVHGLOR]ODåMLPLDOL]DKWHYQHMãLPLVSRURþDQMVNLPLVWUXNWXUDPL
1XMQRMHQDPUHþGDXþHQFLSRVWRSQRXVYDMDMRRVQRYQHVSRUD]XPHYDOQHY]RUFHLQMH]LNRYQH
VWUXNWXUH NL MLK XWUMXMHMR Y QHSRVUHGQL VSRUD]XPHYDOQL UDEL 1D WHM VWRSQML XþHQMD ãH QH
XYDMDPR WHRUHWLþQLK ]QDQM R MH]LNX QSU VSUHJDQMH GHILQLFLMH MH]LNRYQLK VWUXNWXU XþHQMH
VORYQLþQLK SUDYLO QD SDPHW LWG  6ORYQLþQH VWUXNWXUH LQ VSRUD]XPHYDOQL Y]RUFL VR YHGQR
XPHãþHQL YVREHVHGLOR VLWXDFLMVNDVREHVHGLOD  1D]DþHWQLVWRSQMLXþHQMDXþHQFL WR PRåQRVW
UD]YLMDMRLQXWUMXMHMRYHþLQRPDVSRVQHPDQMHP QSUL]ãWHYDQNHRWURãNHSHVPL SR]QHMHSDMR
UD]YLMDMR V SRJRVWR L]SRVWDYOMHQRVWMR GRORþHQLP VLQWDJPDP Y åLYOMHQMVNLK VSRURþDQMVNLK
SRORåDMLK

0RUHELWQD UD]ODJD VORYQLþQLK SUDYLO ODKNR SRWHND Y SUYHP MH]LNXPDWHULQãþLQL 6:$/6 
YHQGDUMHSULSRURþOMLYRGDMLKSRGDPRLQGXNWLYQRVSULPHUL8WUMHYDQMHLQXUMHQMHGRORþHQLK
VSRURþDQMVNLKVWUXNWXUQDMELSRWHNDOR]GHMDYQRVWPLLQQDORJDPLNLXþHQFH]DQLPDMR1DORJD
XþLWHOMD MH WRUHM SRLVNDWLXVWUH]QH GHMDYQRVWL NL VR EOL]X RWURãNHPX VYHWX NDMWL OHWDNR ERGR
XþHQFL]DXUHVQLþLWHYVNXSQR]DVWDYOMHQLKFLOMHY]PRJOLSUHPDJDWLMH]LNRYQHRYLUH

8þHQMH LQ SRXþHYDQMH NL XYDMD NRPXQLNDFLMVNL SULVWRS UD]YLMD SHW VSRUD]XPHYDOQLK
GHMDYQRVWL SRVOXãDQMHJRYRUMHQMHJRYRUQRVSRUD]XPHYDQMHEUDQMHSLVDQMH 7HVHYXþQHP
SURFHVXSUHSOHWDMRLQGRSROQMXMHMR7DNSULVWRSSRXGDUMDQDXþHQFDRVUHGLQMHQRVSRURþDQMHQD
YVHKUDYQHKXVYDMDQMDWXMHJDMH]LND

Uresničevanje splošnih in operativnih ciljev pri jezikovnem pouku ni razčlenjeno po
razredih, temveč je praviloma opredeljeno za celotno obdobje, kar učitelju omogoča, da
avtonomno izbira hitrost obravnave ciljev in vsebin, njihovo zaporedje ter s tem metode
in oblike dela glede na potrebe, zmožnosti in pričakovanja svojih učencev.
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,]ELUD GLGDNWLþQLK PHWRG LQ REOLN SRXþHYDQMD MH RGYLVQD RG REUDYQDYDQLK YVHELQ Y SUYHP
REGREMX SULPDUQHJD L]REUDåHYDQMD VH SULSRURþD GHOR SR NRWLþNLK LJUD YORJ LQ XSRUDED
UD]OLþQLK GLGDNWLþQLK LJHU VRFLDOQD LJUD YL]XDOL]DFLMD XþHQMH V SRVQHPDQMHP SDQWRPLPD
WHOHIRQXþHQMHVNR]LJLEDQMHLSG*OHGHQDQDUDYRREUDYQDYDQHVQRYLMHSRJRVWRSULSRURþOMLYD
WXGL NRPELQDFLMD VNXSLQVNHJD SRXND WHU GHOD Y GYRMLFDK 3RVHEQD SR]RUQRVW MH QDPHQMHQD
VOXãQHPXLQEUDOQHPXUD]XPHYDQMXWHUJRYRUQHPXVSRURþDQMXLQVSRUD]XPHYDQMX

3.1.1 Slušno razumevanje
'HMDYQRVWL VOXãQHJD UD]XPHYDQMD XþHQFX RPRJRþDMR UD]XPHYDQMH L]YLUQHJD QD ]DþHWQL
VWRSQML XþHQMD SD SULUHMHQHJD JRYRUD NL JD XþLWHOM SRVUHGXMH Y åLYR DOL ] ]YRþQLP ]DSLVRP
=HOR SULPHUQL VR ãROVNL SULPHUL NUDWNLK QHNDMPLQXWQLK ]YRþQLK SRVQHWNRY W L SRGFDVW  L]
VYHWRYQHJDVSOHWD6OXãQRUD]XPHYDQMHUD]YLMDPRSRNRUDNLKNLVRQDYHGHQLYQDGDOMHYDQMX 
3.1.1.1 Dejavnosti pred poslušanjem
8þLWHOM SULSUDYL XþHQFH ]D GHMDYQR VSUHMHPDQMH YVHELQH Y GRGDWQHP MH]LNX QDWR L]EHUH
XVWUH]QR REOLNR LQ YVHELQR NL VWD QDMSULPHUQHMãL ]D GRORþHQR EHVHGLOQR YUVWR LQ VWRSQMR
MH]LNRYQHJD ]QDQMD XþHQFHY QSU QDSRYH EHVHGLOQR YUVWR SRVUHGXMH VSORãQH SRGDWNH R
EHVHGLOXSUHGVWDYLVOLNRYQRJUDGLYRSRVUHGXMHVORYDUQH]QDQLKL]UD]RY R]VSRGEXMDUDERH
VORYDUMHYXVPHUMDSRJRYRURWHPLEHVHGLODSRVUHGXMHNOMXþQHVWDYNHEHVHGLODYQHSUDYLOQHP
]DSRUHGMX XþHQFL VNOHSDMR R SUDYLOQHP YUVWQHP UHGX SRYHGL SUHEHUHMR SRGREQR EHVHGLOR ]
LVWRWHPRLWG
3.1.1.2. Dejavnosti med poslušanjem
8þHQFLQDMEHVHGLORSRVOXãDMRYHþNUDW YVDMGYDNUDW 0HGSRVOXãDQMHPMLKXþLWHOMXVPHUMDY
UD]OLþQHGHMDYQRVWLQSU
 SUHSR]QDYDQMHWHPHEHVHGLODLQJOREDOQHJDVSRURþLOD
 SUHSR]QDYDQMHL]EUDQLKSRGDWNRYYEHVHGLOX
 SUHSR]QDYDQMHYUVWHEHVHGLOD
 SLVQRRGJRYDUMDQMHQDYSUDãDQMDRGSUWHJDWLSD QSU.GR" LQDOLDOWHUQDWLYQHJDWLSD QSU
$OLMH" 
 ]DSLVSRWHNDGRJDMDQMDSRWRþNDK GRJDMDOQDþUWD DOLYREOLNLVKHPH
 UHãHYDQMH QDORJ SR QDYRGLOLK SUHQDãDQMH LQIRUPDFLM Y SUHJOHGQLFR L]SROQMHYDQMH
REUD]FHYULVDQMHSRWLQD]HPOMHYLGX 
 GRSROQMHYDQMHEHVHGLOD
 NRW SUHL]NXV ]DSUWHJD WLSD SUL NDWHUHP XþHQHF Y EHVHGLOR YVWDYOMD PDQMNDMRþH
L]UD]H
 DOLSRYHGLXþHQFHP VHQD]DþHWQLVWRSQMLXþHQMDSRVUHGXMHUHãLWYHYQHSUDYLOQHP
YUVWQHPUHGX
 LJUD YORJ SUL SRVOXãDQMX XþHQHF L]EHUH YORJR Y SRJRYRUX LQ NR XþLWHOM XVWDYL
SUHGYDMDQMH SRVQHWND XþHQHF VDP QDGDOMXMH JRYRU SUL YQRYLþQHP SRVOXãDQMX SD
12
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SUHYHUMDVYRMRUD]OLþLFRVSRVQHWNRPJRYRUD
 NRW QDSRYHGRYDQMH SRVDPH]QLK GHORY EHVHGLOD XþLWHOM SUL SUYHP SRVOXãDQMX
]PDQMãD JODVQRVW SRVDPH]QLK GHORY EHVHGLOD XþHQHF SD XJLED NDNãQR ER
QDGDOMHYDQMHWHUREYQRYLþQHPSRVOXãDQMXSUHYHUMDLQVVRãROFLSULPHUMDXVWUH]QRVW
VYRMHUD]OLþLFH
 SRYH]RYDQMHSRVDPH]QLKGHORYEHVHGLOD GLDORJD]JRGEHVOLNH]EHVHGLORP XUHMDQMH
EHVHGLODJOHGHQDþDVRYQR]DSRUHGMHNUDMGRJDMDQMD
 LQWHUSUHWLUDQMH XþLWHOM SRVUHGXMH GHO QHSRSROQHJD EHVHGLOD L]VHN GLDORJD DOL
SRJRYRUD  XþHQHF SD XJRWDYOMD WHPR SRJRYRUD NUDM LQ þDV GRJDMDQMD RGQRVH PHG
JRYRUFLJRYRUþHYRUD]SRORåHQMH
 DQDOL]D ]DSLVD VOXãQHJD EHVHGLOD XþHQHF DQDOL]LUD IRQHPVNH VORYQLþQH LQ EHVHGLOQH
VHVWDYLQH EHVHGLOD RE SRVOXãDQMX EHVHGLOD VL XþHQHF R]QDþL UD]OLNH PHG SLVQLP LQ
VOXãQLPEHVHGLORP
3.1.1.3. Dejavnosti po poslušanju
.RQþQDID]DGHMDYQRVWLVOXãQHJDUD]XPHYDQMDVSRGEXMDXþHQFDNXVWYDUMDOQHPXRG]LYDQMXQD
SUHGVWDYOMHQR EHVHGLOR ]GUXåHYDQMX SULGREOMHQLK LQIRUPDFLM Y VOXãQR VHVWDYOMHQNR L]UDåDQMX
VYRMLK VWDOLãþ LQ REþXWLM SRYH]RYDQMX YVHELQH EHVHGLOD V VYRMLPL L]NXãQMDPL L]YDMDQMX LJUH
YORJLWG1HNDWHUHPRåQRVWLNLMLKODKNRXþLWHOMSRVUHGXMHXþHQFHPYQHRPHMHQHPãWHYLOXVR
 REOLNRYDQMHYSUDãDQMLQRGJRYRURYRWHPLL]EUDQHJDVOXãQHJDEHVHGLOD
 L]ELUDQMHXVWUH]QHJDQDVORYDEHVHGLOX HQHJDPHGYHþQDVORYL 
 XJRWDYOMDQMH]QDþDMDJRYRUFDQDSRGODJLQMHJRYHJDUD]SRORåHQMDWRQDLQEDUYHJODVX
 XVWYDUMDQMHEHVHGLODL]SRVOXãDQH]JRGEHXþHQHFREOLNXMHLQWHUYMXDOL]JRGERGUDPDWL]LUD
RSLVXMHRVHEHLQGUXJR
 REOLNRYDQMHYSUDãDOQLNRYRSUHGVWDYOMHQLSUREOHPDWLNL
 REOLNRYDQMH PQHQM LQ REþXWLM JODYQLK RVHE WHU SUHGVWDYLWHY XþHQþHYHJD RGQRVD GR
JRYRUþHYLKVWDOLãþ

3.1.2 Govorno sporočanje in sporazumevanje
8þLWHOMQDþUWXMHSRVWRSNHJRYRUQHGHMDYQRVWL9SULSUDYLQDSRXNVNUEQRSULSUDYLJUDGLYR QD
SULPHUWHPDWVNLVNORSL]WRþQLFH GRORþLFLOMHNLQDMELMLKXþHQHFGRVHJHOYRNYLUXUD]OLþQLK
GHMDYQRVWLWHUXPHVWLVSRUD]XPHYDOQRGHMDYQRVWYXþQLSURFHVDOLMRSUHGYLGLNRWVDPRVWRMQR
DOLSURMHNWQR QDORJR

3ULYRGHQMXLQWHUDNFLMVNLKGHMDYQRVWL GHORYGYRMLFDKYVNXSLQL XþLWHOM
 VNUEL]DVSURãþHQRSULMDWHOMVNRR]UDþMHLQVSRGEXMDVRGHORYDQMHPHGXþHQFL
 XVNODMXMH]DKWHYQRVWQDORJH]LQGLYLGXDOQLPLR]LURPDVNXSLQVNLPLSRWUHEDPLXþHQFHY
 L]PHQMXMHGHMDYQRVWLLQVNUEL]DSHVWURVWSRXND
 GLIHUHQFLUDQDORJHLQMLKLQGLYLGXDOL]LUD
 VSRGEXMDVDPRYUHGQRWHQMHGRVHåNRYLQVDPRVWRMQRSRSUDYOMDQMHQDSDN
 VSRGEXMDWHNPRYDOQRVWEUH]QDVLOMDLQRSR]DUMDQDSUDYLODLJUH
13
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XSRUDEOMDUD]OLþQHLQWHUDNFLMVNLKGHMDYQRVWL LJUHYORJGLDORJLQYåLYOMDQMHYXPLãOMHQVYHW
±VLPXODFLMH 


3.1.3 Bralno razumevanje

'HMDYQRVWL EUDOQHJD UD]XPHYDQMD XVSRVDEOMDMR XþHQFD ]D EUDQMH LQ UD]XPHYDQMH UD]OLþQLK
]YUVWL L]YLUQHJD EHVHGLOD 3UL WHP VL SRPDJD ] GYRMH]LþQLPL R]LURPD HQRMH]LþQLPL
HOHNWURQVNLPL  VORYDUML LOXVWUDFLMDPL DOL GUXJLPL SULSRPRþNL 8þLWHOMHYD QDORJD MH
SRVUHGRYDWLUD]OLþQHEUDOQHVWUDWHJLMHQDSRGODJLNDWHULKXþHQHFUD]XPHSUHEUDQREHVHGLORSR
SRPHQVNLKVNORSLK8þLWHOMXVPHUMDXþHQFDGDSUHEHUHEHVHGLORYFHORWLLQVHL]RJLEDEUDQMX
SR L]VHNLK V WHP GRVHåH SUHSR]QDYDQMH QH]QDQLK L]UD]RY Y VREHVHGLOX =DUDGL QDWDQþQH
L]JRYDUMDYHREþDVQRSULSRURþDWXGLJODVQREUDQMHNLQLEUDQMH]DUD]XPHYDQMH

8þHQHF]åHXVYRMHQRWHKQLNREUDQMDODKNRL]ELUDUD]OLþQHEUDOQHVWUDWHJLMHQSU
 SUHOHWLEHVHGLORWHUJDXYUVWLJOHGHQDQDPHQLQXSRUDEQRVW
 SUHEHUHEHVHGLORGDUD]EHUHWHPR
 SUHEHUHSRVDPH]QHVNORSHEHVHGLQMLK]GUXåXMHYVPLVHOQHFHORWH
 SUHEHUHEHVHGLORGDUD]XPHSRGUREQRVWL
 QDWDQþQHMHSUHEHUHGHOHEHVHGLODGDSRLãþHSRGUREQHSRGDWNH

%UDOQRUD]XPHYDQMHUD]YLMDPRYWUHKNRUDNLK
3.1.3.1 Dejavnosti pred branjem besedil
1DSRYHG GHMDYQRVWL MH RGYLVQD RG EHVHGLOQH YUVWH LQ UDYQL ]QDQMD MH]LND 'HMDYQRVWL NL
UD]YLMDMR ]PRåQRVW EUDOQHJD UD]XPHYDQMD VR ]HOR SRGREQH GHMDYQRVWLP VOXãQHJD
UD]XPHYDQMD8þLWHOMLPDYHOLNRPRåQRVWLQHNDWHULSULPHULSDVR
 SUHGVWDYL EHVHGLOR WDNR GD SULNOLþH åH XVYRMHQH VHVWDYLQH SRGREQHJD EHVHGLOD LQ
EHVHGLãþD
 REUDYQDYDEHVHGLORYSRJRYRUX]XþHQFLLQJDþOHQLYPLVHOQLY]RUHF
 QD UD]OLþQH QDþLQH SRVUHGXMH NOMXþQH L]UD]H EHVHGLOD ODKNR WXGL Y REOLNL WHVWD L]ELUQHJD
WLSD
 VSRGEXMDXþHQFHGDVDPLREOLNXMHMREHVHGLORQDSRGODJL SRQD]RULO WDVRODKNRYL]XDOQD
IRWRJUDILMHULVEHVKHPH DOLR]QDþHQD]QDVORYLSRGQDVORYL
 SRVUHGXMH VOLNRYQL PDWHULDO SRYH]DQ V WHPDWLNR EHVHGLOD XþHQFL L]UDåDMR VYRMD REþXWMD
YWLVH QDSLãHMR ]JRGER SRVUHGXMH SRJODYLWQH VHVWDYLQH EHVHGLOD Y QHXUHMHQHP VWDQMX
XþHQHFVPLVHOQRXUHMDSRVDPH]QHGHOHEHVHGLODSRVUHGXMHVNUDMãDQRREOLNREHVHGLODLWG
 XPHVWLEHVHGLORYNRQWHNVW
 SULNOLþHYVHELQRSRGREQHJDEHVHGLODYSUYHPMH]LNXPDWHULQãþLQL 6:$/6 
 REOLNXMHUD]OLþLFHSUHGODJDQHJDEHVHGLOD
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3.1.3.2 Dejavnosti med branjem
8þLWHOM XYDMD VWUDWHJLMH NL XþHQFHP NOMXE ãWHYLOQLP QH]QDQLP EHVHGDP RPRJRþDMR KLWUHMH
UD]XPHWL EHVHGLOD Y VORYHQãþLQL NRW GRGDWQHP MH]LNX 8þHQHF VL SRPDJD ] LOXVWUDFLMDPL NL
VSUHPOMDMR EHVHGLOR EHVHGDPL LQ EHVHGQLPL ]YH]DPL NL VR VNXSQH YHþ MH]LNRP GDWXPL V
ãWHYLONDPL ] LPHQL NUDMHY RVHE V NOMXþQLPL LQ SRQDYOMDMRþLPL VH EHVHGDPL SUHQRVRP
MH]LNRYQLK]QDQML]PDWHULQãþLQH

1DORJHNLMLKXþHQHFL]YDMDPHGEUDQMHP
 XþHQHF L]OXãþL SRPHQ EHVHGLOD L] VREHVHGLOD QD SRGODJL VHVWDYH EHVHG SUHMãQMHJD ]QDQMD
DOLVOLN GHGXNFLMD 
 RGJRYDUMD QD YSUDãDQMD L]ELUQHJD WLSD RGJRYRUL SUDYLOQR DOL QDSDþQR  LQ QD RGSUWD
YSUDãDQMD NL JD XVPHUMDMR N SUHSR]QDYDQMX VSRURþLOD LQ YRGLMR NVNOHSDQMX WHU UD]YLMDMR
QMHJRYRMH]LNRYQR]QDQMHLQERJDWLMRQMHJRYHL]NXãQMH
 SRYH]XMHVOLNRYQRJUDGLYRGHOHEHVHGLODYFHORWR LQGXNFLMD 
 XUHMDRGVWDYNHDOLSRYHGLYORJLþQHP]DSRUHGMXVHVWDYLQHGLDORJDSRYORJDKLQUHJLVWULK
 GRSROQMXMH EHVHGLOR UD]YLMD QDVORY Y SRSROQR SRYHG GRSROQMXMH SRYHGL YVWDYOMD
PDQMNDMRþH L]UD]H Y SRYHGL DOL PDQMNDMRþH SRYHGL Y EHVHGLOR QD SRGODJL SRGDWNRY Y
EHVHGLOXQDþUWXMH]HPOMHYLGSRSUDYOMDQDSDNHLãþHQDVSURWMDYEHVHGLOXUHãXMHNULåDQNH
GRSROQMXMHREUD]FH 
 LQWHUSUHWLUDQDYRGLODUHFHSWQDYRGLOD]DXSRUDER]GUDYLOD
 ]DSLVXMHRSRUQHWRþNHYSLVXMHLQIRUPDFLMHYSUHJOHGQLFRL]SLVXMHNOMXþQHEHVHGHSRYHGL
XJRWDYOMDRGQRVHLQPQHQMDRVHEWHUUD]OLþQHQDþLQHQMLKRYHJDL]UDåDQMD
 SULPHUMD GYH DOL YHþ EHVHGLO LãþH QDVSURWMD LQ VNXSQH WRþNH SRSUDYOMD EHVHGLOD SR
GRORþHQLKPHULOLK
 SRYH]XMHEHVHGLODPHGVHERMSULPHUMDYDEHVHGLOYSUYHPMH]LNXPDWHULQãþLQL 6:$/6 LQ
GRGDWQHPMH]LNXVNUþHQHREQRYHSRYH]RYDQMHVORJRYQLK]YUVWL VLQWH]D 
 VSUHMHPD RGORþLWYH UHãXMH SUREOHPH RE SURVSHNWX QDþUWXMH L]OHW QD SRGODJL SRGDWNRY
SUHGODJDUHãLWYH 
 SUHSR]QDYD EHVHGLOQH YUVWH WHPH QDVORYQLND FLOMH EHVHGLOD RGVWDYNH NL SRY]HPDMR
YVHELQR EHVHGLOD SUHSR]QDYD VORJRYQR ]D]QDPRYDQRVW RGQRV PHG SLVFHP LQ
QDVORYQLNRP SRVHEQH IXQNFLMH EHVHGLOD ]DKWHYD ]DKYDOD  VWDOLãþD UD]OLþQLK RVHE NL
QDVWRSDMRYEHVHGLOXYVHL]UD]HYEHVHGLOXY]YH]L]GDQRWHPDWLNRNRKH]LYQHHOHPHQWH
YH]QLãNHEHVHGH]DLPNH ]D]QDYDSUHKRGYWHPL NRKHUHQFD LQVORYQLþQHVWUXNWXUH

3.1.3.3 Dejavnosti po branju besedila
7H GHMDYQRVWL VSRGEXMDMR XþHQFH N L]UDåDQMX VYRMLK YWLVRY REþXWLM PQHQM LQ RGQRVD GR
SUHEUDQHJD EHVHGLOD 3UHGKRGQR REUDYQDYDQD EHVHGLOD VR SULPHUQD WXGL ]D QDORJH L]
SR]QDYDQMD LQ UDEH MH]LND LQ XWUMHYDQMH EHVHGLãþD 1HNDM SULPHURY GHMDYQRVWL NL MLK XþHQHF
L]YDMDSREUDQMXEHVHGLOD
 QDGDOMHYDQMHEHVHGLOD
 SUHREOLNRYDQMHEHVHGLOQHYUVWH GUDPDWL]DFLMDEHVHGLODLQWHUYMXSRGREQREHVHGLOR 
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REOLNRYDQMHEHVHGLODREGDQLKNOMXþQLKEHVHGDK
SRVUHGRYDQMHL]NXãHQMSRYH]DQLKVSUREOHPDWLNREHVHGLOD
XWHPHOMHYDQMHODVWQLKUD]ODJEHVHGLODYSULPHUMDYLVVRãROþHYLPL
XSRUDEDEHVHGLOD]DYDMRVVORYQLþQLPLVWUXNWXUDPL QSUL]VHGDQMLNDYSUHWHNOLN 

3.1.4 Pisno sporočanje
=DUD]YLMDQMHSLVQHJDVSRURþDQMDPRUDPRQDMSUHMXVWQRREUDYQDYDWLEHVHGLOR1DMSUHMXþHQFL
REOLNXMHMREHVHGQH]YH]HLQVNORSHWHUNUDMãDEHVHGLOD3R]QHMHSRVWDMDMREHVHGLOD]DKWHYQHMãD
8þHQHFSULGREL]PRåQRVWLSLVQHJDVSRURþDQMD]YDMR]DWRPXMHWUHEDSRQXGLWLYHOLNRSLVQLK
GHMDYQRVWL ,] SRVWRSQHJD XYDMDQMD YRGHQLK GHMDYQRVWL SUHLGHPR QD SURVWR LQ XVWYDUMDOQR
SLVDQMH
Vodenje pisnih dejavnosti:
 REUDYQDYD Y]RUFD EHVHGLOD ± YDMDV SUHGORJR GDQD QDYRGLOD  ± QDORJD SLVQHJD L]UDåDQMD
QRYREHVHGLOR ±LQIRUPDFLMDHYDOYDFLMD±SRSUDYD
 QDORJDSLVQHJDL]UDåDQMD EHVHGLOR ±SULPHUMDYDVSRGREQLPEHVHGLORPR]SUHGORJR
 LQIRUPDFLMDHYDOYDFLMD±SRSUDYD±YQRYLþQRSLVDQMHEHVHGLOD
Primeri nalog iz pisnega sporočanja:
 REOLNRYDQMH SRYHGL XþHQFH QDYDMDPR QD XVWUH]QR L]ELUR EHVHGLãþD XSRãWHYDQMH
SUDYRSLVQLKSRVHEQRVWL]DSUDYLOQRVWMH]LNRYQHUDEH XþHQFLXUHMDMRGRSROQMXMHMRSRYHGL
VHVWDYOMDQNH 
 GRSROQMHYDQMH EHVHGLOD XþLWHOM SRVUHGXMH QHSRSROQR EHVHGLOR XþHQFL GRSLVXMHMR
PDQMNDMRþHSRGDWNHVNOMXþQLPLEHVHGDPLREOLNXMHMR]JRGER
 NUDMãLRSLVLLQ REQRYH XþHQFL UD]YLMDMR ]PRåQRVWL SLVDQMDRE]PRåQRVWLKJRYRUD JRYRU
SRVOXãDQMH VWUQMHQD REQRYD LQWHUYMX YQDãDQMH SRGDWNRY L] LQWHUYMXMD Y WDEHOR LWG
L]WRþQLFDMHODKNRWHPDNLVPRMRREUDYQDYDOLYSRJRYRUXODKNRMHLOXVWUDFLMDDOLEHVHGLOR
 REOLNRYDQMHEHVHGLODQDSRGODJLNOMXþQLKEHVHGDOLRVQRYQLKSRGDWNRYREHVHGLOXXþHQFL
WYRULMREHVHGLORQDSRGODJLGDQLKL]UD]RY
 SRVUHGRYDQMH Y]RUFHY EHVHGLO QD SRGODJL NDWHULK VH XþHQFL VH]QDQLMR V VWUXNWXUR LQ
YVHELQREHVHGLOD QSUåLYOMHQMHSLV 

8þLWHOMSRVWRSQRXYDMDXþHQFHY]DKWHYQHMãHGHMDYQRVWL3ULSRURþOMLYRMHGD]DþQH]YRGHQLPL
GHMDYQRVWPLYVNXSLQL XVWYDUMDQMHSRYHULåQLPHWRGL VDMODKNRXþHQHFVDPRVWRMQRXVWYDUMD
ãHOHSRLQWHQ]LYQHPXUMHQMX
Predlagane vrste besedil in različna gradiva za obravnavo so:
 VOLNDQLFDVWULSGLDORãNREHVHGLORULVDQNDRWURãNLILOPLSG
 SR]GUDY]DKYDODþHVWLWNDYRãþLORYDELORQDYRGLORSULSRXNXDOLLJULLSGSUHSURVWDNUDWND
RSLVRYDOQD LQ SULSRYHGRYDOQD EHVHGLOD NL VR SRGSUWD V VOLNRYQLPL R] GUXJLPL
QHEHVHGQLPLSRQD]RULOL
 ULWPL]LUDQR EHVHGLOR SHVHPVNR EHVHGLOR L]ãWHYDQND XJDQND SRSHYND  NUDWND
GRPLãOMLMVND]JRGEDSULODJRMHQDSUDYOMLFDLQEDVHQ]LOXVWUDFLMDPLLSG
16
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3.2 Učna gradiva
8þLWHOM L]GHOXMH lastna učna gradiva za pouk slovenščine NL VR SULODJRMHQD SRVDPH]QHPX
XþHQFX ODKNR SD uporablja predlagane zbirke nalog ali izbere drugo ustrezno učno
gradivo v klasični ali spletni različici
 .QH]0LKDHODLGU  Slika jezikaVOLNRYQRJUDGLYR ]DSRXþHYDQMH VORYHQãþLQHNRW
GUXJHJDWXMHJDMH]LND/MXEOMDQD&HQWHU]DVORYHQãþLQRNRWGUXJLWXMLMH]LNSUL2GGHONX]D
VORYHQLVWLNR)LOR]RIVNHIDNXOWHWH8QLYHU]HY/MXEOMDQL=DYRG56]DãROVWYR














.QH]0LKDHODLGU  Križ kraž8þEHQLN]D]DþHWQRXþHQMHVORYHQãþLQHNRWGUXJHJD
LQWXMHJDMH]LND]DQHRSLVPHQMHQHRWURNH/MXEOMDQD&HQWHU]DVORYHQãþLQRNRWGUXJLWXML
MH]LNSUL2GGHONX]DVORYHQLVWLNR)LOR]RIVNHIDNXOWHWH8QLYHU]HY/MXEOMDQL
.QH] 0LKDHOD LGU   Križ kraž 3ULURþQLN ]D XþLWHOMH /MXEOMDQD &HQWHU ]D
VORYHQãþLQRNRWGUXJLWXMLMH]LNSUL2GGHONX]DVORYHQLVWLNR)LOR]RIVNHIDNXOWHWH8QLYHU]H
Y/MXEOMDQL


5RW 9UKRYHF $OHQND LGU   Slovenščina =ELUND QDORJ ]D  UD]UHG RVQRYQH ãROH
/MXEOMDQD0ODGLQVNDNQMLJD
5RW 9UKRYHF $OHQND LGU   Slovenščina =ELUND QDORJ ]D  UD]UHG RVQRYQH ãROH
/MXEOMDQD0ODGLQVNDNQMLJD
5RW 9UKRYHF $OHQND LGU   Slovenščina =ELUND QDORJ ]D  UD]UHG RVQRYQH ãROH
/MXEOMDQD0ODGLQVNDNQMLJD
17
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6PROH$QLWDLGU  Slovenščina=ELUNDQDORJ]DUD]UHGRVQRYQHãROH/MXEOMDQD
0ODGLQVNDNQMLJD
6PROH$QLWDLGU  Slovenščina=ELUNDQDORJ]DUD]UHGRVQRYQHãROH/MXEOMDQD
0ODGLQVNDNQMLJD


6WLþLãþH ± VORYHQãþLQD ]D 6ORYHQFH SR VYHWX KWWSVZZZ]UVVVLVWLFLVFHGRSROQLOQL
SRXNXFEHQLNLXFQDJUDGLYD



3.3 Sodelovanje s starši učencev
9SUYLYUVWLMHSRWUHEQDXþLWHOMHYDjasna politika na področju sodelovanja s starši učencev
NL L]KDMD L] ãROVNH UD]YRMQH SROLWLNH WHU ãROVNH LQ VSORãQH SROLWLNH VRGHORYDQMD V VWDUãL
6PLVHOQR MH GD XþLWHOM VORYHQãþLQH NRW GRGDWQHJD MH]LND VRGHORYDQMH WXGL QD WHP SRGURþMX
načrtuje in sistematično izvaja Y WHVQL SRYH]DYL ] DGPLQLVWUDWLYQLP LQ V SHGDJRãNLP
YRGVWYRP ãROH UD]UHGQLNRP XþLWHOML GUXJLK SUHGPHWRY ãROVNLPL VYHWRYDOQLPL GHODYFL LQ
GUXJLPRVHEMHPNLGHOXMHYãROVNHPSROMXLQL]YHQ

