;državnega zbora
* Ljubljana, 30. november 1994

republike Slovenije

Letnik XX

Št. 46

jij
; AVTORSKE in sorodne pravice
Predlog zakona o avtorskih in sorodnih pravicah - EPA 673 - druga obravnava
01'
nj»
j Šolstvo

„
j
i|.

Predlog zakona o šolski inšpekciji - EPA 577 - druga obravnava

27

Predlog zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja - EPA 937 - prva
obravnava

33

Predlog zakona o vrtcih - EPA 936 - prva obravnava

55

Predlog zakona o osnovni šoli - EPA 934 - prva obravnava

64

Podlog zakona o gimnazijah in drugih splošnih srednjih šolah - EPA 933 - prva obravnava

80

Predlog zakona o poklicnem in strokovnem izobraževanju - EPA 93^- prva obravnava

88

Predlog zakona o izobraževanju odraslih - EPA 938 - prva obravnava

104

Poslovnik
Predlog sprememb in dopolnitev poslovnika državnega zbora - EPA 528 - tretja obravnava

Oklepi, stališča in priporočila državnega zbora

113

2

Državnemu zboru in vsem naročnikom Poročevalca se opravičujemo za neljubo napako v 45. številki Poročevalca, 24. novembra 1994, ko smo namesto imena glasila v barvi tiskali grb.
DELO TČR

SKLEP
državnega zbora ob obravnavi Resolucije o strateških ciljih na področju razvoja
turizma v Republiki Sloveniji in Programu aktivnosti in ukrepov za doseganje
strateških ciljev na področju razvoja turizma
Državni zbor Republike Slovenije je ob
obravnavi Reslucije o strateških ciljih na
področju razvoja turizma v Republiki
Sloveniji in Programu aktivnosti in ukrepov za doseganje strateških ciljev na
področju razvoja turizma — druga

obravnava, na 26. seji, dne 22. 11. 1994,
na podlagi 173. člena poslovnika državnega zbora sprejel v naslednjem besedilu
SKLEP

Resolucijo o strateških ciljih na področju
razvoja turizma v Republiki Sloveniji
s programom aktivnosti in ukrepov za
njeno izvajanje za tretjo obravnavo pripravi Vlada Republike Slovenije za decembrsko sejo Državnega zbora.

SKLEP
državnega zbora ob obravnavi predloga zakona o gostinstvu
Državni zbor Republike Slovenije je ob
obravnavi predloga zakona o gostinstvu
- druga obravnava, na 26. seji, dne 22.

11.1994, na podlagi 173. člena poslovnika državnega zbora sprejel v naslednjem
besedilu
SKLEP

Predlog zakona o gostinstvu za tretjo
obravnavo pripravi Vlada Republike Slovenije.

SKLEP
državnega zbora ob obravnavi predloga zakona o spremembah zakona o lokalnih
volitvah
Državni zbor Republike Slovenije je ob
obravnavi predloga zakona o spretnembah zakona o lokalnih volitvah — hitri

postopek, na 26. seji, dne 22.11.1994, na
podlagi 173. člena poslovnika državnega
zbora sprejel v naslednjem besedilu

SKLEP
Predlog zakona o spremembah zakona
o lokalnih volitvah - hitri postopek, se ne'
sprejme.

SKLEP
državnega zbora ob obravnavi predloga zakona o dopolnitvah zakona o carinski
službi
Državni zbor Republike Slovenije je ob
obravnavi predloga zakona o dopolnitvi
zakona o carinski službi - hitri posto-

pek, na 26. seji, dne 22. 11. 1994, na
podlagi 173. člena poslovnika državnega
zbora sprejel v naslednjem besedilu

SKLEP
predlog zakona o dopolnitvi zakona o carinski službi - hitri postopek, se ne
sprejme.

STALIŠČA IN SKLEPI
državnega zbora ob obravnavi predloga zakona o tržni inšpekciji
Državni zbor Republike Slovenije je ob
obravnavi predloga zakona o tržni inšpekciji - prva obravnava, na 26. seji,
dne 22. 11. 1994, na podlagi 185. člena
poslovnika državnega zbora sprejel v naslednjem besedilu
STALIŠČA IN SKLEPE
I.
1. Predlog zakona o tržni inšpekciji - prva obravnava je primerna osnova za pri2

pravo predloga zakona za drugo obravnavo.
2. Predlagatelj zakona naj pri pripravi
predloga zakona za drugo obravnavo
prouči in ustrezno upošteva pripombo
Sekretariata za zakonodajo in pravne zadeve v zvezi z tistimi pooblastili tržnega
inšpektorja (18. in 19. člen), ki bo po
mnenju sekretariata morala biti vsebovana v materialnem predpisu.
3. Predlagatelj naj prouči in ustrezno
upošteva pripombo Obrtne zbornice Slovenije glede razširitve področja nadzora
tržne inšpekcije tudi na obrt (1. člen).
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4. Predlagatelj zakona naj pri pripravi
predloga zakona za drugo obravnavo
prouči in ustrezno upošteva tudi naslednje pripombe:
- določbo 9. člena predloga zakona j®
potrebno razširiti v smislu večjega internega nadzora, tako da bi imel glavni inšpektor možnost predlagati razrešitev inšpektorja tudi v primeru, ko posamezni
inšpektor ne ukrepa, pa bi moral oziroma
ko ukrepa na neustrezen način;
- proučiti je potrebno možnost vključitve obveznosti sodelovanja med različnimi vrstami inšpekcijskih služb v besedilo

Predloga zakona (npr. v okviru 14. člena);
" pooblastila inšepktorja, določena v 18.
'lenu, bi bilo potrebno razširiti, tako da
bi le ti lahko ustrezno ukrepali v primerih
kršitve predpisa o cenah s strani javnih
Podjetij.
~ zaradi uresničevanja načela čim boljše
kadrovske sestave inšpekcijske službe je
Potrebno rok za pridobitev ustrezne izobrazbe (določen v 30. členu) ustrezno
skrajšati;

5. Predlagatelj zakona naj določbo 31.
člena predloga zakona uskladi s 103. členom zakona o upravi.
II.
1. Vlada Republike Slovenije naj do druge obravnave predloga zakona o tržni
inšpekciji pripravi in Državnemu zboru
Republike Slovenije predloži program

kadrovske in tehnične usposobitve enot
tržne inšpekcije.
2. Državni zbor nalaga vladi, da v okviru
prihajajoče zakonodaje, s katero se določajo pogoji in roki za opravljanje strokovnega izpita za osebe, ki bodo opravljale
naloge inšpekcije na kateremkoli področju državne uprave, le-te roke oz. pogoje uredijo enotno za ves sistem državne uprave. Predsednik Jožef Školč

stališča in sklepi
državnega zbora ob obravnavi predloga zakona o arhivskem gradivu in arhivih
Državni zbor Republike Slovenije je ob
obravnavi predloga zakona o arhivskem
9'adivu in arhivih — prva obravnava, na
26 seji, dne 22. 11. 1994, na podlagi 185.
Člena poslovnika državnega zbora sprelel v naslednjem besedilu

3. Predlagatelj naj pri obravnavi predloga zakona za drugo obravnavo 2. člen
opredeli tako, da se bo glasil:

1
ln

»Arhivsko gradivo je izvirno in reproducirano, po navodilih pristojnega arhiva odbrano dokumentarno gradivo, ki je nastalo pri delu pravnih oziroma fizičnih oseb
in ima trajen pomen za znanost in kulturo«.

2 Predlagatelj zakona naj prouči in po
^ožnosti natančneje opredeli definicijo,
ki opredeljuje arhivsko gradivo (2. člen).

4 Predlagatelj zakona naj prouči vsa odprta vprašanja, ki se nanašajo na razmerja med Arhivom Republike Slovenije in
regionalnimi arhivi ter jih jasneje opredeli.

STALIŠČA IN SKLEPE
Predlog zakona o arhivskem gradivu
arhivih - prva obravnava je ustrezna
Podlaga za pripravo zakona za drugo
obravnavo.

5. Predlagatelj naj pri pripravi predloga
zakona za drugo obravnavo jasno razmeji pristojnosti med osrednjim nacionalnim arhivom in regionalnimi arhivi.
6. Predlagatelj naj pri pripravi predloga
zakona za drugo obravnavo vanj vključi
določbo, s katero bo zavezal lastnika zasebnega arhivskega gradiva, pomembnega za raziskovanje ali kulturo na splošno,
da ga v primeru trajnega izvoza dopusti
državnemu arhivu, da ga pred izvozom
preslika.
7. Predlagatelj naj prouči in smiselno
upošteva pripombe Sekretariata za zakonodajo in pravne zadeve.

SKLEP
državnega zbora ob obravnavi predloga zakona o veterinarstvu
državni zbor Republike Slovenije je ob
obravnavi predloga zakona o veterinarju - druga obravnava, na 26. seji, dne

23. 11. 1994, na podlagi 173. člena poslovnika državnega zbora sprejel v naslednjem besedilu

SKLEP
Predlog zakona o veterinarstvu za tretjo
obravnavo pripravi Vlada Republike Slovenije.

SKLEP
državnega zbora ob obravnavi predloga zakona o zdravstvenem varstvu rastlin
Državni zbor Republike Slovenije je ob
Obravnavi predloga zakona o zdravstvenem varstvu rastlin - druga obravnava,

na 26. seji, dne 24. 11 1994, na podlagi
173. člena poslovnika državnega zbora
sprejel v naslednjem besedilu

SKLEP
Predlog zakona o zdravstvenem varstvu
rastlin za tretjo obravnavo pripravi Vlada
Republike Slovenije.

SKLEP
državnega zbora ob obravnavi Nacionalnega raziskovalnega programa
Državni zbor Republike Slovenije je ob
obravnavi Nacionalnega raziskovalnega
igrama - druga obravnava, na 26.
®6|i, <dne 24. 11. 1994, na podlagi 173.
.'ena poslovnika državnega zbora sprelei v naslednjem besedilu
SKLEP

1. Nacionalni raziskovalni program za
tretjo obravnavo pripravi Vlada Republike Slovenije.

dilo prevede v razumljivo in knjižno slovenščino.

2. Državni zbor Republike Slovenije nalaga Vladi Republike Slovenije, da pri pripravi predloga nacionalnega raziskovalnega programa za tretjo obravnavo bese-

3. Predlagatelj naj za tretjo obravnavo
prikaže načela svoje politike do študijskega izpopolnjevanja mladih raziskovalcev v tujini in poda analizo dosedanje
prakse.
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SKLEP
državnega zbora ob obravnavi predloga za priznanje Kneževine Andore ter
vzpostavitev diplomatskih odnosov med Republiko Slovenijo in Kneževino Andoro
Državni zbor Republike Slovenije je ob
obravnavi predloga za priznanje Kneževine Andore ter za vzpostavitev diplomatskih odnosov med Republiko Slovenijo In Kneževino Andoro, na 26. seji,
dne 24. 11. 1994, na podlagi 173. člena

poslovnika državnega zbora sprejel v naslednjem besedilu
SKLEP
1. Republika Slovenija priznava Kneževino Andoro kot samostojno in suvereno

državo.
2. Državni zbor nalaga Vladi Republike
Slovenije, naj začne postopek za vzpostavitev diplomatskih odnosov med Republiko Slovenijo in Kneževino Andoro.

SKLEP
državnega zbora ob obravnavi predloga sprememb in dopolnitev poslovnika
Državnega zbora
Državni zbor Republike Slovenije je ob
obravnavi predloga sprememb in dopolnitev poslovnika Državnega zbora
- druga obravnava, na 26. seji, dne 24.

11
- 1994, na podlagi 173. člena poslovnika državnega zbora sprejel v naslednjem
besedilu
SKLEP

Predlog sprememb in dopolnitev poslovnika Državnega zbora za tretjo obravnavo pripravi Komisija Državnega zbora za
poslovnik.

SKLEP
državnega zbora ob obravnavi Nacionalnega programa razvoja slovenske
železniške infrastrukture
Državni zbor Republike Slovenije je ob
obravnavi Nacionalnega programa razvoja slovenske železniške infrastrukture - druga obravnava, na 26. seji, dne
24. 11. 1994, na podlagi 173. člena poslovnika državnega zbora sprejel v naslednjem besedilu

železniške infrastrukture za tretjo obravnavo pripravi Vlada Republike Slovenije.

I.

II.
1. Državni zbor Republike Slovenije nalaga Vladi Republike Slovenije, da s svojimi aktivnostmi skupaj s Slovenskimi železnicami pospeši vključevanje železniških prog Jesenice-Ljubljana-Koper in
Jesenice - Nova Gorica - Sežana- Koper
v transportne tokove Srednje Evrope.

