Na podlagi 84. 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 normativih in standardih za izvajanje vzgojno-izobraževalnih
programov za otroke s posebnimi potrebami

1. člen
V Pravilniku o normativih in standardih za izvajanje vzgojno-izobraževalnih programov za otroke s posebnimi potrebami
(Uradni list RS, št. 59/07, 70/08, 5/11, 56/14, 66/15, 47/17 in 24/18 se besedilo 12. člena spremeni tako, da se glasi:
»V osnovni šoli se sistemizira delovno mesto računalnikar-organizator informacijskih dejavnosti v skladu z naslednjimi merili:
Število oddelkov
od
do

Delež delovnega mesta

1

16

0,50

17

26

0,75

27

36

1,00

37 in več

1,20

V osnovni šoli z eno podružnico se dodatno sistemizira dodatnih 0,10 delovnega mesta računalnikar-organizator
informacijskih dejavnosti.
V osnovni šoli z dvema in več podružnicami se dodatno sistemizira 0,20 delovnega mesta računalnikar-organizator
informacijskih dejavnosti.
V zavodu se sistemizira največ 1 delovno mesto računalnikarja - organizatorja informacijskih dejavnosti.«

2. člen
(začetek veljavnosti)
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
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Obrazložitev

K 1. členu
Dinamičen in vsesplošni razvoj informacijsko-komunikacijske tehnologije (IKT) zlasti v obdobju zadnjih 10 let je močno vplival
na potek vzgojno-izobraževalnega dela in način poučevanja na vseh ravneh izobraževanja. Danes si praktično ne znamo
več predstavljati pouka na stari klasični »talk and chalk« način. Z vdorom računalniške tehnologije v šolski prostor je nastala
potreba po uvedbi delovnega mesta računalnikar – organizator informacijskih dejavnosti, ki sodi v skupino drugih strokovnih
delavcev. Slovenski šolski sistem je to potrebo prepoznal dovolj zgodaj in že v Odredbi o normativih in standardih v osnovnih
šolah (Uradni list RS, št. 37/97) določil normative za sistemizacijo tega delovnega mesta.
Ne glede na neverjeten razvoj IKT, so prvi normativi ostali nespremenjeni do danes. Tako zaposleni na tem delovnem mestu,
kot tudi ravnatelji šol že vrsto let opozarjajo na nezadosten normativni delež zaposlitve računalnikarja. Ministrstvo tem
upravičenim zahtevam ni moglo prisluhniti iz razlogov finančne narave.
Izbruh epidemije novega virusa COVID – 19 s posledičnim zapiranjem šol in praktično takojšnjim prehodom na izvajanje
izobraževanja na daljavo za celotno populacijo osnovnošolskih otrok je v polni meri odkril velik kadrovski primanjkljaj. Na
vseh 27 samostojnih šolah s prilagojenim programom je trenutno sistemiziranih 8,8 delovnih mest računalnikar. Pri tem pa
ima ne malo šol težave z zaposlovanjem tega kadra za krajši delovni čas v minimalnem deležu pod 0,50 delovnega mesta.
Za učinkovito organizacijo pouka in povsem verjetnim ponovnim izvajanjem pouka na daljavo v novem šolskem letu bi nujno
potrebovali v povprečju vsaj enega celega računalnikarja na šolo. Pri tem ne smemo spregledati dejstva, da se pouk izvaja
tudi na podružničnih šolah, ki so od matične šole lahko oddaljene tudi do 30 km.
Strateška opredelitev Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport je, da s spremembo normativa za sistemizacijo
delovnega mesta računalnikar – organizator informacijskih dejavnosti ustvari normativno podlago za zaposlitev potrebnega
števila IKT strokovnega kadra s ciljem zagotavljanja kakovosti in učinkovitega doseganja ciljev tudi v pogojih, ko vzgojnoizobraževalnega dela ne bo možno izvajati v šolah in zavodih.
Finančni učinek predlagane normativne spremembe za dodatnih 8,65 delovnih mest ocenjujemo na okoli 294.100,00 EUR
na letni ravni.