9 VSORãQHP VPLVOX JUH ]D podporo šolskih dejavnosti, spremljanje domačih dejavnosti,
18
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motivacijo in spodbujanje učenja 6WDUãL ODKNR ELVWYHQR SULSRPRUHMR N L]EROMãDQMX
XþHQþHYHJD XþQHJD GRVHåND SUL VORYHQãþLQL NRW GRGDWQHP MH]LNX WDNR GD XþHQFX QXGLMR
QHSRVUHGQR RVHEQR SRPRþ SUL XþHQMX QSU NRW WXWRUML  GD RUJDQL]LUDMR VNXSQR XþHQMH VH
XþLMR VNXSDM ] RWURNRP  DOL SD QXGLMR SRPRþ SUL LVNDQMX GUXJLK XþQLK YLURY QSU SRPRþ
GUXåLQVNLKþODQRYDOLRVHEL]VORYHQVNHJDRNROMD 

1H JOHGH QD REOLNR VRGHORYDQMD V VWDUãL PRUD XþLWHOM ]DJRWRYLWL NRQVWDQWQR LQIRUPLUDQMH
VWDUãHY LQGLYLGXDOQR SRPRþ XþHQFHP WHU VRGHORYDQMH Y SDUWQHUVNHP RNROMX 'REUR
VRGHORYDQMHPHGXþLWHOMHPVORYHQãþLQHNRWGRGDWQHJDMH]LNDLQVWDUãLXþHQFHY]DUDGLSRPHQD
VWRSQMHUD]YLWRVWLVSRUD]XPHYDOQH]PRåQRVWLYVORYHQVNHPMH]LNXODKNRELVWYHQRSULSRPRUHK
NDNRYRVWQLP RGQRVRP PHG ãROR LQ GRPRP LQ ãLUãLP RNROMHP Y VSORãQHP VPLVOX 9 RNYLUX
LQIRUPLUDQMD VWDUãHY MH WUHED SRXGDULWL pomen stalne sprotne informacije o učnih
dejavnostih njihovega otroka in o učenčevem napredku SUL SUHGPHWX VORYHQãþLQD NRW
GRGDWQL MH]LN QSU RE SRUWIROLX  3UL XþLQNRYLWHP XGHMDQMDQMX ãROVNH SROLWLNH QD UDYQL
LQIRUPLUDQMDVWDUãHYODKNRãRODR]XþLWHOMLQIRUPDFLMHSRVUHGXMHXVWQRDOLSLVQRQDURGLWHOMVNLK
VHVWDQNLKLQJRYRULOQLKXUDK SULSRURþDVHSULVRWQRVWR]YNOMXþHQRVWXþHQFD XþLQNRYLWQDþLQ
SDMHWXGLSRVUHGRYDQMHSUHGVWDYLWYHQLKLGUJUDGLYR]EURãXUYNODVLþQLREOLNLDOLYHREOLNL
QSUQDãROVNLVSOHWQLVWUDQL

1D SULPDUQL UDYQL ãRODQMD VR PHG QHSRVUHGQLPL REOLNDPL VRGHORYDQMD VWDUãHY XYHOMDYOMHQL
RELVNLVWDUãHYNLGHOXMHMRQDUD]OLþQLKVWURNRYQLKSRGURþMLK NRWJRVSRGDUVWYHQLNLGLSORPDWL
]QDQVWYHQLNL ]JRGRYLQDUML JHRJUDIL QRYLQDUML DUKLWHNWL SHGDJRJL SROLFLVWL YRMDNL JDVLOFL
]GUDYVWYHQR RVHEMH YHWHULQDUML SURVWRYROMFL ãSRUWQL WUHQHUML ]DSRVOHQL Y VWRULWYHQLK
GHMDYQRVWLK LGU  NDU MH PRJRþH QDGJUDGLWL WXGL V W L YLUWXDOQR SULVRWQRVWMR VWDUãHY QSU
NRPXQLNDFLMDSUHNHSRãWHSULVSHYDQMHEHVHGLOIRWRJUDIVNHJDJUDGLYDYLGHRSRVQHWNRY,.7
RURGLM QSU 6N\SH  WHU DNWLYQR VRGHORYDQMH SUL YRGHQMX QD VSOHWQLK VWUDQHK VSHFLILþQLK
SUHGPHWQLKSRGURþLMNLLPDMRL]REUDåHYDOQRYUHGQRVW 

3RVHEHMMHWUHEDSRXGDULWLSRPHQPRåQRVWLQHSRVUHGQHJDYNOMXþHYDQMDVWDUãHYYGHMDYQRVWLRE
SRXNXVORYHQãþLQHY]YH]L]XUHVQLþHYDQMHPFLOMHYYVHELQRKUDQMDQMHLQUD]YLMDQMHXþHQþHYH
]DYHVWLRODVWQLMH]LNRYQL]PRåQRVWLYVORYHQVNHPMH]LNXYHGHQMHRJHRJUDIVNLKSRVHEQRVWLK
LQ ]QDþLOQRVWLK 6ORYHQLMH QSU SUHGVWDYLWHY 6ORYHQLMH QD VORYHQVNHP GQHYX  3ULSRURþD VH
sodelovanje ob naslednjih priložnostih oz. prireditvah NRVWDQMHY SLNQLN WUDGLFLRQDOQL
VORYHQVNL ]DMWUN  SHWHN Y QRYHPEUX  PLNODYåHYDQMH SULUHGLWYH RE ERåLþX LQ QRYHP OHWX
VORYHQVNL NXOWXUQL SUD]QLN VYHWRYQL GDQ þHEHO SULUHGLWYH RE GQHYX GUåDYQRVWL SRGHOLWHY
SUL]QDQMRENRQFXãROVNHJDOHWDUD]OLþQHGHODYQLFHRELVNLVORYHQVNLKOLWHUDUQLKWHUJODVEHQLK
LGUXVWYDUMDOFHYRELVNLUD]QLKXVWDQRYNXOWXUQLKLGUSULUHGLWHY]DRWURNHL]YHQãROH
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4 OPERATIVNI CILJI / Learning Objectives
4.1 Splošna pojasnila
Izhodišče za razvijanje sporazumevalne zmožnosti v slovenskem jeziku Y YVHK SHWLK
UD]UHGLK SULPDUQH VWRSQMH so predvsem neumetnostna besedila UDED NUDWNLK L]YLUQLK DOL
GHORPDSULUHMHQLKEHVHGLO YRNYLUXSUHGODJDQLKYVHELQSRJODYMDWXGLXPHWQRVWQDEHVHGLOD
QSU VORYHQVNH RWURãNH SHVPL L]ãWHYDQNH SULUHMHQH SUDYOMLFH LQ EDVQL ]JRGEH  3RPHPEHQ
GHOSRXNDVORYHQãþLQHMHsistematično spoznavanje in raba jezikovnih in sporazumevalnih
vzorcev YVORYHQVNHP MH]LNX 6WHPUD]YLMDPRXþHQþHYHVSRVREQRVWLVSUHMHPDQMDWYRUMHQMD
LQ SRVUHGRYDQMD EHVHGLO Y VORYHQVNHP MH]LNX SUL WHP SD þLP EROM QDUDYQR LQ QH]DYHGQR V
SRVQHPDQMHP ]JOHGRY UDER XWUMHYDQMHP  YNOMXþXMHPR WXGL UD]YLMDQMH MH]LNRYQH ]PRåQRVWL
SUDYRUHþMHSUDYRSLVEHVHGRVORYMHREOLNRVORYMHVNODGQMDEHVHGLORVORYMH 

1DYHGHQL RSHUDWLYQL FLOML XþLWHOMX SUHGVWDYOMDMR L]KRGLãþQL RNYLU SUL QDþUWRYDQMX SRXND
VORYHQãþLQHNRWGRGDWQHJDMH]LND]DYVDNSRVDPH]QLUD]UHGQDOHWQLLQVSURWQLUDYQLODKNRWXGL
QD SROOHWQL LQDOL PHVHþQL UDYQL 8þLWHOM PRUD SUL L]ELUL XþQLK FLOMHY WXGL YVHELQ  XSRãWHYDWL
VWRSQMRNRJQLWLYQHJDUD]YRMDLQVSORãQR]QDQMHXþHQFDRVHEQRVWQHGHMDYQLNHSULþDNRYDQMDLQ
PRWLYLUDQRVW GR XþHQMD VORYHQãþLQH NRW GRGDWQHJD MH]LND LQ VNODGQR V WHP QDþUWRYDWL
GHMDYQRVWL]DGRVHJDQMHRSHUDWLYQLKFLOMHY

4.2 Operativni cilji9
4.2.1 Razvijanje zmožnosti sprejemanja govorjenih in pisnih besedil v slovenskem jeziku

3ULVSUHMHPDQMXEHVHGLOYVORYHQãþLQLNRWGRGDWQHPMH]LNXXþHQFLUD]EHUHMR
 WHPREHVHGLOD
 YVHELQREHVHGLOD]DXVSHãQRYNOMXþHYDQMHYSRJRYRU
 GRORþHQHSRGDWNHLQSRGUREQRVWL
 VWDOLãþDRGQRVH
3UL VSUHMHPDQMX JRYRUMHQLK EHVHGLO XþHQFL UD]YLMDMR ]PRåQRVW VOXãQHJD UD]XPHYDQMD SUL
VSUHMHPDQMX SLVQLK EHVHGLO SD ]PRåQRVW EUDOQHJD UD]XPHYDQMD .RW SRVOXãDOFL VSUHMHPDMR
JRYRUMHQR EHVHGLOR RG HQHJD DOL YHþ JRYRUFHY NRW EUDOFL SD VSUHMHPDMR EHVHGLOR Y SLVQL
REOLNL 3UL QHNDWHULK GHMDYQRVWLK XþHQFL VSUHMHPDMR EHVHGLOR SUHN REHK SUHQRVQLNRY KNUDWL
YLGQHJDLQVOXãQHJDQSUSULRJOHGXILOPDVSRGQDSLVL8þHQFLSRVOXãDMRLQEHUHMR]DUD]OLþQH
QDPHQH NRW VR XþHQMH MH]LND SULGRELYDQMH SRGDWNRY QDYRGLO LQ SULSRURþLO NULWLþQR
UD]PLãOMDQMHLQ]D]DEDYR

1DVSUHMHWREHVHGLORVHXþHQFLRG]LYDMRVNODGQR]GRVHåHQRUDYQMR]QDQMDGRGDWQHJDMH]LND
 QHEHVHGQR
 VSRVDPH]QLPLEHVHGDPL]EHVHGQLPL]YH]DPLDOLVNUDWNLPLSRYHGPL
9

,]KRGLãþHKWWSZZZPL]VJRYVLILOHDGPLQPL]VJRYVLSDJHXSORDGVSRGURFMHRVSUHQRYOMHQLB8181BLWDB-B26SGI
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 VNUDWNLPLRGJRYRULQDYSUDãDQMDLQ]YSUDãDQML
 VSRY]HPDQMHPYVHELQHEHVHGLOD
 ]LQWHUSUHWDFLMREHVHGLOD

3UHG RG]LYRP QD SUHEUDQR DOL SRVOXãDQR EHVHGLOR XþHQHF XGHMDQMD VWUDWHJLMH VSUHMHPDQMD
UHFHSWLYQHVWUDWHJLMH VNDWHULPL]D]QDRNROLãþLQH VREHVHGLOR SULNOLþHYVSRPLQYpGHQMDR
REUDYQDYDQLWHPLUD]EHUHVREHVHGLOQHLQMH]LNRYQHLQIRUPDFLMH
4.2.2 Razvijanje zmožnosti tvorjenja govorjenih in pisnih besedil v slovenskem jeziku
3UL WYRUMHQMX EHVHGLO XþHQHF UD]YLMD JRYRUQR LQ SLVQR ]PRåQRVW 3UL JRYRUQHP VSRURþDQMX
XþHQHF WYRUL EHVHGLOR NL MH QDPHQMHQR HQHPX DOL YHþ SRVOXãDOFHP MDYQRVWL  *RYRUQR
]PRåQRVWUD]YLMDPRSULGHMDYQRVWLK
 JODVQREUDQMH
 VSRQWDQRJRYRUMHQMHSHWMH
 LJUDYORJ
 RSLVRYDQMH
 SULSRYHGRYDQMH
 SRURþDQMHQDSRGODJL]DSLVNRYSRY]HPDQMH
 UD]ODJDQMH
 L]UDåDQMHODVWQLKYWLVRYLQVWDOLãþ YLãMDUDYHQ 

=PRåQRVWSLVQHJDVSRURþDQMDXþHQHFUD]YLMDVWYRUEREHVHGLODNL MHQDPHQMHQRQDVORYQLNX
1D ]DþHWQL VWRSQML XþHQMD XþHQHF SUHWHåQR GRSROQMXMH DOL SRYH]XMH SRVDPH]QH SRYHGL Y
SUHSURVWREHVHGLORSR]QHMHSDVDPRVWRMQRWYRULUD]OLþQDNUDWNDEHVHGLOD
4.2.3 Razvijanje zmožnosti govornega in pisnega sporazumevanja ter jezikovno
posredovanje
*RYRUQRLQ SLVQRVSRUD]XPHYDQMH]GUXåXMHWD]PRåQRVWL VSUHMHPDQMDLQ WYRUMHQMDEHVHGLOWHU
VWUDWHJLML VSUHMHPDQMD LQ WYRUMHQMD EHVHGLO NL XþHQFX RPRJRþDMR KLWUR UHãHYDQMH QDORJ Y
QHSUHGYLGOMLYLK RNROLãþLQDK 3UL WHP MH NOMXþQR UD]YLMDQMH NRPSHQ]DFLMVNLK VWUDWHJLM LQ
VSRVREQRVWL PHGRVHEQHJD VRGHORYDQMD NL SUHSUHþXMH PRUHELWQH QHVSRUD]XPH SURVLWL ]D
SRQRYLWHYSRYHGLSRVUHGRYDWLGRGDWQDSRMDVQLODRSUDYLþLWLVHLWG 

3ULUD]YLMDQMX]PRåQRVWLVSRUD]XPHYDQMDXþHQHFQHLJUDYHGQRDNWLYQHYORJHWHPYHþMHODKNR
OHSRVUHGQLNPHGJRYRUFHPDNLVHQHUD]XPHWD3ULPHULPHGLDFLMVNLKGHMDYQRVWLVR
 SRY]HPDQMHR]LURPDREQRYDJRYRUMHQHJDDOLSLVQHJDEHVHGLODL]GRGDWQHJDMH]LNDYSUYL
MH]LN QD]DþHWQLVWRSQMLWXGL]QHEHVHGQLPLL]UD]QLPLVUHGVWYL 
 SRY]HPDQMHR]LURPDREQRYDJRYRUMHQHJDDOLSLVQHJDEHVHGLODL]SUYHJDMH]LNDYGRGDWQL
MH]LN
 SRMDVQMHYDQMHDOLUD]ODJDVREHVHGLOD RNROLãþLQEHVHGLOD 
 SUHYRG YLãMDUDYHQ 
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8þHQFLSULVSRUD]XPHYDQMXSUHY]HPDMRUD]OLþQHVSRUD]XPHYDOQHSRORåDMH.RWVSRURþHYDOFL
DOLSRVUHGQLNL PHGLDWRUML XSRãWHYDMR
 VSRUD]XPHYDOQLNRQWHNVW DOLRNROLãþLQR 
 QDVORYQLND
 SUHQRVQLNVSRURþDQMD
 VSRURþLOQLQDPHQ
 WHPR
 VWRSQMRREYODGRYDQMDFLOMQHJDMH]LND
 VWRSQMRSR]QDYDQMDNXOWXUQLKSRVHEQRVWLSULVSRURþDQMXYWHPMH]LNX

4.2.4 Razvijanje jezikovne zmožnosti
-H]LNRYQR ]PRåQRVW NRW SRPHPEQR VHVWDYLQR VSRUD]XPHYDOQH ]PRåQRVWL SUHGVWDYOMD
REYODGRYDQMH GDQHJD MH]LND LQ ]PRåQRVW WYRUMHQMD EHVHGLO 8þHQFL PHG XþQLP SURFHVRP
SRVWRSQR XVYDMDMR RVQRYQH VSRUD]XPHYDOQH Y]RUFH LQ MH]LNRYQH VWUXNWXUH NL MLK XWUMXMHMR Y
QHSRVUHGQL VSRUD]XPHYDOQL UDEL 3UL SRXNX GRGDWQHJD MH]LND XþHQFL XSRUDEOMDMR VSORãQL
SRJRYRUQLMH]LN%HVHGLãþHMHSRYH]DQR]QMLKRYLPåLYOMHQMHPLQLQWHUHVL GUXåLQDSULMDWHOML
Y]RUQLNLNRQMLþNLãSRUWLJUDJODVEDILOPãROVNDSUREOHPDWLNDLWG SULGRELYDMRJDL]ãROVNLK
JUDGLY Y QHSRVUHGQHP åLYOMHQMVNHP RNROMX SD JD ãLULMR LQ ERJDWLMR QD SRGODJL VSUHPOMDQMD
PHGLMHY WHOHYL]LMDUDGLRWLVNVYHWRYQLVSOHW DOLYQHSRVUHGQLKVWLNLKVVORYHQVNLPLJRYRUFL


2SUHGHOLWHYMH]LNRYQH]PRåQRVWL
Zmožnost

Poslušalec/bralec

Govorec/pisec

3RLPHQRYDOQDVORYDUVND

UD]XPHSRVDPH]QHEHVHGHLQ
EHVHGQH]YH]H

SRLPHQXMHELWMDVWYDUL
QMLKRYHODVWQRVWLGHMDQMD

UD]XPHUD]PHUMDYSRYHGLLQY
]YH]DKSRYHGL

VWYRUMHQMHPSRYHGLL]UDåDWD
UD]PHUMD

]PRåQRVW

8SRYHGRYDOQDVORYQLþQD
]PRåQRVW

XVWUH]QRL]JRYDUMDLQ
3UDYRUHþQDLQSUDYRSLVQD
]PRåQRVW

REYODGXMHRVQRYQHSUYLQHLQ
SUDYLODL]UHNHSLVDQMD

QDJODãXMHWHUXSRãWHYD
SUDYRSLVQDSUDYLOD
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XSRãWHYDRNROLãþLQHSUL

XSRãWHYDRNROLãþLQHSUL

VSUHMHPDQMXEHVHGLOD

WYRUMHQMXEHVHGLOD

VREHVHGLORQDVORYQLND

VREHVHGLORQDVORYQLND

]YUVWQRLQVORJRYQR

]YUVWQRLQVORJRYQR

]D]QDPRYDQRVWEHVHGLOD 

]D]QDPRYDQRVWEHVHGLOD 
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7D]PRåQRVWMHWHRUHWLþQR]QDQMHRMH]LNXLQSULSRXNX
VORYHQãþLQHNRWGRGDWQHJDMH]LNDWH]PRåQRVWLSRVHEHMQH
UD]YLMDPR

5 VSEBINE / Contents
5.1 Splošna pojasnila
Navedene okvirne vsebine oz. teme učitelju predstavljajo podlago za načrtovanje in
izvajanje učnih dejavnostiVNDWHULPLXþHQFLUD]YLMDMRVYRMRVSRUD]XPHYDOQR]PRåQRVWR]
GRVHJDMRFLOMHYYVDNHPSRVDPH]QHPUD]UHGX7HPHQDþHORPDL]ELUDXþLWHOMVNODGQRVVWRSQMR
NRJQLWLYQHJD LQ þXVWYHQHJD UD]YRMD XþHQFHY SUL GRORþLWYL WHP VH SULSRURþD WXGL DNWLYQD
YNOMXþLWHYXþHQFHY

Teme se obravnavajo koncentrično in ciklično, kar pomeni, da se večina tem vsako
šolsko leto ponavlja, s tem da je vsaka obravnava bolj poglobljena, kompleksnejša ]
REVHåQHMãLPEHVHGLãþHPWHUNRJQLWLYQR]DKWHYQHMãLPLGHMDYQRVWPLXþHQFHYWHU]UD]QROLNLPL
PHWRGDPLLQREOLNDPLGHOD7HPHVHREUDYQDYDMRQDUDYQHKRG$GR$SRVDPH]QLXþHQFL
VH ODKNR SULEOLåDMR WXGL % 9 GUXJHP REGREMX VR GRGDQH WXGL QRYH WHPH NL MLK ODKNR
REUDYQDYDPR]JROMQDYLãMLKUDYQHK

9 SUYHP REGREMX WM Y  LQ  UD]UHGXOHWQLNX VR XþHQFL VWDUL RG  GR  OHW LQ SUL SRXNX
SUYHJDMH]LNDMH]LNDVHNFLMHPDWHUQHJDMH]LNDYID]L]DþHWQHJDRSLVPHQMHYDQMD8þQLQDþUW]D
VORYHQãþLQRNRWGRGDWQLMH]LNMH]DVQRYDQWDNRGDODKNRXþHQFLWXGLSULSUHGPHWXVORYHQãþLQD
NRW GRGDWQHP MH]LNX JOHGH QD VWRSQMR UD]YLWRVWL VSRUD]XPHYDOQH ]PRåQRVWL Y VYHW EUDQMD LQ
SLVDQMDYVWRSDMRLQGLYLGXDOQR1D]DþHWNXJRYRULPRRªEUDQMX©VOLNRSLVRYWXGLVOLNDQLFWHU
]HORNUDWNLKLQSUHSURVWLKEHVHGLOR]SRVDPH]QLKLQIRUPDFLMYQMLKSULGHMDYQRVWLSLVDQMDSDR
SUHSLVRYDQMX þUN EHVHG LQ R SLVDQMX  SRGDWNRY LQIRUPDFLM LQ NUDWNLK VSRURþLO YHGQR SD Y
SRYH]DYL]L]EUDQRWHPR
Okvirne teme oz. tematski sklopi RE NDWHULK XþHQHF UD]YLMD VYRMH VSRUD]XPHYDOQH LGU
]PRåQRVWLVR
 -$= SUHGVWDYLWHYNRQMLþNL 
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02-'20 VWDQRYDQMHKLãDGUXåLQVNLþODQLGHMDYQRVWLRGQRVL 
02-$â2/$ ãRODãROVNHSRWUHEãþLQHXþHQMHSUHGPHWLLQWHUHVQHGHMDYQRVWLVRãROFL
RGQRVLSRNOLFL 
-$=,169(7 SULMDWHOMLY]RUQLNLSURVWLþDVGRPLãOMLMVNLVYHW 
-$=,12.2/-( PHVWRYDVSUHELYDOFLåLYDOLUDVWOLQHQDUDYQLSRMDYLVNUE]DRNROMH 
'5ä$9$9.$7(5,ä,9,0 ]QDþLOQRVWL]QDPHQLWRVWLSRVHEQRVWLSUHWHNORVW 

5.2 Nabor tem in predlog razporeditve tem na letni ravni

MESEC

september

oktober

PRVO OBDOBJE

DRUGO OBDOBJE

(1. in 2. letnik)

(3., 4. in 5. letnik)

JAZ

JAZ

-$=,102-$'58ä,1$02-,
35,-$7(/-,5$'$,0$0 


-$=,102-$'58ä,1$02-,
35,-$7(/-,35,-$7(/-67925$'
$,0$0 

PREDMETI V OKOLJU

PREDMETI V OKOLJU

02-'20 2%/$ý,/$%$59(

02-'20 2%/$ý,/$%$59(

â2/$8ý,/1,&$ 

â2/$8ý,/1,&$ 

RAD/-A JEM/PIJEM 6$'-(
=(/(1-$9$+5$1$

RAD/-A JEM/PIJEM 6$'-(
=(/(1-$9$+5$1$

3,-$ý$ 

3,-$ý$ 

KOLEDAR 35$=1,., 

KOLEDAR 35$=1,.,62ý87-( 

januar

TELO (+,*,(1$='5$9-(

TELO (+,*,(1$='5$9-(
%2/(=1, 

februar

SVET SLOVENSKIH KNJIŽEVNIH
JUNAKOV VORYHQVNHRWURãNHSHVPL
L]ãWHYDQNHSULUHMHQHSUDYOMLFHLQEDVQL
ULVDQLILOPL/(327$%(6('1(
80(71267, 

SVET SLOVENSKIH KNJIŽEVNIH
JUNAKOV VORYHQVNHRWURãNHSHVPL
L]ãWHYDQNHSULUHMHQHSUDYOMLFHLQEDVQL
ULVDQLILOPL/(327$%(6('1(
80(71267, 

VSAKDAN 8ý(1-( ,1PROSTI
ČAS .21-,ý., 

VSAKDAN 8ý(1-( ,1PROSTI
ČAS .21-,ý.,â3257 

november

december

marec
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ŽIVALI ä,9$/,1$.0(7,-,
ä,9$/,9ä,9$/6.(09578
ä,9$/,9*2='8 

ä,9$/,9ä,9$/6.(09578 

maj

113 / 21. 8. 2020 /

MESTO /-8%/-$1$3520(7 
NARAVA 5$67/,1( 

MESTO /-8%/-$1$3520(7 
NARAVA 5$67/,1(95(0(
6.5%=$02-3/$1(7 

POČITNICE 6/29(1,-$

POČITNICE 6/29(1,-$

'5ä$9((9523( 

'5ä$9((9523('5ä$9(69(7$ 

6 OCENJEVANJE / Assessment
6.1 Smernice za formativno in sumativno ocenjevanje10
OcenjevanjeYHYURSVNLKãRODKQLHQNUDWQRGHMDQMHDPSDNje stalen proces, v katerega so
vključeni učitelji, učenci in staršiNLLPDMRQDYROMRLVWDL]KRGLãþDWRGDrazlična orodja in
načine (inštrumentarij) ] QDPHQRP VLVWHPDWLþQHJD VSUHPOMDQMD SURFHVD XþHQMD LQ XþQLK
GRVHåNRY
 obvezno: XþQL FLOML LQ NRPSHWHQFH XþQHJD QDþUWD NRW L]KRGLãþH RFHQMHYDOQH OHVWYLFH
PHULODNULWHULML LQ RSLVQLNL GRVHåNRY ]DUDGL KDUPRQL]DFLMH Y UD]UHGX PHG UD]UHGL LQ
MH]LNRYQLPLVHNFLMDPL VDPRYUHGQRWHQMHSRUWIROLRSULMDYQLFD]DYSLV NRWLQIRUPDFLMDLQ
YRGQLN ]D VSUHPOMDQMH QDSUHGND  VHVWDQNL V VWDUãL RE NRQFX SROOHWLM VH L]GD ãROVNR
SRURþLOR
 priporoča se tudi RSD]RYDQMH WHVWHSUHL]NXVH ]QDQMD YUVWQLãNR YUHGQRWHQMH YRGHQMH
HYLGHQF ]ELUDQMH SRGDWNRY LQ LQIRUPDFLM DQDOL]LUDQMH XJRWDYOMDQMH SRWUHE XJRWDYOMDQMH
YSOLYRYGRORþDQMHFLOMHYLGUREOLNHSRL]ERUXãROH

7DLQãWUXPHQWDULMMHSRPHPEHQVDM]DJRWDYOMDGRORþHQRUDYHQREMHNWLYQRVWLLQKDUPRQL]DFLMH
Y UD]UHGX PHG UD]UHGL MH]LNRYQLPL  VHNFLMDPL LQ ãRODPL Y VLVWHPX HYURSVNLK ãRO WXGL
DNUHGLWLUDQLKHYURSVNLKãRO

6.2 Učenčev portfolio11


8þHQHFSULSRXNXVORYHQãþLQHNRWGRGDWQHPMH]LNXSULSUDYOMDLQXUHMDVYRMSRUWIROLRPortfolio
je sistematična zbirka učenčevih izdelkov, ki kažejo njegov trud, napredek in dosežke na
enem ali več področjih. 8þHQFLVHRGORþDMRRWHPNDWHULL]GHONLERGRYORåHQLYSRUWIROLRNDU
XþHQFHP RPRJRþD GD QDþUWXMHMR VYRM QDSUHGHN SUL XþHQMX 2PRJRþD MLP RGNULWL NDM QD


,]KRGLãþH$VVHVVPHQWWRROVIRUWKH3ULPDU\&\FOHRIWKH(XURSHDQ6FKRROV'HQ  
1DYHGHQLVRVHVWDYQLGHOLSRUWIROLDRUJDQL]LUDQRVWLQXSRUDEDMHVWYDURGORþLWYHãROVNHJDWLPDR]VPHUQLFãROH
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UD]OLþQLKVWRSQMDKXþQHJDSURFHVDYHGRNDMUD]XPHMRNDMODKNRGRVHåHMRLQNDNRVHREWHP
SRþXWLMR 6 SRUWIROLRP VL ODKNR XþHQFL ]DVWDYLMR XþQH FLOMH WH FLOMH UHGQR SUHJOHGXMHMR LQ
SUHY]DPHMRRGJRYRUQRVW]DODVWQRXþHQMH8þLWHOMXGDMHMRFHORVWQRVOLNRXþHQFDLQRPRJRþDMR
ãROVNLVNXSQRVWLGDLPDSULXþHQþHYHPXþHQMXYORJRR]DYHãþHQHJDSDUWQHUMD

,]GHONH ]D YORåLWHY Y SRUWIROLR L]EHUH XþHQHF VDP 7D SRVWRSHN MH WHPHOMQHJD SRPHQD ]D
UD]YRM VDPRYUHGQRWHQMD 8þLWHOM QD WDQNRþXWHQ QDþLQ ]DJRWDYOMD XþHQFX YRGVWYR LQ SRGSRUR
SUL  UD]YLMDQMXL]EROMãDQMX VDPRYUHGQRWHQMD 8þLWHOML PRUDMR XþHQFX SRPDJDWL GD VHVWDYL
ODVWQLSRUWIROLRSULWHPSDPRUDMRGHORYDWLNRWYRGQLNLLQNULWLþQLSULMDWHOML6WHPERGRXþHQFX
SRPDJDOLVSUHMHPDWLUD]XPQHRGORþLWYHRWHPNDMYNOMXþLWL

6.2.1 Cilji in namen
&LOMLLQQDPHQSRUWIROLD
 SUHYHUMDQMHLQEHOHåHQMHUD]YRMDLQQDSUHGNDYGRORþHQHPþDVRYQHPREGREMX
 XVWYDUMDQMHFHORVWQHVOLNHRXþHQþHYLKGRVHåNLK
 XVWYDUMDQMHXVWUH]QLKSRJRMHY]DXþHQþHYRVDPRYUHGQRWHQMH
 SRPRþXþHQFHPLQXþLWHOMHPSULGRORþDQMXLQY]SRVWDYLWYLLQGLYLGXDOQLKFLOMHY
 UD]YRM]DYHGDQMDRODVWQLLGHQWLWHWL
 Y]SRGEXMDQMHUD]PLãOMDQMDLQ]DYHGDQMDNDMXþHQHFYHLQNDMODKNRGRVHåH

3RUWIROLRSRPDJDXþLWHOMXXþHQFXLQVWDUãHPGDRFHQLMRLQRYUHGQRWLMRNDNRXþHQHFUD]YLMD
VYRMH]PRåQRVWL1DPHQSRUWIROLDMHSRGDMDQMHFHORYLWLKLQIRUPDFLMRXþHQFXVSRXGDUNRPQD
QDSUHGNX3RUWIROLRQLHGLQRRURGMH]DRFHQMHYDQMHWRGDVNXSDM]GUXJLPLRURGMLWYRULVLVWHP
]D VSUHPOMDQMH LQ YUHGQRWHQMH XþHQþHYHJD UD]YRMD WHU SRPDJD SUL SULND]X XþLQNRYLWRVWL
SRXþHYDQMDLQXþHQMD

6.2.2 Merila

8þLWHOMLQXþHQHFVNXSDMUD]PLVOLWDRPHULOLK]DL]ERUMLKGRORþLWDLQL]EHUHWDNDMERYNOMXþHQR
Y SRUWIROLR LQ ]DNDM 7L VH]QDPL VH SUHJOHGXMHMR PHG ãROVNLP OHWRP PHGWHP NR VH XþHQHF
UD]YLMDLQXþL
 ]XQDQMD PHULOD ]D SRUWIROLR VR YNOMXþHQD Y SRJODYMH  9VHELQD NDWHUL L]GHOHN ER
YNOMXþHQYSRUWIROLR 
 XþHQHF GRORþL QRWUDQMD PHULOD ]D SRUWIROLR NDWHUL SRVHEQL L]GHONL ERGR YNOMXþHQL LQ
VDPRYUHGQRWHQMHL]ELUH 
 XþHQHF UHGQR L]ELUD L]GHONH ]D VYRM SRUWIROLR LQ SUHY]HPD RGJRYRUQRVW ]D SUHVRMR
NDNRYRVWLODVWQHJDGHOD
 SRUWIROLRPRUDYVHERYDWLL]GHONHNLSUHGVWDYOMDMRXþHQþHYUD]YRM