Nacionalni program razvoja slovenske

2. Državni zbor Reoublike Slovenije nala-

SKLEP

4
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ga Vladi Republike Slovenije, da na čim
višji meddržavni ravni s sosednjo Republiko Madžarsko začne pogovore in zagotovi pogoje za pospešitev priprav na
gradnjo nove železniške povezave v smeri Murska Sobota-Hodoš-Bajansenye.
3. Državni zbor Republike Slovenije nalaga Vladi Republike Slovenije, da do tretje
obravnave Nacionalnega programa razvoja slovenske železniške infrastrukture
uskladi kartografske prikaze z veljavnimi
prostorskimi akti Republike Slovenije.

Predlog zakona o AVTORSKIH IN SORODNIH PRAVICAH - EPA 673
DRUGA OBRAVNAVA
Vlada Republike Slovenije je na 110. seji dne 3. novembra
1994 določila besedilo:
- PREDLOGA ZAKONA O AVTORSKI IN SORODNIH PRAVICAH,
ki vam ga pošiljamo v drugo obravnavo in sprejem na
podlagi stališč in sklepov 23. seje Državnega zbora Republike Slovenije dne 14/9-1994 ter 187. člena poslovnika
Državnega zbora s predlogom, da se na podlagi 179. člena
poslovnika Državnega zbora združi druga in tretja obravnava predloga zakona.

laganega zakona smiselno in učinkovito zaokrožil pravni
red v zvezi s to problematiko. Ob tem želimo opozoriti tudi
na rnanifestivna pričakovanja po čimhitrejši pravni ureditvi
tega področja v najširši domači in tuji javnosti ter na
dejstvo, da je pravna ureditev področja avtorske in sorodnih pravic predpogoj za uspešno nadaljevanje aktivnosti
Republike Slovenije pri vključevanju v mednarodne organizacije, še posebej v GATT. Zato predlagamo združitev
druge in tretje obravnave navedenega zakona.

Hkrati vam pošiljamo amandmaje Vlade Republike Slovenije k predlogu zakona o avtorski in sorodnih pravicah.

Vlada Republike Slovenije je na podlagi 65. člena poslovnika Vlade Republike Slovenije in na podlagi 176. in 268.
člena poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije
določila, da bosta kot njena predstavnika na sejah Državnega zbora in njegovih delovnih teles sodelovala:

Ker sta bila v letu 1994 že sprejeta kazenski zakonik
Republike Slovenije in zakon o pogojih za opravljanje
reproduktivne avdio in video delavnosti, bo spreiem pred-

- Sergij PELHAN, minister za kulturo,
- Jože OSTERMAN, državni sekretar v Ministrstvu za
kulturo.

Predlog zakona o avtorskih in sorodnih pravicah
J'vo
poglavje
5p
LOŠNE DOLOČBE

omejitvah avtorske pravice, o začetku teka trajanja avtorske
pravice in o avtorski pravici v pravnem prometu (1. in 2.
oddelek 3. poglavja tega zakona) se smiselno uporabljajo tudi
za sorodne pravice.

Predmet zakona
1. člen
1

Drugo poglavje
AVTORSKO MATERIALNO PRAVO

zakon ureja:

' Pravico avtorjev na njihovih delih s področja književnosti,
danosti in umetnosti (avtorska pravica);
j 1 Pravice izvajalcev, proizvajalcev fonogramov, filmskih procentov,
radijskih ali televizijskih (RTV) organizacij in založfl|
kov (sorodne pravice);
'ndividualno in kolektivno uveljavljanje avtorske in sorodpravic.

,lh

Javnost
2. člen

1. Oddelek
AVTORSKO DELO
Varovana dela
5. člen
(1) Avtorska dela so individualne intelektualne stvaritve
s področja književnosti, znanosti in umetnosti, ki so na kakršenkoli način izražene, če ni s tem zakonom drugače določeno.
(2) Za avtorska dela veljajo zlasti:

'*araza "javen« ali »javnost« po tem zakonu pomenita, da gre
? večje število oseb, ki so izven običajnega kroga družine ali
°9a osebnih znancev.
Objava in izdaja
3. člen
'1) Objava po tem zakonu pomeni, da je avtorsko delo ali
Jresdmet sorodne pravice z dovoljenjem upravičenca postalo
° topno javnosti.
j') Izdaja po tem zakonu pomeni, da je zadostno število že
klanih primerkov dela ali predmeta sorodne pravice
dovoljenjem upravičenca ponujenih javnosti ali danih v promet.
Razmerje med avtorsko pravico in sorodnimi pravicami
4. člen
['12 varstvom sorodnih pravic po tem zakonu ostane varstvo
Gorske pravice neokrnjeno in se ne sme na noben način vanj
begati
{*> Določbe tega zakona o sestavinah avtorskega dela, o vsein definicijah materialnih avtorskih pravic, o razmerju
avtorsko pravico in lastninsko pravico, o vsebinskih

1. govorjena dela, kot npr. govori, pridige, predavanja;
2. pisana dela, kot npr. leposlovna dela, članki, priročniki,
študije ter računalniški programi;
3. glasbena dela z besedilom ali brez besedila;
4. dramska, dramsko-glasbena in lutkovna dela;
5. koreografska in pantomimska dela;
6. fotografska dela in dela, narejena po postopku, podobnem
fotografiranju;
7. avdiovizualna dela;
8. likovna dela, kot npr. slike, grafike in kipi;
9. arhitekturna dela, kot npr. skice, načrti ter izvedeni objekti
s področja arhitekture, urbanizma in krajinske arhitekture;
10. dela uporabne umetnosti in industrijskega oblikovanja;
11. kartografska dela;
12. predstavitve znanstvene, izobraževalne ali tehnične
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narave (tehnične risbe, načrti, skice, tabele, izvedenska mnen|a, plastične predstavitve in druga dela enake narave).

dveh ali več oseb, nedeljiva celota, pripada vsem soavtorjem
nedeljiva avtorska pravica na tem delu

Sestavine avtorskega dela
6. člen

(2) Odločanje o uporabi takega dela pripada nerazdelno vsem
soavtorjem, pri čemer posamezni soavtor tega ne sme preprečiti v nasprotju z načelom vestnosti in poštenja.

(1) Osnutek, sestavni deli in naslov avtorskega dela, ki so sami
po sebi individualne intelektualne stvaritve, uživajo enako
varstvo kot samo delo.
(2) Ne glede na prejšnji odstavek ni dovoljeno jemati za naslov
avtorskega dela naslova, ki je bil že uporabljen za kakšno
avtorsko delo enake vrste, če bi tak naslov ustvaril ali utegnil
ustvariti zmedo glede izvora dela.
Predelave avtorskih del
7. člen

(3) Deleži posameznih soavtorjev se določijo v sorazmerju
z dejanskim prispevkom vsakega izmed njih k ustvaritvi avtorskega dela, če niso njihova medsebojna razmerja s pogodbo
drugače določena.
Avtorji združenih del
13. člen
Določbe prejšnjega člena se smiselno uporabljajo tudi, kadar
več avtorjev združi svoja dela zaradi skupne uporabe.

(1) Prevodi, priredbe, aranžmaji, spremembe in druge predelave prvotnega avtorskega dela ali drugega gradiva, ki so
individualna intelektualna stvaritev, so samostojna avtorska
dela.
(2) S predelavo iz prejšnjega odstavka ne smejo biti prizadete
pravice avtorja prvotnega dela.
Zbirke
8. člen
(1) Zbirke avtorskih del ali drugega gradiva, kot so enciklopedije, antologije, baze podatkov, zbirke dokumentov ipd., ki so
po izbiri, uskladitvi ali razporeditvi vsebine individualne intelektualne stvaritve, so samostojna avtorska dela.
(2) Z uvrstitvijo prvotnih del v zbirko ne smejo biti prizadete
pravice avtorjev teh del; z uvrstitvijo prvotnega gradiva
v zbirko to gradivo ne postane varovano delo.
Nevarovane stvaritve
9. člen

3. oddelek
AVTORSKA PRAVICA
1. pododdelek
SPLOSNO
Izvor pravice
14. člen
Avtorska pravica pripada avtorju na podlagi same stvaritve
dela.
Vsebina avtorske pravice
15. člen
Avtorska pravica je enovita pravica na avtorskem delu, iz
katere izvirajo izključna osebnostna upravičenja (moralne
avtorske pravice), izključna premoženjska upravičenja (materialne avtorske pravice) in druga upravičenja avtorja (druge
pravice avtorja).
2. pododdelek
MORALNE AVTORSKE PRAVICE

(1) Avtorskopravno niso varovane:
1. ideje, načela, odkritja;
2. uradna besedila z zakonodajnega, upravnega in sodnega
področja;
3. ljudske književne in umetniške stvaritve.
(2) Prevodi besedil iz 2. točke prejšnjega odstavka so avtorskopravno varovani, razen če so objavljeni kot uradna besedila
2. oddelek
AVTOR

Vsebina
16. člen
Moralne avtorske pravice varujejo avtorja glede njegovih
duhovnih in osebnih vezi do dela
Pravica prve objave
17. člen
Avtor ima izključno pravico odločiti, ali, kdaj in kako bo
njegovo delo prvič objavljeno.

Fizična oseba
10. člen

Pravica priznanja avtorstva
18. člen

Avtor je fizična oseba, ki je ustvarila avtorsko delo.

(1) Avtor ima izključno pravico do priznanja avtorstva na
svojem delu.

Domneva avtorstva
11. člen
(1) Za avtorja velja tisti, katerega ime, psevdonim ali znak je na
običajen način naveden na delu ali pri objavi dela, dokler se
ne dokaže nasprotno.
(2) Če avtor ni znan po prejšnjem odstavku, se šteje, da je
upravičen do uveljavljanja avtorskih pravic tisti, ki delo izda.
Če tudi ta ni naveden, je upravičen tisti, ki je delo objavil.

(2) Avtor lahko določi, ali naj se pri objavi dela navede njegovo avtorstvo in s kakšno oznako
Pravica spoštovanja dela
19. člen
Avtor ima izključno pravico, da se upre skazitvi in vsakemu
drugemu posegu v svoje delo ali vsaki uporabi svojega dela^
če bi ti posegi ali ta uporaba lahko okrnili njegovo osebnost

(3) Prejšnji odstavek neha veljati, ko se ugotovi avtor. Upravičenec iz prejšnjega odstavka mora koristi iz avtorskih pravic
prenesti na avtorja, če ni s pogodbo drugače določeno.
Soavtorji
12. člen
(1) Če je avtorsko delo, ki je bilo ustvarjeno v sodelovanju
6

Pravica skesanja
20. člen
(1) Avtor ima izključno pravico, da do imetnika materialne
avtorske pravice slednjo prekliče, če ima za to resne moralne
razloge in če predhodno imetniku povrne škodo, ki mu s tem
nastane.
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(2) 2 uveljavitvijo pravice skesanja materialna avtorska pravica imetnika ugasne.
(3) Avtor mora imetniku povrniti primerno odškodnino. Imetnik mora v treh mesecih od prejema preklica sporočiti avtorju
obseg svoje škode. Če tega ne stori, učinkuje pravica skesanja s potekom tega roka.
(4) Če želi avtor kasneje ponovno prenesti materialne avtorske pravice na svojem delu, mora v desetih letih po uveljavitvi
Pravice skesanja ta prenos prednostno in pod prejšnjimi
Pogoji ponuditi prvotnemu imetniku.
(5) Določbe tega člena ne veljajo za računalniške programe,
avdiovizualna dela in baze podatkov.
3. pododdelek
Materialne avtorske pravice
Vsebina
21. člen
(1) Materialne avtorske pravice varujejo premoženjske interese avtorja s tem, da avtor izključno dovoljuje ali prepoveduje uporabo svojega dela.
(2) Če ni s tem zakonom drugače določeno, je uporaba
avtorskega dela dopustna le, če je avtor v skladu s tem
zakonom in pod pogoji, ki jih je določil, prenesel ustrezno
materialno avtorsko pravico.
Materialne avtorske pravice
22. člen
(1) Uporaba dela v telesni obliki obsega zlasti tele avtorjeve
Pravice:

(2) Pravica distribuiranja obsega tudi izključno pravico, da se
primerki dela uvozijo v določeno državo zaradi nadaljnjega
distribuiranja, ne glede na to, če so bili izdelani zakonito ali
ne.
Pravica dajanja v najem
25. člen
(1) Pravica dajanja v najem je izključna pravica, da se izvirnik
ali primerki dela dajejo v rabo za določen čas ter za neposredno ali posredno gospodarsko korist.
(2) Določbe prejšnjega odstavka ne veljajo za rabo:
1. arhitekturnih objektov;
2. izvirnikov ali primerkov del uporabne umetnosti in industrijskega oblikovanja;
3. izvirnikov ali primerkov del zaradi javne priobčitve;
4. zaradi vpogleda na kraju samem;
5. v okviru delovnega razmerja, če je raba namenjena izključno za izpolnjevanje obveznosti iz tega razmerja.
Pravica javnega izvajanja
26. člen
Pravica javnega izvajanja obsega izključne pravice, da se:
1. delo s področja književnosti javno recitira z živo izvedbo
(pravica javnega recitiranja);
2. glasbeno delo priobči javnosti z živo izvedbo (pravica
javnega glasbenega izvajanja);
3. delo priobči javnosti z odrsko uprizoritvijo (pravica javnega
uprizarjanja).
Pravica javnega prenašanja
27. člen

1

- pravico reproduciranja (23. člen);
2. pravico distribuiranja (24. člen);
3. pravico dajanja v najem (25. člen).
(2) Uporaba dela v netelesni obliki (javna priobčitev dela)
obsega zlasti tele avtorjeve pravice:
pravico javnega izvajanja (26. člen);
2. pravico javnega prenašanja (27. člen);
3 pravico javnega predvajanja s fonogrami in videogrami (28.
'len);
4
pravico javnega prikazovanja (29. člen);
5- pravico radiodifuznega oddajanja (30. člen);
pravico radiofuzne retransmisije (31. člen);
7
pravico sekundarnega radiodifuznega oddajanja (32. člen).
(3) Uporaba dela v spremenjeni obliki obsega zlasti tele avtorjeve pravice:
J- pravico predelave (33. člen);
2- pravico avdiovizualne priredbe (104. člen).
Pravica reproduciranja
23. člen
(j)
Pravica reproduciranja je izključna pravica, da se delo
f
iksira na materialnem nosilcu ali drugem primerku, ne glede
na vrsto postopka in primerka ali njihovo število.
(2) Delo se reproducira zlasti v obliki grafičnega razmnoževala, tridimenzionalnega razmnoževanja, zgraditve oz. izvedbe
arhitekturnega
objekta, fotografiranja, tonskega ali vizualn
ega snemanja ter shranitve v elektronski obliki.
Pravica distribuiranja
24. člen
(1) Pravica distribuiranja je izključna pravica, da se izvirnik ali
Primerki dela dajo v promet s prodajo ali drugačno obliko
Prenosa lastninske pravice ali s tem namenom ponudijo javnosti.

