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Spostovani,

Soustanoviteljstvo Osnovne sole Jela Janezica

poslali ste do pis, s katerim ste nas obvestili 0 nameri spremembe soustanoviteljstva obein za
vaso solo.

V zvezi stem pojasnjujemo, da se otroci s posebnimi potrebami v skladu z odloebo 0 usmeritvi
usmerjajo v ustrezne vzgojno-izobrazevalne programe. Otroci z motnjami v dusevnem razvoju
se praviloma usmerjajo v prilagojen program osnovne sole z nizjim izobrazbenim standardom
oziroma v posebni program vzgoje in izobrazevanja. V tem primeru mora komisija za
usmerjanje predlagati solo, ki je najblizja otrokovemu prebivaliseu oziroma tisto, ki zagotavlja
vse pogoje za uspesno izobrazevanje otroka. Glede na to, da se v osnovne sole s prilagojenim
programom usmerjajo otroci iz razlienih obein, je lokalna skupnost, v kateri otrok stalno prebiva
dolzna kriti sorazmerni delez finanenih sredstev, ki jih doloea 82. elen Zakona 0 organizaciji in
financiranju vzgoje in izobrazevanja.
Omenjeni zakon v 11. elenu doloea, da mora javna mreza osnovnih sol zagotavljati vsem
otrokom moznost osnovnosolskega izobrazevanja. Merila za postavitev javne mreze sol doloei
Vlada Republike Siovenije, ob upostevanju stevila in starosti otrok na doloeenem obmoeju,
specifiene poselitve in razvojnih posebnosti obmoeja. V skladu s 6. elenom Zakona 0 lokalni
samoupravi samoupravne lokalne skupnosti med seboj prostovoljno sOdelujejo zaradi
skupnega urejanja in opravljanja zadev javnega pomena. Navedeno zakonsko doloeilo
narekuje, da lokalne skupnosti, ki so po 41. elenu ZOFVI ustanoviteljice javnih osnovnih sol,
medsebojno sOdelujejo pri zagotavljanju lokalnih zadev javnega pomena, med katere sodi
osnovnosolsko izobrazevanje otrok s posebnimi potrebami. Sicer pa so naloge obein na
splosno opredeljene v 21. elenu Zakona 0 lokalni samoupravi, ki v navedenem elenu ze
uvodoma doloea, da obeina samostojno opravlja lokalne zadeve javnega pomena (izvirne
naloge), ki jih doloei s splosnim aktom obeine ali so doloeene z zakonom.

Na podroeju vzgoje in izobrazevanja je v zvezi s pristojnostmi lokalne skupnosti potrebno
upostevati 16. elen ZOFVI, ki lokalni skupnosti nalaga, da doloei izvajalce osnovnosolskega
izobrazevanja (Iahko vee lokalnih skupnosti, ee se tako dogovorijo). Tudi navedeno doloeilo
izhaja iz ze omenjenega dogovorno zasnovanega urejanja zadev javnega pomena, kamor sodi
tudi zagotavljanje sredstev lokalne skupnosti v skladu z 82. elenom ZOFVI. V kolikor ne obstaja
interes do soustanoviteljstva, se lahko obeine posluzijo tudi moznosti, ki jo daje ZOFVI v 16.
elenu, ki ureja pristojnost doloeanja izvajalcev posameznih programov. V skladu s prvim



odstavkom tega elena lahko vee lokalnih skupnosti, ee se dogovorijo, skupno doloeijo izvajalca
osnovnosolskega programa, torej osnovno solo s prilagojenim programom, ki zagotavlja
izobrazevanje otrok z obmoeja vee lokalnih skupnosti, ne da bi postale soustanoviteljice sole.
Poleg dogovora pa je seveda tudi v tem primeru potrebno s posebno pogodbo urediti
medsebojne pravice in obveznosti pri zagotavljanju pogojev za izvedbo programa.

Medsebojne pravice in obveznosti posameznih obein se uredijo s pogodbo 0 soustanoviteljstvu
ali pa s pogodbo 0 sofinanciranju dejavnosti. Pisno soglasje ministrstva za to ni potrebno. Prav
tako ni potrebno na ministrstvo podajati nove vloge za vpis v razvid izvajalcev javno-veljavnega
programa, ee se soli ne spremeni ime, sedez ali program, ki ga izvaja.
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