6.2.3 Shranjevanje in prenos portfolia

8þHQHF REOLNXMH SRUWIROLR ]D GYHOHWQR REGREMH Y  LQ  UD]UHGX  7D SRUWIROLR ER SUHGDQ
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XþLWHOMX Y  UD]UHGX XþHQFX SD ER YUQMHQ QD ]DþHWQHP VHVWDQNX XþLWHOMD V VWDUãL Y PHVHFX
QRYHPEUX8þHQHFREOLNXMHSRUWIROLR]DGYHOHWQRREGREMH YLQUD]UHGX 7DSRUWIROLRER
SUHGDQ XþLWHOMX Y  UD]UHGX XþHQFX SD ER YUQMHQ QD ]DþHWQHP VHVWDQNX XþLWHOMD V VWDUãL Y
PHVHFXQRYHPEUX8þHQHFREOLNXMHSRUWIROLR]DHQROHWQRREGREMH YUD]UHGX SRUWIROLRER
SUHGDQUD]UHGQLNXUD]UHGDQDVHNXQGDUQLVWRSQML

6.2.4 Vsebina

3RUWIROLR ]DMHPD WUL XþHQþHYD YVHELQVND SRGURþMD XþHQþHY åLYOMHQMHSLV XþHQþHY UD]YRM LQ
YUHGQRWHQMH 9VHEXMH Y]RUFH L]GHONRY NL MLK MH L]EUDO XþHQHF SUL  YVHK SUHGPHWLK LQ
XEHVHGLWYHQMHJRYHJDVDPRYUHGQRWHQMDVHEHNRWRVHEHLQVHEHYVWLNX]GUXJLPL
9QDGDOMHYDQMXMHQDYHGHQSULþDNRYDQLPLQLPXPYVHELQHSRUWIROLDSULSUHGPHWXVORYHQãþLQD
NRWGRGDWQLMH]LNRENRQFXSRVDPH]QHJDUD]UHGD

'REURGRãOR MH GD XþHQHF RGGD YHþ Y]RUFHY YHQGDU MLK PRUD YHGQR VSUHPOMDWL
VDPRYUHGQRWHQMH
-D]6DPRSRGRED
9VHRPHQL NGRVHPNDWHUHMH]LNHJRYRULPLWG 
0RMLFLOMLSULSRXNXVORYHQãþLQHNRWGRGDWQHJDMH]LNDYWHPãROVNHPOHWX
3UYLSULPHULOXVWUDFLMHSRVOXãDQHJDSUHEUDQHJDEHVHGLODLQVDPRYUHGQRWHQMH
'UXJLSULPHULOXVWUDFLMHSRVOXãDQHJDSUHEUDQHJDEHVHGLODLQVDPRYUHGQRWHQMH
3UYLSULPHUEUDQMDYVORYHQãþLQLNRWGRGDWQHPMH]LNXLQVDPRYUHGQRWHQMH
'UXJLSULPHUEUDQMDYVORYHQãþLQLNRWGRGDWQHPMH]LNXLQVDPRYUHGQRWHQMH
3UYLSLVQLL]GHOHNYVORYHQãþLQLNRWGRGDWQHPMH]LNXLQVDPRYUHGQRWHQMH
'UXJLSLVQLL]GHOHNYVORYHQãþLQLNRWGRGDWQHPMH]LNXLQVDPRYUHGQRWHQMH
2VWDORSRL]ELUL
,]GHOHNQDNDWHUHJDVHPOHWRVQDMEROMSRQRVHQ
.DMELRVHELQDMUDMHSRYHGDOXþLWHOMXNLPHERXþLOQDVOHGQMHOHWR"

6.2.5 Vloga portfolia v procesu ocenjevanja

6SRUWIROLRPSRVWDQHUD]YLGQRNDNRXþHQHFGHODLQQDSUHGXMHSULGHOX

6.2.6 Lastništvo

ýHSUDY MH ODVWQLN SRUWIROLD XþHQHF MH WR RURGMH ]D RFHQMHYDQMH LQ LPDMR XþLWHOML Y þDVX
QDVWDMDQMD SRUWIROLD RELþDMQR  OHWL  GR QMHJD GRVWRS Y FHORWL 8þHQFL LQ XþLWHOML EUH]
GRYROMHQMD XþHQFHY  ODKNR SRYDELMR UD]OLþQH þODQH ãROVNH VNXSQRVWL YVH SHGDJRãNR RVHEMH
YNOMXþHQRYXþHQþHYRL]REUDåHYDQMHVWDUãHUDYQDWHOMHãROLQQDFLRQDOQHLQãSHNWRUMHLGU GDVL
RJOHGDMRSRUWIROLR3RUWIROLRMHVKUDQMHQYXþLOQLFLLQMHXþHQFXODKNRGRVWRSHQ
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6.2.7. Oblika

3RUWIROLRMHODKNRYUD]OLþQLKREOLNDK
 IL]LþQL PDSDãNDWODSUHGDOLWG 
 HOHNWURQVNL HPDSD QD QDPL]QHP DOL SUHQRVQHP UDþXQDOQLNX Y VSOHWQL XþLOQLFL QD
ãROVNHPSRUWDOXLGU 
 NRPELQLUDQL GHOYSDSLUQLREOLNLGHOYHOHNWURQVNLREOLNL 

6.3 Šolsko poročilo

Šolsko poročilo je del sistema orodij za ocenjevanje LQ SRPHQL SRSROQL SURILO RWURND QH
VDPR ]ELUNH RFHQ  V IRUPDWLYQLPL LQ VXPDWLYQLPL RFHQMHYDQML XþQLK SURFHVRY LQ ] UH]XOWDWL
SUYHJD LQ GUXJHJD SROOHWMD 1DSLVDQR MH WDNR GD poudarja otrokova močna področja in
navaja področja, ki jih je treba še razviti.

âROVNR SRURþLOR MH kombinacija ocenjevalne lestvice, pisnih komentarjev/pripomb in
opisov otrokovih močnih področij ter področij za nadaljnji razvoj

9 ãROVNHP SRURþLOX VH EHOHåL VWRSQMR GRVHJDQMD XþQLK FLOMHY NURVNXULNXODUQR LQ SR
SUHGPHWLK 8þQLFLOMLLQNRPSHWHQFHVRGRORþHQLYXþQLKQDþUWLKSUHGPHWRY
Učitelj razrednik YVRGHORYDQMX]XþLWHOMLGUXJLKSUHGPHWRYWXGL]XþLWHOMHPVORYHQãþLQHNRW
GRGDWQHJD MH]LND  SUL L]SROQMHYDQMX 1. strani šolskega poročila NRW L]KRGLãþH XSRUDEOMD
6SORãQD PHULOD ]D YUHGQRWHQMHRFHQMHYDQMH NURVNXULNXODUQLK XþQLK SRGURþLM JOHM SRJODYMH
 
Učitelji pri posameznih predmetih WXGL SUL SUHGPHWX VORYHQãþLQD NRW GRGDWQL MH]LN
XSRUDEOMDMR 6SORãQD PHULOD LQ RSLVQLNL ]D GRVHJDQMH FLOMHY SUHGPHWRY JOHM SRJODYMH   LQ
6SHFLILþQDPHULODLQRSLVQLNL]DYUHGQRWHQMHRENRQFXUD]UHGD JOHMSRJODYMH 
Pri ocenjevanju v okviru predmeta slovenščina kot dodatni jezik se upošteva
operativne cilje: poslušanje in razumevanje, govorno sporazumevanje in sporočanje,
branje in razumevanje, pisanje.
Učenci in staršiãROVNRSRURþLORSUHMPHMRQDNRQFXYVDNHJDSROOHWMDQDSRVHEQLKREUD]FLK
 ]DRFHQMHYDQMHNURVNXULNXODUQLKSRGURþLM JOHM REUD]HFYSRJODYMX 
 ]DSUHGPHWVORYHQãþLQDNRWGRGDWQLMH]LN JOHMSRJODYMH 
 ]DRVWDOHSUHGPHWH 

9GUXJHPSROOHWMXERGRYNOMXþHQLUH]XOWDWL REOHVWYLFL SUYHJDSROOHWMDWDNRGDERSULND]DQ
XþHQþHYQDSUHGHN.RQþQRRGORþLWHY JOHGHQDSUHGRYDQMDXþHQFDY YLãML UD]UHGLPD UD]UHGQL
XþLWHOMVNLSHGDJRãNL]ERU


'LJLWDOQRãROVNRSRURþLORMHYNOMXþHQRYVLVWHPXSUDYOMDQMDHYURSVNLKãROWL606VLVWHP
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8þHQFL ] LQGLYLGXDOQLP QDþUWRP L]REUDåHYDQMD SUHMPHMR HQDND ãROVND SRURþLOD NRW GUXJL
XþHQFL

6.3.1 Šolsko poročilo – obrazec za ocenjevanje kroskurikularnih področij – Evropska
šola Ljubljana
Otrok kot učeči se 
1. ocenjevalno
obdobje

6RGHOXMHSULXþHQMX



2. ocenjevalno
obdobje


3R]RUQRSRVOXãD





5D]YLMDGHORYQHQDYDGH





'HODVDPRVWRMQR





3UL]DKWHYQLKQDORJDKMHY]WUDMHQ





8SRUDEOMD,.7





6YRMHGHORLQL]GHONHVNUEQRSUHGVWDYOMD





'RPDþHQDORJHVRNDNRYRVWQH







Opombe



Otrok kot individuum
1. ocenjevalno
obdobje

9ãROLMHYLGHWLYHVHO



2. ocenjevalno
obdobje


-HVDPR]DYHVWHQ





1DG]LUDLQL]UDåDVYRMDþXVWYD





2FHQMXMHODVWQLQDSUHGHN







Opombe



Otrok in drugi
1. ocenjevalno
obdobje

6SRãWXMHUD]UHGQDSUDYLOD



2. ocenjevalno
obdobje


6SRãWXMHãROVNDSUDYLOD





6RGHOXMH]GUXJLPL





6SRãWXMHGUXJH





.DåHHPSDWLMR







++++
+++
++
+

Opombe



Večino časa
Pogosto
Včasih
Redko



9ãROVNHPSRURþLOXVHYSURVWRU]DNRPHQWDUYSLãHGDMHXþHQHFRFHQMHQWXGLJOHGHQDFLOMHQMHJRYHJD
LQGLYLGXDOQHJDQDþUWDL]REUDåHYDQMD
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6.3.2 Šolsko poročilo Evropske šole Ljubljana za predmet slovenščina kot dodatni jezik

Učno področje

SLOVENŠČINA
KOT DODATNI JEZIK
Učitelj:

Učni dosežek

1.
ocenjevalno
obdobje

Učenčeva močna
področja

Področja, ki jih je
treba še razviti

2.
ocenjevalno
obdobje

3RVOXãDQMHLQUD]XPHYDQMH
*RYRUQRVSRUD]XPHYDQMH
LQVSRURþDQMH
%UDQMHLQUD]XPHYDQMH
3LVDQMH
++++ Učni cilji so popolnoma doseženi.
+++ Učni cilji so zadovoljivo doseženi.
++
Učni cilji so delno doseženi.
+
Učni cilji še niso doseženi.

6.4 Vrednotenje znanja14

9UHGQRWHQMH ]QDQMD ]DMHPD SUHYHUMDQMH LQ RFHQMHYDQMH 8þLWHOM QDMSUHM SUHYHUL XþHQþHYH
]PRåQRVWL QDWR XþHQFD YRGL LQ XJRWDYOMD NDNR GREUR GRVHJD FLOMH 8þHQFX GDMH SRYUDWQH
LQIRUPDFLMH VSRGEXMD VDPRYUHGQRWHQMH GRVHJDQMD FLOMHY SRPDJD PX QDþUWRYDWL GHOR LQ
UD]YLMD]PRåQRVW XþHQMD XþHQMD8þLWHOMSUHYHUMD XþHQþHYRGRVHJDQMHFLOMHYPHGXVYDMDQMHP
QRYLKFLOMHYWHUSR]DNOMXþHQHPXþQHPVNORSXLQSUHGRFHQMHYDQMHP
Poučevanje je tesno povezano z vrednotenjem, saj učitelj vrednoti tisto, kar je učenec
usvajal v procesu poučevanja.3ULRFHQMHYDQMXXSRãWHYDXþHQþHYRYORJRYXþQHPSURFHVX
8þHQHF PRUD SR]QDWL NULWHULMH RFHQMHYDQMD Učitelj v procesu ocenjevanja vrednoti
doseganje standardov znanja in učenčev napredek. 8þHQFX GD NDNRYRVWQR LQ L]þUSQR
SRYUDWQR LQIRUPDFLMR NL PX SRPDJD UD]XPHWL NDNR UD]YLWH VR QMHJRYH ]PRåQRVWL WHU
VSRGEXMDQMLKRYRQDGDOMQMHUD]YLMDQMH8þHQHFUD]YLMDVYRMH]PRåQRVWLYHVþDVL]REUDåHYDQMD
]DWRPRUDXþLWHOMYSURFHVXL]REUDåHYDQMDVSUHPOMDWLUD]YLMDQMHQMHJRYLK]PRåQRVWLYGDOMãHP
þDVRYQHPREGREMX3RXþHYDQMHLQYUHGQRWHQMHVWDWHVQRSRYH]DQDLQVRRGYLVQDWHUVSRGEXMDWD
QRWUDQMR PRWLYDFLMR NDGDU XþHQFX RPRJRþLPR GD SRNDåH YVH ]PRåQRVWL 2E WHP
RYUHGQRWLPRQMHJRYQDSUHGHNWHUJDVH]QDQLPRVWHPNDNRQDSUHGXMHN]DVWDYOMHQLPFLOMHP

14

'HOQRL]KRGLãþHKWWSZZZPL]VJRYVLILOHDGPLQPL]VJRYVLSDJHXSORDGVSRGURFMHRVSUHQRYOMHQLB8181BLWDB-B26SGI
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8þLWHOMYUHGQRWLUDYHQXþHQþHYHVSRUD]XPHYDOQH]PRåQRVWLYVORYHQVNHPMH]LNXLQXþHQþHYR
VSRVREQRVW UDEH MH]LND Y NRQNUHWQLK VSRUD]XPHYDOQLK VLWXDFLMDK 3UL SRXNX XþHQHF YHV þDV
UD]YLMD VYRMH VSRUD]XPHYDOQH ]PRåQRVWL ]DWR PRUDWD XþLWHOM LQ XþHQHF Y SURFHVX
L]REUDåHYDQMD ] UD]OLþQLPL SULVWRSL VSUHPOMDWL LQ SUHYHUMDWL UD]YLMDQMH WH ]PRåQRVWL 6NXSDM
XJRWDYOMDWD XþHQþHY QDSUHGHN SRPHPEQR MH XþHQþHYR VDPRYUHGQRWHQMH XþHQHF SUHVRMD
XþLQHNSULGREOMHQHJDSURFHVQHJDLQYVHELQVNHJD]QDQMDQDVYRMRVSRUD]XPHYDOQR]PRåQRVW 

3UHYHUMDQMH LQ RFHQMHYDQMH ]QDQMD L]KDMDWD L] FLOMHY SRXND UD]YLMDQMH VSRUD]XPHYDOQH
]PRåQRVWLLQ GUXJLK ]PRåQRVWL SRWHNDFHORVWQRDOLSRSRVDPH]QLK ]PRåQRVWLKNL MLKXþLWHOM
SULODJDMD JOHGH QD XþHQþHYR SUHG]QDQMH MH]LND QMHJRYR UD]YRMQR VWRSQMR LQ PRWLYDFLMR ]D
XþHQMH3RXNWHPHOMLVSUYDQDGHOQRL]YLUQLKSR]QHMHSDSUHWHåQRQDL]YLUQLKQHXPHWQRVWQLK
LQXPHWQRVWQLKEHVHGLOLK3UHYHUMDQMHLQRFHQMHYDQMHVOHGLWDWHPL]KRGLãþHPSUHL]NXVL]QDQMD
XYDMDMREHVHGLOD]]QDQRWHPDWLNRWHUSUHYHUMDMR]PRåQRVWLNLVRELOHSUHGKRGQRREUDYQDYDQH
LQXWUMHQHSULSRXNX8þLWHOMVSUHL]NXVRP]QDQMDSUHYHUMDVWRSQMHREYODGRYDQMDVSRURþDQMVNLK
SRORåDMHYYåLYOMHQMVNLKRNROLãþLQDK SUDJPDWLþQRR]LURPDL]YLUQRSUHYHUMDQMH 

3UHYHUMDQMH LQ RFHQMHYDQMH ]QDQMD MH XVWUH]QR WDNUDW NR LPD XþLWHOM MDVQR SUHGVWDYR R XþQLK
FLOMLK WHU VNODGQR ] QMLPL L]YDMD XþQL SURFHV SUHYHUMDQMH LQ RFHQMHYDQMH ]QDQMD .ULWHULML
SUHYHUMDQMDLQRFHQMHYDQMD]QDQMDQDMERGRVPLVHOQLMDVQLLQMDYQL=DXþHQFDMHSRPHPEQR
GD YH ]D NDM QDM VL SUL]DGHYD QD NDM QDM ER SR]RUHQ LQ SR þHP ER XþLWHOM SUHVRMDO QMHJRYR
]QDQMH.DNRYRVWQLSUHL]NXVL]QDQMDRVPLãOMDMRXþHQMHGRGDWQHJDMH]LND]DWRYNOMXþXMHMRWXGL
YLãMHVSR]QDYQHUDYQLLQVSRGEXMDMRXþHQMH]UD]XPHYDQMHPLQPRåQRVWMRXSRUDEHXVYRMHQHJD
]QDQMD

Pri vseh oblikah in načinih preverjanja učitelj upošteva sodobne težnje, ki uvajajo:
 QHSRVUHGQHQDþLQHXþLWHOMXYDMDL]YLUQDEHVHGLODLQYUHGQRWL]QDQMHVSURVWLPLRGJRYRULQD
YSUDãDQMDSRY]HPDQMHPEHVHGLOLQ]XVWYDUMDOQLPREOLNRYDQMHPEHVHGLO
 FHORVWQL SULVWRS VSORãQR SUHYHUMDQMH LQ RFHQMHYDQMH VSRUD]XPHYDOQH ]PRåQRVWL Y
GRGDWQHPMH]LNXLQYVHKGUXJLK]PRåQRVWL WXGLPHGNXOWXUQH NLMLKUD]YLMDPRSULSRXNX
 RSLVQR SUHYHUMDQMH RSLVL GRVHJDQMD FLOMHY LQ VWDQGDUGRY Y VSRURþDQMX LQ RFHQMHYDOQH
OHVWYLFHSRVDPH]QLKUDYQLMH]LNRYQLK]PRåQRVWL
 SUHYHUMDQMH VWRSQMH REYODGRYDQMD VSRURþDQMVNLK SRORåDMHY Y åLYOMHQMVNLK RNROLãþLQDK
SUDJPDWLþQRR]LURPDL]YLUQRSUHYHUMDQMH 
 REþDVQR XSRUDER UD]QRYUVWQLK REOLN SUHYHUMDQMD XþHQFL VDPL Y SRPRþ SUL UD]YLMDQMX
NRPSHWHQFH XþHQMH XþHQMD  QSU XSRUDED SRUWIROLD LQ PHGVHERMQR SUHYHUMDMR GRVHåNH
YUVWQLãNRXþHQMHSUHYHUMDQMH SURMHNWHLQQDSUHGHN
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6.5 Standardi znanja
6.5.1 Splošna pojasnila15
Standardi znanja RE NRQFX GUXJHJD REGREMD izhajajo iz opisov ravni sporazumevalne
zmožnosti po Skupnem evropskem jezikovnem okviru za učenje, poučevanje in
preverjanje oz. ocenjevanje jezikov (SEJO) NMHU MH VSRUD]XPHYDOQD MH]LNRYQD ]PRåQRVW
UD]GHOMHQD Y ãHVWVWRSHQMVNR OHVWYLFR $±& 3RVDPH]QD VWRSQMD MH UD]GHOMHQD QD ãWLUL
SRGURþMD VOXãQR UD]XPHYDQMH EUDOQR UD]XPHYDQMH JRYRUQR VSRURþDQMH LQ VSRUD]XPHYDQMH
WHUSLVQRVSRURþDQMH1DSULPDUQLVWRSQMLQDþHORPDUD]YLMDPR]PRåQRVWQDUDYQL$LQGHOQR
QD UDYQL $ VNXSQHP HYURSVNHP MH]LNRYQHP RNYLUX ]DYHGDMRþ VH PRåQRVWL GD SRVDPH]QL
XþHQFLODKNRGRVHåHMRWXGLUDYHQ%8VYDMDQMHVORYHQãþLQHNRWGRGDWQHJDMH]LNDSULPODMãLK
XþHQFLK MH SRVWDYOMHQR Y MH]LNRYQH RNYLUH NL REVHJDMR EHVHGLOQL VYHW RWURNRYHJD VWYDUQHJD
VYHWD 8þHQFL REOLNXMHMR VSRURþLOD Y VORYHQVNHP MH]LNX SUHGYVHP QD SRGODJL L]NXãHQM L]
SUYHJDMH]LNDSULSRXNXVORYHQãþLQHSDSULGRELYDMRWXGLL]YLUQHMH]LNRYQHL]NXãQMH

8VYDMDQMH MH]LND WHPHOML QD QDþHOLK QDUDYQHJD SULVWRSD RE VWDOQHP XSRãWHYDQMX RWURNRYHJD
þXVWYRYDQMD PLVHOQHJD LQ VRFLDOQHJD UD]YRMD SRWHND QH]DYHGQR LQ FHORVWQR ]DVQRYD
MH]LNRYQHJD SRXND SD MH NRPXQLNDFLMVND 8þLWHOM VH VSRUD]XPHYD ] XþHQFHP Y ]DQM WXMHP
MH]LNX þLP EROM QDUDYQR V SULPHUQLPL EHVHGLOL NL VSRGEXMDMR RWURNRYR UDGRYHGQRVW
GRPLãOMLMR LQ LQWHUHV ,]KDMDWL PRUD L] SUHGSRVWDYNH GD MH UD]XPHYDQMH MH]LND SRJRM ]D
QMHJRYR XVYDMDQMH ýH XþLWHOM SRYHG Y VORYHQãþLQL XPHVWL Y RWURNX ]QDQL NRQWHNVW DOL
RNROLãþLQR LQMR SRGSUH]QHEHVHGQLPL SRQD]RULOL ERRWURNXWDNRMUD]XPOMLYDEUH]GRGDWQLK
UD]ODJ Y MH]LNX VHNFLMHSUYHP MH]LNXPDWHULQãþLQL 6:$/6  LQ MR ER ] ODKNRWR SRQRYLO LQ
SRPQLO

3RVOXãDQMH VSUDãHYDQMH RGJRYDUMDQMH GRSROQMHYDQMH LQ SRY]HPDQMH RSLVRYDQMH LQ
SULSRYHGRYDQMHVRQDORJHNLMLKXþHQFLRSUDYOMDMR]JRYRURPSHWMHPJLEDQMHPDOLOLNRYQLP
L]UDåDQMHP9WHPVHWDSULVWRSUD]OLNXMHRGSULVWRSDNLVHJDL]YDMDQDVHNXQGDUQLVWRSQMLVDM
VHRWURNXþLGUXJDþHNRWPODGRVWQLN1DãDSULþDNRYDQMDJOHGHRWURNRYHJDQDSUHGRYDQMDQDMEL
ELOD VWYDUQD LQ IOHNVLELOQD SULODJRMHQD SULVWRSX 1HVPLVHOQR MH QDPUHþ QD ]JRGQML VWRSQML
XYDMDWLPRGHOHXþHQMDLQYUHGQRWHQMD]QDQMDNLVRYSHOMDQLQDVHNXQGDUQLVWRSQML=DUDGLWHJD
VL WXGLWHåNRSUHGVWDYOMDPR RSUHGHOMHYDQMHVWDQGDUGRY]QDQMDVWRJLPL RNYLUL]DYVDN UD]UHG
SRVHEHM 1DSUHGHNYVSRUD]XPHYDOQL]PRåQRVWL MHSUL WDNRPDMKQLK RWURFLK QHSUHGYLGOMLYLQ
]DWR WHåMH PHUOMLY 9 QDGDOMHYDQMX so navedeni standardi znanja za celotno obdobje
primarne stopnje
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6.5.2 Standardi znanja ob koncu 5. razreda primarnega izobraževanja PLQLPDOQL
VWDQGDUGLVRSRGþUWDQL 
6.5.2.1 Poslušanje in slušno razumevanje; branje in bralno razumevanje
8þHQHFLPDVNODGQRVFLOMLL]WHJDXþQHJDQDþUWDUD]YLWR]PRåQRVWVSUHMHPDQMDJRYRUMHQLKLQ
SLVQLKEHVHGLOYVORYHQVNHPMH]LNX3RNDåHMRWDNRGD
 SUHSR]QD ]DSLV RVQRYQHJD SRJRVWR UDEOMHQHJD EHVHGLãþD WHU SRPHQ EHVHGQLK ]YH] QD
]QDQHWHPH
 SRVOXãDSUHEHUHSRVDPH]QHEHVHGHEHVHGQH]YH]HLQNUDWNDVSRURþLODEHVHGLOD
 UD]XPHSRVDPH]QHEHVHGHEHVHGQH]YH]H
 UD]XPHNUDWNDLQXVWUH]QR]DKWHYQDEHVHGLOD
 UD]EHUHGRORþLWHPREHVHGLOD
 QDMGHUD]XPHLQSRY]DPHGRORþHQHSRGDWNHLQSRGUREQRVWL
 GRORþLQHNDWHUHRNROLãþLQHQDVWDQNDEHVHGLOD QSUVSRURþHYDOFDQDVORYQLND 
 YUHGQRWLEHVHGLORLQXWHPHOMLPQHQMH
6.5.2.2 Govorno sporazumevanje in sporočanje; pisanje
8þHQHFLPDVNODGQRVFLOMLL]WHJDXþQHJDQDþUWDUD]YLWR]PRåQRVWWYRUMHQMDJRYRUMHQLKEHVHGLO
LQSLVQLKEHVHGLOYVORYHQVNHPMH]LNX3RNDåHMRWDNRGD
 XVWQRLQSLVQRSUDYLOQRSRLPHQXMHRVHEHSUHGPHWHåLYDOLLQUDVWOLQHYNRQNUHWQHPVYHWX
RNROLVHEHLQRSLãHQMLKRYHODVWQRVWL
 RSLãHRVHER
 UD]XPOMLYRL]JRYDUMDSRVDPH]QHEHVHGHEHVHGQH]YH]HLQNUDMãDVSRURþLODYVORYHQVNHP
MH]LNX
 XVWQRLQSLVQRXSRUDELRVQRYQHVSRUD]XPHYDOQHY]RUFH
 SR]GUDYLVHSRVORYL
 SULWUGL]DQLND
 L]UD]LSRþXWMH
 SURVL]DSRQRYLWHYSRYHGLR]]DGRGDWQDSRMDVQLODQDYRGLOD
 VH]DKYDOLLQRSUDYLþLYRãþL
 GHNODPLUDSHVHP
 VHXVSHãQRYNOMXþLYSUHSURVWSRJRYRU
 YUHGQRWLSRJRYRUHLQL]UD]LVYRMHPQHQMHWHUJDXWHPHOML
 YLJULYORJVRGHOXMHYSRJRYRUX
 SULWHPYYORJLSREXGQHJDLQRG]LYQHJDVRJRYRUFDWYRULXVWUH]QHVPLVHOQHLQUD]XPOMLYH
UHSOLNH
 SLãHSUDYLOQHEHVHGHLQEHVHGQH]YH]H
 SLãHVPLVHOQHLQSUDYLOQHSRYHGL
 WYRULVPLVHOQDXVWUH]QDLQSUDYLOQDNUDWNDXVWQDSLVQDEHVHGLOD
 YUHGQRWLJRYRUMHQD]DSLVDQDEHVHGLODLQXWHPHOMLPQHQMH
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7 MERILA IN OPISNIKI / Attainment descriptors
7.1 Splošna pojasnila
Splošna merila in opisniki za doseganje ciljev predmetovVHXSRUDEOMDMRNRWL]KRGLãþHSUL
VWDOQHP VSURWQHP SUHYHUMDQMXRFHQMHYDQMX LQ NRQþQHP RFHQMHYDQMX Y FHORWQHP SULPDUQHP
L]REUDåHYDQMX JOHMREUD]HFYSRJODYMX .
Specifična merila in opisniki za vrednotenje pri predmetu slovenščina kot dodatni jezik
ob koncu 5. razreda JOHM REUD]HF Y SRJODYMX  VR XVNODMHQD V VSORãQLPL PHULOL LQ
RSLVQLNL]DGRVHJDQMHFLOMHYSUHGPHWRYNDUMHYSRGSRURSURFHVXKDUPRQL]DFLMHPHGXþQLPL
SUHGPHWL
Splošna merila za vrednotenje/ocenjevanje kroskurikularnih učnih področijWDNRRWURND
NRW XþHþHJD VH NRW LQGLYLGXXPD LQ RWURND Y UHODFLML ] GUXJLPL VH SUDY WDNR XSRUDEOMD NRW
L]KRGLãþH JOHM REUD]HF Y SRJODYMX  Y FHORWQHP SULPDUQHP L]REUDåHYDQMX NDU MH Y
SRGSRURSURFHVXKDUPRQL]DFLMHPHGUD]UHGLLQMH]LNRYQLPLVHNFLMDPL
7.2 Splošna merila in opisniki za doseganje ciljev predmetov
5D]XPHYDQMH

7RþQRVW

6DPRVWRMQRVW

5DEDXSRUDED

+
8þHQHFNDåHVODER
UD]XPHYDQMH
NRQFHSWRY
9HOLNHYU]HOLSUL
GRVHJDQMX
NRPSHWHQF
1LVSRVREHQJUDGLWL
QDQDXþHQHPLQQL
]PRåHQ
QDGDOMHYDWL
1HSUDYLOQL
UH]XOWDWLYHOLNR
QDSDN]DUDGL
QHUD]XPHYDQMD
=HORRGYLVHQRG
XþLWHOMHYHSRPRþL

++
8þHQHFGHOQR
UD]XPH
9U]HOLSUL
GRVHJDQMX
NRPSHWHQF
.RPSHWHQFRMH
WUHEDãHUD]YLMDWLLQ
VHXULWLYQMHM

+++
8þHQHFGREUR
UD]XPH
2VWDMDQHNDMYU]HOL
1DGDOMQMH
UD]YLMDQMH
NRPSHWHQFHMH
PRJRþH

++++
8þHQHF]HORGREUR
UD]XPH
,PDYLVRNH
GRVHåNH
8þHQHFMHVQRY
VSRVREHQUD]ORåLWL
GUXJLP

3RJRVWHQDSDNHNL
MLKYHþLQRPD
SRY]URþD
QHUD]XPHYDQMH
2ELþDMQRGHODSRG
YRGVWYRPXþLWHOMD
DOLGUXJHJDXþHQFD

1DWDQþQRGHOR
5HGNHQDSDNH

1LVSRVREHQ
UDEHL]ND]RYDQMD
NRPSHWHQFHY
RELþDMQLKDOL
SUHSURVWLK
RNROLãþLQDK

6SRVREHQ
UDEHL]ND]RYDQMD
NRPSHWHQFHY
RELþDMQLKDOL
SUHSURVWLK
RNROLãþLQDK

1DSDNHVRUHGNH
SRY]URþDWDSDMLK
QHSR]RUQRVWDOL
QHUD]XPHYDQMH
'HODVNRUDM
VDPRVWRMQRYþDVLK
SRWUHEXMH
VSRGEXGR
6DPR]DYHVWQD
UDEDL]ND]RYDQMH
NRPSHWHQFH
5DEDQDXþHQLK
VWUDWHJLM