Pravica javnega prenašanja je izključna pravica, da se recitacije, izvedbe ali uprizoritve dela prenašajo po zvočniku,
zaslonu ali podobni napravi zunaj prvotnega prostora ali
kraja.
Pravica javnega predvajanja s fonogrami in videogrami
28. člen
Pravica javnega predvajanja s fonogrami in videogrami je
izključna pravica, da se recitacije, izvedbe ali uprizoritve dela,
ki so posnete na fonograme ali videograme, priobčijo javnosti.
Pravica javnega prikazovanja
29. člen
Pravica javnega prikazovanja je izključna pravica, da se s tehničnimi sredstvi priobči javnosti avdiovizualno delo ali delo
s področij fotografije, likovne umetnosti, arhitekture, urbanizma, uporabne umetnosti, industrijskega oblikovanja, kartografije in predstavitev znanstvene ali tehnične narave.
Pravica radiodifuznega oddajanja
30. člen
(1) Pravica radiodifuznega oddajanja je izključna pravica, da
se delo priobči javnosti s pomočjo radijskih ali televizijskih
programskih signalov, namenjenih javnosti, in sicer brezžično
(vključno s satelitom) ali po žici (vključno s kablom ali mikrovalovnim sistemom).
(2) Priobčitev javnosti po satelitu iz prejšnjega odstavka je
podana, kadar se pod nadzorom in odgovornostjo RTV organizacije pošiljajo programski signali, namenjeni javnosti,
v neprekinjeno komunikacijsko verigo, ki vodi k satelitu in
nazaj na zemljo.
(3) Če so programski signali kodirani, se šteje, da je prišlo do
priobčitve javnosti v smislu prejšnjega odstavka pod pogo-
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jem, da so s strani RTV organizacije ali z njenim soglasjem
javnosti zagotovljena sredstva za dekodiranje.
Pravica radiodifuzne retransmisije
31. člen
Pravica radiodifuzne retransmisije je izključna pravica, da se
sočasno, nespremenjeno in neskrajšano priobči javnosti neko
radiodifuzno oddajano delo:
1. če jo vrši druga RTV organizacija od prvotne; ali
2. če gre za prenos po kablu ali mikrovalovnem sistemu, pa
gre za več kot sto kabelskih priključkov ali je delo prvotno
oddajano iz druge države (kabelska retransmisija).
Pravica sekundarnega radiodifuznega oddajanja
32. člen
Pravica sekundarnega radiodifuznega oddajanja je izključna
pravica, da se priobči javnosti neko radiodifuzno oddajano
delo po zvočniku, zaslonu ali podobni napravi.
Pravica predelave
33. člen
(1) Pravica predelave je izključna pravica, da se neko prvotno
delo prevede, odrsko priredi, glasbeno aranžira, spremeni ali
kako drugače predela.
(2) Pravica iz prejšnjega odstavka se nanaša tudi na primere,
ko se prvotno delo v nespremenjeni obliki vključi ali vgradi
v novo delo.
(3) Avtor prvotnega dela obdrži izključno pravico do uporabe
svoiega dela v predelani obliki, če ni s tem zakonom ali
s pogodbo drugače določeno.
4. pododdelek
DRUGE PRAVICE AVTORJA

(4) Sledna pravica ne more biti predmet odpovedi, razpolaganja med živimi in izvršbe.
Pravica javnega posojanja
36. člen
(1) Pravica javnega posojanja je pravica do ustreznega nadomestila, kadar se daje izvirnik ali primerek dela v rabo za
določen čas, brez neposredne ali posredne gospodarske koristi in če poteka preko javnih zavodov ali zavodov s pravico
javnosti.
(2) Določbe prejšnjega odstavka ne veljajo za rabo:
1. izvirnikov ali primerkov pisanih del v javnih knjižnicah;
2. arhitekturnih objektov;
3. izvirnikov ali primerkov del uporabne umetnosti in industrijskega oblikovanja;
4. izvirnikov ali primerkov del zaradi javne priobčitve;
5. zaradi vpogleda del na kraju samem v zavodu ali za posojanje med zavodi;
6. v okviru delovnega razmerja, če je raba namenjena izključno za izpolnjevanje obveznosti iz tega razmerja.
(3) Javno posojanje izvirnikov ali primerkov računalniških
programov in baz podatkov je izključna pravica njihovega
avtorja.
Pravica do nadomestila
37. člen
(1) Avtor ima pravico do primernega nadomestila za tonsko ali
vizualno snemanje in za fotokopiranje svojega dela, ki se
izvrši pod pogoji privatne ali druge lastne uporabe iz 50. člena
tega zakona.
(2) Nadomestilo iz prejšnjega odstavka za tonsko in vizualno
snemanje se plačuje:

Pravica dostopa in izročitve
34. člen
(1) Avtor ima pravico dostopa k izvirniku ali primerku svojega
dela, ki je v posesti drugega, če je to potrebno zaradi uresničevanja pravice reproduciranja ali pravice predelave dela in
če to ne nasprotuje posestnikovim upravičenim interesom.
(2) Avtor lahko zahteva od posestnika izročitev izvirnika likovnega ali fotografskega dela zaradi njegovega razstavljanja
v Republiki Sloveniji, če za to izkaže močnejši interes.
(3) Izročitev izvirnika po prejšnjem odstavku se lahko pogojuje s položitvijo zadostne varščine ali s sklenitvijo zavarovanja v višini tržne vrednosti izvirnika.
(4) Avtor mora poskrbeti za dostop in razstavljanje s čim manj
nevšečnostmi za posestnika ter na svoje stroške. V primeru
poškodovanja izvirnika ali primerka dela odgovarja avtor ne
glede na krivdo.

1. pri prvi prodaji ali uvozu novih naprav za tonsko in vizualno
snemanje, in
2. pri prvi prodaji ali uvozu novih praznih nosilcev zvoka ali
slike.
(3) Nadomestilo iz prvega odstavka tega člena za fotokopiranje se plačuje:
1. pri prvi prodaji ali uvozu novih naprav za fotokopiranje, in
2. od fotokopij, narejenih za prodajo, in sicer mesečno glede
na njihovo verjetno število.
(4) S fotokopiranjem po tem členu so izenačene druge
podobne tehnike reproduciranja.
(5) Pravica nadomestila iz prvega odstavka tega člena ne
more biti predmet odpovedi, razpolaganja med živimi in izvršbe.
Zavezanci
38. člen

Sledna pravica
35. člen
(1) Če je izvirnik likovnega dela prodan ali z drugačno obliko
prenosa lastninske pravice odplačno odsvojen, ima njegov
avtor pravico biti o tem obveščen in pravico do nadomestila
v obsegu treh odstotkov od maloprodajne cene.
(2) Za obveznosti iz prejšnjega odstavka tega člena odgovarja
odsvojitelj dela. Če je odsvojitev izvršena preko galerista,
organizatorja dražbe ali drugega posrednika, odgovarjajo te
osebe solidarno z odsvojiteljem.
(3) Dolžnost obveščanja iz prvega odstavka tega člena se
nanaša na navedbo odsvojenih izvirnikov, podatke o proda8

vi
jalcu in maloprodajni ceni ter na dopustitev, da avtor v potreb- {.
nem obsegu vpogleda ustrezne knjige ali drugo evidenco j;
zavezanih oseb.

(1) Zavezanci nadomestila iz prejšnjega člena so proizvajalci
naprav za tonsko in vizualno snemanje; proizvajalci naprav za
fotokopiranje; proizvajalci praznih nosilcev zvoka ali slike; ter
imetniki naprav, ki ponujajo odplačno fotokopiranje. Poleg
proizvajalcev so solidarno zavezani tudi uvozniki naprav in
nosilcev, razen če je uvoz namenjen za privatno in nekomercialno uporabo kot del njihove osebne prtljage.
(2) Proizvajalci iz prejšnjega odstavka niso zavezanci nadomestila za tiste naprave oz. nosilce, ki jih izvažajo.
(3) Zavezanci iz prvega odstavka tega člena morajo na zahtevo kolektivne organizacije sporočati podatke o vrsti in šte-

poročevalec, št. 46

vilu prodanih ali uvoženih naprav in nosilcev iz prejšnjega
'lena ter podatke o prodanih fotokopijah, ki so potrebni za
Kračun dolžnega nadomestila.
Višina nadomestila
39. člen
(1)
Zneske nadomestil za privatno in drugo lastno reproducir
anje, ki pripadajo skupno vsem upravičencem po tem
Zakonu, predpiše Vlada Republike Slovenije.
(2) Zneski iz prejšnjega odstavka se določijo posebej za vsako
Napravo za tonsko snemanje in napravo za vizualno snemale; za vsako napravo za snemanje, pri kateri niso potrebni
'onogrami ali videogrami (v dvakratni višini od običajnih); za
vsak nosilec zvoka in nosilec slike glede na njun možni
Snemalni čas; za vsako napravo za fotokopiranje glede na
"jen učinek (število kopij na minuto) in glede na možnost
barvnega fotokopiranja (v dvakratni višini od črnobelega); ter
Za vsako posamezno fotokopijo, narejeno za prodajo.
(3) Vlada Republike Slovenije občasno usklajuje zneske iz
'ega člena z gibanjem cen na drobno v Republiki Sloveniji.
^pododdelek
Razmerje med avtorsko in lastninsko pravico
Splošno
40. člen
Avtorska
pravica je neodvisna in skladna z lastninsko pravico
a
'i drugimi pravicami na stvari, na kateri je avtorsko delo
vsebovano, če ni z zakonom drugače določeno.
Ločenost pravnega prometa
41. člen
(1) Pravni promet s posamičnimi materialnimi avtorskimi pravicami ali drugimi pravicami avtorja na delu ne vpliva na
'astninsko pravico na stvari, na kateri je to delo vsebovano, če
"i z zakonom ali s pogodbo drugače določeno.
(2) Pravni promet z lastninsko pravico na stvari, na kateri je
delo vsebovano, ne vpliva na posamične materialne avtorske
Pravice ali druge pravice avtorja na tem delu, če ni z zakonom
ali s pogodbo drugače določeno.

delo prosto predela. Pri tem mora spoštovati moralne avtorske pravice avtorja.
Varstvo izvirnika dela
45. člen
(1) Če bi moral lastnik izvirnika dela glede na okoliščine
primera domnevati, da ima avtor upravičen interes za njegovo
ohranitev, takega izvirnika ne sme uničiti, ne da bi poprej
avtorju ponudil njegovo vrnitev proti plačilu vrednosti gradiva.
(2) Če vrnitev ni mogoča, mora lastnik na primeren način
omogočiti avtorju izdelavo primerka izvirnika.
(3) Pri arhitekturnem objektu ima avtor samo pravico, da delo
fotografira in na svoje stroške zahteva izročitev reprodukcij
načrtov.
4. oddelek
VSEBINSKE OMEJITVE AVTORSKE PRAVICE
Splošno pravilo
46. člen
Vsebinske omejitve avtorske pravice so dopustne v primerih,
ki so določeni v tem oddelku, in s tem, da je obseg take
uporabe avtorskih del omejen glede na namen, ki ga je treba
doseči, da je v skladu z dobrimi običaji, da ne nasprotuje
običajni uporabi dela in da ni v nerazumni meri v nasprotju
z zakonitimi interesi avtorja.
1. pododdelek
ZAKONITE LICENCE
Pouk, periodika
47. člen
(1) Brez prenosa ustrezne materialne avtorske pravice, vendar
ob plačilu primernega nadomestila, je dopustno:
1. reproducirati v čitankah in učbenikih, namenjenih za pouk,
dele avtorskih del ter posamična dela s področij fotografije,
likovne umetnosti, arhitekture, uporabne umetnosti, industrijskega oblikovanja in kartografije, če gre za že objavljena dela
več avtorjev;
2. reproducirati v periodičnem tisku aktualne članke iz takega
tiska, v katerih so obravnavana splošna vprašanja, če avtor
tega ni izrecno prepovedal.