34

'HODVDPRVWRMQR
NDåH]DXSDQMHYDVH

5DEDL]ND]RYDQMH
NRPSHWHQFHY
UD]OLþQLKVLWXDFLMDK
LQNRQWHNVWLK
8VWYDUMDQMHODVWQLK
VWUDWHJLM
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7.3 Specifična merila in opisniki za ocenjevanje ob koncu 5. razreda SUL SUHGPHWX
VORYHQãþLQDNRWGRGDWQLMH]LN
7.3.1 Specifična merila in opisniki za ocenjevanje govornega nastopanja
+
9VHELQHVNRUDMQL
R]MHQHSRSROQD
QHSRYH]DQD
FHORWD%HVHGLOR
PDORVSRURþD
XþHQHFOH
SRVQHPD

3URVWRLQQDUDYQR 3ULJRYRUMHQMXVL
JRYRUMHQMH
XþHQHFYHVþDV

SRPDJD]
30 %
]DSLVDQLP
EHVHGLORPJRYRU
MHPDQMUD]ORþHQ
DOLQHQDUDYHQ
QHSUHSULþOMLY

9VHELQVND
XVWUH]QRVW

20 %

8SRãWHYDQMH
]YRþQLKLQYLGQLK
SUYLQJRYRUD

20 %

*RYRUMHQMHMH
YHþLQRPD
QHUD]ORþQR
SUHWLKR
6OLNRYQHJD
JUDGLYDLQGUXJLK
YLGQLK
VSUHPOMHYDOFHY
JRYRUMHQMDMH]HOR
PDORDOLQLVR
XVWUH]QR
XSRUDEOMHQL

++
9VHELQDMHãH
SULPHUQDYH]DQD
QDQDVORY
0HVWRPDMH
REUDYQDYDQD
GRåLYHWR

+++
9VHELQDMH
YHþLQRPD
SULPHUQDYH]DQD
QDQDVORY9YHOLNL
PHULMH
REUDYQDYDQD
GRåLYHWRFHORYLWR

++++
9VHELQDMHYFHORWL
SULPHUQDXVWUH]QR
YH]DQDQDQDVORY
2EUDYQDYDQDMH
]HORGRåLYHWR
FHORYLWR


*RYRUMHQMHMHOH
PHVWRPDSURVWR
QLWHNRþH
3RQHNRGMH
QHUD]XPOMLYR
QHQDUDYQR
*RYRUMHYYHOLNL
PHULPRQRWRQ
QHSUHSULþOMLYLQ
QHVSURãþHQ
*RYRUMHQMHMH
SRQHNRG
QHUD]ORþQRLQ
SUHWLKR
6OLNRYQRJUDGLYR
LQGUXJLYLGQL
VSUHPOMHYDOFL
JRYRUMHQMDVR
GHOQRXVWUH]QR
XSRUDEOMHQL


*RYRUMHQMHMH
YHþLQRPDSURVWR
UD]XPOMLYRGRNDM
QDUDYQRLQWHNRþH
8þHQþHYJRYRUMH
]DQLPLY
YHþLQRPD]DY]HW
SUHSULþOMLYLQ
VSURãþHQ

*RYRUMHQMHMH
SRSROQRPDSURVWR
UD]XPOMLYR
QDUDYQRLQWHNRþH
8þHQþHYJRYRUMH
]HOR]DQLPLY
]DY]HWSUHSULþOMLY
LQVSURãþHQ

*RYRUMHQMHMH
YHþLQRPD
UD]ORþQRJODVQR
3ULSUDYOMHQR
VOLNRYQRJUDGLYR
LQYLGQH
VSUHPOMHYDOFH
JRYRUMHQMDGRNDM
SULPHUQR
XSRUDEOMD


*RYRUMHQMHMH]HOR
UD]ORþQRGRYROM
JODVQR
8þLQNRYLWRLQ
SULPHUQR
XSRUDEOMD
SULSUDYOMHQR
VOLNRYQRJUDGLYR
LQYLGQH
VSUHPOMHYDOFH
JRYRUMHQMD
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-H]LNRYQD
SUDYLOQRVWLQ
XVWUH]QRVW

30 %

8þHQþHYR
L]UDåDQMHMH
RNRUQRLQVNRSR
]DUDGLVNURPQHJD
REVHJDEHVHGLãþD
9HOLNRVORYQLþQLK
LQSUDYRUHþQLK
QDSDN
%HVHGLORMH
SUDYRUHþQRLQ
SRPHQVNRYYHOLNL
PHULQHXVWUH]QRLQ
QHQDWDQþQR
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8þHQHFVLFHU
JRYRULNQMLåQR
XSRUDEOMDãH
SULPHUQRD
VNURPQHMãH
EHVHGLãþH5DED
EHVHGQLKREOLNLQ
]JUDGEDSRYHGLVWD
VSUHMHPOMLYLDQH
EUH]
SRPDQMNOMLYRVWL
%HVHGLORMH
SUDYRUHþQRLQ
SRPHQVNRGHORPD
XVWUH]QRD
QHQDWDQþQR

8þHQHFJRYRUL
YHþLQRPDNQMLåQR
XSRUDEOMD
SULPHUQR
EHVHGLãþHGRNDM
SUDYLOQHEHVHGQH
REOLNH
%HVHGLORMH
SUDYRUHþQRLQ
SRPHQVNR
XVWUH]QRLQ
QDWDQþQR


8þHQHFGRVOHGQR
XSRUDEOMDNQMLåQL
MH]LNPDQMãH
QDSDNHVDP
SRSUDYL8SRUDEOMD
SUDYLOQRSULPHUQR
LQERJDWR
EHVHGLãþH
%HVHGLORMH
VNODGHQMVNRLQ
VORJRYQRXVWUH]QR
SUDYWDNR
SUDYRUHþQRLQ
SRPHQVNR

7.3.2 Specifična merila in opisniki za ocenjevanje deklamiranja

8VWUH]QRVW
PHPRULUDQMD

20 %

5D]XPOMLYRVWLQ
GRåLYHWRVW

30 %

8VWUH]QDKLWURVW

20 %
8VWUH]QLUHJLVWHU
LQWRQDFLMDLQ
EDUYD

30 %

+
8þHQFXVHSUL
GHNODPLUDQMX
]DWLNDGHOD
QHXVWUH]QHGDOMãH
SUHPRUHYHOLNR
QDSDNNOMXE
SRPRþLVWHåDYR
L]SHOMHGRNRQFD
8þHQHFGHNODPLUD
SRSROQRPD
QHGRåLYHWREUH]
SUYLQQHEHVHGQH
JRYRULFH

++
'HNODPDFLMD
YVHEXMHSUHFHM
QDSDN3UHPRULVR
GHORPDXVWUH]QL
]XþLWHOMHYR
SRPRþMRL]YHGH
GRNRQFD

+++
=QHNDMQDSDNDPL
QDMYHþ V
VDPRVWRMQLPL
SRSUDYNL]
]DGRYROMLYLPL
SUHPRUL
VDPRVWRMQR
L]YHGHGRNRQFD
8þHQHFGHNODPLUD 8þHQHFGHNODPLUD
GHOQRQHGRåLYHWR GRåLYHWR
XSRUDEOMDQHNDM
YNOMXþXMHSUYLQH
SUYLQQHEHVHGQH
QHEHVHGQH
JRYRULFH
JRYRULFHãHGHOQD
QHVNODGQRVW]
EHVHGLORP
8þHQHF]HORVODER 8þHQHFGHOQR
8þHQHFGREUR
SULODJDMDKLWURVW
SULODJDMDKLWURVWL
SULODJDMDKLWURVW
YVHELQL
YVHELQL
YVHELQL
5HJLVWHU
5HJLVWHU
5HJLVWHU
LQWRQDFLMDLQEDUYD LQWRQDFLMDLQEDUYD LQWRQDFLMDLQEDUYD
QLVRXVWUH]QL
VRGHORPD
VRXVWUH]QL
XVWUH]QL
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++++
%UH]QDSDN]
XVWUH]QLPL
SUHPRULXþHQHF
GHNODPDFLMR
L]YHGHSRSROQRPD
VDPRVWRMQR

8þHQHFGHNODPLUD
]HORGRåLYHWRLQ
L]YLUQR
XþLQNRYLWR
XSRUDEOMDSUYLQH
QHEHVHGQH
JRYRULFH
8þHQHF]HORGREUR
SULODJDMDKLWURVW
YVHELQL
5HJLVWHU
LQWRQDFLMDLQEDUYD
VRSRSROQRPD
XVWUH]QL
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7.3.3 Specifična merila in opisniki za ocenjevanje pisnih izdelkov
+
%HVHGLORYVHEXMH
]HORPDOR
HOHPHQWRY
EHVHGLOQHYUVWH
VSRURþHYDOþHY
QDPHQMH]HOR
WHåNR
SUHSR]QDYHQ
8VWUH]QR
3RGDWNLVR
]DSRUHGMH
YHþLQRPD
SRGDWNRY
QHXVWUH]QR

UD]YUãþHQLFHOR
30 %
L]SXãþHQL
8VWUH]QDXSRUDED .OMXþQLSRGDWNLVR
NOMXþQLK
]HORSRPDQMNOMLYR
SRGDWNRY
XSRUDEOMHQLLQ

L]UDåHQL
30 %
-H]LNRYQDLQ
9EHVHGLOXMH]HOR
SUDYRSLVQD
YHOLNRSUDYRSLVQLK
SUDYLOQRVW
QDSDN

VNODGHQMVNRMH
20 %
]HORSRPDQMNOMLYR
LQUHYQR
8VWUH]QRVW
EHVHGLOQLYUVWL

20 %

++
%HVHGLOROHGHOQR
XSRãWHYDHOHPHQWH
EHVHGLOQHYUVWHOH
VWHåND]D]QDPR
MDVHQ
VSRURþHYDOþHY
QDPHQ

+++
%HVHGLORYVHEXMH
YHþLQRHOHPHQWRY
]DKWHYDQH
EHVHGLOQHYUVWH
VSRURþHYDOþHY
QDPHQQLGRVOHGQR
L]UDåHQLQMDVHQ

3RGDWNLVROH
GHOQRXVWUH]QR
UD]YUãþHQL

3RGDWNLGRJDMDQMD
VRYHþLQRPD
XVWUH]QR
UD]YUãþHQL

%HVHGLORL]UDåD
SRPDQMNOMLYR
]QDQMHSUDYRSLVD
GHORPDUHYQR
SRLPHQRYDOQR
]PRåQRVWLQ
RNRUQR
VNODGHQMVNR
REOLNR

9EHVHGLOXVRãH
PDQMãHSUDYRSLVQH
SRPDQMNOMLYRVWL
SRLPHQRYDOQRLQ
VNODGHQMVNRMH
GREURREOLNRYDQR

++++
%HVHGLOR
SRSROQRPD
XVWUH]D]DKWHYDQL
EHVHGLOQLYUVWL
VSRURþHYDOþHY
QDPHQMH
SRSROQRPDMDVHQ

3RGDWNLVR
SRSROQRPD
XVWUH]QR
UD]YUãþHQLLQ
L]UDåHQL
.OMXþQLSRGDWNLVR .OMXþQLSRGDWNLVR .OMXþQLSRGDWNLVR
SRPDQMNOMLYR
YHþLQRPD]DMHWLLQ YFHORWL]DMHWLLQ
XSRUDEOMHQLLQ
XVWUH]QR
XVWUH]QR
L]UDåHQL
SUHGVWDYOMHQL
SUHGVWDYOMHQL
%HVHGLORMH
SUDYRSLVQR
SUDYLOQRXSRãWHYD
VNODGHQMVNH
]DNRQLWRVWLLQ
L]ND]XMH]HOR
GREUR
SRLPHQRYDOQR
]PRåQRVW

7.4 Splošna merila in opisniki za ocenjevanje kroskurikularnih učnih področij

Sodeluje pri
učenju

Otrok kot učeči se
2WURNMHSULVYRMHPXþHQMXDNWLYHQLQGHMDYQRVRGHOXMH VSUDãXMHLQRGJRYDUMDQD
YSUDãDQMDMHUDGRYHGHQUD]LVNXMHSRL]YHGXMH 8VPHUMDVHQDQDORJHLQFLOMH

Pozorno posluša 2WURNUD]XPHXþQRVQRYLQVHXVWUH]QRRG]LYDQDQDYRGLOD]DGHOR

Razvija delovne
navade

2WURNQDþUWXMHLQRUJDQL]LUDVYRMHGHORJOHGHQDQDYRGLODLQSULþDNRYDQMDXþLWHOMD
'HOR ]DþHQMD LQ NRQþXMH SUDYRþDVQR 6NUEL ]D XUHMHQRVW LQ þLVWRþR VYRMHJD
GHORYQHJDSURVWRUD1DþUWXMHSRWHNGHODLQJDXGHMDQMD8SRUDEOMDXþQHVWUDWHJLMH
NLSRGSLUDMRQMHJRYRODVWQRXþHQMH
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Dela samostojno 2WURN VH QH ]DQDãD QD XþLWHOMD 3UHY]HPD SREXGR LQ GRORþHQ þDV ODKNR RSUDYOMD
GRORþHQRQDORJREUH]SRPRþLNRJDGUXJHJD

Pri zahtevnih
nalogah je
vztrajen

3ULQDORJLNLPXSRPHQLL]]LYVHRWURNQHYGDSULSUYLRYLULWHPYHþY]WUDMD=D
GRNRQþDQMHQDORJHLãþHQRYHLQIRUPDFLMHLQUHãLWYH

Domače naloge
so kakovostne

'RPDþH QDORJH VR YHVWQR LQ SUDYRþDVQR L]SROQMHQH ,]GHONL L]UDåDMR XþHQþHYR
UD]XPHYDQMH

Svoje delo in
izdelke temeljito
predstavi

2WURN SUHYHUMD VYRMH L]GHONH LQ MLK SUHGVWDYL QD ORJLþHQ QDþLQ 1MHJRYL SLVQL
L]GHONLVRVWUXNWXULUDQLLQXUHMHQL

Uporablja IKT

2WURN ]QD XSRUDEOMDWL RURGMD ,.7 ]D GRNRQþDQMH QDORJ ]D LVNDQMH LQIRUPDFLM LQ
NRPXQLFLUDQMH]GUXJLPLRVHEDPL

V šoli je videti
vesel

Otrok kot individuum
2WURN XåLYD Y ãROVNHP åLYOMHQMX 9 UD]UHGXãROL VH SRþXWL SULMHWQR = YHVHOMHP
VRGHOXMHSULGHMDYQRVWLK

Je samozavesten 2WURNMHSRGMHWHQ GDMHSREXGH]DGHMDYQRVWLYGDQHPRNYLUX LQL]QDMGOMLY GDMH
LGHMH 9HNDMåHOLLQVLXSDELWLGHMDYHQ

Nadzira in
izraža svoja
čustva

2WURNL]UDåDVYRMDþXVWYDSULWHPSDRKUDQMDQDG]RUQDGVHERM6VUHþRXVSHKRP
]DYUQLWYLMR MH]R UD]RþDUDQMHP LWG VH VSRSDGD QD SULPHUHQ QDþLQ SUL þHPHU
VSRãWXMHVHEHGUXJHLQDOLãROVNRRNROMH

Ocenjuje lastni
napredek

2WURN ]ELUD ]DSLVH VOLNRYQD LGU JUDGLYD ODVWQH L]GHONH LQ UD]PLãOMD R VYRMLK
GRVHåNLK 6YRMH L]GHONH SUHGVWDYOMD UD]UHGX LQ REþXWMD R ODVWQLK L]NXãQMDK GHOL ]
GUXJLPL/DKNRVSUHPOMDQDSUHGHNSUHSR]QDYDODVWQHSUHGQRVWLLQVODERVWLWHUVH
XVWUH]QRSULODJRGL

Otrok in drugi
Spoštuje
razredna
pravila

2WURNVSRãWXMHSUDYLODNLYHOMDMRYUD]UHGX.DåHVDPRGLVFLSOLQRLQQDG]LUDODVWQR
YHGHQMH

Spoštuje šolska
pravila

6SRãWXMHSUDYLODNLYHOMDMRYãROL QDKRGQLNLKYMHGLOQLFLQDLJULãþXQDãROVNLK
L]OHWLK 
.DåHVDPRGLVFLSOLQRLQQDG]LUDODVWQRYHGHQMH
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Spoštuje druge

Kaže empatijo
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2WURN GHOD VNXSDM ] GUXJLPL LQ VH ] QMLPL LJUD 6RGHOXMH ] GUXJLPL GHOL LGHMH
SUHSR]QDYD UD]OLþQD VWDOLãþD VH SRJDMD QDMGH UHãLWHY LQ GRVHåH VRJODVMH 9
UD]OLþQLK VLWXDFLMDK SUHY]HPD UD]OLþQH YORJH 3UL VNXSLQVNHP GHOX ODKNR RWURN
REOLNXMHQRYHSULVWRSHLQQDþLQHUD]PLãOMDQMD
-H YOMXGHQ WHU VH ]DYHGD NDNR QMHJRYH EHVHGH LQ GHMDQMD YSOLYDMR QD GUXJH
6SUHMHPDGHMVWYRGDLPDMRODKNRGUXJLUD]OLþQDPQHQMDNRWRQ

2WURNMHGRMHPOMLY]DþXVWYDLQSRWUHEHGUXJLK2WURNMHSR]RUHQGRGUXJLK

AVTORJI IN VIRI STROKOVNIH PODLAG ZA UČNI NAČRT

3UL SULSUDYL Učnega načrta za predmet slovenščina kot dodatni jezik na primarni stopnji
Evropske šole LjubljanaMHGHORYQDVNXSLQD YVHVWDYLLQãSHNWRULFL(YURSVNLKãROGU0DULMD
äYHJOLþLQ0LULDP6WDQRQLNWHUUHFHQ]HQWNHGU0LOHQD.HUQGOLQ0LUD+HGåHW.UNDþ=DYRG
56]DãROVWYR GU$OHQND5RW 9UKRYHF3HGDJRãNDIDNXOWHWD /MXEOMDQDWHU1DWDOLMD5REQLN
(YURSVNDãROD)UDQNIXUW L]KDMDODL]
 GRNXPHQWDStructure for all syllabuses in the system of the European schools5HI
HQ  
 GRNXPHQWDAssessment tools for the Primary Cycle of the European Schools5HI
'HQ  
 XþQHJDQDþUWD]DSUHGPHWVORYHQãþLQDNRWSUYLMH]LN - QDSULPDUQLVWRSQMLL]REUDåHYDQMD
YVLVWHPX(YURSVNHãROH  5HI'VO  
 XþQHJDQDþUWD]DLWDOLMDQãþLQRNRWGUXJLMH]LNYRVQRYQLãROLVVORYHQVNLPXþQLPMH]LNRP
QDQDURGQRPHãDQHPREPRþMXVORYHQVNH,VWUH  WHU
 VNXSQHJD HYURSVNHJD MH]LNRYQHJD RNYLUD ]D XþHQMH SRXþHYDQMH LQ
SUHYHUMDQMHRFHQMHYDQMHMH]LNRY 6(-2   
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Pravilnik o spremembah in dopolnitvah
Pravilnika o padalstvu

Na podlagi prvega odstavka 5. člena in šestega odstavka
77. člena Zakona o letalstvu (Uradni list RS, št. 81/10 – uradno
prečiščeno besedilo, 46/16 in 47/19) minister za infrastrukturo izdaja

PRAVILNIK
o spremembah in dopolnitvah
Pravilnika o padalstvu
1. člen
V Pravilniku o padalstvu (Uradni list RS, št. 32/16) se v
2. členu v prvem odstavku 18. točka spremeni tako, da se glasi:
»18. Proizvajalec padal je pravna ali fizična oseba, ki
konstruira, izdeluje in vzdržuje padala, rezervna padala ali
preostale dele padalskega kompleta.«.
2. člen
4. člen se spremeni tako, da se glasi:
»4. člen
(časovna omejitev uporabe padala)
Če proizvajalec padala ne določi drugače, se glavno
padalo in nahrbtnik s sistemom vezi uporabljata brez časovne
omejitve, rezervno padalo in šolsko padalo pa se uporabljata
20 let od datuma proizvodnje.«.
3. člen
V 7. členu se prvi in drugi odstavek spremenita tako, da
se glasita:
»(1) Zlaganje glavnega padala opravlja:
– padalec z dovoljenjem padalca kategorije A, B, C ali D,
– oseba s pooblastilom zlagalec padal ali
– oseba s pooblastilom vzdrževalec padal.
(2) Zlaganje glavnega padala, ki ga uporabljajo kandidati
opravlja:
– kandidat pod nadzorom učitelja padalstva ali padalca z
dovoljenjem padalca kategorije B, C ali D,
– oseba s pooblastilom zlagalec padal ali
– vzdrževalec padal.«.
4. člen
V 8. členu se za tretjim odstavkom doda nov četrti odstavek, ki se glasi:
»(4) Evidenco tehničnih pregledov padal vodi agencija
oziroma oseba, ki jo za te naloge pooblasti agencija.«.
5. člen
V 17. členu se v prvem in drugem odstavku številka
»14.800« nadomesti s številko »16.500«.
6. člen
V 23. členu se 10. točka spremeni tako, da se glasi:
»10. prepovedati uporabo neustrezne opreme;«.
12. točka se spremeni tako, da se glasi:
»12. voditi seznam dnevno izvedenih skokov padalcev in drugih udeležencev padalskih skokov. Seznam mora vsebovati vsaj:
– ime in priimek padalca ali udeleženca padalskih skokov;
– številka, kategorija in veljavnost padalskega dovoljenja;
– veljavnost tehničnega pregleda padala (rezervnega in
glavnega padala) in
– podpis padalca ali udeleženca padalskih skokov, s katerim prevzema odgovornost, da so podatki točni in resnični.«.
7. člen
V 25. členu se za petim odstavkom doda nov šesti odstavek, ki se glasi:
»(6) Če skačejo kandidati, ki se usposabljajo po načinu
IAD, mora biti v zrakoplovu učitelj padalstva s pooblastilom
učitelja padalstva IAD.«.
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8. člen
30. člen se spremeni tako, da se glasi:
»30. člen
(program usposabljanja)
Organizacija za usposabljanje padalcev usposablja kandidate za dovoljenje padalca kategorije A oziroma ustrezno
pooblastilo v skladu s programom usposabljanja, ki je določen
v Prilogi 1 in je sestavni del tega pravilnika.«.
9. člen
V 32. členu se prvi, drugi in tretji odstavek spremenijo
tako, da se glasijo:
»(1) Kandidat mora v organizaciji za usposabljanje, razen
pri pooblastilu zlagalca padal, vzdrževalca padal 1 in vzdrževalca padal 2, opraviti teoretično in praktično usposabljanje
za pridobitev dovoljenja padalca ali ustreznega pooblastila po
programu usposabljanja iz Priloge 1 tega pravilnika in v skladu
s priročnikom za usposabljanje, ki ga potrdi agencija.
(2) Kandidat mora pred začetkom praktičnega usposabljanja uspešno končati teoretično usposabljanje. Kandidat, ki ni
zaključil praktičnega usposabljanja v 12 mesecih od začetka teoretičnega usposabljanja v organizaciji za usposabljanje, mora
pred nadaljevanjem usposabljanja ponovno opraviti teoretični
test iz predmetov prisilni postopki in tehnika skoka.
(3) Usposabljanje kandidatov za pridobitev dovoljenja
padalca ali ustreznega pooblastila izvaja učitelj padalstva z
ustreznimi privilegiji, ali učitelj padalstva, ki ima pisno pooblastilo učitelja padalstva, pri katerem se kandidati usposabljajo,
razen v primeru usposabljanja za pridobitev pooblastila vzdrževalca padal 1 ali zlagalca padal, za kar usposabljanje izvaja
vzdrževalec padal 2.«.
Osmi odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(8) Teoretični del izpita se opravlja pisno pred praktičnim
delom izpita. Praktični del izpita se opravlja pod nadzorom
učitelja izpraševalca, ki ni usposabljal kandidata. V primeru pooblastila vzdrževalca padal 1 in vzdrževalca padal 2
mora kandidat demonstrirati znanje in veščine, pridobljene
med usposabljanjem vzdrževalca padal. V primeru posebnih
okoliščin se lahko posamezni praktični del izpita posname s
snemalno napravo. V tem primeru učitelj izpraševalec kandidata oceni na podlagi posnetega padalskega skoka kandidata, če
so vse naloge, ki so del praktičnega dela, nedvoumno razvidne.
Učitelj izpraševalec posnetek praktičnega dela izpita oziroma
izpitnega skoka elektronsko vodi 3 mesece po izvedenem
padalskem skoku.«.
10. člen
V 33. členu se prvi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»(1) Če kandidat konča teoretični in praktični del usposabljanja v tuji organizaciji za usposabljanje, mora njegovo raven
usposobljenosti, pred opravljanjem teoretičnega in praktičnega
dela izpita, preveriti organizacija za usposabljanje. Organizacija
za usposabljanje mora ugotoviti ali program usposabljanja v
tujini ustreza zahtevam programu usposabljanja iz Priloge 1
tega pravilnika. Po ugotovitvi ustreznosti lahko kandidat pristopi
k opravljanju teoretičnega in praktičnega dela izpita za pridobitev ustrezne kategorije dovoljenja padalca ali pooblastila v
Republiki Sloveniji.«.
11. člen
V 37. členu se v prvem odstavku za besedo »izpraševalcu« doda besedilo »ali vzdrževalcu padal, v primeru pridobitve
pooblastila vzdrževalec padal.«.
12. člen
V 38. členu se prvi in drugi odstavek spremenita tako, da
se glasita:
»(1) Ko kandidat opravi teoretični del izpita, lahko pristopi
k opravljanju praktičnega dela izpita pri učitelju izpraševalcu ali
vzdrževalcu padal 2.
(2) Učitelj izpraševalec ali vzdrževalec padal 2 izpolni
poročilo o izpitu in ga pošlje na agencijo tudi, če kandidat izpita
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ni opravil. Če kandidat izpita ne opravi, mora pred ponovnim
opravljanjem opraviti najmanj 10 skokov ali 10 zlaganj rezervnih ali reševalnih padal.«.
13. člen
39. člen se spremeni tako, da se glasi:
»39. člen
(omejitve privilegijev učiteljev izpraševalcev
in vzdrževalcev padal)
Učitelj izpraševalec ali vzdrževalec padal ne izvaja izpitov
iz 37. in 38. člena tega pravilnika, če je sodeloval pri usposabljanju kandidata ali če meni, da bi bil lahko iz kakršnih koli
razlogov neobjektiven pri ocenjevanju.«.
14. člen
40. člen se spremeni tako, da se glasi:
»40. člen
(izdaja, podaljšanje ali obnova dovoljenja
ali posameznega pooblastila)
(1) Vlogo za izdajo dovoljenja padalca posamezne kategorije ali pooblastila, podaljšanje ali obnovo veljavnosti se
poda na obrazcu, ki ga predpiše agencija, in objavi na spletni
strani agencije.
(2) Učitelj izpraševalec ali vzdrževalec padal pregleda dokazila o izpolnjenih pogojih za posamezno kategorijo dovoljenja
padalca ali pooblastilo, kot je določeno s tem pravilnikom, in jih
potrdi na obrazcu s svojim podpisom in žigom.
(3) Dokumentacijo, ki jo s podpisom potrdi učitelj izpraševalec ali vzdrževalec padal, je treba predložiti agenciji najpozneje v 14 dneh od dneva preverjanja pogojev za izdajo,
podaljšanje ali obnovo dovoljenja oziroma pooblastila.
(4) Dovoljenje padalca je v slovenskem in angleškem
jeziku in vsebuje najmanj naslednje podatke: država izdaje
dovoljenja, številka dovoljenja, priimek in ime, datum in kraj
rojstva, naslov, državljanstvo, podpis imetnika, pristojni organ
izdaje, podpis uradne osebe agencije, pečat ali žig agencije,
naziv dovoljenja, datum prve izdaje dovoljenja in koda države,
veljavnost kategorije in pooblastila ter opombe.
(5) Agencija:
– izda dovoljenje padalca posamezne kategorije ali pooblastilo;
– izda, podaljša ali obnovi pooblastilo učitelja izpraševalca;
– izda, podaljša ali obnovi pooblastilo zlagalca padal,
vzdrževalca padal 1 in vzdrževalca padal 2.
(6) Učitelj izpraševalec je pooblaščen za podaljšanje ali
obnovo dovoljenja padalca in pooblastila ter za izdajo višjih
kategorij dovoljenja padalca in sicer:
– izdajo dovoljenja višje kategorije dovoljenja padalca B,
C ali D;
– podaljšanje ali obnovo dovoljenja padalca ali pooblastila.
Veljavnost dovoljenja ali pooblastila ročno vpiše v dovoljenje padalca.«.
15. člen
41. člen se spremeni tako, da se glasi:
»41. člen
(zdravstvene zahteve)
(1) Imetnik dovoljenja padalca mora izpolnjevati najmanj
zdravstvene pogoje za zdravniško spričevalo razreda LAPL z
opravljenim standardnim 12 odvodnim elektrokardiogramom
(EKG) v mirovanju, v skladu s Prilogo IV Uredbe Komisije (EU)
št. 1178/2011 z dne 3. novembra 2011 o tehničnih zahtevah
in upravnih postopkih za letalsko osebje v civilnem letalstvu
v skladu z Uredbo (ES) št. 216/2008 Evropskega parlamenta in Sveta (UL L št. 311 z dne 25. 11. 2011, str. 1), zadnjič
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spremenjeno z Izvedbeno uredbo Komisije (EU) 2020/359 z
dne 4. marca 2020 o spremembi Uredbe (EU) št. 1178/2011
o tehničnih zahtevah in upravnih postopkih za letalsko osebje v civilnem letalstvu v skladu z Uredbo (ES) št. 216/2008
Evropskega parlamenta in Sveta (UL L št. 67 z dne 5. 3. 2020,
str. 82), (v nadaljnjem besedilu: Uredba 2011/1178/EU), in
mora imeti opravljen standardni elektrokardiogram z 12 odvodi
v mirovanju (EKG).
(2) Zdravstvene preglede padalcev izvajajo zdravniki, ki
imajo pooblastilo v skladu s predpisom, ki ureja zdravstvene
preglede za licenco LAPL.
(3) Ob pregledu se prosilec izkaže z osebnim dokumentom s fotografijo in izpolni vprašalnik za izdajo zdravniškega
spričevala za padalce iz Priloge 4, ki je sestavni del tega
pravilnika. Pooblaščeni zdravnik, ki je opravil zdravstveni pregled o opravljenem pregledu, izpolni poročilo o opravljenem
pregledu padalca iz Priloge 4 tega pravilnika. Po opravljenem
zdravstvenem pregledu se na podlagi poročila o opravljenem
pregledu padalca prosilcu izda zdravniško spričevalo padalca
iz Priloge 5, ki je sestavni del tega pravilnika.
(4) Kandidat in imetnik za pridobitev, podaljšanje ali obnovo dovoljenja ali pooblastila padalca, mora z zdravniškim
spričevalom za padalca dokazati, da izpolnjuje pogoje iz prvega odstavka tega člena ali biti imetnik veljavnega zdravniškega spričevala razreda 1 ali 2 v skladu s Prilogo IV Uredbe
2011/1178/EU.
(5) Veljavnost zdravniškega spričevala padalca je 5 let,
veljavnost zdravniškega spričevala padalca za imetnike pooblastila tandem pilota in imetnike pooblastila učitelja padalstva
pa 2 leti. Ob podaljšanju ali obnovi dovoljenja oziroma pooblastila mora imeti padalec veljavno zdravniško spričevalo.«.
16. člen
V 43. členu se v drugem odstavku spremeni šesta alineja
tako, da se glasi:
»– dokaz o izpolnjenih pogojih za pridobitev kategorije B,
ki sta ga podpisala najmanj dva učitelja izpraševalca.«
V četrtem in šestem odstavku se v prvi alineji črtata vejica
in besedilo »in sicer vsaj 12 mesecev«.
V četrtem odstavku se četrta in peta alineja spremenita
tako, da se glasita:
»– 25 skokov s padalom s pristankom v prostor premera
20 metrov,
– 20 skupinskih likovnih skokov (FS) v skupini 4 ali več
padalcev, izveden komplet figur v manj kot 16 sekund ali
20 skokov svobodnega leta (FF) v skupini 3 ali več padalcev;
– dokaz o izpolnjenih pogojih za pridobitev kategorije C, ki
sta ga podpisala najmanj dva učitelja izpraševalca.«.
V sedmem odstavku se črta sedma alineja.
17. člen
V 44. členu se tretji odstavek spremeni tako, da se glasi:
»(3) Padalec, ki mu je veljavnost dovoljenja potekla, mora
v organizaciji za usposabljanje opraviti:
– praktično usposabljanje za izpolnitev pogojev za podaljšanje dovoljenja (10 skokov v zadnjih 12 mesecih);
– opraviti kontrolni skok z učiteljem padalstva;
– opraviti teoretični izpit iz prisilnih postopkov pod nadzorom učitelja izpraševalca.«.
18. člen
V 45. členu se prvi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»(1) Imetnik dovoljenja padalca lahko pridobi naslednja
pooblastila:
– tandem pilot;
– učitelj tandem pilota;
– učitelj padalstva (učitelj padalstva TSO, IAD in AFF);
– učitelj učiteljev padalstva (AFF);
– učitelj izpraševalec (instructor examiner);
– zlagalec padal (packer);
– vzdrževalec padal (vzdrževalec padal 1, 2) (rigger,
master rigger).«.
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19. člen
V 48. členu se v drugem odstavku črta prva alineja.
V drugi alineji se številka »21« nadomesti s številko »18«.
20. člen
V 50. členu se v drugem odstavku črta prva alineja.
V drugi alineji se številka »21« nadomesti s številko »18«.
21. člen
V 52. členu se v drugem odstavku črta prva alineja.
V drugi alineji se številka »21« nadomesti s številko »18«.
22. člen
V 55. členu se v tretjem odstavku besedilo »dve leti«
nadomesti z besedilom »štiri leta«.
V petem odstavku se za besedo agencija dodata vejica in
besedilo »če je to potrebno«.
Za petim odstavkom se doda nov šesti odstavek, ki se
glasi:
»(6) Učitelj izpraševalec izvaja izpite in podaljšuje dovoljenja, za katera ima sam dovoljenje ali pooblastilo.«.
23. člen
V 56. členu se za drugim odstavkom doda nov tretji odstavek, ki se glasi:
»(3) Zlagalec padal mora za podaljšanje pooblastila v
času veljavnosti pooblastila preložiti najmanj 40 glavnih padal.«.
24. člen
V 57. členu se prvi odstavek spremeni tako, da se glasi:
(1) Kandidat mora imeti ali je imel pred začetkom usposabljanja za pooblastilo vzdrževalec padal 1 veljavno dovoljenje
padalca kategorije B, C, D, izdano v skladu s tem pravilnikom
ali predpisi druge države ali pooblastilo zlagalec padal najmanj
12 mesecev.
V drugem odstavku se za besedo »vzdrževalec padal«
doda številka »1«.
25. člen
V 58. členu se za tretjim odstavkom doda nov četrti odstavek, ki se glasi:
»(4) Vzdrževalec padal 2 lahko izvaja usposabljanja za
pooblastilo vzdrževalca padal 1.«.
26. člen
Za 58. členom se doda nov 58.a člen, ki se glasi:
»58.a člen
(podaljšanje in obnova pooblastila vzdrževalca padal 1
in vzdrževalca padal 2)
(1) Imetnik pooblastila vzdrževalca padal 1 in vzdrževalca
padal 2 mora za podaljšanje veljavnosti tega pooblastila v času
veljavnosti:
– preložiti najmanj 20 rezervnih ali reševalnih padal ali
– se udeležiti osvežitvenega usposabljanja pri vzdrževalcu padal 2 ali
– opravljati dela in naloge pod nadzorom vzdrževalca
padal 2.
(2) Imetnik pooblastila vzdrževalca padal, ki mu je pooblastilo vzdrževalca padal poteklo in ne izpolnjuje pogojev za
podaljšanje pooblastila, kot je to določeno v prejšnjem odstavku, opravi osvežitveno usposabljanje pod nadzorom imetnika
pooblastila vzdrževalec padala, ki je imetnik privilegija vzdrževalca padal 2 (VP2).
(3) Osvežitveno usposabljanje obsega:
– teoretično osvežitev znanj, ki so potrebna za strokovno
izvajanje dela vzdrževalca padal;
– izvedbo tehničnega pregleda padala; in
– preložitev vsaj enega rezervnega ali reševalnega padala.
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(4) Pooblastilo vzdrževalca padal podaljša ali obnovi
imetnik pooblastila učitelj izpraševalca, ki je tudi sam imetnik
pooblastila vzdrževalca padal.
(5) Če učitelj izpraševalec ni imetnik enakovrednega privilegija vzdrževalca padal, podaljšanje ali obnovo, ob presoji
pogojev, opravi agencija.«.
27. člen
V 59. členu se v prvem odstavku na koncu četrte alineje
pika nadomesti z vejico in doda nova peta alineja, ki se glasi:
»– zdravniško spričevalo.«.
28. člen
V 61. členu se za tretjim odstavkom doda nov četrti odstavek, ki se glasi:
»(4) Pred izdajo veljavnega pooblastila, izdanega v skladu
s tem pravilnikom, mora imetnik tujega pooblastila:
– biti imetnik dovoljenja padalca v skladu s tem pravilnikom;
– izpolnjevati pogoje za veljavnost pooblastila v skladu s
predpisom, na podlagi katerega je bilo tuje pooblastilo izdano;
– izpolnjevati pogoje in izkušnje za izdajo posameznega
pooblastila, kot so določeni s tem pravilnikom.«.
Dosedanji četrti odstavek postane peti odstavek in se
spremeni, tako da se glasi:
»(5) Agencija na podlagi zahteve in izpolnjevanja pogojev
iz drugega, tretjega in četrtega odstavka tega člena vlagatelju
zahteve izda dovoljenje padalca ustrezne kategorije oziroma
pooblastilo v skladu s tem pravilnikom.«.
29. člen
V 62. členu se za drugim odstavkom doda nov tretji odstavek, ki se glasi:
»(3) Imetnik tujega dovoljenja lahko izvaja privilegije pooblastila učitelja iz VIII. Poglavja in dejavnost iz XI. poglavja
tega pravilnika, če je predhodno izpolnil pogoje iz 61. člena
tega pravilnika.«.
30. člen
V 74. členu se drugi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»(2) Imetniki dovoljenja iz prejšnjega odstavka zamenjajo
dovoljenje pri podaljšanju in obnovi dovoljenja padalca, ki je v
skladu s tem pravilnikom, izdanega v skladu s Pravilnikom o
padalstvu (Uradni list SFRJ, št. 73/89, 57/90, Uradni list RS,
št. 18/01 – Zlet in 51/07).«.
31. člen
Priloga 1 se nadomesti z novo Prilogo 1, ki je kot Priloga 1
sestavni del tega pravilnika.
32. člen
Priloga 2 se nadomesti z novo Prilogo 2, ki je kot Priloga 2
sestavni del tega pravilnika.
33. člen
Priloga 3 se nadomesti z novo Prilogo 3, ki je kot Priloga 3
sestavni del tega pravilnika.
KONČNA DOLOČBA
34. člen
(začetek veljavnosti)
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-93/2020
Ljubljana, dne 16. julija 2020
EVA 2020-2430-0034
Jernej Vrtovec
minister
za infrastrukturo
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Priloga 1
PROGRAMI IN UČNI NAČRT USPOSABLJANJA
1. Usposabljanje za pridobitev dovoljenja padalca kategorije A
Usposabljanje za pridobitev dovoljenja padalca se lahko izvaja na naslednje tri načine:
– klasični način usposabljanja z uporabo traku za samodejno odpiranje (TSO)
– način usposabljanja IAD
– način usposabljanja AFF
KLASIČNI NAČIN USPOSABLJANJA – TEORETIČNI DEL (8 ur)
a) Izredni postopki – 2 uri
b) Tehnika skoka – 1 ura
c) Osnove teorije skoka (aerodinamika) – 2 uri
č) Poznavanje padal in padalske opreme – 1 ura
d) Letalska meteorologija – 1 ura
e) Pravila in predpisi – 1 ura
KLASIČNI NAČIN USPOSABLJANJA – PRAKTIČNI DEL
a) Poznavanje padal in opreme (zlaganje padala)
b) Izredni postopki (odklopglavnega padala in odpiranje rezervnega padala)
c) Tehnika skoka (odskok iz letala)
č) Skoki z avtomatskim odpiranjem (4 skoki)
d) Skoki z imitacijo odpiranja padala (3 skoki)
e) Skoki na prosto odpiranje z vajami v prostem padu (kontrolirano obračanje okrog vseh treh osi) ter
vodenje padala v šolski krog (levi in desni) do pristanka
NAČIN USPOSABLJANJA IAD
Pri teoretičnem delu veljajo enake zahteve kot pri klasičnem usposabljanju, pri praktičnem delu pa se
opravi:
a) poznavanje padal in opreme (zlaganje padala)
b) izredni postopki (odklopglavnega padala in odpiranje rezervnega padala)
c) tehnika skoka (odskok iz letala)
č) skoki na prosto odpiranje s pomočjo inštruktorja (3 skoki)
Po končanem načinu usposabljanja IAD lahko kandidat nadaljuje usposabljanje po klasičnem
načinu ali načinu usposabljanja AFF.
NAČIN USPOSABLJANJA AFF – TEORETIČNI DEL (9 ur)
a) Izredni postopki – 2 uri
b) Tehnika skoka – 2 uri
c) Osnove teorije skoka (aerodinamika) – 2 uri
č) Poznavanje padal in padalske opreme – 1 ura
d) Letalska meteorologija – 1 ura
e) Pravila in predpisi – 1 ura
NAČIN USPOSABLJANJA AFF – PRAKTIČNI DEL
a) Poznavanje padal in opreme (zlaganje padala)
b) Izredni postopki (odklopglavnega padala in odpiranje rezervnega padala)
c) Tehnika skoka (odskok izletala in vaje poznavanja znakov inštruktorja v prostem padu) – vaja se
izvaja na tleh
č) Skoki z dvema inštruktorjema (3 vaje)
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d) Skoki z enim inštruktorjem (4 vaje)
e) Skoki na prosto odpiranje z vajami v prostem padu (kontrolirano obračanje okrog vseh treh osi) ter
vodenje padala v šolski krog (levi in desni) do pristanka
Opomba: Klasični način usposabljanja je mogoče kombinirati z načinom usposabljanja IAD in AFF v
skladu s programi za usposabljanje kandidatov.
2. Usposabljanje za dovoljenje padalca kategorije B,C in D
Usposabljanje se nadaljuje samostojno glede na pridobivanje izkušenj in ni opredeljeno po programu
usposabljanja, ampak se padalci sami usposabljajomed pridobivanjem pogojev za dovoljenje padalca
kategorije B, C in D.
3. Usposabljanje za pooblastilo »učitelj padalstva«
TEORETIČNI DEL (25 ur)
a) Izredni postopki – 4 ure
b) Tehnika skoka – 3 ure
c) Osnove teorije skoka (aerodinamika) – 4 ure
č) Poznavanje padal, letal in padalske opreme – 4 ure
d) Pravila in predpisi – 3 ure
e) Letalska meteorologija – 3 ure
f) Organizacija padalskih skokov – 3 ure
g) Osnove prve pomoči – 1 ura
h) metodika in pedagogika poučevanja – 3 ure
PRAKTIČNI DEL (8 ur)
a) Predavanje pod nadzorom učitelja izpraševalca – 2 uri (pravilna izvedba metodike in pedagogike
poučevanja)
b) Praktični del priprav kandidatov – 1 ura
c) Organizacija in vodenje padalskih skokov pod nadzorom učitelja izpraševalca – 4 ure
č) Simulacija postopka v primeru nezgode ali nesreče – 1 ura
d) Praktični prikaz pri skoku kandidata na klasični način usposabljanja (SL) ali način IAD (odvisno od
tega, za katero pooblastilo se usposablja).
4. Usposabljanje za pooblastilo »tandem pilot«
Imetniki dovoljenja padalca, ki želijo pridobiti pooblastilo tandem pilot, se usposabljajo po programu
proizvajalca tandem padala.
5. Usposabljanje za pooblastilo »učitelj tandem pilota«
Imetniki dovoljenja padalca, ki želijo pridobiti pooblastilo učitelj tandem pilota, se usposabljajo po
programu proizvajalca tandem padala.
6.