Skupno premoženje zakoncev
42. člen
skupno premoženje zakoncev spadajo samo premoženjske
koristi, ki izvirajo iz avtorske pravice.
Izčrpanje pravice distribuiranja
43. člen

(2) Določbe prejšnjega odstavka se smiselno uporabljajo tudi
za javno priobčitev tam navedenih del.
(3) V primerih iz prejšnjih odstavkov je treba navesti vir in
avtorstvo dela, če je navedeno na uporabljenem delu.

ll) S prvo prodajo ali drugačno obliko pridobitve lastninske
Pravice na izvirniku ali primerku dela v Republiki Sloveniji, ki
Se izvrši z izrecnim ali tihim soglasjem avtorja, je pravica
distribuiranja za ta izvirnik ali primerek in na območju Republike Slovenije izčrpana.
[2) Prejšnji odstavek ne velja za izključno pravico avtorja, da
dovoli uvoz primerkov dela v določeno državo, razen če ni
drugače določeno z mednarodno pogodbo.
13) Prejšnji odstavek ne velja pri uvozu primerkov, ki je nameren za privatno in nekomercialno uporabo neke osebe kot
del njene osebne prtljage.

2. pododdelek
PROSTA UPORABA
Pravica do obveščenosti
48. člen
(1) Zaradi pridobitve informacije javnega značaja je prosto:
1. pri obveščanju o dnevnih dogodkih reproducirati dela, ki se
vidijo ali slišijo ob poteku tega dogodka;
2. pripraviti in reproducirati povzetke izdanih časopisnih in
podobnih člankov v pregledih tiska;

Omejitev pravice predelave
44. člen

3. reproducirati javne politične govore in javne govore na
obravnavah pred državnimi, cerkvenimi in podobnimi organi;

1
ja,
) Če namerava lastnik arhitekturega objekta to delo prede' i. mora predelavo prednostno ponuditi avtorju prvotnega
dela, če je ta živ in običajno dosegljiv.

4. uporabiti dnevne novice in vesti, ki imajo naravo tiskovnega
poročila.

'2) Če avtor neupravičeno odkloni sodelovanje, lahko lastnik

(2) Določbe prejšnjega odstavka se smiselno uporabljajo tudi
za javno priobčitev navedenih del.

poročevalec, št. 46

9

(3) V primerih iz prejšnjih odstavkov je treba navesti vir in
avtorstvo dela, če je navedeno na uporabljenem delu.
Pouk
49. člen
(1) Za namene pouka je prosto:
1. javno izvajanje objavljenih del v obliki neposrednega
pouka;
2. javno izvajanje objavljenih del na brezplačnih šolskih slovesnostih pod pogojem, da izvajalci ne prejmejo plačila;
3. sekundarno radiodifuzno oddajanje RTV šolskih oddaj.
(2) V primerih iz prejšnjega odstavka je treba navesti vir in
avtorstvo dela, če je navedeno na uporabljenem delu.
Privatno in drugo lastno reproduciranje
50. člen
(1) Ob upoštevanju 37. člena tega zakona je reproduciranje že
objavljenega dela prosto, če je izvršeno v največ treh primerkih
1. za privatno uporabo fizične osebe pod pogojem, da primerki niso dostopni javnosti, ali
2. za lastno uporabo znotraj javnih arhivov, javnih knjižnic ter
izobraževalnih in znanstvenih ustanov pod pogojem, da so
reprodukcije izdelane iz lastnega primerka.
(2) Reproduciranje po prejšnjem odstavku ni dovoljeno glede
pisanih del v obsegu celotne knjige, glede grafičnih izdaj
glasbenih del, glede baz podatkov, glede računalniških programov ter v obliki izvedbe arhitekturnega objekta, če ni s tem
zakonom ali s pogodbo drugače določeno.
(3) Ne glede na prejšnji odstavek je pod pogoji iz prvega
odstavka tega člena prosto:
1. reproducirati pisano delo v obsegu celotne knjige, če je
njegova naklada izčrpana že najmanj dve leti;
2. reproducirati grafično izdajo glasbenega dela z ročnim
prepisovanjem.
Citati
51. člen
(1) Navajanje odlomkov objavljenega dela ali posamičnih
objavljenih del s področij fotografije, likovne umetnosti, arhitekture, uporabne umetnosti, industrijskega oblikovanja in
kartografije je prosto, če je izvršeno z namenom ponazoritve,
soočenja ali napotitve.
(2) V primerih iz prejšnjega odstavka je treba navesti vir in
avtorstvo dela, če je navedeno na uporabljenem delu.
Nebistvena pritiklina
52. člen

avtorjevo nasprotovanje predelavi v nasprotju z načelom vestnosti in poštenja.
Katalogi
54. člen
(1) Dela, ki so na javno dostopnih razstavah, dražbah, sejmih
ali zbirkah, lahko njihov prireditelj prosto reproducira v katalogih, ki jih izda v ta namen.
(2) V primerih iz prejšnjega odstavka je treba navesti vir in
avtorstvo dela, če je navedeno na uporabljenem delu.
Dela na splošno dostopnih krajih
55. člen
(1) Dela, ki so trajno v parkih, na ulicah, na trgih ali na drugih
splošno dostopnih krajih, so v prosti uporabi.
(2) Uporaba iz prejšnjega odstavka se ne sme izvršiti v tridimenzionalni obliki ali za isti namen kot prvotno delo ali vršiti
za doseganje gospodarske koristi.
(3) V primerih iz prvega odstavka tega člena je treba navesti
vir in avtorstvo dela, če je navedeno na uporabljenem delu.
Dokazni postopek
56. člen
Uporaba dela pred arbitražami ter sodnimi, upravnimi ali
drugimi državnimi organi v obsegu, ki je potreben zaradi
izvajanja dokazov, je prosta.
Preizkus naprav
57. člen
Obrati in trgovine, ki proizvajajo ali dajejo v promet fonograme ali videograme, naprave za njihovo reproduciranje aH
javno priobčitev ter naprave za sprejem oddaj, lahko prosto
reproducirajo in javno priobčujejo dela v obsegu, ki je potreben, da se preizkusi njihovo delovanje pri proizvodnji ali pri
prodaji.
5. oddelek
ČASOVNE OMEJITVE AVTORSKE PRAVICE
Učinek preteka rokov
58. člen
S pretekom rokov trajanja avtorske pravice, ki so določeni
v tem oddelku, avtorsko delo ni več avtorskopravno varovano.
Splošna določba
59. člen
Avtorska pravica traja za avtorjevega življenja in sedemdeset
let po njegovi smrti, če ni s tem zakonom drugače določenoSoavtorji
60. člen

Tista objavljena dela, ki so nebistvena pritiklina glede na
siceršnjo namembnost nekega predmeta, so pri izkoriščanju
tega predmeta v prosti uporabi.

Kadar je delo ustvarilo več avtorjev, se rok trajanja iz prejšnjega člena računa od smrti soavtorja, ki je umrl zadnji.

Proste predelave
53. člen

Anonimna in psevdonimna dela
61. člen

Predelava objavljenega dela je prosta:
1. če gre za privatno ali drugo lastno predelavo, ki ni namenjena in ni dostopna javnosti;
2. če gre za predelavo v parodijo ali karikaturo, če to ne
ustvari ali utegne ustvariti zmede glede izvora dela;

(1) Avtorska pravica na anonimnih in psevdonimnih delih traja
sedemdeset let po zakoniti objavi dela.
(2) Če psevdonim ne dovoljuje nobenega dvoma o tem, kdo je
avtor, ali če avtor med rokom iz prejšnjega odstavka odkrije
svojo identiteto, velja rok iz 59. člena.
Avdlovizualna in kolektivna dela
62. člen

3. če gre za predelavo v zvezi z dovoljeno uporabo, ki jo
zahteva namen te uporabe;
4. če gre za predelavo v zvezi z dovoljeno uporabo, pa je
10

Avtorska pravica na avdiovizualnih in kolektivnih delih traja
sedemdeset let po zakoniti objavi dela.
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Poseben rok za določena neobjavljena dela
63. člen

Legitimacija
72. člen

Kadar rok po tem zakonu ne teče od smrti avtorja ali avtorjev
in delo ni bilo zakonito objavljeno v sedemdesetih letih od
njegove stvaritve, preneha avtorska pravica z zadnje navedenim rokom.

Pravice, ki jih ta zakon priznava avtorju, vključno s pravico do
uveljavljanja sodnega varstva, pripadajo drugemu imetniku
avtorske pravice v obsegu, v katerem so z zakonom ali pravnim poslom prenesene nanj, če ni s tem zakonom drugače
določeno.

Nadaljevana dela
64. člen

2. oddelek
SPLOŠNI DEL AVTORSKEGA POGODBENEGA PRAVA

Kadar se po tem zakonu rok trajanja računa po dnevu zakonite objave dela in je delo objavljeno v zvezkih, delih, nadaljevanjih, izdajah ali nanizankah, se rok trajanja računa za vsako
od teh sestavin posebej.
Zbirke

Obseg prenosa
73. člen
Prenos posamičnih materialnih avtorskih pravic ali posamičnih drugih pravic avtorja je lahko vsebinsko, prostorsko ali
časovno omejen.
>

65. člen
(1)
Nebistvene spremembe pri izbiri, uskladitvi ali razporeditvi
v
sebine zbirke ne podaljšajo trajanja avtorske pravice na
zbirki.
(2) Nebistvene spremembe iz prejšnjega odstavka so dodatki,
'zbrisi ali predrugačenja pri izbiri ali razporeditvi vsebine
zbirke, potrebnih za nadaljevanje njenega poslovanja na
način, kot ga je predvidel njen avtor.
Pravica skesanja
66. člen

Izključni in neizključni prenos
74. člen
(1) Neizključni prenos upravičuje imetnika, da na dogovorjeni
način uporablja delo poleg avtorja ali drugih imetnikov.
(2) Izključni prenos upravičuje imetnika, da na dogovorjeni
način uporablja delo ob izključitvi avtorja in vseh drugih oseb
(3) Neizključni prenos, ki ga je avtor sklenil pred sklenitvijo
izključnega prenosa, učinkuje do imetnika izključnih pravic,
če ni med avtorjem in imetnikom neizključnih pravic drugače
dogovorjeno.

Savica skesanja tra|a, dokler živi avtor.

Domneve glede obsega prenosa
75. člen

Začetek teka rokov
67. člen
^oki iz tega oddelka zakona začnejo teči od prvega januarja
'istega leta, ki sledi letu njihovega začetnega dogodka.

(1) Če ni z zakonom ali s pogodbo drugače določeno, se šteje,
da je bil dogovorjen neizključni prenos, da velja samo za
Republiko Slovenijo in da velja za čas, ki je običajen za to
vrsto del.
(2) Če ni določeno, katere posamične pravice ali kakšen
obseg določene pravice se prenaša, se šteje, da so prenesene
tiste pravice in v takem obsegu, kot |e bistven za dosego
namena pogodbe.

Tretje poglavje
avtorska pravica v pravnem prometu
1

- Oddelek
SPLOŠNE DOLOČBE

Pravilo ločenih prenosov
76. člen

Dedovanje avtorske pravice
68. člen
Avtorska pravica kot celota, razen pravice skesanja, je predmet dedovanja.
Neprenosljivost avtorske pravice kot celote
69. člen
Avtorska pravica kot celota ni prenosljiva.

(1) Prenos posamične materialne avtorske pravice ali posamične druge pravice avtorja ne vpliva na prenos drugih pravic, če ni s tem zakonom ali s pogodbo drugače določeno.
(2) Pri prenosu pravice reproduciranja dela (23. člen) se ne
prenese tudi pravica do njegove shranitve v elektronski obliki
in pravica do njegovega tonskega ali vizualnega snemanja, če
ni z zakonom ali s pogodbo drugače določeno.
(3) Pri prenosu pravice distribuiranja primerkov dela (24. člen)
se ne prenese tudi pravica do njihovega uvoza, če ni z zakonom ali s pogodbo drugače določeno.

Prenos posamičnih avtorskih pravic
70. člen
(1) Avtor ne more prenesti na druge osebe moralnih avtorskih
Pravic.
(2)
Avtor lahko s pogodbo ali drugim pravnim poslom prenese
n
a druge osebe posamične materialne avtorske pravice in
druge pravice avtorja, če ni s tem zakonom drugače določeno.
Izvršba
71. člen
j1) Na avtorsko pravico, na nedokončana dela in na neobjavIjene izvirnike ni mogoče seči s prisilno izvršbo.
(2) S prisilno izvršbo je mogoče seči samo na premoženjske
koristi, ki izvirajo iz avtorske pravice.

(4) Pri prenosu pravice dajanja v najem (25. člen) fonogramov
ali videogramov z avtorskim delom avtor obdrži pravico do
primernega nadomestila za vsakokratno dajanje v najem. Tej
pravici se avtor ne more odpovedati.
Domneve o skupnem prenosu
77. člen
(1) Pri prenosu pravice reproduciranja dela (23. člen) se šteje,
da je bila prenesena tudi pravica distribuiranja (24. člen)
primerkov tega dela, razen do njihovega uvoza, če ni
s pogodbo drugače določeno.
(2) Pri prenosu pravice radiodifuznega oddajanja dela (30.
člen) se šteje, da je bila na RTV organizacijo prenesena tudi
pravica
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1. do posnetkov dela, če jih posname z lastnimi sredstvi in za
lastne oddaje, če jih oddaja le enkrat in če jih najkasneje en
mesec po oddajanju zbriše (efemerni posnetki); in
2. do izročitve efemernih posnetkov javnemu arhivu, če imajo
izredno dokumentarno vrednost. O tem mora RTV organizacija nemudoma obvestiti avtorja.
Nadaljnji prenos
78. člen
(1) Imetnik, na katerega je bila prenesena materialna avtorska
pravica ali druga pravica avtorja, ne more brez dovoljenja
avtorja te pravice prenesti naprej na tretje osebe, če ni
s pogodbo drugače določeno.
(2) Dovoljenje iz prejšnjega odstavka ni potrebno, če je nadaljnji prenos pravice posledica statusnih sprememb imetnika,
njegovega stečaja ali redne likvidacije.
(3) Če je na podlagi zakona ali pogodbe nadaljnji prenos
dopusten brez dovoljenja avtorja, odgovarjata prejšnji in novi
imetnik solidarno za avtorjeve zahtevke.
Ničnost
79. člen
Nično je določilo, s katerim avtor prenaša na drugo osebo:
1. avtorsko pravico kot celoto;
2. moralne avtorske pravice;
3. materialne avtorske pravice na vseh svojih prihodnjih delih;
4. materialne avtorske pravice za neznane oblike uporabe
svojega dela.

Avtor preklica ne more uveljaviti, če vzroki za neizvrševanje ali
nezadostno izvrševanje pretežno izvirajo iz njegove sfere.
(2) Preklica iz prejšnjega odstavka ni mogoče uveljaviti pred
potekom dveh let od prenosa materialne avtorske pravice na
delu. Pri prispevku za dnevni časopis znaša ta rok tri mesece,
za drug periodični tisk pa eno leto.
(3) Avtor lahko uveljavi preklic po tem členu samo, če ponudi
imetniku primeren dodatni rok za zadostno izvrševanje pravice.
(4) Z uveljavitvijo preklica materialna avtorska pravica imetnika ugasne.
(5) Avtor se preklicu po tem členu ne more odpovedati.
(6) Če to zahteva pravičnost, mora avtor povrniti imetniku
primerno odškodnino.
Kolektivne avtorske pogodbe
84. člen
Organizacije avtorjev posameznih kategorij avtorskih del in
uporabniki ali združenja uporabnikov teh del lahko v skladu
s tem zakonom:
1. določijo splošne pogoje za uporabo avtorskih del;
2. sklenejo tarifne sporazume
3. oddelek
POSEBNI DEL AVTORSKEGA POGODBENEGA PRAVA
1. pododdelek
ZAL02NlSKA~P0G0DBA

Obličnost
80. člen

Pojem
85. člen

(1) Pravni posli, s katerimi se prenašajo materialne avtorske
pravice ali druge pravice avtorja ali dajejo dovoljenja, morajo
biti v pisni obliki, če ni z zakonom drugače določeno. (2) Ob
kršitvi prejšnjega odstavka se sporne ali nejasne določbe
posla razlagajo v korist avtorja.

(1) Z založniško pogodbo se avtor zaveže prenesti na založnika pravico reproduciranja svojega dela v obliki tiskanja in
pravico distribuiranja primerkov dela, založnik pa se zaveže,
da mu bo za to plačal honorar ter delo reproduciral in distribuiral.

Avtorski honorar in nadomestilo
81. člen

(2) Založniška pogodba glede določenega dela lahko vsebuje
tudi dogovor o klubski izdaji, žepni knjigi, periodični izdaji
v nadaljevanjih, prenosu pravice prevajanja itd.

(1) Če avtorski honorar ali nadomestilo ni bilo določeno, se
določi po običajnih plačilih za določeno vrsto del, po obsegu
in trajanju uporabe ter glede na druge okoliščine primera.

Pravice zastopnika
86. člen

(2) Če se z uporabo avtorskega dela doseže dobiček, ki je
očitno v nesorazmerju z dogovorjenim ali določenim honorarjem ali nadomestilom, lahko avtor zahteva spremembo
pogodbe tako, da se mu določi pravičnejši delež pri dohodku.
(3) Pravici iz prejšnjega odstavka se avtor ne more odpovedati.
Evidenca dohodka
82. člen
(1) Če je honorar ali nadomestilo dogovorjeno ali določeno
v odvisnosti od ustvarjenega dohodka pri uporabi dela, mora
uporabnik dela voditi ustrezne knjige ali drugo evidenco, iz
katere je mogoče ugotoviti, kakšen dohodek je bil ustvarjen.
(2) Uporabnik dela mora omogočiti avtorju vpogled v evidenco iz prejšnjega odstavka in mu pošiljati ustrezna poročila
o ustvarjenem dohodku, oboje v otpičajnih rokih in v potrebnem obsegu.
Preklic materialne avtorske pravice
83. člen
(1) Avtor lahko prekliče materialno avtorsko pravico, če jo
njen izključni imetnik izvršuje v nezadostni meri ali sploh ne
in so zaradi tega avtorjevi upravičeni interesi znatno prizadeti.
12

Avtorjev zastopnik sme skleniti založniško pogodbo samo za
tista dela, ki so izrecno navedena v njegovem pooblastilu.
Vsebina pogodbe
87. člen
(1) Založniška pogodba mora navajati zlasti vrsto prenosa
pravic, obseg in trajanje prenosa pravic, območje veljavnosti
pravic, rok za izdajo dela in avtorski honorar.
(2) Če je honorar dogovorjen v odstotku od maloprodajne
cene prodanih primerkov dela, mora biti v založniški pogodbi
določeno njihovo minimalno število pri prvi izdaji. Ta določba
ni potrebna, če pogodba določa minimalni honorar, ki ga j0
dolžan založnik plačati ne glede na število prodanih primerkov.
(3) Če je honorar dogovorjen v pavšalnem znesku, mora biti
v založniški pogodbi določena skupna naklada. Če ta nI
določena in če ne izhaja iz namena pogodbe, splošnih pogojev ali običajev kaj drugega, lahko založnik reproducira in
distribuira največ petsto primerkov dela.
Domneva izključnosti prenosa
88. člen
(1) Dokler velja založniška pogodba, avtor ne more prenesti
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Pravice reproduciranja in pravice distribuiranja v istem jeziku
drugim osebam, če ni s pogodbo drugače določeno.

Uničenje primerkov
94. člen

(2) Pravico reproduciranja in distribuiranja časniških člankov
lahko avtor prenese hkrati več uporabnikom, če ni s pogodbo
drugače določeno.

(1) Če namerava založnik v času treh let od dogovorjene
izdaje dela, če v pogodbi ni določen daljši rok, neprodane
primerke dela prodati kot papir za predelavo, jih je dolžan
najprej ponuditi avtorju, da jih odkupi, in sicer po ceni, ki bi jo
dobil, če bi jih prodal kot papir za predelavo.

Prednostna pravica založnika
89. člen
(1) Založnik, ki je pridobil pravico do izdaje dela v knjižni
obliki, ima med enakimi ponudniki prednostno pravico do
Izdaje tega dela v elektronski obliki.
(2) Prednostna pravica založnika po prejšnjem odstavku traja
tri leta od dogovorjenega roka za izdajo knjižnega dela. Založnik se mora pisno izjaviti o avtorjevi pisni ponudbi v tridesetih
dneh od njenega prejema.
Izboljšave dela
90. člen
te ni z založniško pogodbo drugače določeno, je založnik
dolžan za nove izdaje avtorskega dela omogočiti avtorju, da
dela zboljša ali spremeni; pogoj pa je, da to ne pomeni za
Vložnika pretiranih stroškov in ne spreminja narave dela.

(2) Če avtor ne odkupi ponujenih izvodov dela ali jih odkupi
deloma, lahko založnik preostale izvode dela proda kot papir
za predelavo.
2. pododdelek
F0G0DB~A"0~IZV£DBI
Pojem
95. člen
S pogodbo o izvedbi se avtor zaveže prenesti uporabniku
pravico javnega recitiranja, javne izvedbe ali javne uprizoritve
svojega dela, uporabnik pa se zaveže, da bo avtorju za to
plačal honorar ter delo recitiral, izvedel ali uprizoril.
Vsebina pogodbe
96. člen

Uničenje dela zaradi višje sile
91. člen

Pogodba o izvedbi mora navajati zlasti vrsto prenosa pravic,
obseg in trajanje prenosa pravic, območje veljavnosti pravic,
rok za izvedbo dela in avtorski honorar.

(1) Če je delo uničeno zaradi višje sile po izročitvi založniku,
'"ia avtor pravico do honorarja, ki bi mu pripadal, če bi bilo
delo izdano.

Obveznosti uporabnika
97. člen

(2) Če je zaradi višje sile uničena celotna pripravljena izdaje,
Preden je bila dana v promet, ima založnik pravico pripraviti
novo izdajo, avtorju pa pripada honorar samo za uničeno
'zdajo.

Uporabnik je dolžan omogočiti avtorju ogled izvedbe dela,
poskrbeti za primerne tehnične pogoje izvedbe ter avtorju
poslati spored, druge tiskane publikacije in javne kritike
izvedbe, če ni s pogodbo drugače določeno.

(3) Če je zaradi višje sile uničen del pripravljene izdaje, preden
ie bil dan v promet, ima založnik pravico, da brez plačila
honorarja razmnoži samo toliko primerkov, kolikor jih je bilo
Uničenih.
Prenehanje pogodbe
92. člen

Odstop od pogodbe
98. člen
Če uporabnik ne izvede dela v dogovorjenem roku, lahko
avtor odstopi od pogodbe in terja odškodnino, poleg tega pa
lahko obdrži prejeti honorar oziroma zahteva plačilo dogovorjenega honorarja.

<1) Založniška pogodba preneha:
1
- če avtor umre pred dokončanjem avtorskega dela;
2- če je izčrpana naklada vseh dogovorjenih izdaj;
3 če je potekel rok trajanja pogodbe;
v drugih primerih, določenih s pogodbo ali zakonom.

(2) Avtor lahko odstopi od založniške pogodbe, če se založnik
Potem, ko je izčrpana ena izdaja, ne loti nove dogovorjene
'zdaje v treh letih od dneva, ko je avtor to zahteval, razen če ni
s
Pogodbo drugače določeno.
13) Šteje se, da je po prejšnjih odstavkih izdaja izčrpana, če je
levilo neprodanih primerkov manjše od pet odstotkov
celotne izdaje, v vsakem primeru pa če je manjše od sto
Primerkov.
4

1 ) Če založnik ne izda dela v dogovorjenem roku, lahko avtor
Odstopi od pogodbe in zahteva odškodnino, poleg tega pa
'ahko obdrži prejeti honorar oziroma zahteva plačilo dogovornega honorarja.
(5) Če rok za izdajo dela ni določen v pogodbi, je založnik
polžan delo izdati v primernem roku, najpozneje pa v enem
'©tu od dneva izročitve dela.
Izjema od obličnosti
93. člen
določbe tega zakona o pisni obliki avtorskih pogodb ne
^Ijajo za pogodbo o objavi člankov, risb ali zapiskov v časnikih, revijah in drugem periodičnem tisku.