Usposabljanje za pooblastilo »učitelj padalstva AFF«

TEORETIČNI DEL (8 ur)
a) Izredni postopki pri skokih AFF – 4 ure
b) Tehnika skoka AFF – 2 uri
c) Poznavanje padal in padalske opreme za skoke AFF – 2 uri
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PRAKTIČNI DEL
Skoki z učiteljem padalstva AFF v vlogi kandidata – 6 skokov
Kandidate za učitelja padalstva AFF lahko usposablja samo učitelj učiteljev padalstva AFF, ki ima
izpolnjene naslednje pogoje in odda vlogo za pridobitev pooblastila učitelja učiteljev padalstva AFF:
a) najmanj 200 skokov AFF usposabljanja kandidatov za pridobitev dovoljenja padalca kategorije A
b) najmanj 5 let mora imeti pooblastilo učitelj padalstva AFF
c) najmanj 10 skokov AFF v zadnjih 12 mesecih
7.

Zlagalec padal

PRAKTIČNI DEL
Usposabljanje za zlaganje glavnega padala s poudarkom na varnostnih kontrolah, uveljavljenih
načinih zlaganja in razlikah med padalskimi sistemi poteka pod nadzorom vzdrževalca padal 1 ali 2.
8. Usposabljanje za pridobitev pooblastila »vzdrževalec padal 1«
TEORETIČNI DEL (8 ur)
a) Dokumentacija padala – 1 ura
b) Sestavljanje in zlaganje padala, orodje za zlaganje padal in varnostne zahteve – 2 uri
c) Teorija delovanja in pravilna namestitev varnostnih naprav (AAD in RSL) – 2 uri
č) Prikaz zlaganja rezervnega in reševalnega padala – 3 ure
d) Tehnični pregled padala in nahrbtnika s sistemom vezi – 1 ura
PRAKTIČNI DEL
a) Tehnični pregled padala in nahrbtnika s sistemom vezi
b) Zlaganje glavnega padala na dva načina
c) Zlaganje rezervnega padala
č) Zlaganje reševalnega padala
d) Zapiranje nahrbtnika, najmanj dva različna tipa za rezervno padalo in dva tipa za reševalno padalo
9. Usposabljanje za pridobitev pooblastila »vzdrževalec padal 2«
TEORETIČNI DEL (13 ur)
a) Osnove konstrukcije padala s poznavanjem materiala – 2 uri
b) Popravila padal in nahrbtnikov s sistemom vezi ter orodja za popravilo – 8 ur
c) Tehnični pregledi padal in nahrbtnikov s sistemom vezi – 2 uri
č) Delovanje varnostnih naprav (AAD, RSL) – 1 ura
PRAKTIČNI DEL (40 ur)
a) Tehnični pregled padala in nahrbtnika s sistemom vezi in uporaba merilnika za prepustnost
materiala – 2 uri
b) Praktično usposabljanje pri izvajanju popravil padal innahrbtnika s sistemom vezi ter uporaba
orodja in strojev za ta namen – 38 ur
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Priloga 2
OKVIRNI PROGRAMI IZVAJANJA IZPITOV ZA PRIDOBITEV DOVOLJENJA PADALCA IN POOBLASTIL

Izpit za pridobitev dovoljenja padalca kategorije A
TEORETIČNI DEL
a) Izredni postopki – 15 vprašanj
b) Tehnika skoka – 10 vprašanj
c) Poznavanje padal in padalske opreme – 10 vprašanj
č) Osnove teorije skoka – 10 vprašanj
d) Letalska meteorologija – 5 vprašanj
e) Pravila in predpisi – 5 vprašanj
PRAKTIČNI DEL
1. Zlaganje padala in priprava za skok
a) Zlaganje glavnega padala
b) Priprava in pregled padala ter opreme za skok
2. Skok iz letala
a) Stabilen odskok v smer letenja
b) Prosti pad – kontrolirani obrati okrog vseh treh osi (zavoj, salto, sodček)
c) Odpiranje padala na pravilni višini v pravilnem položaju
č) Pravilno vodenje padala do cone pristajalnega manevra (začetek šolskega kroga) in gibanje glede
na preostali promet ter pravilna izvedba pristajalnega manevra na določen prostor velikosti, ki je
predpisan s tem pravilnikom
Minimalna višina za praktični del izpita je 6500 čevljev nad terenom.
Izpit za pridobitev pooblastila »učitelj padalstva«
TEORETIČNI DEL
a) Izredni postopki – 25 vprašanj
b) Tehnika skoka – 10 vprašanj
c) Poznavanje padal in padalske opreme – 10 vprašanj
č) Pravila in predpisi – 10 vprašanj
d) Letalska meteorologija – 5 vprašanj
e) Osnove teorije skoka – 10 vprašanj
f) Osnove prve pomoči – 5 vprašanj
PRAKTIČNI DEL
Zlaganje padala in priprava kandidatov na skok
a) Zlaganje glavnega padala na najmanj dva načina
b) Priprava opreme in pregled padala ter opreme pred skokom
c) Pregled dokumentacije padalcev in opreme
č) Razdelitev nalog kandidatom
d) Priprava kandidata na skok (zemeljska priprava na trenažerjih in odskok iz letala)
e) Določitev smeri naleta in točke odskoka
f) Prikaz ravnanja v primeru nesreče
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Praktični del izpita(minimalna višina skoka 2500 metrov nad terenom)
a) Pravilno določanje smeri in točke odskoka
b) Prosti pad – izvaja se naloga po lastnem izboru (skok na cilj v krog premera 1,5 metra; figurativni
skok, izveden pod 12 sekundami; skok FS oz. prihod v formacijo dveh kot tretji ali v formacijo štirih,
izvedba treh različnih likov; skok FF v formaciji dveh padalcev, izvedba dveh stikov)
Kandidat mora pokazati znanje iz najmanj dveh disciplin, navedenih v prejšnjem odstavku.
Če ima uradno priznan rezultat s tekmovanja v najmanj dveh disciplinah, mu ni treba izvesti izpitnega
skoka.

Izpit za pridobitev pooblastila učitelja padalstva AFF
TEORETIČNI DEL
a) Izredni postopki pri izvajanju skokov AFF – 15 vprašanj
b) Tehnika skoka AFF – 10 vprašanj
c) Poznavanje padal – 5 vprašanj
PRAKTIČNI DEL
Praktični del izpita skok za učitelja padalstva AFF (višina skoka minimalno 9900 čevljev nad
terenom)
a) Praktični prikaz celotnega procesa izobraževanja kandidatov
b) Skoki z učiteljem učiteljev padalstva AFF v vlogi kandidata – 3 vaje

Izpit za pridobitev pooblastila »vzdrževalec padal 1«
TEORETIČNI DEL
a) Osnove konstrukcije padala – 5 vprašanj
b) Dokumentacija padala – 3 vprašanja
c) Zlaganje padala – osnovna načela, orodja za zlaganje in varnostne zahteve – 5 vprašanj
č) Delovanje varnostni naprav (AAD in RSL) – 5 vprašanj
PRAKTIČNI DEL
Kandidat mora opraviti tehnični pregled padala in pokazati zlaganje rezervnega padala, zapiranje v
najmanj dva različna nahrbtnika in najmanj eno reševalno padalo. V izpitni komisiji mora biti oseba s
pooblastilom vzdrževalec padal 2.

Izpit za pridobitev pooblastila »vzdrževalec padal 2«
TEORETIČNI DEL
a) Osnove konstrukcije padal s poznavanjem materiala – 10 vprašanj
b) Sestavljanje in zlaganje padal, orodja in varnostne zahteve – 10 vprašanj
c) Popravilo padala, nahrbtnika in sistema vezi ter orodja za popravilo – 10 vprašanj
č) Delovanje in namestitev varnostnih naprav (AAD in RSL) – 10 vprašanj
PRAKTIČNI DEL
Kandidat mora pokazati znanje v popravilu padala innahrbtnika (šivanje ipd.), sestaviti komplet
nahrbtnika in padala ter pokazati pravilno namestitev varnostnih naprav (AAD in RSL).
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2140.

Pravilnik o spremembi Pravilnika o omejevanju
uporabe določenih nevarnih snovi v električni
in elektronski opremi

Na podlagi 5. člena Zakona o tehničnih zahtevah za proizvode in o ugotavljanju skladnosti (Uradni list RS, št. 17/11)
minister za zdravje izdaja

PRAVILNIK
o spremembi Pravilnika o omejevanju uporabe
določenih nevarnih snovi v električni
in elektronski opremi
1. člen
V Pravilniku o omejevanju uporabe določenih nevarnih snovi v električni in elektronski opremi (Uradni list RS,
št. 102/12, 20/14, 57/14, 53/15, 60/16, 41/18, 25/19, 32/19 in
75/20) se 1. člen spremeni tako, da se glasi:
»1. člen
Ta pravilnik določa omejitve in posebne pogoje uporabe
nekaterih nevarnih snovi v električni in elektronski opremi (v
nadaljnjem besedilu: EEO) v skladu z Direktivo 2011/65/ES
Evropskega parlamenta in Sveta z dne 8. junija 2011 o omejevanju uporabe nekaterih nevarnih snovi v električni in elektronski
opremi (UL L št. 174 z dne 1. 7. 2011, str. 88), spremenjeno z:
– Delegirano direktivo Komisije (EU) 2020/360 z dne
17. decembra 2019 o spremembi Priloge IV k Direktivi
2011/65/EU Evropskega parlamenta in Sveta glede izjeme
pri uporabi svinca v platiniranih elektrodah iz platine, ki se
uporabljajo za merjenje prevodnosti, zaradi prilagoditve znanstvenemu in tehničnemu napredku (UL L št. 67 z dne 5. 3.
2020, str. 109),
– Delegirano direktivo Komisije (EU) 2020/361 z dne
17. decembra 2019 o spremembi Priloge III k Direktivi
2011/65/EU Evropskega parlamenta in Sveta glede izjeme
za šestvalentni krom kot protikorozijsko sredstvo hladilnega
sistema iz ogljikovega jekla v absorpcijskih hladilnikih, zaradi prilagoditve znanstvenemu in tehničnemu napredku (UL L
št. 67 z dne 5. 3. 2020, str. 112),
– Delegirano direktivo Komisije (EU) 2020/364 z dne
17. decembra 2019 o spremembi Priloge IV k Direktivi
2011/65/EU Evropskega parlamenta in Sveta glede izjeme za
uporabo kadmija v nekaterih na sevanje odpornih snemalnih
ceveh video kamer (UL L št. 67 z dne 5. 3. 2020, str. 122; v nadaljnjem besedilu: Direktiva 2020/364/EU),
– Delegirano direktivo Komisije (EU) 2020/365 z dne
17. decembra 2019 o spremembi Priloge III k Direktivi
2011/65/EU Evropskega parlamenta in Sveta glede izjeme za
svinec v spajkah in na obdelanih priključkih, ki se uporabljajo
v nekaterih motorjih z notranjim zgorevanjem za ročno uporabo, zaradi prilagoditve znanstvenemu in tehničnemu napredku
(UL L št. 67 z dne 5. 3. 2020, str. 125),
– Delegirano direktivo Komisije (EU) 2020/366 z dne
17. decembra 2019 o spremembi Priloge IV k Direktivi
2011/65/EU Evropskega parlamenta in Sveta glede izjeme pri
uporabi svinca kot termičnega stabilizatorja v polivinilkloridu,
ki se uporablja v nekaterih diagnostičnih in vitro medicinskih
pripomočkih za analize krvi, telesnih tekočin in telesnih plinov,
zaradi prilagoditve znanstvenemu in tehničnemu napredku
(UL L št. 67 z dne 5. 3. 2020, str. 129).«.
KONČNA DOLOČBA
2. člen
(začetek veljavnosti in uporabe)
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v
Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne
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1. aprila 2021, razen v delu, v katerem se nanaša na Direktivo
2020/364/EU, ki se začne uporabljati 1. septembra 2020.
Št. 0070-65/2020/8
Ljubljana, dne 18. avgusta 2020
EVA 2020-2711-0050
Tomaž Gantar
minister
za zdravje

2141.

Pravilnik o spremembah in dopolnitvah
Pravilnika o napredovanju zaposlenih v vzgoji
in izobraževanju v nazive

Na podlagi četrtega odstavka 105. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS,
št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 64/09 –
popr., 65/09 – popr., 20/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D,
47/15, 46/16, 49/16 – popr. in 25/17 – ZVaj) ministrica za izobraževanje, znanost in šport izdaja

PRAVILNIK
o spremembah in dopolnitvah
Pravilnika o napredovanju zaposlenih
v vzgoji in izobraževanju v nazive
1. člen
V Pravilniku o napredovanju zaposlenih v vzgoji in izobraževanju v nazive (Uradni list RS, št. 54/02, 123/08, 44/09 in
18/10) se v 3. členu tretji odstavek spremeni tako, da se glasi:
»Dokončna odločba o podelitvi naziva strokovnemu delavcu je podlaga ravnatelju oziroma direktorju za določitev
plače strokovnemu delavcu v skladu s pridobljenim nazivom.«.
2. člen
V 6. členu se v drugem odstavku za besedo »mentor«
doda besedilo »ali v naziv svetovalec v skladu z 9. členom
tega pravilnika«.
V tretjem odstavku se za besedo »svetovalec« doda besedilo »v skladu z 10. členom tega pravilnika«.
3. člen
V 11. členu se v prvem odstavku četrta alineja spremeni
tako, da se glasi:
»– je opravil dodatna strokovna dela in zbral najmanj
32 točk, od tega najmanj 10 točk za dodatna strokovna dela,
ki so v skladu s tem pravilnikom ovrednotena z dvema ali več
točkami, in najmanj 6 točk za dodatna strokovna dela, ki so v
skladu s tem pravilnikom ovrednotena s tremi ali več točkami.«.
V drugem odstavku se četrta alineja spremeni tako, da
se glasi:
»– je opravil dodatna strokovna dela in zbral najmanj
26 točk, od tega najmanj 10 točk za dodatna strokovna dela,
ki so v skladu s tem pravilnikom ovrednotena z dvema ali več
točkami, in najmanj 4 točke za dodatna strokovna dela, ki so v
skladu s tem pravilnikom ovrednotena s tremi ali več točkami.«.
4. člen
V 12. členu v prvem odstavku:
– se za napovednim stavkom doda nova prva alineja, ki
se glasi:
»– ima naziv mentor,«;
– dosedanja prva in druga alineja postaneta druga in
tretja alineja;
– se dosedanja tretja alineja, ki postane četrta alineja
spremeni tako, da se glasi:
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»– je opravil različna dodatna strokovna dela in zbral najmanj 32 točk za dodatna strokovna dela, ki so v skladu s tem
pravilnikom ovrednotena s tremi ali več točkami.«.
V drugem odstavku:
– se doda nova prva alineja, ki se glasi:
»– ima naziv mentor,«;
– dosedanja prva in druga alineja postaneta druga in
tretja alineja;
– se dosedanja tretja alineja, ki postane četrta alineja
spremeni tako, da se glasi:
»– je opravil različna dodatna strokovna dela in zbral najmanj 26 točk za dodatna strokovna dela, ki so v skladu s tem
pravilnikom ovrednotena s tremi ali več točkami.«.
5. člen
V 14. členu se v tretjem odstavku pika na koncu stavka
nadomesti z vejico in doda besedilo »in sicer po uspešno
zaključenem nadaljnjem izobraževanju ali usposabljanju ter
opravljenem dodatnem strokovnem delu, v primeru dela na
projektu pa, ko je projekt zaključen.«.
Peti odstavek se črta.
6. člen
V 16. členu se drugi in tretji odstavek spremenita tako,
da se glasita:
»Za nadaljnje izobraževanje in usposabljanje v vzgoji in
izobraževanju šteje tudi končan študijski program za pridobitev izobrazbe prve, druge ali tretje stopnje, končan študijski
program, po katerem se pridobi raven izobrazbe, ki v skladu
s 15. členom Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o
visokem šolstvu (Uradni list RS, 94/06; v nadaljnjem besedilu:
ZViS-E) ustreza izobrazbi prve, druge ali tretje stopnje, ali
opravljen študijski program za izpopolnjevanje, ki ni pogoj za
opravljanje dela na delovnem mestu, na katerega je strokovni
delavec ali ravnatelj razporejen.
Nadaljnje izobraževanje in usposabljanje iz prejšnjega
odstavka se ovrednoti:
– s 4 točkami končan študijski program za pridobitev
izobrazbe prve ali druge stopnje, končan študijski program, po
katerem se pridobi raven izobrazbe, ki v skladu s 15. členom
ZViS-E ustreza izobrazbi prve ali druge stopnje oziroma opravljen študijski program za izpopolnjevanje,
– z 8 točkami končan študijski program za pridobitev
izobrazbe tretje stopnje oziroma končan študijski program, po
katerem se pridobi raven izobrazbe, ki v skladu s 15. členom
ZViS-E ustreza izobrazbi tretje stopnje.«.
Za spremenjenim tretjim odstavkom se dodata nova četrti
in peti odstavek, ki se glasita:
»Če nadaljnje izobraževanje in usposabljanje strokovnega delavca v vzgoji in izobraževanju ni opredeljeno kot program
profesionalnega usposabljanja v skladu s pravilnikom, ki ureja
nadaljnje izobraževanje in usposabljanje strokovnih delavcev
v vzgoji in izobraževanju, se le-to ovrednoti v postopku napredovanja v naziv. Posamezni program, ki traja najmanj 8 ur, se
ovrednoti:
– z 0,5 točke, če traja od 8 do 15 ur,
– z 1 točko, če traja nad 15 do 23 ur,
– z 1,5 točke, če traja nad 23 do 29 ur,
– z 2 točkama, če traja nad 29 do 46 ur,
– z 2,5 točke, če traja nad 46 do 63 ur,
– s 3 točkami, če traja nad 63 do 79 ur,
– s 3,5 točke, če traja nad 79 ur.
Ne glede na prejšnji odstavek se lahko ovrednoti tudi
nadaljnje izobraževanje in usposabljanje, ki je krajše od 8 ur,
tako, da se trajanje takšnih programov sešteva, pri čemer mora
skupno trajanje obsegati najmanj 8 ur. Obseg skupnega trajanja programov, krajših od 8 ur, se ovrednoti v skladu s prejšnjim
odstavkom tega člena.«.
Dosedanji četrti odstavek se črta.
V dosedanjem petem odstavku, ki postane šesti odstavek,
se beseda »tretjim« nadomesti z besedilom »četrtim in petim«.
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7. člen
V 17. členu v prvem odstavku:
1. v razdelku a):
– se 1. in 2. točka spremenita tako, da se glasita:
»(1) enoletno mentorstvo za najmanj tri otroke ali enoletno
mentorstvo športni ekipi, zboru, komorni skupini, orkestru oziroma drugi podobni skupini, ki predstavlja vzgojno-izobraževalni
zavod in je dobila priznanje na tekmovanju ali natečaju izven
zavoda,
(2) trije praktični nastopi ob hospitaciji študentov ali dijakov,«,
– se 11. točka črta,
– dosedanje 12., 13., 14., 15., 16. in 17. točka postanejo
11., 12., 13., 14., 15. in 16. točka.
2. v razdelku b) se:
– 2. točka spremeni tako, da se glasi:
»(2) mentorstvo za vsake tri otroke, zbor ali drugo skupino, ki predstavlja vzgojno-izobraževalni zavod na javnem
natečaju na državni ravni,«,
– 15. točka spremeni tako, da se glasi:
»(15) izvedba enega programa z aktivnim sodelovanjem
otrok ali staršev (Šola za starše),«,
– 20. točka spremeni tako, da se glasi:
»(20) recenzija v postopku potrjevanja učnega gradiva, ki
ga je potrdil pristojni strokovni svet,«,
– 21. točka spremeni tako, da se glasi:
»(21) lektoriranje učnega gradiva, ki ga je potrdil pristojni
strokovni svet,«,
3. v razdelku c):
– se 1. in 2. točka spremenita tako, da se glasita:
»(1) mentorstvo ali korepetitorstvo za vsakega otroka ali
skupino otrok, ki predstavlja vzgojno-izobraževalne zavode in
je dobila priznanje na mednarodni ravni,
(2) priprava ali sodelovanje pri pripravi izobraževalnega
programa oziroma drugega programa s področja vzgoje in
izobraževanja ali učnega načrta oziroma kataloga znanj za posamezno programsko enoto za obravnavo na pristojnem strokovnem svetu, pri čemer se učni načrt oziroma katalog znanj
za posamezno programsko enoto uveljavlja enkrat za vsako
vzgojno-izobraževalno področje ne glede na število programov
s področja vzgoje in izobraževanja, katerih del je uveljavljan
učni načrt oziroma katalog znanj,«,
– se 4. točka črta,
– dosedanja 5. točka, ki postane 4. točka, se spremeni
tako, da se glasi:
»(4) prva objava avtorskega strokovnega članka v tujem
strokovnem časopisu ali tuji pedagoški reviji, pri čemer se kot
strokovni članek upošteva predstavitev strokovne tematike, ki
vsebuje naslov, uvod, jedro z obravnavo strokovnega vprašanja
ali uporabo znanja v praksi ter zaključek (v nadaljnjem besedilu: strokovni članek),«
– dosedanja 6. točka, ki postane 5. točka, se spremeni
tako, da se glasi:
»(5) prva objava samostojnega prevoda strokovne knjige,
ki obsega najmanj 49 strani,«,
– dosedanja 7. točka, ki postane 6. točka, se spremeni
tako, da se glasi:
»(6) članstvo v odboru za organizacijo mednarodne konference, kongresa, simpozija ali posveta z vsebinskim delom
v obsegu vsaj 6 ur, z udeležbo najmanj tretjine aktivnih udeležencev iz vsaj treh tujih držav,«,
– dosedanja 8. točka postane 7. točka.
4. v razdelku č) se:
– 1., 2. in 3. točka spremenijo tako, da se glasijo:
»(1) mentorstvo ali korepetitorstvo za vsakega otroka ali
skupino otrok, ki predstavlja vzgojno-izobraževalne zavode in
se uvrsti na prva tri mesta oziroma osvoji plaketo (zlato, srebrno, bronasto) na tekmovanju ali natečaju na mednarodni ravni
med predstavniki najmanj petih držav,
(2) samostojno predavanje, delavnica ali referat na mednarodnem kongresu ali konferenci z vsebinskim delom v obse-
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gu vsaj 6 ur in z udeležbo najmanj tretjine aktivnih udeležencev
iz vsaj treh tujih držav; vrednoti se izvedba enega predavanja,
delavnice ali referata na posameznem kongresu ali konferenci
v trajanju najmanj 20 minut,
(3) uvrstitev strokovnega delavca na prva tri mesta oziroma osvojitev plakete (zlate, srebrne, bronaste) na tekmovanju
na mednarodni ravni med predstavniki najmanj petih držav
v posamezni panogi oziroma zvrsti, z ustrezno utemeljitvijo
strokovnega delavca o prispevku dosežka k vzgojno-izobraževalnemu procesu,«,
– 6. točka spremeni tako, da se glasi:
»(6) najmanj enoletno delo v razvojno‑raziskovalnem
projektu, ne glede na dolžino trajanja projekta, v organizaciji
ministrstva, pristojnega za šolstvo, univerzitetnega ali drugega visokošolskega zavoda, ki izobražuje kadre za področje
šolstva, Pedagoškega inštituta, Zavoda Republike Slovenije
za šolstvo, Centra Republike Slovenije za poklicno izobraževanje, Andragoškega centra Republike Slovenije, Državnega
izpitnega centra, Šole za ravnatelje, Centra šolskih in obšolskih
dejavnosti, Centra Republike Slovenije za mobilnost in evropske programe izobraževanja in usposabljanja ali Slovenskega
šolskega muzeja,«,
– za 6. točko doda nova 7. točka, ki se glasi:
»(7) prva objava avtorske raziskovalne naloge ali avtorstvo knjige, ki obsega najmanj 49 strani;«.
5. v razdelku d) se:
– 2. točka spremeni tako, da se glasi:
»(2) avtorstvo učnega gradiva (razen učbenika), ki ga je
potrdil pristojni strokovni svet, in sicer tako, da edinemu avtorju
pripadajo vse točke, če je avtorjev več, pa se deleži določijo
v sorazmerju z dejanskim prispevkom vsakega izmed njih k
ustvaritvi avtorskega dela,«.
6. v razdelku f) se:
– v 2. točki pika nadomesti z vejico,
– za 2. točko doda nova 3. točka, ki se glasi:
»(3) nagrada, ki je strokovnemu delavcu kot posamezniku
podeljena na podlagi zakona, ki ureja nagrade Republike Slovenije na področju šolstva.«.
8. člen
V 19. členu se drugi in tretji odstavek spremenita tako,
da se glasita:
»Za nadaljnje izobraževanje in usposabljanje v vzgoji in
izobraževanju šteje tudi končan študijski program za pridobitev izobrazbe prve, druge ali tretje stopnje, končan študijski
program, po katerem se pridobi raven izobrazbe, ki v skladu
s 15. členom ZViS-E ustreza izobrazbi prve, druge ali tretje
stopnje, ali opravljen študijski program za izpopolnjevanje, ki
ni pogoj za opravljanje dela na delovnem mestu, na katerega
je strokovni delavec ali ravnatelj razporejen.
Nadaljnje izobraževanje in usposabljanje iz prejšnjega
odstavka se ovrednoti:
– s 4 točkami končan študijski program za pridobitev
izobrazbe prve ali druge stopnje, končan študijski program, po
katerem se pridobi raven izobrazbe, ki v skladu s 15. členom
ZViS-E ustreza izobrazbi prve ali druge stopnje oziroma opravljen študijski program za izpopolnjevanje,
– z 8 točkami končan študijski program za pridobitev
izobrazbe tretje stopnje oziroma končan študijski program, po
katerem se pridobi raven izobrazbe, ki v skladu s 15. členom
ZViS-E ustreza izobrazbi tretje stopnje.«.
Za spremenjenim tretjim odstavkom se dodata nova četrti
in peti odstavek, ki se glasita:
»Če nadaljnje izobraževanje in usposabljanje strokovnega delavca v vzgoji in izobraževanju ni opredeljeno kot program
profesionalnega usposabljanja v skladu s pravilnikom, ki ureja
nadaljnje izobraževanje in usposabljanje strokovnih delavcev
v vzgoji in izobraževanju, se le-to ovrednoti v postopku napredovanja v naziv. Posamezni program, ki traja najmanj 8 ur, se
ovrednoti:
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– z 0,5 točke, če traja od 8 do 15 ur,
– z 1 točko, če traja nad 15 do 23 ur,
– z 1,5 točke, če traja nad 23 do 29 ur,
– z 2 točkama, če traja nad 29 do 46 ur,
– z 2,5 točke, če traja nad 46 do 63 ur,
– s 3 točkami, če traja nad 63 do 79 ur,
– s 3,5 točke, če traja nad 79 ur.
Ne glede na prejšnji odstavek se lahko ovrednoti tudi
nadaljnje izobraževanje in usposabljanje, ki je krajše od 8 ur,
tako, da se trajanje takšnih programov sešteva, pri čemer mora
skupno trajanje obsegati najmanj 8 ur. Obseg skupnega trajanja programov, krajših od 8 ur, se ovrednoti v skladu s prejšnjim
odstavkom tega člena.«.
Dosedanji četrti odstavek se črta.
V dosedanjem petem odstavku, ki postane šesti odstavek,
se beseda »tretjim« nadomesti z besedilom »četrtim in petim«.
9. člen
V 20. členu v prvem odstavku:
1. v razdelku a) se:
– 1. točka spremeni tako, da se glasi:
»(1) enoletno mentorstvo za najmanj tri učence, dijake,
študente ali udeležence izobraževanja odraslih (v nadaljnjem
besedilu: udeleženci izobraževanja) ali enoletno mentorstvo
športni ekipi, zboru, komorni skupini, orkestru oziroma drugi
podobni skupini, ki predstavlja vzgojno-izobraževalne zavode
in je dobila priznanje na tekmovanju ali natečaju izven vzgojnoizobraževalnega zavoda,«,
– v 2. točki besedilo »učence ali druge udeležence izobraževanja in usposabljanja« nadomesti z besedilom »udeležence
izobraževanja«,
– 3. in 4. točka spremenita tako, da se glasita:
»(3) trije praktični nastopi ob hospitaciji študentov,
(4) mentorstvo petim študentom za praktični nastop,«,
– v 5. točki se črta besedilo »oziroma dijaka«,
– 8. točka spremeni tako, da se glasi:
»(8) izvedba petih delavnic z aktivnim sodelovanjem udeležencev izobraževanja ali staršev,«,
– v 19. točki besedilo »učencev ali drugih udeležencev
izobraževanja in usposabljanja« nadomesti z besedilom »udeležencev izobraževanja«,
– v 21. točki besedilo »učenci ali drugimi udeleženci
izobraževanja in usposabljanja« nadomesti z besedilom »udeleženci izobraževanja«,
– 23. točka spremeni tako, da se glasi:
»(23) organizacija enega strokovnega izobraževanja strokovnih delavcev izven zavoda v trajanju najmanj 6 ur,«,
– 25. točka spremeni tako, da se glasi:
»(25) enoletno strokovno delo ocenjevalca pri zunanjem
preverjanju znanja,«,
– v 27. točki besedilo »učencem ali drugim udeležencem
izobraževanja in usposabljanja« nadomesti z besedilom »udeležencem izobraževanja«,
– 29. točka spremeni tako, da se glasi:
»(29) izvedba prireditev in dejavnosti, ki jih za udeležence
izobraževanja organizira šola v času počitnic strnjeno v trajanju
najmanj pet dni;«.
2. v razdelku b):
– se 1. točka spremeni tako, da se glasi:
»(1) mentorstvo oziroma korepetitorstvo za vsake tri udeležence izobraževanja, športno ekipo, zbor, komorno skupino,
orkester ali drugo skupino, ki predstavlja vzgojno-izobraževalne
zavode in se na tekmovanju na državni ravni uvrsti na prva tri
mesta oziroma osvoji plaketo (zlato, srebrno, bronasto),«,
– se v 5. točki besedilo »učencem ali drugim udeležencem izobraževanja in usposabljanja« nadomesti z besedilom
»udeležencem izobraževanja«,
– se v 8. točki beseda »učence« nadomesti z besedilom
»udeležence izobraževanja«,
– se v 10. točki besedilo »učenci ali drugi udeleženci
izobraževanja in usposabljanja« nadomesti z besedilom »udeleženci izobraževanja«,
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– se 11. točka črta,
– dosedanje 12., 13., 14., 15. in 16. točka postanejo 11.,
12., 13., 14. in 15. točka,
– dosedanja 17. točka, ki postane 16. točka, se spremeni
tako, da se glasi:
»(16) organizacija enega tekmovanja na državni ravni
med udeleženci izobraževanja,«,
– dosedanja 18. točka, ki postane 17. točka, se spremeni
tako, da se glasi:
»(17) izvedba enega javnega umetniškega nastopa strokovnega delavca izven zavoda v posameznem letu, z ustrezno
utemeljitvijo strokovnega delavca o prispevku nastopa k vzgojno-izobraževalnemu procesu,«,
– dosedanji 19. in 20. točka postaneta 18. in 19. točka,
– dosedanja 21. točka, ki postane 20. točka, se spremeni
tako, da se glasi:
»(20) recenzija v postopku potrjevanja učnega gradiva, ki
ga je potrdil pristojni strokovni svet,«,
– dosedanja 22. točka, ki postane 21. točka, se spremeni
tako, da se glasi:
»(21) lektoriranje učnega gradiva, ki ga je potrdil pristojni
strokovni svet,«,
– dosedanje 23., 24., 25., 26., 27., 28, 29., 30., 31., 32.,
33. in 34. točka postanejo 22., 23., 24., 25., 26., 27., 28, 29.,
30., 31., 32. in 33. točka.
3. v razdelku c) se:
– 1. in 2. točka spremenita tako, da se glasita:
»(1) priprava ali sodelovanje pri pripravi izobraževalnega
programa oziroma drugega programa s področja vzgoje in
izobraževanja ali učnega načrta oziroma kataloga znanj za posamezno programsko enoto za obravnavo na pristojnem strokovnem svetu, pri čemer se učni načrt oziroma katalog znanj
za posamezno programsko enoto uveljavlja enkrat za vsako
vzgojno-izobraževalno področje ne glede na število programov
s področja vzgoje in izobraževanja, katerih del je uveljavljan
učni načrt oziroma katalog znanj,
(2) izvedba enega javnega umetniškega nastopa strokovnega delavca v organizaciji inštitucije na državnem nivoju v
posameznem letu, z ustrezno utemeljitvijo strokovnega delavca
o prispevku nastopa k vzgojno-izobraževalnemu procesu,«,
– 4. in 5. točka spremenita tako, da se glasita:
»(4) prva objava avtorske raziskovalne naloge ali avtorstvo strokovne knjige, ki obsega najmanj 49 strani,
(5) avtorstvo skladb na zgoščenki ali izdaja zgoščenke
(solist, duo, trio, kvartet, kvintet),«,
– v 6. točki za vejico doda besedilo »ki obsega najmanj
49 strani,«,
– v 7. točki za besedo »ali« doda beseda »tuji«,
– 8. točka spremeni tako, da se glasi:
»(8) najmanj enoletno delo v razvojno‑raziskovalnem
projektu, ne glede na dolžino trajanja projekta, v organizaciji
ministrstva, pristojnega za šolstvo, univerzitetnega ali drugega visokošolskega zavoda, ki izobražuje kadre za področje
šolstva, Pedagoškega inštituta, Zavoda Republike Slovenije
za šolstvo, Centra Republike Slovenije za poklicno izobraževanje, Andragoškega centra Republike Slovenije, Državnega
izpitnega centra, Šole za ravnatelje, Centra šolskih in obšolskih
dejavnosti, Centra Republike Slovenije za mobilnost in evropske programe izobraževanja in usposabljanja ali Slovenskega
šolskega muzeja,«,
– 10., 11., 12. in 13. točka spremenijo tako, da se glasijo:
»(10) organizacija enega tekmovanja na mednarodni
ravni med vzgojno-izobraževalnimi zavodi in udeleženci izobraževanja,
(11) članstvo v odboru za organizacijo mednarodne konference, kongresa, simpozija ali posveta z vsebinskim delom
v obsegu vsaj 6 ur, z udeležbo najmanj tretjine aktivnih udeležencev iz vsaj treh tujih držav,
(12) koordinatorstvo projekta mednarodne učne mobilnosti posameznikov ali manjših partnerstev med vzgojno-izobraževalnimi zavodi v okviru programa Erasmus+,
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(13) obdobje enega mandata sodelovanja v strokovnih
organih na mednarodni ravni na področju vzgoje in izobraževanja;«.
4. v razdelku č) se:
– 1., 2. in 3. točka spremenijo tako, da se glasijo:
»(1) mentorstvo oziroma korepetitorstvo za vsako uvrstitev udeleženca izobraževanja, športne ekipe, zbora, komorne
skupine, orkestra ali druge skupine, ki predstavlja vzgojno-izobraževalne zavode in se na tekmovanju na mednarodni ravni
med predstavniki vzgojno-izobraževalnih zavodov najmanj petih držav uvrsti na prva tri mesta oziroma osvoji plaketo (zlato,
srebrno, bronasto),
(2) samostojni referat na mednarodnem kongresu ali konferenci z vsebinskim delom v obsegu vsaj 6 ur, z udeležbo
najmanj tretjine aktivnih udeležencev iz vsaj treh tujih držav;
vrednoti se izvedba enega referata na posameznem kongresu
ali konferenci v trajanju najmanj 20 minut ter z objavo celotnega referata v zborniku kongresa ali konference s povzetkom v
tujem jeziku,
(3) uvrstitev strokovnega delavca na prva tri mesta oziroma osvojitev plakete (zlate, srebrne, bronaste) na tekmovanju
na mednarodni ravni med predstavniki najmanj petih držav
v posamezni panogi oziroma zvrsti, z ustrezno utemeljitvijo
strokovnega delavca o prispevku dosežka k vzgojno-izobraževalnemu procesu,«.
5. v razdelku d) se:
– 1. točka spremeni tako, da se glasi:
»(1) koordinatorstvo mednarodnega projekta strateškega
sodelovanja s področja izobraževanja programa Erasmus+,«,
– 3. točka spremeni tako, da se glasi:
»(3) avtorstvo učnega gradiva (razen učbenika), ki ga je
potrdil pristojni strokovni svet, in sicer tako, da edinemu avtorju
pripadajo vse točke, če je avtorjev več, pa se deleži določijo
v sorazmerju z dejanskim prispevkom vsakega izmed njih k
ustvaritvi avtorskega dela;«.
6. v razdelku f) se:
– v 1. točki pika nadomesti z vejico,
– za 1. točko doda nova 2. točka, ki se glasi:
»(2) nagrada, ki je strokovnemu delavcu kot posamezniku
podeljena na podlagi zakona, ki ureja nagrade Republike Slovenije na področju šolstva.«.
10. člen
V 22. členu se za šesto alinejo dodata novi sedma in
osma alineja, ki se glasita:
»– končan študijski program za pridobitev izobrazbe prve
ali druge stopnje, končan študijski program, po katerem se pridobi raven izobrazbe, ki v skladu s 15. členom ZViS-E ustreza
izobrazbi prve ali druge stopnje ali opravljen študijski program
za izpopolnjevanje s 4 točkami,
– končan študijski program za pridobitev izobrazbe tretje
stopnje ali končan študijski program, po katerem se pridobi
raven izobrazbe, ki v skladu s 15. členom ZViS-E ustreza izobrazbi tretje stopnje z 8 točkami.«.
Dosedanje sedma, osma, deveta in deseta alineja se
črtajo.
11. člen
V 23. členu v prvem odstavku:
1. v razdelku a) se:
– 8. točka spremeni tako, da se glasi:
»(8) enoletno strokovno delo ocenjevalca pri zunanjem
preverjanju znanja,«.
2. v razdelku b):
– se v 2. točki besedilo »učenci ali drugi udeleženci izobraževanja in usposabljanja« nadomesti z besedilom »udeleženci izobraževanja«,
– se 3. točka črta,
– dosedanje 4., 5., 6. in 7. točka postanejo 3., 4., 5.
in 6. točka,
– dosedanji 8. in 9. točka, ki postaneta 7. in 8. točka, se
spremenita tako, da se glasita:
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»(7) recenzija v postopku potrjevanja učnega gradiva,
ki ga je potrdil pristojni strokovni svet, (8) lektoriranje učnega
gradiva, ki ga je potrdil pristojni strokovni svet,«,
– dosedanje 10., 11., 12., 13., 14., 15., 16., 17., 18. in
19. točka postanejo 9., 10., 11., 12., 13., 14., 15., 16., 17. in
18. točka.
3. v razdelku č) se:
– 1. in 2. točka spremenita tako, da se glasita:
»(1) samostojni referat na mednarodnem kongresu ali
konferenci z vsebinskim delom v obsegu vsaj 6 ur, z udeležbo
najmanj tretjine aktivnih udeležencev iz vsaj treh tujih držav;
vrednoti se izvedba enega referata na posameznem kongresu
ali konferenci v trajanju najmanj 20 minut ter z objavo celotnega referata v zborniku kongresa ali konference s povzetkom v
tujem jeziku,
(2) uvrstitev zaposlenega na prva tri mesta ali osvojitev
plakete (zlate, srebrne, bronaste) na tekmovanju na mednarodni ravni med predstavniki najmanj petih držav v posamezni
panogi oziroma zvrsti, z ustrezno utemeljitvijo zaposlenega o
prispevku dosežka k opravljanju dela,«.
4. v razdelku d) se:
– 2. točka spremeni tako, da se glasi:
»(2) avtorstvo učnega gradiva (razen učbenika), ki ga je
potrdil pristojni strokovni svet, in sicer tako, da edinemu avtorju
pripadajo vse točke, če je avtorjev več, pa se deleži določijo
v sorazmerju z dejanskim prispevkom vsakega izmed njih k
ustvaritvi avtorskega dela;«.
5. v razdelku f) se:
– v 1. točki pika nadomesti z vejico,
– za 1. točko doda nova 2. točka, ki se glasi:
»(2) nagrada, ki je strokovnemu delavcu kot posamezniku
podeljena na podlagi zakona, ki ureja nagrade Republike Slovenije na področju šolstva.«.
12. člen
Priloga 1 in priloga 2 se nadomestita z novo prilogo 1 in
prilogo 2, ki sta sestavni del tega pravilnika.
PREHODNI IN KONČNA DOLOČBA
13. člen
Ne glede na spremenjeni 17., 20. in 23. člen pravilnika se predavanje, delavnica oziroma samostojni referat na
mednarodnem kongresu, konferenci ali posvetu, izvedeni do
31. avgusta 2020, vrednotijo in točkujejo v skladu s Pravilnikom
o napredovanju zaposlenih v vzgoji in izobraževanju v nazive
(Uradni list RS, št. 54/02, 123/08, 44/09 in 18/10).
14. člen
Postopki napredovanja, začeti pred začetkom uporabe
tega pravilnika, se zaključijo v skladu s Pravilnikom o napredovanju zaposlenih v vzgoji in izobraževanju v nazive (Uradni list
RS, št. 54/02, 123/08, 44/09 in 18/10).
15. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne 1. septembra 2020.
Št. 0070-15/2020
Ljubljana, dne 17. avgusta 2020
EVA 2020-3330-0013
Prof. dr. Simona Kustec Lipicer
ministrica
za izobraževanje, znanost in šport
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PRILOGA 1
Prostor za prejemno štampiljko:

________________________________________
________________________________________
(ime in sedež zavoda zaposlitve)

Številka: _________________
Datum: __________________
(izpolni zavod)

PREDLOG
ZA NAPREDOVANJE ZAPOSLENIH V VZGOJI IN IZOBRAŽEVANJU V NAZIVE
I.
_______________________________________________________________________ v skladu s
(ime in priimek ravnatelja oz. direktorja ali predsednika sveta zavoda)

6. členom in v povezavi s 4. členom* Pravilnika o napredovanju zaposlenih v vzgoji in izobraževanju v
nazive predlagam, da

________________________________________________, rojen-a _________________________
(ime in priimek strokovnega delavca)

davčna številka
s stalnim prebivališčem ____________________________________________________________________,
(ulica, hišna številka, poštna številka, kraj)

ki opravlja delo na delovnem mestu (predmet, modul, program):

_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
napreduje v naziv _________________________________________ (mentor, svetovalec oz. svetnik).

II.
IZPOLNJEVANJE SPLOŠNIH POGOJEV
1. Izobrazba
a) navedba končanega študijskega programa za pridobitev izobrazbe in smer (prepis iz diplome):
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
strokovni oz. znanstveni naslov (prepis iz diplome): _________________________________________
________________________________________________________, dne: _____________________
izdajatelj listine o končanem izobraževanju: _______________________________________________
__________________________________________________________________________________
* - kadar predlog za napredovanje v naziv vlaga ravnatelj oz. direktor ali svet šole, vrtca oz. zavoda
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b) navedba končanega študijskega programa za pridobitev izobrazbe in smer (prepis iz diplome):
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
strokovni oz. znanstveni naslov (prepis iz diplome): _________________________________________
________________________________________________________, dne: _____________________
izdajatelj listine o končanem izobraževanju: _______________________________________________
__________________________________________________________________________________
c) navedba končanega srednješolskega izobraževalnega programa (se navaja, če je pogoj za zasedbo
delovnega mesta):
__________________________________________________________________________________
naziv: ___________________________________________________, dne: _____________________
izdajatelj listine o končanem izobraževanju: _______________________________________________
__________________________________________________________________________________
d) navedba študijskega programa za izpopolnjevanje izobrazbe (prepis iz potrdila):
_________________________________________________________________________________
dne: _____________________
izdajatelj listine o končanem izobraževanju: _______________________________________________
__________________________________________________________________________________
Strokovni delavec je pridobil:
a) pedagoško-andragoško izobrazbo dne __________________________________________________
b) specialnopedagoško izobrazbo za področje: ______________________________________________
___________________________________________________________, dne: _________________
Strokovni delavec je pridobil izobrazbo v tujini (se navaja in priloži dokazilo k predlogu, če se s tem izkazuje
pogoj za zasedbo delovnega mesta):
a) mnenje o vrednotenju v tujini pridobljene izobrazbe:
številka in datum izdaje mnenja: _______________________________________________________
(izdajatelj mnenja: ENIC-NARIC center, MIZŠ)

b) odločba o priznanju poklicne kvalifikacije za opravljanje reguliranega poklica na področju vzgoje in
izobraževanja:
številka in datum izdaje odločbe: _______________________________________________________
(izdajatelj odločbe: MIZŠ)
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Izobrazba strokovnega delavca:
a) je ustrezna za opravljanje dela na delovnem mestu, na katerega je razporejen
b) ni ustrezna za opravljanje dela na delovnem mestu, na katerega je razporejen, vendar mu ________
člen Zakona o ______________________________________________________________________
dovoljuje opravljanje dela
c) ni ustrezna za opravljanje dela na delovnem mestu, na katerega je razporejen.
2. Strokovni izpit
Strokovni delavec je opravil strokovni izpit za področje: _________________________________________
_______________________________________________________________, dne _________________,
izdajatelj listine: _______________________________________________________________________.

3. Delovne izkušnje izven vzgoje in izobraževanja (se navaja, če je pogoj za zasedbo delovnega mesta):
Strokovni delavec ima _______ let, _______ mesecev, ________ dni delovnih izkušenj, pridobljenih v
_____________________________________________________________________________________.

III.
IZPOLNJEVANJE POSEBNIH POGOJEV
Strokovni delavec ima naziv _______________________, ki ga je pridobil z odločbo o podelitvi naziva
(mentor oz. svetovalec)

številka: __________________________________, naziv pa mu je podeljen z dnem: ______________.

1. Doba zaposlitve
Strokovni delavec ima do dneva vložitve predloga:
___________ let, _________ mesecev, _________ dni skupne delovne dobe,
od tega __________ let, __________ mesecev, _________ dni delovne dobe v vzgoji in izobraževanju.
Strokovni delavec je opravljal pripravništvo od ___________ do __________ (podatek se navede le v
primeru, da strokovni delavec še nima naziva).
Pripravništvo je opravljal na:
a) pripravniškem mestu,
b) prostem delovnem mestu.
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2. Delovna uspešnost
Strokovni delavec je (se označi):
a) uspešen pri svojem delu,
b) nadpovprečno uspešen pri svojem delu.

3. Programi nadaljnjega izobraževanja in usposabljanja oz. pridobljena dodatna funkcionalna znanja
Strokovni delavec je v skladu s 16., 19., oziroma 22. členom pravilnika zbral __________ točk za uspešno
končane programe nadaljnjega izobraževanja in usposabljanja, oz. pridobljena dodatna funkcionalna znanja, in
sicer:
Naziv nadaljnjega izobraževanja in usposabljanja
pridobljenega dodatnega funkcionalnega znanja

oz. v času od (datum) – do (datum) število točk

4. Dodatno strokovno delo
Strokovni delavec je opravil dodatno strokovno delo, ki je v skladu s 17., 20. oziroma 23. členom pravilnika
skupaj vrednoteno:


po a razdelku s ________ točkami,



po b razdelku s ________ točkami,



po c, č, d, e in f razdelkih skupaj s _________ točkami, in sicer:

Opis dodatnega strokovnega dela*

v času

število točk po členu

razdelku

alineji
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* Prepis iz potrdil o opravljenem dodatnem strokovnem delu (naslov, datum ipd.)

___________________________________________________________ izjavljam, da so vsi podatki,
(ime in priimek ravnatelja oz. direktorja)

navedeni v predlogu za napredovanje resnični, točni in popolni, za kar prevzemam materialno in
kazensko odgovornost.
ŽIG

_________________________

(podpis ravnatelja oz. direktorja ali
predsednika sveta zavoda)

SOGLASJE STROKOVNEGA DELAVCA
Podpisani-a ____________________________________ soglašam s predlogom za moje napredovanje v naziv
(ime in priimek strokovnega delavca)

___________________________________ in z obdelavo osebnih podatkov v postopku uveljavljanja pravice do
(mentor, svetovalec oz. svetnik)

napredovanja v naziv in za analitične potrebe ministrstva, pristojnega za šolstvo, v skladu s 135.d členom
Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja, zakonodajo o varstvu osebnih podatkov in v
skladu s tem pravilnikom.
________________________
(podpis strokovnega delavca)

Priloge:
- mnenje o predlogu za napredovanje (opredeljuje ga 15. in 18. člen pravilnika; navede se št. vseh strokovnih
delavcev v zavodu in št. strokovnih delavcev, ki so glasovali za napredovanje),
- fotokopije dokazil o zaključenem nadaljnjem izobraževanju in usposabljanju oziroma dodatnih funkcionalnih
znanjih ter opravljenem dodatnem strokovnem delu, ki jih za posamezni naziv določa pravilnik v 6. členu.
Predlog poslati na naslov: Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, Masarykova cesta 16,1000 Ljubljana
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Prostor za prejemno štampiljko:

PRILOGA 2

Datum: _______________

PREDLOG
ZA NAPREDOVANJE STROKOVNEGA DELAVCA,
ZAPOSLENEGA V VZGOJI IN IZOBRAŽEVANJU, V NAZIVE
I.
____________________________________________________, rojen-a ____________________________
(ime in priimek strokovnega delavca)

davčna številka
s stalnim prebivališčem _____________________________________________________________________,
(ulica, hišna številka, poštna številka, kraj)

zaposlen-a v ______________________________________________________________________________,
kjer opravljam delo na delovnem mestu (predmet, modul, program):
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
v skladu s 7. členom in v povezavi z drugim odstavkom 5. člena* Pravilnika o napredovanju zaposlenih v
vzgoji in izobraževanju v nazive vlagam predlog za napredovanje v naziv ___________________________.
(mentor, svetovalec oz. svetnik)

II.
IZPOLNJEVANJE SPLOŠNIH POGOJEV
1. Izobrazba
a) navedba končanega študijskega programa za pridobitev izobrazbe in smer (prepis iz diplome):
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
strokovni oz. znanstveni naslov (prepis iz diplome): ________________________________________
_______________________________________________________, dne: _____________________
izdajatelj listine o končanem izobraževanju: ______________________________________________
_________________________________________________________________________________

* - kadar strokovni delavec predlog za napredovanje v naziv vlaga sam
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b) navedba končanega študijskega programa za pridobitev izobrazbe in smer (prepis iz diplome):
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
strokovni oz. znanstveni naslov (prepis iz diplome): _________________________________________
________________________________________________________, dne: _____________________
izdajatelj listine o končanem izobraževanju: _______________________________________________
__________________________________________________________________________________
c) navedba končanega srednješolskega izobraževalnega programa (se navaja, če je pogoj za zasedbo
delovnega mesta):
__________________________________________________________________________________
naziv: ___________________________________________________, dne: _____________________
izdajatelj listine o končanem izobraževanju: _______________________________________________
__________________________________________________________________________________
d) navedba študijskega programa za izpopolnjevanje izobrazbe (prepis iz potrdila):
_________________________________________________________________________________
dne: _____________________
izdajatelj listine o končanem izobraževanju: _______________________________________________
__________________________________________________________________________________
Pridobil sem tudi:
a) pedagoško-andragoško izobrazbo dne: _________________________________________________
b) specialnopedagoško izobrazbo za področje: ______________________________________________
___________________________________________________________, dne: _________________
Izobrazbo sem pridobil v tujini:
a) mnenje o vrednotenju v tujini pridobljene izobrazbe (se navaja in priloži dokazilo k predlogu, če se s tem
izkazuje pogoj za zasedbo delovnega mesta):
številka in datum izdaje mnenja: _______________________________________________________
(izdajatelj mnenja: ENIC-NARIC center, MIZŠ)

b) odločba o priznanju poklicne kvalifikacije za opravljanje reguliranega poklica na področju vzgoje in
izobraževanja:
številka in datum izdaje odločbe: _______________________________________________________
(izdajatelj odločbe: MIZŠ)
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Moja izobrazba:
a) je ustrezna za opravljanje dela na delovnem mestu, na katerega sem razporejen
b) ni ustrezna za opravljanje dela na delovnem mestu, na katerega sem razporejen, vendar mi _________
člen Zakona o _______________________________________________________________________
dovoljuje opravljanje dela
c) ni ustrezna za opravljanje dela na delovnem mestu, na katerega sem razporejen.

2. Strokovni izpit
Opravil sem strokovni izpit za področje: ________________________________________________________
___________________________________________________________________, dne _________________,
izdajatelj listine: ___________________________________________________________________________.

3. Delovne izkušnje izven vzgoje in izobraževanja (se navaja, če je pogoj za zasedbo delovnega mesta):
Imam _______ let, _______ mesecev, ________ dni delovnih izkušenj, pridobljenih v ___________________
________________________________________________________________________________________.