AVTORSKEGA DELA
Naročeno avtorsko delo
99. člen
(1) Z avtorsko pogodbo o naročilu dela se avtor zaveže ustvariti določeno deto in ga izročiti naročniku, naročnik pa se
zaveže, da mu bo za to plačal honorar.
(2) Naročnik lahko nadzoruje posel in daje navodila, če s tem
ne posega v avtorjevo svobodo znanstvenega in umetniškega
ustvarjanja.
(3) Avtor obdrži avtorsko pravico na naročenem delu, razen
pravice distribuiranja in če ni s tem zakonom ali s pogodbo
drugače določeno.
(4) Za avtorsko pogodbo o naročilu dela se uporabljajo
določbe o podjemniški pogodbi, če ni s tem zakonom drugače določeno.
Kolektivno avtorsko delo
100. člen
(1) Kolektivno avtorsko delo je delo, ki je ustvarjeno na
pobudo in v organizaciji fizične ali pravne osebe (naročnik),
ob sodelovanju velikega števila soavtorjev in ki se objavi in
uporablja pod imenom naročnika (npr. enciklopedije, zborniki).
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(2) Za ustvaritev kolektivnega dela se sklene posebna
pogodba. Če niso izpolnjeni pogoji iz prejšnjega odstavka, je
ta pogodba nična.
(3) Šteje se, da so materialne avtorske pravice in druge pravice avtorjev na kolektivnem delu izključno in neomejeno
prenesene na naročnika, če ni s pogodbo drugače določeno.
4. pododdelek
DELOVNO RAZMERJE

nega dela, vendar po preteku desetih let od sklenitve
pogodbe iz prejšnjega odstavka;
3. pravico do primernega nadomestila od filmskega producenta za vsakokratno daianje v najem videogramov avdiovizualnega dela.
(4) Avtor prvotnega dela se ne more odpovedati pravicam iz
prejšnjega odstavka.
Soavtorji avdiovizualnega dela
105. člen

Avtorsko delo iz delovnega razmerja
101. člen

(1) Za soavtorje avdiovizualnega dela veljajo:

(1) Kadar avtorsko delo ustvari delojemalec pri izpolnjevanju
svojih obveznosti ali po navodilih delodajalca (avtorsko delo
iz delovnega razmerja), se šteje, da so materialne avtorske
pravice in druge pravice avtorja na tem delu izključno prenesene na delodajalca za deset let od dokončanja dela, če ni
s pogodbo drugače določeno.
(2) Po preteku roka iz prejšnjega odstavka pripadejo pravice
iz prejšnjega odstavka delojemalcu, s tem da delodajalec
lahko zahteva njihov ponovni izključni prenos proti plačilu
primernega nadomestila.
Posebne pravice
102. člen

1.
2.
3.
4.

avtor priredbe,
pisec scenarija,
glavni snemalec,
glavni režiser.

(2) Pri avdiovizualnem delu, v katerem je animacija bistveni
element, velja za soavtorja takega dela tudi glavni animator.
(3) Pri avdiovizualnem delu, v katerem je glasba bistveni
element, velja za soavtorja takega dela tudi njen skladatelj, če
je glasba pisana posebej za to delo. Če pretežni del glasbe
spremlja besedilo, velja za soavtorja avdiovizualnega dela
tudi pisec besedila.
Avtorji prispevkov k avdiovizualnem delu
106. člen

Ne glede na določbe prejšnjega člena
1 obdrži delojemalec izključno pravico, da uporablja avtorsko delo iz delovnega razmerja v okviru svojih zbranih del;
2. se šteje, da so materialne avtorske pravice in druge pravice
avtorja na bazi podatkov in kolektivnem delu izključno in
neomejeno prenesene na delodajalca, če ni s pogodbo drugače določeno.
Četrto poglavje
POSEBNE DOLOČBE O AVTORSKIH DELIH
1. oddelek
AVDIOVIZUALNA DELA
Pojem
103. člen
Avdiovizualna dela v smislu tega zakona so kinematografski
filmi, televizijski filmi, risani filmi, kratki glasbeni videofilmi,
reklamni filmi, dokumentarni filmi in druga avdiovizualna
dela, izražena v obliki zaporedja povezanih gibljivih slik,
z zvokom ali brez, ne glede na vrsto nosilca, na katerem so
vsebovana.
Pravica avdiovizualne priredbe
104. člen

Animator in skladatelj glasbe, ki ne veljata za soavtorja avdiovizualnega dela po prejšnjem členu, scenograf, kostumograt, slikar mask in montažer imajo avtorske pravice na svojih
prispevkih k avdiovizualnemu delu (avtorji prispevkov).
Pogodba o filmski produkciji
107. člen
(1) Razmerja filmskega producenta do soavtorjev avdiovizualnega dela in avtorjev prispevkov ter razmerja med samimi
avtorji se urejajo s pogodbo o filmski produkciji, ki se v skladu
s tem zakonom sklene v pisni obliki.
(2) S sklenitvijo pogodbe o filmski produkciji se šteje, da so
soavtorji izključno in neomejeno prenesli na filmskega producenta vse svoje materialne avtorske pravice in druge pravice
avtorja na avdiovizualnem delu, njegovem prevodu, njegovih
avdiovizualnih predelavah ali pri tem delu nastalih fotografijah, če ni s pogodbo drugače določeno.
(3) S sklenitvijo pogodbe o filmski produkciji se šteje, da so
avtorji prispevkov izključno in neomejeno prenesli na filmskega producenta pravico do uporabe svojih prispevkov za
dokončanje avdiovizualnega dela.
(4) Ne glede na določbe prejšnjih odstavkov obdržijo:

(1) Pravica avdiovizualne priredbe je izključna pravica, da se
prvotno delo predela ali vključi v avdiovizualno delo.

1. soavtorji izključno pravico do nadaljnje predelave avdiovizualnega dela v kakšno drugo umetniško obliko;

(2) S sklenitvijo pogodbe o avdiovizualni priredbi se šteje, da
je avtor prvotnega dela izključno in neomejeno prenesel na
filmskega producenta pravico predelave in vključitve prvotnega dela v avdiovizualno delo, svoje materialne avtorske
pravice in druge pravice avtorja na tem avdiovizualnem delu,
njegovem prevodu, njegovih avdiovizualnih predelavah ali na
fotografijah, nastalih v zvezi s produkcijo avdiovizualnega
dela, če ni s pogodbo drugače določeno.

2. avtorji prispevkov pravico, da svoje prispevke k avdiovizualnemu delu posebej uporabljajo, če niso s tem prizadete pravice filmskega producenta;

(3) Ne glede na določbe prejšnjega odstavka obdrži avtor
prvotnega dela:
1. izključno pravico do nadaljnje predelave avdiovizualnega
dela v kakšno drugo umetniško obliko;
2. izključno pravico do nove avdiovizualne priredbe prvot14

3. soavtorji pravico do primernega nadomestila od filmskega
producenta za vsakokratno dajanje v najem videogramov
avdiovizualnega dela.
(5) Soavtorji in avtorji prispevkov se ne morejo odpovedati
pravicam iz prejšnjega odstavka.
Avtorski honorar
108. člen
(1) Soavtorjem avdiovizualnega dela pripada avtorski honorar
ločeno za vsako preneseno materialno avtorsko pravico ali
drugo pravico avtorja.
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(2) Filmski producent mora najmanj enkrat letno pošiljati
soavtorjem avdiovizualnega dela poročilo o ustvarjenem
dohodku, in sicer ločeno za vsako dovoljeno vrsto uporabe
dela.
Dokončanje avdiovizualnega dela
109. člen
(1) Avdiovizualno delo se šteje za dokončano, ko je v skladu
s sporazumom med glavnim režiserjem in filmskim producentom končana prva standardna kopija dela, ki je predmet
pogodbe.
(2) Matrica kopije iz prejšnjega odstavka se ne sme uničiti.
(3) Spremembe kopije avdiovizualnega dela iz prvega
odstavka tega člena so možne le po predhodnem soglasju
glavnega režiserja in filmskega producenta.
(3) Če kateri od soavtorjev ali avtorjev prispevkov noče končati svojega prispevka k avdiovizualnemu delu ali če zaradi
višje sile tega ne more storiti, se ne more upreti, da že dani
prispevek ne bi bil uporabljen za njegovo dokončanje. Tak
avtor uživa za že dani prispevek ustrezne avtorske pravice.
Odstop od pogodbe
110. člen
(1) Če filmski producent ne konča avdiovizualnega dela
v petih letih od sklenitve pogodbe o filmski produkciji ali če
ne distribuira končanega avdiovizualnega dela v enem letu od
njegovega dokončanja, lahko soavtorji odstopijo od
Pogodbe, razen če je bil dogovorjen kakšen drug rok.
(2) V primeru iz prejšnjega odstavka soavtorji in avtorji prispevkov obdržijo pravico do plačila honorarja.
Omejitve avtorskih pravic
111. člen
Za pogodbo o filmski priredbi in pogodbo o filmski produkciji
ne veljajo določbe tega zakona o pravici skesanja (20. člen) in
o prenosu pravic (75. člen do 78. člen).
2. oddelek
Računalniški programi

ima avtor računalniškega programa zlasti izključno pravico
do:
1. reproduciranja sestavnih delov ali celotnega računalniškega programa, ne glede na to ali je začasno ali trajno ter
s katerim sredstvom in v kateri obliki. Če je za nalaganje,
prikazovanje, izvajanje, prenašanje ali shranjevanje računalniškega programa potrebno njegovo reproduciranje, je za ta
ravnanja potrebno dovoljenje avtorja;
2. prevoda, prilagoditve, priredbe ali kakšne drugačne predelave računalniškega programa ter reproduciranja rezultatov
teh predelav, vendar brez poseganja v pravice tistega, ki je
predelave opravil;
3. distribuiranja izvirnika računalniškega programa ali njegovih primerkov v katerikoli obliki, vključno z njegovim dajanjem v najem.
I
(2) Avtor lahko prenese pravice iz prejšnjega odstavka na
tretje osebe tudi z licenčno pogodbo.
Vsebinske omejitve avtorjevih pravic
115. člen
(1) Če ni v pogodbi drugače določeno, lahko zakoniti pridobitelj računalniškega programa izvrši dejanja iz 1. in 2. točke
prejšnjega člena, vključno z odpravo napak, brez dovoljenja
avtorja, če je to potrebno zaradi uporabe računalniškega
programa v skladu z njegovim namenom.
(2) Upravičeni uporabnik računalniškega programa lahko
brez dovoljenja avtorja reproducira največ dva varnostna primerka programa, če je to potrebno zaradi njegove uporabe.
(3) Upravičeni uporabnik primerka računalniškega programa
lahko brez dovoljenja avtorja opazuje, proučuje ali testira
delovanje programa zato, da dožene ideje in načela, ki so
osnova kateremukoli elementu programa, če to stori pri njegovem nalaganju, prikazovanju, izvajanju, prenašanju ali
shranjevanju, do katerih je upravičen.
(4) Za računalniške programe ne veljajo določbe tega zakona
o pravici skesanja (20. člen) ter o privatnem ali drugem lastnem reproduciranju (37. do 39. člen in 50. člen). Računalniških programov ni mogoče javno posojati (36. člen), če ni
s pogodbo z avtorjem drugače določeno.
(5) Pogodbena določila, ki so v nasprotju z drugim in tretjim
odstavkom tega člena, so nična.

Pojem
112. člen
(1) Računalniški programi po tem zakonu so programi v vsaki
jzrazni obliki, vključno s pripravljalnim gradivom za njihovo
izdelavo.
(2) Ideje in načela, ki so osnova nekemu elementu računalniškega programa, vključno s tistimi, ki so osnova njegovim
vmesnikom, ne uživajo varstva.
(3) Računalniški programi uživajo varstvo, če so individualna
dela v tem smislu, da pomenijo lastno intelektualno stvaritev
njihovega avtorja.
Delovno razmerje in avtorska pogodba
113. člen
Kadar računalniški program ustvari delojemalec pri izpolnjevanju svojih obveznosti ali po navodilih delodajalca, ali ga
ustvari avtor po avtorski pogodbi o naročilu, se šteje, da so
materialne avtorske pravice in druge pravice avtorja na tem
Programu izključno in neomejeno prenesene na delodajalca
ali naročnika, če ni s pogodbo drugače določeno.

Dekompiliranje
116. člen
(1) Za reproduciranje kode ali prevod kodne oblike računalniškega programa v smislu 1. in 2. točke 114. člena tega zakona
ni potrebno dovoljenje avtorja, če je to nujno potrebno za
pridobitev informacij, potrebnih za doseganje interoperabilnosti neodvisno ustvarjenega računalniškega programa
z drugimi programi, če so izpolnjeni tile pogoji:
1. da ta dejanja izvrši pridobitelj licence ali drugi upravičeni
uporabnik ali v njihovem imenu za to pooblaščena oseba;
2. da informacije, potrebne za doseganje interoperabilnosti,
niso bile predhodno brez nadaljnjega dostopne osebam iz 1.
točke tega odstavka; in
3. da so ta dejanja omejena zgolj na tiste dele prvotnega
programa, ki so potrebni za doseganje interoperabilnosti.
(2) Prepovedano je, da bi se informacije, pridobljene z uporabo prejšnjega odstavka:
1. uporabile za drug namen kot za doseganje interoperabilnosti neodvisno ustvarjenega računalniškega programa;

Pravice avtorja
114. člen
(1) Če ni v 115. in 116. členu tega zakona drugače določeno,

2

- odstopile tretjim osebam, razen kadar bi bilo to potrebno za
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doseganje interoperabilnosti neodvisno ustvarjenega računalniškega programa; ali

2. pri izvedbah skupin izvajalcev - skupini kot celoti, umetniškim vodjem in solistom.