III.
IZPOLNJEVANJE POSEBNIH POGOJEV
Podeljen mi je naziv _______________________, ki sem ga pridobil z odločbo o podelitvi naziva
(mentor oz. svetovalec)

številka: ______________________________, naziv pa mi je podeljen z dnem:____________________.
1. Doba zaposlitve
Do dneva vložitve predloga imam:
___________ let, _________ mesecev, _________ dni skupne delovne dobe,
od tega __________ let, __________ mesecev, _________ dni delovne dobe v vzgoji in izobraževanju.
Pripravništvo sem opravljal od __________ do __________, in sicer na (podatek se navede le v primeru,
da strokovni delavec še nima naziva):
a) pripravniškem mestu,
b) prostem delovnem mestu.
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2. Programi nadaljnjega izobraževanja in usposabljanja oz. pridobljena dodatna funkcionalna znanja
V skladu s 16., 19., oziroma 22. členom pravilnika sem zbral __________ točk za uspešno končane programe
nadaljnjega izobraževanja in usposabljanja, oz. pridobljena dodatna funkcionalna znanja, in sicer:
Naziv nadaljnjega izobraževanja in usposabljanja
pridobljenega dodatnega funkcionalnega znanja

oz. v času od (datum) – do (datum) število točk

3. Dodatno strokovno delo
Opravil sem dodatno strokovno delo, ki je v skladu s 17., 20. oziroma 23. členom pravilnika skupaj vrednoteno:


po a razdelku s ________ točkami,



po b razdelku s ________ točkami,



po c, č, d, e in f razdelkih skupaj s _________ točkami, in sicer:

Opis dodatnega strokovnega dela*

v času

število
točk

po členu

razdelku

alineji
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* Prepis iz priloženih dokazil o opravljenem dodatnem strokovnem delu (naslov, datum ipd.)

___________________________________________________izjavljam, da so vsi podatki, navedeni v
(ime in priimek strokovnega delavca)

predlogu za napredovanje resnični, točni in popolni, za kar prevzemam materialno in kazensko
odgovornost. Soglašam z obdelavo osebnih podatkov v postopku uveljavljanja pravice do napredovanja v
naziv in za analitične potrebe ministrstva, pristojnega za šolstvo, v skladu s 135.d členom Zakona o organizaciji
in financiranju vzgoje in izobraževanja, zakonodajo o varstvu osebnih podatkov in v skladu s tem pravilnikom.

_________________________
(podpis strokovnega delavca)

Priloge:
- mnenje o predlogu za napredovanje (opredeljuje ga 15. in 18. člen pravilnika; navede se št. vseh strokovnih
delavcev v zavodu in št. strokovnih delavcev, ki so glasovali za napredovanje),
- ocena delovne uspešnosti,
- fotokopije dokazil o zaključenem nadaljnjem izobraževanju in usposabljanju oziroma dodatnih funkcionalnih
znanjih ter opravljenem dodatnem strokovnem delu.
Predlog poslati na naslov: Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, Masarykova cesta 16,1000 Ljubljana
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Odločba o prenehanju ustanove »Fundacija
EST, Evropa poje skupaj, Europe sings
together, ustanova«

Ministrstvo za kulturo na podlagi prvega odstavka 3. člena
in drugega odstavka 32. člena Zakona o ustanovah (Uradni list
RS, št. 70/05 – uradno prečiščeno besedilo in 91/05 – popr.) v
upravni zadevi prenehanja ustanove »Fundacija EST, Evropa
poje skupaj, Europe sings together, ustanova« izdaja

ODLOČBO
o prenehanju ustanove »Fundacija EST, Evropa
poje skupaj, Europe sings together, ustanova«
1. Ministrstvo za kulturo izdaja soglasje k odločitvi uprave
o prenehanju ustanove »Fundacija EST, Evropa poje skupaj,
Europe sings together, ustanova« s sedežem Log 97, 2345
Bistrica ob Dravi, matična številka 4101936000.
2. V tem postopku stroški niso nastali.
Št. 0140-41/2020/3
Ljubljana, dne 15. junija 2020
EVA 2020-3340-0004
Dr. Vasko Simoniti
minister
za kulturo

2143.

Naznanilo o odobritvi osme spremembe
Programa razvoja podeželja Republike
Slovenije za obdobje 2014–2020

Na podlagi šestega odstavka 76. člena Uredbe o spremembah in dopolnitvah Uredbe o izvajanju ukrepa naložbe v
osnovna sredstva in podukrepa podpora za naložbe v gozdarske tehnologije ter predelavo, mobilizacijo in trženje gozdarskih
proizvodov iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije
za obdobje 2014–2020 (Uradni list RS, št. 89/20) ministrica za
kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano objavlja

NAZNANILO
o odobritvi osme spremembe Programa
razvoja podeželja Republike Slovenije
za obdobje 2014–2020
Ministrica za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano naznanja prejetje Izvedbenega sklepa Komisije št. C(2020) 5189 z
dne 23. 7. 2020 o odobritvi spremembe programa razvoja
podeželja za Slovenijo za podporo iz Evropskega kmetijskega
sklada za razvoj podeželja in spremembi Izvedbenega sklepa
C(2015) 849 z dne 13. februarja 2015 CCI 2014SI06RDNP001.
Št. 007-304/2020
Ljubljana, dne 19. avgusta 2020
EVA 2020-2330-0104
Dr. Aleksandra Pivec
ministrica
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
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OBČINE
BREŽICE
2144.

Sklep o spremembi in dopolnitvi Sklepa
o začetku priprave občinskega podrobnega
prostorskega načrta za poslovno cono
Slovenska vas, SLV-01

Na podlagi 273. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17) v povezavi s 57., 61. in 61.a členom
Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07,
70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C,
57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12, 76/14 – odl. US, 14/15
– ZUUJFO in 61/17 – ZUreP-2) in 33. člena Statuta Občine
Brežice (Uradni list RS, št. 10/09 in 3/10) je župan Občine
Brežice sprejel

Št.

2. člen
V prvem odstavku 1. člena se za oznako »SLV-01« doda
besedilo » – sever«.
V drugem odstavku 1. člena se besedilo spremeni tako,
da glasi:
»(2) V skladu z Odlokom o občinskem prostorskem načrtu
Občine Brežice (v nadaljevanju: OPN) je za enoto urejanja prostora SLV-01 predviden način urejanja z občinskim podrobnim
prostorskim načrtom. Območje je opredeljeno z namensko rabo
IG – gospodarske cone. OPPN se v skladu s četrtim odstavkom
142. člena OPN izdela za del obravnavane enote urejanja prostora, ki obsega severni del območja SLV-01.«
3. člen
V 2. členu se doda nov tretji odstavek, ki glasi:
»(3) Ker se južni del cone nahaja v območju občasnih
poplav in je za to območje potrebna izdelava dodatnih študij, ki
terjajo daljši čas priprave ter podaljšujejo čas izdelave OPPN,
se OPPN zaradi izraženih investicijskih potreb v prvi fazi izdeluje za območje severnega dela cone.«
Tretji odstavek 2. člena se preštevilči v nov četrti odstavek.
4. člen
V drugem odstavku 3. člena se besedilo spremeni tako,
da glasi:
»(2) Območje OPPN se nanaša na severni del območja
enote urejanja prostora SLV-01, ki obsega območje severno
od osrednje interne ceste in je velikosti cca 13 ha. Natančno
območje se definira v fazi izdelave osnutka OPPN.«
5. člen
V prvem odstavku 5. člena se besedilo spremeni tako,
da glasi:
»(1) Okvirni roki za pripravo OPPN:
FAZA:
ROKI (dni max):
1. Izdelava osnutka OPPN
20
2. Pridobivanje smernic in odločbe o CPVO
30
3. Usklajevanje smernic in izdelava
dopolnjenega osnutka OPPN
15
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4. Javna razgrnitev in javna obravnava
30
5. Priprava stališč do pripomb
10
6. Predstavitev OS in odborom – 1. branje
(**)
7. Izdelava predloga OPPN
5
8. Pridobivanje mnenj
30
9. Priprava usklajenega predloga OPPN
5
10. Predstavitev OS in odborom – sprejem
(**)
11. Izdelava končnega dokumenta OPPN
10
12. Objava v uradnem listu
10
(**) Prilagoditev terminom zasedanj OS in odborov«
6. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 3505-6/2018
Brežice, dne 17. avgusta 2020
Župan
Občine Brežice
Ivan Molan

SKLEP
o spremembi in dopolnitvi Sklepa o začetku
priprave občinskega podrobnega prostorskega
načrta za poslovno cono Slovenska vas, SLV-01
1. člen
Dopolni se naslov akta tako, da glasi: »Sklep o začetku
priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za poslovno cono Slovenska vas, SLV-01 – sever«.
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LOG - DRAGOMER
2145.

Obvestilo vlagateljem pripomb in predlogov
na dopolnjen osnutek Odloka o občinskem
prostorskem načrtu Občine Log - Dragomer
in Okoljsko poročilo za občinski prostorski
načrt Občine Log - Dragomer

Na podlagi 50. in 60. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10
– ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A,
109/12, 76/14 – odl. US, 14/15 – ZUUJFO in 61/17 – ZUreP-2),
273. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17)
in 30. člena Statuta Občine Log - Dragomer (Uradni list RS,
št. 33/07) župan Občine Log - Dragomer objavlja

OBVESTILO
vlagateljem pripomb in predlogov na dopolnjen
osnutek Odloka o občinskem prostorskem
načrtu Občine Log - Dragomer in Okoljsko
poročilo za občinski prostorski načrt Občine
Log - Dragomer
Občina Log - Dragomer obvešča vse, ki so podali pripombe in predloge na javno razgrnjeno gradivo v prvi in drugi
javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka Odloka o občinskem
prostorskem načrtu Občine Log - Dragomer in Okoljskega
poročila za občinski prostorski načrt Občine Log - Dragomer
in drugo zainteresirano javnost, da bo preučila pripombe in
predloge javnosti in do njih zavzela stališča, ki bodo javno
objavljena na spletni strani Občine Log - Dragomer, na naslovu http://www.log-dragomer.si in na oglasni deski Občine
Log - Dragomer.
Stališča bodo objavljena le z navedbo parcelne številke,
katastrske občine in oznako pripombe in ne z osebnimi podatki.
Obvestilo se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, v
glasilu Naš časopis in na spletni strani Občine Log - Dragomer.
Št. 3500-9/2016
Dragomer, dne 27. julija 2020
Župan
Občine Log - Dragomer
Miran Stanovnik
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2146.

Sklep o pripravi občinskega podrobnega
prostorskega načrta za javno povezovalno
pot »Vrtec« (znotraj EUP ME53-OPPN*,
ME55-OPPN* in ME 58-OPPN*)

Na podlagi 119. in 110. člena Zakona o urejanju prostora
(Uradni list RS, št. 61/17; v nadaljevanju: ZUreP-2) in 30. člena Statuta Občine Mežica (Uradni list RS, št. 33/07) je župan
Občine Mežica dne 22. 7. 2020 sprejel

SKLEP
o pripravi občinskega podrobnega prostorskega
načrta za javno povezovalno pot »Vrtec« (znotraj
EUP ME53-OPPN*, ME55-OPPN*
in ME 58-OPPN*)
1. člen
(splošno – potrditev izhodišč)
(1) S tem sklepom se začne priprava Občinskega podrobnega prostorskega načrta za javno povezovalno pot »Vrtec«
(znotraj EUP ME53-OPPN*, ME55-OPPN* in ME 58-OPPN*)
– v nadaljevanju: OPPN.
(2) Hkrati se potrdijo tudi Izhodišča za pripravo občinskega podrobnega prostorskega načrta za javno povezovalno pot »Vrtec« (znotraj EUP ME53-OPPN*, ME55-OPPN* in
ME 58-OPPN*) – v nadaljevanju: Izhodišča, ki jih je izdelal ZUM
Urbanizem, planiranje, projektiranje, d.o.o., št. proj. 20026.
2. člen
(območje OPPN)
(1) Območje OPPN se nahaja v središču mesta Mežica,
znotraj stavbnega otoka Partizanska cesta–Malgajeva ulica–
Ulica kralja Matjaža–Šolska pot. Sega v tri enote urejanja prostora: ME53-OPPN*, ME55-OPPN* in ME 58-OPPN*.
(2) OPPN je predviden na zemljiščih s parc. št. 633/1,
634/10, 636, 637/1, 638/1 in 638/2; vse k.o. Mežica.
(3) Velikost območja OPPN znaša 0,21 ha in se lahko zaradi usmeritev smernic nosilcev urejanja prostora tudi spremeni
(bodisi poveča ali zmanjša).
3. člen
(predmet in namen načrtovanja)
(1) OPPN se izdela za dostopno-dovozno pot v obliki skupnega prometnega prostora kot konkretno investicijsko
namero na območju EUP ME53-OPPN*, ME55-OPPN* in ME
58-OPPN*. Rešitve se uskladijo s sosednjimi območji.
(2) Namen prostorske ureditve je:
– ureditev skupnega prometnega prostora javnega prostora oziroma prometne površine, kjer ni delitve glede na različne uporabnike prostora oziroma motorizirane in nemotorizirane
udeležence v prometu (npr. na vozne pasove in pločnike),
temveč vsi udeleženci souporabljajo vso površino, pri čemer
imajo pešci prednost;
– zagotovitev varnega dostopa in dovoza ter odvoza otrok
v Vrtec Mežica z ureditvijo območja kratkočasnega parkiranja
za le-te v navezavi s preurejanjem regionalne ceste RII-425
skozi Mežico;
– zagotovitev izvajanja pravic in dolžnosti, izhajajočih iz
določil Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu
»ME58-OPPN* (Stoparjevi travniki)«, Uradni list RS, št. 32/17;
– zagotovitev peš prehodnosti stavbnega otoka Partizanska cesta–Malgajeva ulica–Ulica kralja Matjaža–Šolska pot v
smeri vzhod-zahod, delno tudi sever-jug;
– določitev parametrov za urejanje severnega in zahodnega roba območja Vrtec Mežica;
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– zavarovanje vedut, urejenosti in zasajenosti odprtega
javnega zelenega prostora Angleškega parka (okolica Bargetove vile).
4. člen
(način pridobitve strokovne rešitve)
Pri pripravi rešitve se upoštevajo naslednje izdelane strokovne podlage:
– Strokovne podlage za pripravo postopkov predvidenih PA (dveh ali več) na območju EUP ME53-OPPN*. Studio
Perspektiva d.o.o. Št. 02/2018-SP. Ravne na Koroškem, april
2018.
– Idejna zasnova za javno povezovalno pot »Vrtec«. Lesoteka d.o.o. Št. 138/2019. Slovenj Gradec, maj 2019.
5. člen
(nosilci urejanja prostora in drugi udeleženci)
(1) Pripravljavec, pobudnik in naročnik: Občina Mežica.
(2) Načrtovalec: ZUM Urbanizem, planiranje, projektiranje, d.o.o.,Grajska ulica 7, 2000 Maribor.
(3) Nosilci urejanja prostora, ki sodelujejo v postopku
CPVO in od katerih se pridobi mnenje o verjetnosti pomembnejših vplivov OPPN na okolje oziroma konkretne smernice so:
– Zavod RS za varstvo narave, Območna enota Maribor,
Pobreška cesta 20, 2000 Maribor,
– Ministrstvo za kulturo, Direktorat za kulturno dediščino,
Maistrova ul. 10, 1000 Ljubljana,
– Ministrstvo za okolje in prostor, Direkcija RS za vode,
Hajdrihova 28c, 1000 Ljubljana,
– Zavod za gozdove, Območna enota Slovenj Gradec,
Vorančev trg 1, 2380 Slovenj Gradec,
– Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Direktorat za kmetijstvo, Dunajska 22, 1000 Ljubljana,
– Ministrstvo za zdravje, Direktorat za javno zdravje, Štefanova ulica 5, 1000 Ljubljana.
(4) Izhodišča se skupaj s prejetimi mnenji iz prejšnjega
odstavka pošlje Ministrstvu za okolje in prostor, Direktoratu za
okolje, Sektorju za strateško presojo vplivov na okolje, Dunajska 48, 1000 Ljubljana, za odločitev o tem ali je treba v postopku priprave OPPN izvesti celovito presojo vplivov na okolje.
(5) Nosilci urejanja prostora, ki podajo mnenja na osnutek
in nato na predlog OPPN so:
– Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje, Vojkova c. 61, 1000 Ljubljana,
– Ministrstvo za okolje in prostor, Direkcija RS za vode,
Sektor območja Drave, Krekova 17, 2000 Maribor,
– Ministrstvo za infrastrukturo, Direktorat za kopenski
promet, Langusova ulica 4, 1000 Ljubljana,
– Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, OE Maribor, Slomškov trg 6, 2000 Maribor,
– Občina Mežica, Trg Svobode 1, 2392 Mežica,
– Občina Mežica, Medobčinska uprava za Mežiško dolino,
Trg svobode 1, 2392 Mežica,
– Javno komunalno podjetje LOG, Dobja vas 187,
2390 Ravne na Koroškem,
– Komunala Mežica, Trg Svobode 1, 2392 Mežica,
– Petrol Energetika, d.o.o., Koroška cesta 14, 2390 Ravne
na Koroškem,
– Elektro Celje d.d., Vrunčeva ulica 2a, 3000 Celje.
(6) Če se v postopku priprave OPPN ugotovi, da je treba
pridobiti mnenja še drugih nosilcev urejanja prostora, se le-ta
pridobijo v postopku.
6. člen
(postopek in roki za pripravo OPPN)
Terminski plan priprave in sprejemanja OPPN je predvidoma naslednji:
– javna objava sklepa in izhodišč za pripravo OPPN v
prostorskem informacijskem prostoru (spletni strani občine)
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in poziv državnim nosilcem urejanja prostora, ki sodeluje-jo
pri celoviti presoji vplivov na okolje (v nadaljevanju: CPVO),
da podajo mnenje o verjetnosti pomembnejših vplivov OPPN
na okolje oziroma konkretne smernice) – 30 dni od prejema
poziva,
– pridobitev identifikacijske številke prostorskega akta –
21 dni od sprejema sklepa in izhodišč na pristojnem ministrstvu,
– ministrstvo, pristojno za okolje, na podlagi mnenj državnih nosilcev urejanja prostora, ki sodelujejo pri CPVO, odloči
ali je potrebno izvesti CPVO – v 21 dneh od prejema vloge s
priloženimi mnenji nosilcev urejanja prostora,
– priprava osnutka OPPN (v času priprave osnutka se
vključi zainteresirano javnost) in elaborata ekonomike – 15 dni
po prejetju odločitve glede potrebnosti izvedbe CPVO,
– če je za OPPN potrebno izvesti CPVO, je za potrebe
postopka CPVO potrebno izdelati okoljsko poročilo – okvirni rok
izdelave okoljskega poročila je 30 dni,
– objava osnutka OPPN in okoljskega poročila (če je bilo
okoljsko poročilo pripravljeno) v prostorskem informacijskem
sistemu (na spletni strani občine),
– poziv nosilcem urejanja prostora, da podajo mnenje k
objavljenemu gradivu osnutka OPPN (če je potrebno izvesti
CPVO, nosilci urejanja prostora, ki sodelujejo pri CPVO, hkrati
z mnenjem podajo tudi mnenje o sprejemljivosti vplivov izvedbe
OPPN na okolje ali mnenje o ustreznosti okoljskega poročila) –
30 dni od prejema poziva (na zahtevo nosilca urejanja prostora
se lahko rok podaljša za največ 30 dni),
– ministrstvo, pristojno za okolje, po prejemu mnenj državnih nosilcev urejanja prostora, ki sodelujejo pri CPVO, odloči
glede ustreznosti okoljskega poročila (odloči, da je okoljsko
poročilo ustrezno ali pa zahteva njegovo dopolnitev) – v roku
30 dni od prejema vloge s priloženimi mnenji nosilcev urejanja
prostora,
– dopolnitev osnutka OPPN (in ev. dopolnitev okoljskega
poročila) – 15 dni po prejemu mnenj nosilcev urejanja prostora
oziroma v roku 15 dni po prejemu odločitve glede ustreznosti
okoljskega poročila,
– objava javnega naznanila o javni razgrnitvi in javni
obravnavi osnutka OPPN (in okoljskega poročila) – objava
javnega naznanila na krajevno običajen način in v svetovnem
spletu najmanj 7 dni pred začetkom javne razgrnitve,
– javna razgrnitev dopolnjenega osnutka OPPN (in okoljskega poročila), po pridobitvi mnenj in po pridobitvi odločitve
glede ustreznosti okoljskega poročila, v prostorskem informacijskem sistemu (na spletni strani občine) – 30 dni,
– izvedba javne obravnave v času javne razgrnitve,
– priprava stališč do pripomb in predlogov javnosti –
15 dni po zaključku javne razgrnitve,
– javna objava stališč, zavzetih do pripomb in predlogov
javnosti, v prostorskem informacijskem sistemu in na krajevno
običajen način – 7 dni po potrditvi stališč s strani župana,
– na podlagi sprejetih stališč priprava predloga OPPN –
15 dni,
– objava predloga OPPN (in okoljskega poročila) v prostorskem informacijskem sistemu (na spletni strani občine),
– poziv nosilcem urejanja prostora, da podajo mnenje
k objavljenemu gradivu predloga OPPN (hkrati z mnenjem
podajo tudi mnenje o sprejemljivosti vplivov izvedbe OPPN na
okolje, če tega niso podali že v mnenju na osnutek OPPN) –
30 dni od prejema poziva,
– vloga ministrstvu, pristojnemu za okolje (če je potrebno izvesti CPVO), da ugotovi, ali so vplivi izvedbe predloga
OPPN na okolje sprejemljivi – 30 dni po prejemu vloge s
priloženimi mnenji nosilcev urejanja prostora, ki sodelujejo
pri CPVO,
– priprava predloga OPPN, usklajenega s pridobljenimi
mnenji – 7 dni po pridobitvi mnenj nosilcev urejanja prostora,
– objava usklajenega predloga OPPN (in okoljskega poročila) v prostorskem informacijskem sistemu (na spletni strani
občine),
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– objava odloka v uradnem glasilu,
– priprava končnega elaborata OPPN – v času do začetka
veljavnosti odloka,
– posredovanje končnega OPPN ministrstvu, pristojnemu
za prostor – 7 dni po pridobitvi končnega OPPN.
7. člen
(načrt vključevanja javnosti)
(1) V okviru postopka priprave OPPN je bila 19. 9. 2019
organizirana predhodna prostorska delavnica. Na terenu je
bila predstavljena z OPPN načrtovana ureditev, udeleženci
delavnice pa so imeli možnost podati svoja stališča glede
le-te.
(2) Osnutek OPPN, dopolnjen glede na pridobljena mnenja k osnutku, (in okoljsko poročilo, ko je potrebno izvesti postopek CPVO) se javno razgrne v prostorskem informacijskem
sistemu (na spletni strani občine) in na krajevno značilen način.
Za javno razgrnitev se pripravi povzetek za javnost. V času
javne razgrnitve se izvede javno obravnavo razgrnjenih gradiv.
V času javne razgrnitve se javnost tudi seznani z morebitnim
nasprotjem interesov.
(3) Stališča do pripomb in predlogov javnosti se javno
objavi (na spletni strani občine in na krajevno značilen način),
z njimi se tudi osebno seznani predlagatelje pripomb (v kolikor
podajo svoj naslov).
8. člen
(obveznosti v zvezi s financiranjem)
Stroške priprave prostorskega akta in postopka nosi Občina Mežica.
9. člen
(objava in začetek veljavnosti sklepa)
(1) Ta sklep se pošlje pristojnem ministrstvu (vključno
s priloženimi izhodišči) za potrebe pridobitve identifikacijske
številke prostorskemu aktu. Ministrstvo sklep o pripravi s pripadajočim gradivom evidentira, mu dodeli identifikacijsko številko,
ga javno objavi in o tem obvesti občino ter Direktorat za okolje,
Sektor za strateško presojo vplivov na okolje.
(2) Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije
in začne veljati naslednji dan po objavi. Sklep se objavi tudi na
spletni strani Občine Mežica (www.mezica.si).
Št. 3500-0002/2020
Identifikacijska št. v zbirki prostorskih aktov: 1756
Mežica, dne 22. julija 2020
Župan
Občine Mežica
Dušan Krebel

NOVA GORICA
2147.

Pravilnik o spremembah in dopolnitvah
Pravilnika o oddajanju oskrbovanih stanovanj
v najem

Na podlagi 20. člena Odloka o ustanovitvi Stanovanjskega sklada Mestne občine Nova Gorica, javni sklad (Uradne
objave, št. 21/01 in Uradni list RS, št. 114/05 in nadaljnji) ter
skladno s Pravilnikom o standardih in normativih socialnovarstvenih storitev (Uradni list RS, št. 45/10 in nadaljnji) je Nadzorni svet Stanovanjskega sklada Mestne občine Nova Gorica
javnega sklada na 22. seji dne 10. 8. 2020 sprejel
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PRAVILNIK
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika
o oddajanju oskrbovanih stanovanj v najem
1. člen
V Pravilniku o oddajanju oskrbovanih stanovanj v najem
(Uradni list RS, št. 84/06) se 13. člen spremeni tako, da se
glasi:
»Sklad odda oskrbovano (namensko najemno) stanovanje v najem brez razpisa:
– prosilcem, ki zaradi prevelikega števila prijav niso pridobili stanovanja v najem na zadnjem razpisu;
– prosilcem, ki so vložili prijavo izven razpisa.«

glasi:

2. člen
Besedilo 15. člena se dopolni in spremeni tako, da se

»Pred sklenitvijo najemne pogodbe za najem oskrbovanega (namenskega najemnega) stanovanja, lastnik z najemnikom
sklene pogodbo o plačilu varščine v višini šestih mesečnih
najemnin.
Najemnik je dolžan ob podpisu pogodbe vplačati 25 %
varščine, preostali znesek pa lahko poravna v največ 24. zaporednih mesečnih obrokih. Za vračilo varščine se smiselno
uporabljajo določila Stanovanjskega zakona.«
3. člen
Besedilo 17. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Najemnina za oskrbovana stanovanja (namenska najemna stanovanja), se v skladu z določbami Stanovanjskega
zakona (SZ-1) oblikuje prosto.
Višino najemnine za oskrbovana (namenska najemna)
stanovanja določi Nadzorni svet Stanovanjskega sklada MONG
s sklepom, skladno z veljavno zakonodajo.«
4. člen
Pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 007-3/2018-2
Nova Gorica, dne 10. avgusta 2020
Nadzorni svet
Stanovanjskega sklada
Mestne občine Nova Gorica
predsednica
Erika Lojk

TIŠINA
2148.

Sklep o soglasju k določitvi cene storitve
pomoči družini na domu in določitvi
subvencioniranja cene storitve pomoči družini
na domu od 1. 4. 2020 dalje

Na podlagi 99. in 101. člena Zakona o socialnem varstvu
(Uradni list RS, št. 3/07 – uradno prečiščeno besedilo, 61/10
– ZSVarPre, 62/10 – ZUPJS, 57/12, 39/16, 52/16 – ZPPreb,
15/17 – DZ, 29/17, 54/17, 21/18 – ZNOrg, 31/18 – ZOA, 28/19),
38. člena Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen socialno
varstvenih storitev (Uradni list RS, št. 87/06, 127/06, 8/07,
51/08, 5/09, 6/12) in 16. člena Statuta Občine Tišina (Uradni
list RS, št. 41/15) je Občinski svet Občine Tišina na 1. dopisni
seji dne 6. 8. 2020 sprejel

Uradni list Republike Slovenije
SKLEP
o soglasju k določitvi cene storitve pomoči
družini na domu in določitvi subvencioniranja
cene storitve pomoči družini na domu
od 1. 4. 2020 dalje
1. člen
Občinski svet Občine Tišina soglaša, da bo ekonomska
cena storitve pomoči družini na domu od 1. 4. 2020 dalje
znašala:
– od ponedeljka do sobote 18,54 EUR na uro. V ekonomsko ceno so vključeni stroški storitve pomoči na domu do
uporabnika storitve (stroški neposredne socialne oskrbe) v
višini 15,23 EUR na uro in stroški strokovnega vodenja v višini
3,31 EUR na uro;
– za nedeljo in za dan z zakonom določenim kot dela
prost dan 19,25 EUR na uro. V ekonomsko ceno so vključeni
stroški storitve pomoči na domu do uporabnika storitve (stroški
neposredne socialne oskrbe) v višini 15,94 EUR na uro in stroški strokovnega vodenja v višini 3,31 EUR na uro.
2. člen
Kot osnova za plačilo cene storitve do upravičencev storitve Pomoč družini na domu se določi cena:
– v višini 7,61 EUR za efektivno uro od ponedeljka do sobote. Razlika do polne cene storitve 18,54 EUR, se krije iz subvencije iz proračuna RS (Zavod za zaposlovanje iz programa
javnih del) v višini 0 EUR, iz subvencije Občine Tišina v višini
7,62 EUR za neposredno socialno oskrbo (50 %) in subvencijo
v višini 3,31 EUR za stroške vodenja in jo bo pokrivala iz sredstev občinskega proračuna na področju socialnega varstva;
– v višini 7,97 EUR za efektivno uro za nedeljo in za dan z
zakonom določenim kot dela prost dan. Razlika do polne cene
storitve 19,25 EUR, se krije iz subvencije iz proračuna RS (Zavod za zaposlovanje iz programa javnih del) v višini 0 EUR, iz
subvencije Občine Tišina v višini 7,97 EUR za neposredno socialno oskrbo (50 %) in subvencijo v višini 3,31 EUR za stroške
vodenja in jo bo pokrivala iz sredstev občinskega proračuna na
področju socialnega varstva.
3. člen
Domu starejših Rakičan se bodo sredstva za izvajanje
storitve pomoči družini na domu nakazovala mesečno, na
podlagi posebej sklenjene pogodbe.
4. člen
Sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 4. 2020 dalje.
Z veljavnostjo tega sklepa preneha veljati Sklep o soglasju k določitvi cene storitve pomoči družini na domu in določitvi
subvencioniranja cene storitve pomoči družini na domu za
obdobje od 1. 4. 2020 dalje (Uradni list RS, št. 80/20).
Št. 007-0028/2020
Tišina, dne 6. avgusta 2020
Župan
Občine Tišina
Franc Horvat

ŽALEC
2149.

Sklep o ukinitvi javnega dobra

Na podlagi 247. člena Zakona o urejanju prostora
(ZUreP-2, Uradni list RS, št. 61/17) in 24. člena Statuta Občine

Uradni list Republike Slovenije
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Žalec (Uradni list RS, št. 29/13, 23/17) je Občinski svet Občine
Žalec na seji dne 17. avgusta 2020 sprejel

SKLEP
o ukinitvi javnega dobra
I.
Ukine se status javnega dobra na zemljiščih parc.
št. 1940/1, 1940/13 in 2058, vse k.o. 996 – Žalec.
II.
V zemljiški knjigi se pri parc. št. 1940/1 in 1940/13, obe
k. o. 996 – Žalec izbriše zaznamba grajenega javnega dobra
lokalnega pomena, pri parc. št. 2058 k. o. 996 – Žalec pa
se vknjiži lastninska pravica za imetnika Občina Žalec, Ulica
Savinjske čete 5, Žalec, matična številka: 5881544, do celote.
III.
Sklep prične veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 711-0004/2020
Žalec, dne 17. avgusta 2020
Župan
Občine Žalec
Janko Kos
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VLADA
2150.