3. uporabile za razvijanje, proizvodnjo ali trženje drugega
računalniškega programa, ki je v svojem izrazu bistveno
podoben, ali uporabile za katerokoli drugo dejanje, s katerim
se krši avtorska pravica.

(2) Izvajalci imajo izključno pravico, da se uprejo skazitvi in
vsakemu drugemu posegu v njihovo izvedbo ali vsaki uporabi
njihove izvedbe, če bi ta poseg ali ta uporaba lahko okrnila
njihovo osebnost.

(3) Določb tega člena ni mogoče razlagati v smeri, po kateri bi
ga bilo dopustno uporabiti na način, ki bi v nerazumni meri
prizadel avtorjeve zakonite interese ali bi bil v nasprotju
z normalno uporabo računalniškega programa.

Materialne pravice izvajalcev
122. člen

(4) Pogodbena določila, ki so v nasprotju s tem členom, so
nična.
Posebno varstvo
117. člen
Za kršitev avtorske pravice na računalniškem programu se
štejejo tudi tale dejanja osebe:
1. vsako distribuiranje primerka računalniškega programa, za
katerega ve ali bi lahko domnevala, da je nedovoljeni primerek; ali
2. posest primerka računalniškega programa za gospodarske
namene, za katerega ve ali bi lahko domnevala, da je nedovoljeni primerek.
Uporaba drugih pravnih ureditev
118. člen
Določbe tega pododdelka ne posegajo na veljavnost drugih
pravnih ureditev o računalniških programih, kot npr. predpisov o patentu, blagovni znamki, varstvu konkurence, poslovni
tajnosti, varstvu polvodnikov in pogodbenih obveznostih.
Peto poglavje
SORODNE PRAVICE

Izvajalci imajo izključno pravico:
1. radiodifuznega oddajanja svoje izvedbe, razen če je
izvedba sama po sebi radiodifuzna ali če gre za oddajanje
posnetka;
2. prenašanja svoje žive izvedbe po zvočniku, zaslonu ali
podobni napravi zunaj prvotnega prostora ali kraja;
3. snemanja svoje žive izvedbe;
4. reproduciranja posnetkov svoje izvedbe na fonograme in
videograme;
5. distribuiranja fonogramov in videogramov s svojo izvedbo;
6. dajanja v najem fonogramov in videogramov s svojo izvedbo.
Pravica do nadomestila pri javni priobčitvi fonograma
123. člen
Izvajalec ima pravico do deleža na nadomestilu, ki ga prejme
proizvajalec fonograma za javno priobčitev fonograma z njegovo izvedbo.
Pravica do nadomestila
124. člen
Izvajalec ima pravico do nadomestila za privatno ali drugo
lastno reproduciranje po drugem odstavku 37. členu tega
zakona.
Domneva prenosa
125. člen

1. oddelek
PRAVICE IZVAJALCEV
Pojem
119. člen
(1) Izvajalci so igralci, pevci, glasbeniki, plesalci in druge
osebe, ki z igranjem, petjem, plesom, recitiranjem ali kako
drugače umetniško izvajajo avtorska ali folklorna dela.
(2) Za izvajalce po prejšnjem odstavku se štejejo tudi režiserji
dramskih predstav, dirigenti orkestrov, vodje pevskih zborov,
oblikovalci tona ter varieteiski in cirkuški umetniki.

(1) S sklenitvijo pogodbe o proizvodnji fonograma ali videograma se šteje, da je izvajalec glede svoje izvedbe prenesel na
proizvajalca fonograma ali filmskega producenta pravico snemanja, pravico reproduciranja, pravico distribuiranja in pravico dajanja v najem, če ni v pogodbi drugače določeno.
(2) Ne glede na določbe prejšnjega odstavka izvajalec obdrži
pravico do primernega nadomestila od proizvajalca fonograma in filmskega producenta za vsakokratno dajanje
v najem.
(3) Izvajalec se ne more odpovedati pravici iz prejšnjega
odstavka.

Zastopnik skupine izvajalcev
120. člen

Dokončanje avdiovizualnega dela
126. člen

(1) Izvajalci, ki sodelujejo pri izvedbi v skupini, kot npr. člani
orkestra, zbora, plesnega ali igralskega ansambla ali drugačne skupine, so dolžni pooblastiti enega izmed članov kot
svojega zastopnika za dajanje dovoljenj, potrebnih za izvedbo.

Če kateri od izvajalcev noče končati svojega prispevka k avdiovizualnemu delu ali če zaradi višje sile tega ne more storiti,
se ne more upreti, da že dani prispevek ne bi bil uporabljen za
njegovo dokončanje. Tak izvajalec uživa za že dani prispevek
ustrezne pravice.

(2) Pooblastilo mora biti dano v pisni obliki in je veljavno, če je
doseženo soglasje večine vseh izvajalcev, ki so člani ansambla.
(3) Določbe prejšnjih dveh odstavkov ne veljajo za dirigente,
soliste in režiserje dramskih predstav.
Moralne pravice izvajalcev
121. člen
(1) Izključna pravica izvajalcev, da se pri objavi izvedbe
navede njihovo ime ali kakšna druga njihova oznaka, pripada:
1. pri izvedbah individualnih izvajalcev - tem izvajalcem;
16

Izvedba iz delovnega razmerja
127. člen
Razmerja glede izvedb, ki jih delojemalec ustvari pri izpolnjevanju svojih delovnih obveznosti ali po navodilih delodajalca
(izvedba iz delovnega razmerja), ureja kolektivna pogodba ali
druga pogodba.
Trajanje pravic
128. člen
Pravice izvajalca trajajo petdeset let od datuma izvedbe. Če je
bil v tem času posnetek izvedbe zakonito izdan ali zakonito
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priobčen javnosti, trajajo pravice izvajalca petdeset let od
tiste prve izdaje ali tiste prve priobčitve, ki se je pripetila
najprej.
2. oddelek
PRAVICE PROIZVAJALCEV FONOGRAMOV
Proizvajalec fonogramov
129. člen
Proizvajalec fonogramov je fizična ali pravna oseba, ki prva
posname zvoke neke izvedbe ali druge zvoke.
Pravice proizvajalca fonogramov
130. člen
Proizvajalec fonogramov ima izključno pravico:
1. reproduciranja svojih fonogramov;
2. predelave svojih fonogramov;
3. distribuiranja svojih fonogramov;
4. dajanja v najem svojih fonogramov.
Pravica do nadomestila pri javni priobčitvi fonograma
131. člen
(1) Če se fonogram, ki je bil izdan za komercialne namene, ali
njegova reprodukcija, uporabi za radiodifuzno oddajanje ali
kakšno drugo obliko javne priobčitve, je dolžan uporabnik
vsakokrat plačati proizvajalcu fonogramov enkratno primerno
nadomestilo.
(2) Polovico nadomestila iz prejšnjega odstavka mora proizvajalec fonogramov izplačati izvajalcem, katerih izvedbe so posnete na uporabljenem fonogramu, če niso s pogodbo med
njimi določeni drugačni deleži.

drugo lastno reproduciranje po drugem odstavku 37. členu
tega zakona.
Trajanje pravic
137. člen
Pravice filmskega producenta trajajo petdeset let, odkar je bil
narejen posnetek. Če je bil v tem času videogram zakonito
izdan ali zakonito priobčen javnosti, trajajo pravice avdiovizualnega producenta petdeset let od tiste prve izdaje ali tiste
prve priobčitve, ki se je pripetila najprej.
4. oddelek
PRAVICE RTV ORGANIZACIJ
Pravice RTV organizacije
138. člen
RTV organizacija ima izključno pravico:
1. radiodifuzne retransmisije svojih oddaj;
2. javne priobčitve svojih oddaj, če se izvaja na krajih, ki so
dostopni javnosti proti plačilu vstopnine;
3. snemanja svojih oddaj;
4. reproduciranja posnetkov svojih oddaj;
5. distribuiranja posnetkov svojih oddaj.
Trajanje pravic
139. člen
Pravice RTV organizacij trajajo petdeset let od prvega radiodifuznega oddajanja.
5. oddelek
PRAVICE ZALOŽNIKOV

Proizvajalec fonogramov ima pravico do nadomestila za privatno ali drugo lastno reproduciranje po drugem odstavku 37.
člena tega zakona.

Pravica do nadomestila
140. člen
(1) Založniki imajo pravico do nadomestila za privatno ali
drugo lastno reproduciranje po tretjem odstavku 37. člena
tega zakona.
(2) Pravica iz prejšnjega odstavka traja petdeset let od zakonite izdaje dela.

Trajanje pravic
133. člen

Neobjavljena prosta dela
141. člen

Pravice proizvajalca fonogramov trajajo petdeset let, odkar je
bil narejen posnetek. Če je bil v tem času fonogram zakonito
izdan ali zakonito priobčen javnosti, trajajo pravice proizvajalca fonogramov petdeset let od tiste prve izdaje ali tiste prve
priobčitve, ki se je pripetila najprej.

(1) Oseba, ki prvič zakonito izda še neobjavljeno delo, na
katerem so avtorske pravice že potekle, uživa varstvo, ki je
enako materialnim avtorskim pravicam in drugim pravicam
avtorja po tem zakonu.

Pravica do nadomestila
132. člen

3. oddelek
PRAVICE FILMSKIH PRODUCENTOV
Filmski producent
134. člen

(2) Pravice iz prejšnjega odstavka trajajo petindvajset let od
prve zakonite izdaje dela.
Kritične ali znanstvene izdaje prostih del
142. člen

Filmski producent je fizična ali pravna oseba, ki v svojem
imenu in za svoj ali tuj račun organizira in vodi ustvarjanje
avdiovizualnega dela ali zaporedja gibljivih slik ter je odgovorna za njegovo dokončanje.

(1) Oseba, ki pripravi izdajo dela, na katerem so avtorske
pravice že potekle in je rezultat znanstvene dejavnosti ter se
bistveno razlikuje od do zdaj znanih izdaj tega dela, uživa
varstvo, ki je enako materialnim avtorskim pravicam in drugim
pravicam avtorja po tem zakonu.

Pravice filmskega producenta
135. člen

(2) Pravice iz prejšnjega odstavka trajajo trideset let od prve
zakonite izdaje dela.

Filmski producent ima izključno pravico:

Šesto poglavje
UVELJAVLJANJE PRAVIC

1.
2.
3.
4.

1. oddelek
SPLOŠNE DOLOČBE

reproduciranja svojih videogramov;
distribuiranja svojih videogramov;
dajanja v najem svojih videogramov;
javnega prikazovanja svojih videogramov.
Pravica do nadomestila
136. člen

Avtor in zastopnik
143. člen

Avtor lahko uveljavlja svoje avtorske pravice osebno ali po
zastopniku.
Filmski producent ima pravico do nadomestila za privatno ali
I
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7. dajanje v najem fonogramov in videogramov;

Individualno in kolektivno uveljavljanje
144. člen
Avtorske pravice se uveljavljajo posamično (individualno), to
je za vsako posamezno avtorsko delo posebej; ali kadar ta
zakon tako določa, skupinsko (kolektivno), to je za več avtorskih del več avtorjev hkrati.

8. reproduciranje avtorskih del v čitankah in učbenikih za
pouk;
9. ponatis aktualnih člankov v dnevnem in periodičnem tisku;
10. reproduciranje likovnih del, fotografij, načrtov in skic
v dnevnem in periodičnem tisku;

Vsebina uveljavljanja po zastopniku
145. člen
(1) Uveljavljanje avtorskih pravic po zastopniku obsega:

11. ponatis odlomkov ali krajših pisanih del s področja leposlovja v dnevnem in periodičnem tisku;

1. zastopanje avtorjev pri njihovih pravnih poslih in razmerjih
z uporabniki oziroma naročniki njihovih del, vključno s pobiranjem avtorskih honorarjev ali drugih nadomestil;

12. reproduciranje in javna priobčitev del v okviru propagandnih sporočil, ki trajajo do šestdeset sekund;

2. zastopanje avtorjev v postopkih pred sodišči in drugimi
organi zaradi varstva njihovih avtorskih pravic.
(2) Kadar avtor uveljavlja svoje pravice v sodnem ali drugem
postopku po zastopniku, ki je pravna oseba in ki zaposluje
najmanj enega diplomiranega pravnika s petimi leti delovnih
izkušenj in z opravljenim pravniškim državnim izpitom, je tak
zastopnik upravičen do plačila za svoje delo in do povračila
stroškov v zvezi z opravljenim delom od nasprotne stranke po
tarifi, ki jo sprejme zastopnik ali združenje zastopnikov
v soglasju z ministrom, pristojnim za pravosodje.
Sorodne pravice
146. člen

13. reproduciranje del na splošno dostopnih krajih z namenom doseganja gospodarske koristi.
(2) Pravice iz prve do pete točke prejšnjega odstavka se lahko
uveljavljajo samo kolektivno.
Kolektivne organizacije
149. člen
(1) S kolektivnim uveljavljanjem avtorskih pravic se lahko
ukvarjajo samo organizacije avtorjev, ki se ustanovijo za ta
namen, in imajo za to dovoljenje Urada Republike Slovenije
za intelektualno lastnino (Urad).