Uredba o zagotovitvi javnih sredstev
za financiranje dodatnih kadrov pri izvajalcih
socialnovarstvene storitve institucionalnega
varstva v javni mreži

Na podlagi prvega odstavka 36. člena Zakona o interventnih ukrepih za pripravo na drugi val COVID-19 (Uradni list RS,
št. 98/20) Vlada Republike Slovenije izdaja

UREDBO
o zagotovitvi javnih sredstev za financiranje
dodatnih kadrov pri izvajalcih socialnovarstvene
storitve institucionalnega varstva v javni mreži
1. člen
(vsebina uredbe)
S to uredbo se določajo metodologija ocenjevanja potreb, pogoji in postopek dodelitve javnih sredstev za financiranje dodatnih kadrov pri izvajalcih, ki v skladu s 50., 51., 52.
in 54. členom Zakona o socialnem varstvu (Uradni list RS,
št. 3/07 – uradno prečiščeno besedilo, 23/07 – popr., 41/07 –
popr., 61/10 – ZSVarPre, 62/10 – ZUPJS, 57/12, 39/16, 52/16
– ZPPreb-1, 15/17 – DZ, 29/17, 54/17, 21/18 – ZNOrg, 31/18
– ZOA-A in 28/19) izvajajo socialnovarstvene storitve institucionalnega varstva v javni mreži (v nadaljnjem besedilu: izvajalci).
2. člen
(namen porabe javnih sredstev)
Javna sredstva se zagotavljajo za financiranje dodatnih
kadrov zaradi priprave na COVID-19 oziroma posledic nastanka okužbe COVID-19, in sicer za:
– izvajanje osnovne in socialne oskrbe za kadre, ki to delo
opravljajo po pogodbi o zaposlitvi;
– kritje stroškov razlike do plač udeležencem programa
javnih del, določenih v 52. členu Zakona o urejanju trga dela
(Uradni list RS, št. 80/10, 40/12 – ZUJF, 21/13, 63/13, 100/13,
32/14 – ZPDZC-1, 47/15 – ZZSDT, 55/17, 75/19 in 11/20 –
odl. US);
– plačilo po pogodbi o opravljanju začasnega ali občasnega dela po predpisih, ki urejajo trg dela, in
– začasno in občasno delo dijakov in študentov v skladu
s predpisi, ki urejajo to delo.
3. člen
(metodologija ocenjevanja potreb po dodatnem kadru
v domovih za starejše)
(1) Za način izračuna višine javnih sredstev za financiranje dodatnih kadrov v domovih za starejše se upoštevata
število uporabnikov po vrsti oskrbe na dan 31. december 2019
in znesek osnovne plače za delovno mesto, ki je uvrščeno v
39. plačni razred iz plačne lestvice, veljavne na dan uveljavitve te uredbe, za obdobje dveh let (v nadaljnjem besedilu:
izhodiščna višina).
(2) Pri določitvi višine javnih sredstev iz prejšnjega odstavka se upošteva:
– za vrsto oskrbe I največ 1,18% izhodiščne višine
(553,59 eura);
– za vrsto oskrbe II največ 1,18% izhodiščne višine
(553,59 eura);
– za vrsto oskrbe III največ 2,61% izhodiščne višine
(1.224,47 eura);
– za vrsto oskrbe IV največ 4,34% izhodiščne višine
(2.036,10 eura).
(3) Za izračun višine javnih sredstev za financiranje dodatnih kadrov za upravičence iz točke C) 8. člena Pravilnika o
standardih in normativih s socialnovarstvenih storitev (Uradni

Uradni list Republike Slovenije
list RS, št. 45/10, 28/11, 104/11, 111/13, 102/15, 76/17, 54/19 in
81/19), to je odrasle osebe z motnjami v duševnem razvoju, s
težavami v duševnem zdravju, s senzornimi motnjami, motnjami v gibanju in z napredovalo kronično oziroma neozdravljivo
boleznijo ob koncu življenja, se uporabi metodologija iz 4. člena
te uredbe.
4. člen
(metodologija ocenjevanja potreb po dodatnem kadru
v posebnih socialnovarstvenih zavodih za odrasle,
varstveno-delovnih centrih in socialnovarstvenih
zavodih za usposabljanje)
(1) Za način izračuna višine javnih sredstev za financiranje dodatnih kadrov v posebnih socialnovarstvenih zavodih za
odrasle, varstveno-delovnih centrih in socialnovarstvenih zavodih za usposabljanje se upoštevata skupno število uporabnikov
na 31. december 2019 in izhodiščna višina.
(2) Pri določitvi višine javnih sredstev iz prejšnjega odstavka se na vsakega uporabnika prizna 1,67% izhodiščne
višine (783,48 eura).
PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA
5. člen
(izplačilo javnih sredstev)
(1) Minister, pristojen za delo, (v nadaljnjem besedilu:
minister) določi obseg javnih sredstev iz 3. in 4. člena te uredbe
za obdobje dveh let v enem mesecu od uveljavitve te uredbe.
(2) Izvajalci na podlagi določitve ministra iz prejšnjega odstavka skupaj z dokazili vlagajo zahtevke za izplačilo sredstev
pri ministrstvu, pristojnem za delo, družino, socialne zadeve
in enake možnosti, najpozneje do desetega dne v mesecu za
pretekli mesec.
(3) Javna sredstva iz proračuna Republike Slovenije se na
podlagi popolnega zahtevka iz prejšnjega odstavka izplačajo
izvajalcu najpozneje do zadnjega dne meseca, ki sledi mesecu,
v katerem je bil popolni zahtevek posredovan.
6. člen
(začetek veljavnosti)
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00711-7/2020
Ljubljana, dne 20. avgusta 2020
EVA 2020-2611-0036
Vlada Republike Slovenije
Janez Janša
predsednik

2151.

Uredba o spremembah Uredbe o pomožni
policiji

Na podlagi 106. člena Zakona o organiziranosti in delu
v policiji (Uradni list RS, št. 15/13, 11/14, 86/15, 77/16, 77/17,
36/19 in 66/19 – ZDZ) Vlada Republike Slovenije izdaja

UREDBO
o spremembah Uredbe o pomožni policiji
1. člen
V Uredbi o pomožni policiji (Uradni list RS, št. 1/18) se v
16. členu v prvem odstavku v drugi alineji števnik »21.« nadomesti s števnikom »24.«.

Uradni list Republike Slovenije
V drugem odstavku se števnik »21.« nadomesti s števnikom »24.«.
2. člen
V 17. členu se v prvem odstavku v drugi alineji števnik
»21.« nadomesti s števnikom »24.«.

KONČNA DOLOČBA
3. člen
Ta uredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne 1. oktobra
2020. Do takrat se uporablja Uredba o pomožni policiji (Uradni
list RS, št. 1/18).
Št. 00717-29/2020
Ljubljana, dne 20. avgusta 2020
EVA 2020-1711-0034
Vlada Republike Slovenije
Janez Janša
predsednik

2152.

Odlok o nadomestilu plačila priveza v ribiških
pristaniščih zaradi epidemije COVID-19

Na podlagi tretjega odstavka 73. člena Zakona o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev
njenih posledic za državljane in gospodarstvo (Uradni list RS,
št. 49/20 in 61/20) Vlada Republike Slovenije izdaja

ODLOK
o nadomestilu plačila priveza v ribiških
pristaniščih zaradi epidemije COVID-19
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(vsebina)
(1) Ta odlok podrobneje določa vlagatelje, upravičence,
pogoje ter način in postopek dodelitve nadomestila plačila
priveza v ribiških pristaniščih za leto 2020 zaradi epidemije
COVID-19 (v nadaljnjem besedilu: nadomestilo).
(2) Nadomestilo se dodeli v skladu s Sporočilom Komisije
Začasni okvir za ukrepe državne pomoči v podporo gospodarstvu ob izbruhu COVID-19 (UL C št. 91 I z dne 20. 3. 2020,
str. 1), zadnjič spremenjenim s Sporočilom Komisije Tretja
sprememba začasnega okvira za ukrepe državne pomoči v
podporo gospodarstvu ob izbruhu COVID-19 Sprememba začasnega okvira za ukrepe državne pomoči v podporo gospodarstvu ob izbruhu COVID-19 (UL C št. 218 z dne 2. 7. 2020,
str. 3), (v nadaljnjem besedilu: Začasni okvir).
2. člen
(vlagatelj in upravičenec)
(1) Vlagatelj obrazca »Vloga za nadomestilo plačila priveza v ribiških pristaniščih zaradi epidemije COVID-19« iz
Priloge 1, ki je sestavni del tega odloka, (v nadaljnjem besedilu:
vloga) je na dan oddaje vloge imetnik dovoljenja za gospodarski ribolov po zakonu, ki ureja morsko ribištvo.
(2) Upravičenec do nadomestila je vlagatelj iz prejšnjega
odstavka, ki izpolnjuje pogoje za pridobitev nadomestila.
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3. člen
(pogoji za izplačilo nadomestila)
(1) Za izplačilo nadomestila morajo biti izpolnjeni naslednji
pogoji:
1. plovilo, ki je predmet vloge, je na dan oddaje vloge
vpisano v evidenco ribiških plovil;
2. za plovilo iz prejšnje točke je na dan oddaje vloge izdano veljavno dovoljenje za gospodarski ribolov;
3. vlagatelj je na dan oddaje vloge na dovoljenju za gospodarski ribolov naveden kot lastnik oziroma uporabnik plovila
iz 1. točke tega odstavka;
4. plovilo iz 1. točke tega odstavka ima privez v ribiškem
pristanišču na območju Republike Slovenije;
5. vlagatelju je upravljavec ribiškega pristanišča za plovilo
iz 1. točke tega odstavka izstavil račun za plačilo pristojbine za
uporabo priveza v ribiškem pristanišču;
6. račun iz prejšnje točke je bil plačan;
7. vlagatelj na dan oddaje vloge nima neporavnanih zapadlih davčnih obveznosti in drugih denarnih nedavčnih obveznosti v skladu z zakonom, ki ureja finančno upravo, v višini,
ki presega 50 eurov;
8. kadar vlagatelj poleg dejavnosti ribištva in akvakulture
opravlja še druge gospodarske dejavnosti, za katere veljajo
različni najvišji skupni zneski državne pomoči v skladu s točkama 22(a) in 23(a) Začasnega okvira, je upravičen do nadomestila, če z ločitvijo dejavnosti in stroškov ali na drug ustrezen
način zagotovi, da se za vsako od dejavnosti spoštuje zgornja
meja državne pomoči iz Začasnega okvira.
(2) Nadomestilo se ne dodeli vlagatelju, ki je bil 31. decembra 2019 podjetje v težavah, kot je opredeljeno v 5. točki
3. člena Uredbe Komisije (EU) št. 1388/2014 z dne 16. decembra 2014 o razglasitvi nekaterih vrst pomoči za podjetja,
ki se ukvarjajo s proizvodnjo, predelavo in trženjem ribiških
proizvodov in proizvodov iz ribogojstva, za združljive z notranjim trgom z uporabo členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju
Evropske unije (UL L št. 369 z dne 24. 12. 2014, str. 37;
v nadaljnjem besedilu: Uredba 1388/2014/EU), kar Agencija
Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja (v
nadaljnjem besedilu: agencija) ugotavlja na podlagi zadnjih
uradno objavljenih podatkov.
4. člen
(finančne določbe)
(1) Nadomestilo se dodeli upravičencu v obliki nepovratnih finančnih sredstev.
(2) Upravičenec lahko za isto ribiško plovilo pridobi nadomestilo le enkrat.
(3) Upravičenec nadomestila ne sme uporabiti za dejavnosti iz točk (b), (d), (e), (f), (g), (i), (j) in (k) prvega odstavka
1. člena Uredbe Komisije (EU) št. 717/2014 z dne 27. junija
2014 o uporabi členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije pri pomoči de minimis v sektorju ribištva in akvakulture (UL L št. 190 z dne 28. 6. 2014, str. 45; v nadaljnjem
besedilu: Uredba 717/2014/EU).
5. člen
(izračun višine nadomestila)
(1) Nadomestilo znaša 40% zneska, ki ga je upravičenec
na podlagi izstavljenega računa za plačilo priveza v ribiškem
pristanišču za leto 2020 plačal upravljavcu ribiškega pristanišča
za plovilo iz 1. točke prvega odstavka 3. člena tega odloka.
(2) Če so bila upravičencu za plačilo priveza v ribiškem
pristanišču za leto 2020 za plovilo iz 1. točke prvega odstavka 3. člena tega odloka odobrena oziroma izplačana javna
sredstva lokalne skupnosti, Republike Slovenije ali Evropske
unije (v nadaljnjem besedilu: javna sredstva), se nadomestilo
izračuna v skladu s prejšnjim odstavkom. Če izračunano nadomestilo in odobrena oziroma izplačana druga javna sredstva
presegajo znesek za plačilo pristojbine za uporabo privezov
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v ribiškem pristanišču za leto 2020, se znesek nadomestila
zniža na vrednost, da vsota nadomestila in odobrenih oziroma
izplačanih drugih javnih sredstev ne presega zneska za plačilo
pristojbine za uporabo privezov v ribiškem pristanišču za leto
2020 za plovilo, za katero se uveljavlja nadomestilo.
II. POSTOPEK ZA PRIDOBITEV SREDSTEV
6. člen
(vloga za izplačilo nadomestila)
(1) Vlagatelji vložijo vlogo za dodelitev nadomestila na
naslov: Agencija Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj
podeželja, Dunajska cesta 160, p. p. 189, 1001 Ljubljana (s pripisom: nadomestilo plačila priveza), in sicer do 15. oktobra 2020.
(2) Vlagatelji v postopku predložijo agenciji:
1. izpolnjeno in podpisano vlogo iz Priloge 1 tega odloka,
ki je objavljena tudi na spletni strani agencije;
2. podpisane izjave, ki so kot Priloga 2 sestavni del tega
odloka, objavljene pa so tudi na spletni strani agencije:
– izjava vlagatelja o sprejemanju pogojev,
– izjava vlagatelja glede vložitve vloge na lokalno skupnost ali drug javni organ za isti namen,
– izjava vlagatelja, da ni podjetje v težavah;
3. račun upravljavca pristanišča za plačilo pristojbine za
uporabo priveza v ribiškem pristanišču za plovilo, za katero
vlagatelj uveljavlja nadomestilo;
4. dokazilo o plačilu računa iz prejšnje točke.
7. člen
(odločba o pravici do sredstev)
V izreku odločbe o pravici do sredstev se navede, da gre
za državno pomoč v skladu z Začasnim okvirom.
8. člen
(obdobje izvajanja ukrepa)
V skladu s točko 22(d) Začasnega okvira se pomoč iz
tega odloka lahko odobri najpozneje 31. decembra 2020.
9. člen
(združevanje pomoči in skupni znesek pomoči)
(1) Skupni znesek državne pomoči v skladu z oddelkom
3.1. Začasnega okvira ne sme presegati 120.000 eurov bruto
na upravičenca, dejavnega v dejavnosti ribištva in akvakulture.
Nadomestilo se ustrezno zniža, če bi bila z odobrenim finančnim nadomestilom presežena omejitev iz tega odstavka.
(2) Nadomestilo se lahko združuje z drugo državno pomočjo v skladu z Začasnim okvirom ali v skladu z Uredbo

Uradni list Republike Slovenije
1388/2014/EU in s pomočjo de minimis v skladu z Uredbo
717/2014/EU ob spoštovanju določb teh uredb.
10. člen
(preveritev pred odobritvijo in poročanje)
(1) Agencija pred odobritvijo nadomestila preveri višino
že dodeljene državne pomoči za posameznega upravičenca
v evidenci državne pomoči za kmetijstvo in ribištvo, ki jo vodi
ministrstvo, pristojno za ribištvo, (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo), za dodeljene pomoči v gospodarskem sektorju pa v
evidenci državnih pomoči, ki jo vodi ministrstvo, pristojno za
finance.
(2) Agencija v petnajstih dneh po izplačilu nadomestila
posameznemu upravičencu poroča ministrstvu o dodeljenih
nadomestilih na način, ki ga ministrstvo objavi na osrednjem
spletnem mestu državne uprave.
11. člen
(spremljanje in poročanje)
Ministrstvo, pristojno za finance, objavi informacije o
shemi državne pomoči po tem odloku v skladu s 34. točko Začasnega okvira na osrednjem spletnem mestu državne
uprave (https://www.gov.si/teme/evidence-priglasenih-nacrtovpomoci/). Te informacije so na voljo splošni javnosti najmanj
deset let od zadnje dodelitve nadomestila.
12. člen
(hramba dokumentacije)
Agencija vodi in hrani v skladu s 37. točko Začasnega
okvira natančne evidence z informacijami in dokazili o posameznih dodeljenih nadomestilih še deset let od dneva odobritve
zadnjega nadomestila.
III. KONČNA DOLOČBA
13. člen
(začetek veljavnosti)
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 00715-35/2020
Ljubljana, dne 20. avgusta 2020
EVA 2020-2330-0078
Vlada Republike Slovenije
Janez Janša
predsednik
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PRILOGA 1
VLOGA ZA NADOMESTILO PLAČILA PRIVEZA V RIBIŠKIH PRISTANIŠČIH ZARADI EPIDEMIJE
COVID-19
PODATKI O VLAGATELJU
1.

Osebno ime oziroma naziv in zakoniti zastopnik vlagatelja:

2.

Davčna
številka
vlagatelja:

3.

Matična
številka oz.
EMŠO:

4.

Naslov (ulica ali naselje) vlagatelja:

5.

Poštna
številka in
pošta:

6.

Kontaktna oseba:
Telefon:
E-pošta:

7.

Zunanja oznaka ribiškega plovila (registrska številka), za katero se uveljavlja nadomestilo:

8.

Številka transakcijskega računa, na katerega se izvrši nakazilo:

Datum:

žig

Podpis odgovorne
osebe vlagatelja:
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PRILOGA 2
1. IZJAVA VLAGATELJA O SPREJEMANJU POGOJEV
Spodaj podpisani izjavljam, da:
–
sem seznanjen s pogoji in obveznostmi iz Odloka o nadomestilu plačila priveza v
ribiških pristaniščih zaradi COVID-19 (v nadaljnjem besedilu: odlok);
–
so vsi podatki, ki sem jih navedel v vlogi, resnični, točni in popolni ter da za svoje izjave
prevzemam vso kazensko in materialno odgovornost;
–
za isto plovilo in za isti namen, ki ga navajam v vlogi za pridobitev sredstev po tem
odloku, še nisem prejel javnih sredstev Republike Slovenije ali sredstev Evropske unije;
–
soglašam s pridobitvijo podatkov iz uradnih evidenc, ki so potrebni za odločitev o
upravičenosti do sredstev na podlagi odloka, vključno s podatki, ki štejejo za davčno
tajnost;
–
sem seznanjen, da se pomoč po tem odloku izvaja kot pomoč po pravilih Sporočila
Komisije Začasni okvir za ukrepe državne pomoči v podporo gospodarstvu ob izbruhu
COVID-19 (UL C št. 91 I z dne 20. 3. 2020, str. 1), zadnjič spremenjenega s Sporočilom
Komisije Tretja sprememba začasnega okvira za ukrepe državne pomoči v podporo
gospodarstvu ob izbruhu COVID-19 (UL C št. 218 z dne 2. 7. 2020, str. 3), (v
nadaljnjem besedilu: Začasni okvir);
–
sem seznanjen, da bo Agencija Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj
podeželja (v nadaljnjem besedilu: agencija) pred izplačilom sredstev preverila višino že
dodeljene pomoči v evidenci državnih pomoči za kmetijstvo in ribištvo, ki jo vodi
ministrstvo, pristojno za ribištvo;
–
sem seznanjen, da bo agencija predhodno preverila, da skupni znesek državne pomoči
v skladu z oddelkom 3.1. Začasnega okvira ne presega 120.000 eurov bruto –
nadomestilo se ustrezno zniža, če bi bila z odobrenim nadomestilom presežena
navedena omejitev;
–
smo mikro, malo ali srednje veliko podjetje s sedežem v Republiki Sloveniji, ki se kot
pravna ali fizična oseba ukvarja z gospodarsko dejavnostjo v Republiki Sloveniji in je
organizirano kot gospodarska družba, samostojni podjetnik posameznik ali ribič –
fizična oseba, pri čemer se velikost prijavitelja določa v skladu s Prilogo I Uredbe
Komisije (EU) št. 651/2014 z dne 17. junija 2014 o razglasitvi nekaterih vrst pomoči za
združljive z notranjim trgom pri uporabi členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju
Evropske unije (UL C št. 187 z dne 26. 6. 2014, str. 1), zadnjič spremenjene z Uredbo
Komisije (EU) 2020/972 z dne 2. julija 2020 o spremembi Uredbe (EU) št. 1407/2013 v
zvezi s podaljšanjem njene veljavnosti in o spremembi Uredbe (EU) št. 651/2014 v
zvezi s podaljšanjem njene veljavnosti in ustreznimi prilagoditvami (UL C št. 215 z dne
7. 7. 2020, str. 3);
–
nadomestila ne bom uporabil za dejavnosti iz točk (b), (d), (e), (f), (g), (i), (j) in (k)
prvega odstavka 1. člena Uredbe Komisije (EU) št. 717/2014 z dne 27. junija 2014 o
uporabi členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije pri pomoči de minimis
v sektorju ribištva in akvakulture (UL L št. 190 z dne 28. 6. 2014, str. 45);
–
bomo, če se poleg ribištva ukvarjamo še z drugimi gospodarskimi dejavnostmi, z
ločevanjem računov ali na drug ustrezen način zagotovili ločenost dejavnosti ribištva
od drugih gospodarskih dejavnosti, ki jih opravljamo, z namenom spoštovanja zgornjih
mej pomoči za posamezne gospodarske dejavnosti v skladu z oddelkom
3.1 Začasnega okvira.
S podpisom soglašamo, da agencija preveri podatke iz te izjave; podatke, ki jih ne more
preveriti iz uradnih evidenc, pa bomo na zahtevo agencije poslali sami.
Datum:

žig

Podpis odgovorne
osebe vlagatelja:
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2. IZJAVA VLAGATELJA GLEDE VLOŽITVE VLOGE NA LOKALNO SKUPNOST ALI DRUG
JAVNI ORGAN ZA ISTI NAMEN

Spodaj podpisani ___________________________________________________ izjavljam za
(ime in priimek upravičenca oz. pooblaščene osebe za zastopanje)

_______________________________________________________________________, da
(ime in priimek ter naslov ali firma in sedež upravičenca)
SO/NISO (ustrezno obkrožite) bila mojemu podjetju odobrena oziroma izplačana javna sredstva
lokalne skupnosti, Republike Slovenije ali Evropske unije za isti namen (obvezno izpolnite, če
ste obkrožili »SO«:
Naziv lokalne skupnosti ali drugega javnega organa, kamor sem vložil vlogo za
nadomestilo plačila priveza v ribiških pristaniščih zaradi epidemije COVID-19
ali so mi bila odobrena oziroma izplačana javna sredstva lokalne skupnosti,
Republike Slovenije ali Evropske unije za isti namen.

Datum:

žig

Znesek

Podpis odgovorne
osebe vlagatelja:
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3. IZJAVA VLAGATELJA, DA NI PODJETJE V TEŽAVAH*

Spodaj podpisani ___________________________________________________ izjavljam za
(ime in priimek upravičenca oz. pooblaščene osebe za zastopanje)

_______________________________________________________________________, da
(ime in priimek ter naslov ali firma in sedež upravičenca)

31. decembra 2019 ni bilo podjetje v težavah, kot je opredeljeno v točki (5) 3. člena Uredbe
Komisije (EU) št. 1388/2014 z dne 16. decembra 2014 o razglasitvi nekaterih vrst pomoči za
podjetja, ki se ukvarjajo s proizvodnjo, predelavo in trženjem ribiških proizvodov in proizvodov iz
ribogojstva, za združljive z notranjim trgom z uporabo členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju
Evropske unije (UL L št. 369 z dne 24. 12. 2014, str. 37).*

Datum:

žig

Podpis odgovorne
osebe vlagatelja:

* V skladu s točko (5) 3. člena Uredbe 1388/2014/EU »podjetje v težavah“ pomeni podjetje, za katero velja vsaj ena od
navedenih okoliščin:


v primeru družbe z omejeno odgovornostjo (ki ni MSP, ki obstaja manj kot tri leta) – kadar je zaradi nakopičenih izgub
izgubila več kot polovico vpisanega osnovnega kapitala. To je v primeru, ko nakopičene izgube, ki se odštejejo od
rezerv (in vseh drugih prvin, ki se na splošno štejejo kot del lastnih sredstev družbe), povzročijo negativen kumulativni
znesek, ki presega polovico vpisanega osnovnega kapitala. Za namene te določbe se »družba z omejeno
odgovornostjo« nanaša predvsem na vrste podjetij iz Priloge I k Direktivi 2013/34/EU Evropskega parlamenta in
Sveta (17), »osnovni kapital« pa vključuje po potrebi vse vplačane presežke kapitala;



v primeru družbe, v kateri vsaj nekaj članov nosi neomejeno odgovornost za dolg družbe (ki ni MSP, ki obstaja manj
kot tri leta) – kadar je zaradi nakopičenih izgub izgubila več kot polovico prikazanega kapitala v računovodski bilanci.
Za namene te določbe se »družba, v kateri vsaj nekaj članov nosi neomejeno odgovornost za dolg družbe« nanaša
predvsem na vrste podjetij iz Priloge II k Direktivi 2013/34/EU;



če je podjetje v kolektivnem postopku zaradi insolventnosti ali če v skladu z notranjo zakonodajo izpolnjuje merila za
uvedbo kolektivnega postopka zaradi insolventnosti na zahtevo svojih upnikov;



če je podjetje prejelo pomoč za reševanje in posojila še ni vrnilo ali prekinilo jamstva ali če je podjetje prejelo pomoč
za reševanje in je še vedno predmet načrta prestrukturiranja.
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2153.

Odlok o ustanovitvi in nalogah Urada Vlade
Republike Slovenije za demografijo

Na podlagi prvega odstavka 25. člena Zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 24/05 – uradno prečiščeno
besedilo, 109/08, 38/10 – ZUKN, 8/12, 21/13, 47/13 – ZDU-1G,
65/14 in 55/17) Vlada Republike Slovenije izdaja

ODLOK
o ustanovitvi in nalogah Urada Vlade Republike
Slovenije za demografijo
1. člen
S tem odlokom se ustanovi Urad Vlade Republike Slovenije za demografijo (v nadaljnjem besedilu: urad), ki opravlja
naloge, določene s tem odlokom in drugimi predpisi.
2. člen
Urad opravlja naslednje naloge:
– spremlja in analizira demografska gibanja na državni
ravni in v posameznih regijah;
– v sodelovanju z resornimi ministrstvi pripravlja strateške
državne dokumente in politike s področja demografije ter usklajuje in nadzira njihovo izvajanje;
– usklajuje in pripravlja ukrepe institucij na državni ravni s
področja demografske politike ter spremlja in usklajuje njihovo
izvajanje;
– v sodelovanju s pristojnimi ministrstvi pripravlja in izvaja
ključne državne projekte, ki so v skladu z državno demografsko
strategijo in vplivajo na izboljšanje demografskih kazalnikov;
– pripravlja, vodi in izvaja lastne projekte s področja
demografske politike, ki so financirani iz proračuna Republike
Slovenije in skladov Evropske unije;
– v sodelovanju s pristojnimi ministrstvi usklajuje bivanjsko politiko starejših, s poudarkom na neinstitucionalnih oblikah
bivanja in medgeneracijskega sobivanja;
– v sodelovanju z lokalnimi skupnostmi pripravlja, usklajuje in izvaja ukrepe demografske politike v skladu s posebnimi regijskimi demografskimi izzivi v skladu z nacionalnimi
strategijami;
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– ozavešča družbo o demografskih izzivih, spremenjenih medgeneracijskih razmerjih, potrebi po medgeneracijskem
sodelovanju ter o posameznikovi odgovornosti do aktivnega
staranja;
– pri opravljanju svojih nalog sodeluje z upravnimi organi, raziskovalnimi in drugimi organizacijami ter nevladnimi
organizacijami;
– spremlja demografsko politiko drugih držav, vzpostavlja sodelovanje s podobnimi institucijami v državah članicah
Evropske unije in drugih državah ter predlaga Vladi Republike
Slovenije posnemanje dobrih praks za izboljšanje demografske
slike v Republiki Sloveniji.
3. člen
(1) Urad vodi ministrica brez resorja oziroma minister brez
resorja (v nadaljnjem besedilu: minister brez resorja).
(2) V uradu se imenuje državna sekretarka oziroma državni sekretar, ki ministru brez resorja v okviru danih pooblastil
pomaga pri opravljanju njegove funkcije.
PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA
4. člen
(1) Akt o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest
v uradu sprejme minister brez resorja v desetih dneh po svojem
imenovanju in ga pošlje Vladi Republike Slovenije v soglasje.
(2) Do uveljavitve Rebalansa proračuna Republike Slovenije za leto 2020 se sredstva za delovanje urada zagotovijo v
finančnem načrtu Ministrstva za finance.
5. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 00701-16/2020
Ljubljana, dne 20. avgusta 2020
EVA 2020-1411-0002
Vlada Republike Slovenije
Janez Janša
predsednik

Stran

4846 /

Št.

113 / 21. 8. 2020

Uradni list Republike Slovenije

VSEBINA
2150.
2151.
2152.
2153.

2137.
2138.
2139.
2140.
2141.
2142.
2143.

VLADA

Uredba o zagotovitvi javnih sredstev za financiranje dodatnih kadrov pri izvajalcih socialnovarstvene storitve institucionalnega varstva v javni mreži
Uredba o spremembah Uredbe o pomožni policiji
Odlok o nadomestilu plačila priveza v ribiških pristaniščih zaradi epidemije COVID-19
Odlok o ustanovitvi in nalogah Urada Vlade Republike Slovenije za demografijo

2148.
4838
4838
4839

ŽALEC

Sklep o ukinitvi javnega dobra

4836
4836

4845

MINISTRSTVA

Pravilnik o določitvi Programa cepljenja in zaščite
z zdravili za leto 2020
Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika
o izvajanju programa Evropske šole Ljubljana
Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika
o padalstvu
Pravilnik o spremembi Pravilnika o omejevanju
uporabe določenih nevarnih snovi v električni in
elektronski opremi
Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o
napredovanju zaposlenih v vzgoji in izobraževanju
v nazive
Odločba o prenehanju ustanove »Fundacija EST,
Evropa poje skupaj, Europe sings together, ustanova«
Naznanilo o odobritvi osme spremembe Programa
razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje
2014–2020

2149.

TIŠINA

Sklep o soglasju k določitvi cene storitve pomoči
družini na domu in določitvi subvencioniranja cene
storitve pomoči družini na domu od 1. 4. 2020 dalje

Uradni list RS – Mednarodne pogodbe, št. 5/20
VSEBINA

4735
4751

17.

4806
4817
4817
18.
4832
4832

Uredba o ratifikaciji Sporazuma med Svetom ministrov Bosne in Hercegovine in vladami drugih
pogodbenic Pobude za pripravljenost na nesreče
in njihovo preprečevanje za Jugovzhodno Evropo
o ureditvi statusa sekretariata Pobude za pripravljenost na nesreče in njihovo preprečevanje za
Jugovzhodno Evropo v državi gostiteljici

37

Obvestila o začetku oziroma prenehanju
veljavnosti mednarodnih pogodb

Obvestilo o začetku veljavnosti Večstranske
konvencije o izvajanju z mednarodnimi davčnimi
sporazumi povezanih ukrepov za preprečevanje
zmanjševanja davčne osnove in preusmerjanja
dobička za Republiko Slovenijo

47

OBČINE
2144.

2145.

2146.

2147.

BREŽICE

Sklep o spremembi in dopolnitvi Sklepa o začetku
priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za poslovno cono Slovenska vas, SLV-01

Uradni list RS – Razglasni del
4833

LOG - DRAGOMER

Obvestilo vlagateljem pripomb in predlogov na dopolnjen osnutek Odloka o občinskem prostorskem
načrtu Občine Log - Dragomer in Okoljsko poročilo
za občinski prostorski načrt Občine Log - Dragomer

VSEBINA

4833

MEŽICA

Sklep o pripravi občinskega podrobnega prostorskega načrta za javno povezovalno pot »Vrtec«
(znotraj EUP ME53-OPPN*, ME55-OPPN* in ME
58-OPPN*)

4834

NOVA GORICA

Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika
o oddajanju oskrbovanih stanovanj v najem

Razglasni del je objavljen v elektronski izdaji št. 113/20
na spletnem naslovu: www.uradni-list.si
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Javni razpisi
Razpisi delovnih mest
Objave po Zakonu o političnih strankah
Evidence sindikatov
Objave po Zakonu o medijih
Objave sodišč
Oklici o začasnih zastopnikih in skrbnikih
Oklici dedičem in neznanim upnikom
Pozivi za predlaganje kandidatov za sodnike porotnike
Preklici
Drugo preklicujejo

1813
1833
1835
1836
1837
1838
1838
1838
1847
1849
1849
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