Določbe tega poglavja, ki se nanašajo na avtorsko pravico, se
smiselno uporabljajo za sorodne pravice.

(2) Organizacije avtorjev za kolektivno uveljavljanje avtorskih
pravic iz prejšnjega odstavka (kolektivne organizacije) poslujejo z neprofitnim namenom in se smejo ukvarjati samo
s kolektivnim uveljavljanjem avtorskih pravic.

2. oddelek
KOLEKTIVNO UVELJAVLJANJE

(3) Kolektivne organizacije upravljajo člani v skladu z njihovimi statuti.
Pogoji za dovoljenje
150. člen

Vsebina kolektivnega uveljavljanja
147. člen
Kolektivno uveljavljanje avtorskih pravic obsega:
1. prenos neizključnih pravic za uporabo avtorskih del;
2. pobiranje in izterjavo avtorskih honorarjev in nadomestil od
uporabe avtorskih del;
3. delitev zbranih avtorskih honorarjev in nadomestil med
avtorje;
4. uveljavljanje varstva avtorskih pravic pred sodišči in drugimi organi.
Primeri kolektivnega uveljavljanja
148. člen
(1) Kolektivno uveljavljanje avtorskih pravic je dopustno samo
glede že objavljenih avtorskih del in v tehle primerih:
1. javna priobčitev neodrskih glasbenih del in pisanih del
s področja književnosti (male pravice);
2. odplačna odsvojitev izvirnikov likovnih del (sledna pravica)

(1) Urad izda dovoljenje kolektivni organizaciji, če so izpolnjeni tile pogoji:
1. da ima sedež v Republiki Sloveniji;
2. da je odprta vsem imetnikom pravic;
3. da je njen statut v skladu s tem zakonom;
4. da zagotavlja učinkovito in gospodarno uveljavljanje pravic
na območju celotne države.
(2) Pri ugotavljanju pogojev za učinkovito uveljavljanje avtorskih pravic iz 4. točke prejšnjega odstavka Urad upošteva
zlasti: število avtorjev, ki so sklenili pogodbo s kolektivno
organizacijo, obseg uporabe avtorskih del oz. število možnih
uporabnikov, način in sredstva, s katerimi namerava kolektivna organizacija doseči svoje cilje ter sposobnost uveljavljanja pravic v tujini.
Statut
151. člen
Statut kolektivne organizacije mora vsebovati zlasti tele določbe:
1. ime, ki ne sme biti identično ali zamenljivo z imenom druge
kolektivne organizacije,

3. javno posojanje izvirnikov ali primerkov avtorskih del, razen
glede računalniških programov in baz podatkov;

2. cilje in namene ter vrste pravic, ki jih uveljavljajo,

4. reproduciranje avtorskih del za privatno ali drugo lastno
uporabo;

3. pogoje za pridobitev in prenehanje članstva, pri čemer
število njenih članov ne more biti manjše od deset,

5. kabelska retransmisija avtorskih del, razen pri lastnih oddajanjih RTV organizacij, ne glede na to, ali gre za njihove lastne
pravice ali so bi pravice prenesene na njih od drugih imetnikov pravic;

4. kategorije imetnikov avtorskih pravic (avtorji prvotnega
dela, avtorji priredbe, avtorji prevoda itd., dediči, založniki,
delodajalci) ter vrste članstva (redni, pridruženi, občasni,rl
častni, zunanji itd.), od česar je odvisno sodelovanje P
upravljanju kolektivne organizacije,

6. reproduciranje glasbenih in književnih del na fonograme in
videcgrame (mehanične pravice);

5. pravice članov in sistem glasovanja po vrstah članstva,
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6. dolžnosti članov in disciplinske določbe,
7. vodstvene in predstavniške organe ter njihove pristojnosti
kot tudi določbe o sklicevanju, konstituiranju in delu organov,
8. postopke za izvolitev in razrešitev funkcionarjev,
9 temeljna načela za razdeljevanje zbranih avtorskih honorarjev med upravičence,
10. sistem nadzorstva nad finančnim in materialnim poslovanjem,

Poseben primer delitve
156. člen
(1) Nadomestilo, zbrano na podlagi drugega odstavka 37.
člena tega zakona, se deli avtorjem v obsegu štirideset odstotkov, izvajalcem v obsegu trideset odstotkov ter proizvajalcem
fonogramov oz. filmskim producentom v obsegu trideset odstotkov.
(2) Nadomestilo, zbrano na podlagi tretjega odstavka 37.
člena tega zakona, se deli avtorjem v obsegu petdeset odstotkov ter založnikom v obsegu petdeset odstotkov.
Uveljavljanje pravic
157. člen

11. način delitve kapitala in preostanka čistih sredstev vprimeru likvidacije.
Dovoljenje Urada
152. člen
(1) Urad izda dovoljenje kolektivni organizaciji na podlagi
javnega razpisa, ki se objavi v uradnem glasilu Republike
Slovenije.
(2) Za kolektivno uveljavljanje določenih pravic iz 148. člena
tega zakona na isti vrsti avtorskih del se praviloma izda
dovoljenje samo eni kolektivni organizaciji.
(3) Urad izda dovoljenje z upravno odločbo, zoper katero je
dopustna pritožba. O pritožbi odloči vlada Republike Slovenije.

(1) Kolektivna organizacija lahko uveljavlja avtorske pravice
na podlagi pogodbe z avtorjem. Slednja vsebuje zlasti: avtorjev nalog in pooblastilo za uveljavljanje njegovih pravic, vrsto
del in pravic, ki jih uveljavlja za avtorja ter trajanje pogodbe, ki
ne sme presegati pet let. Po preteku tega roka se pogodba
lahko podaljšuje vsakih nadaljnjih pet let.
(2) Dokler je kolektivno uveljavljanje avtorskih pravic po
zakonu ali nalogu avtorja preneseno na kolektivno organizacijo, avtor ne more osebno uveljavljati teh pravic.
(3) Pravice iz prve do pete točke prvega odstavka 148. člena
tega zakona lahko pristojna kolektivna organizacija uveljavlja
tudi brez pogodbe z avtorjem.
Aktivna legitimacija
158. člen

(4) Dokončna odločba iz prejšnjega odstavka se objavi v uradnem glasilu Republike Slovenije.
Preklic dovoljenja
153. člen

Kolektivna organizacija vodi postopke za uveljavljanje avtorskih pravic pred sodišči in drugimi organi v svojem imenu,
vendar mora o tako uveljavljenih pravicah položiti avtorju
račun.

(1) Urad prekliče izdano dovoljenje, če nastopijo okoliščine, ki
bi bile razlog za zavrnitev izdaje dovoljenja, ali če kolektivna
organizacija huje ali večkrat krši določbe tega zakona.

Dolžnost uveljavljanja pravic
159. člen

(2) V vsakem takem primeru Urad kolektivno organizacijo
najprej pisno opozori in ji določi rok najmanj 30 dni za
odpravo ugotovljenih kršitev.

Kolektivna organizacija ne sme odkloniti uveljavljanja avtorskih pravic s področja svoje dejavnosti, če to zahteva avtor, ki
je državljan Republike Slovenije, ali ima stalno prebivališče
v Republiki Sloveniji.

(3) Preklic dovoljenja začne veljati trideseti dan po objavi
dokončne odločbe v uradnem glasilu Republike Slovenije.
Splošne tarife in tarifni sporazumi
154. člen
(1) Kolektivna organizacija sprejme splošne tarife za uporabo
avtorskih del.
(2) Kolektivna organizacija predloži splošne tarife v odobritev
Uradu. Odobrene splošne tarife se objavijo v uradnem glasilu
Republike Slovenije.
(3) S tarifnimi sporazumi med kolektivno organizacijo in uporabniki ali združenji uporabnikov se lahko določijo posebne
tarife.
Pravila o delitvi
155. člen
(1) Kolektivna organizacija sprejme pravilnik o delitvi zbranih
avtorskih honorarjev in nadomestil, ki mora biti v skladu
s temeljnimi načeli iz tega zakona in statuta, in mora izključiti
vsako arbitrarnost.
(2) Delitev mora upoštevati načelo spodbujanja in podpiranja
kulturnoumetniških stvaritev, ki so pomembne za razvoj kulture.
(3) Za kritje stroškov kolektivne organizacije se lahko nameni
največ trideset odstotkov zbranih avtorskih honorarjev in nadomestil.

Dolžnost obveščanja in sklepanja pogodb
160. člen
(1) Kolektivna organizacija je dolžna dati na zahtevo vsakogar
podatke, ali uveljavlja določene pravice na avtorskem delu in
pod katerimi pogoji.
(2) Na zahtevo uporabnika ali združenja uporabnikov je kolektivna organizacija dolžna, da po svojih običajnih pogojih
sklepa pogodbe o prenosu neizključnih pravic, ki jih uveljavlja.
(3) Če stranke ne dosežejo sporazuma o višini honorarja, se
šteje, da je ustrezna pravica prenesena, če tisti, ki jo zahteva,
položi na račun kolektivne organizacije ali pri sodišču tak
znesek, kot ga zaračunava kolektivna organizacija po svoji
splošni tarifi.
Dolžnost uporabnikov do obveščanja
161. člen
(1) Prireditelji kulturnoumetniških in zabavnih prireditev ter
drugi uporabniki avtorskih del so v primerih, ko je to potrebno
po tem 2akonu, dolžni predhodno pridobiti pravice za javno
priobčitev avtorskih del, v petnajstih dneh po priobčitvi pa
poslati pristojni kolektivni organizaciji sporede vseh uporabljenih del.
(2) Na zahtevo avtorja ali kolektivne organizacije pristojni
organ za notranje zadeve prepove prireditev oziroma uporabo
avtorskega dela, če prireditelj ni predhodno pridobil pravic iz
prejšnjega odstavka.
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(3) RTV organizacije so dolžne enkrat mesečno dostavljati
pristojni kolektivni organizaciji 9porede oddajanih avtorskih
del.
(4) Uporabniki avtorskih del, ki na podlagi tega zakona ta dela
uporabljajo brez posebnega prenosa ustrezne pravice, so
dolžni enkrat mesečno dostavljati pristojni kolektivni organizaciji podatke o tovrstni uporabi del.
(5) Lastnik izvirnikov likovnih del, organizator dražbe ali drug
posrednik je dolžan dostaviti pristojni kolektivni organizaciji
podatke o odsvojenih izvirnikih, prodajalcu in maloprodajni
ceni odsvojenih izvirnikov v tridesetih dneh po opravljeni
odsvojitvi.
Pogoj za opravljanje dejavnosti
162. člen
Kadar je opravljanje določene dejavnosti vezano na pridobitev pravic iz prve do pete točke prvega odstavka 149. člena
tega zakona, pristojni organ ne izda dovoljenja za opravljanje
dejavnosti, če izvajalec dejavnosti nima sklenjene pogodbe
z ustrezno kolektivno organizacijo.

(2) Kadar je več kršilcev neke pravice iz tega zakona, je vsak
izmed njih zavezan za celotno kršitev.
Poseben primer kršitve pravic
167. člen
Šteje se, da je neka oseba kršila izključne pravice po tem
zakonu, kadar proizvede, uvozi, poseduje v gospodarske
namene, distribuira, da v najem ali v drugačno rabo
1. kakršnakoli sredstva, katerih edini ali pretežni namen je
neupravičeno odstraniti ali obiti tehnično napravo ali računalniški program, ki se uporablja kot zakonita zaščita pred neupravičeno uporabo;
2. kakršnakoli sredstva, ki lahko omogočijo ali pripomorejo,
da javnost, ki za to ni upravičena, sprejema kodirane radijske
ali televizijske programske signale.
2. oddelek
SODNO VARSTVO
Zahtevki
168. člen

Nadzor članov
163. člen

(1) Ob kršitvi izključnih pravic iz tega zakona lahko upravičenec zahteva:

(1) Vsak član lahko zahteva, da v roku, določenem v statutu,
dobi na vpogled letno finančno poročilo in poročilo nadzornega odbora kolektivne organizacije.

1. da se kršilcu prepovedo priprave za kršitve, samo kršenje in
bodoče kršitve (prepovedna ali opustitvena tožba);

(2) Več kot deset rednih članov kolektivne organizacije lahko
zahteva, da eden ali več neodvisnih izvedencev pregledajo
poslovanje organizacije.
Nadzor Urada
164. člen
(1) Izvajanje kolektivnega uveljavljanja avtorskih pravic
v skladu s tem zakonom nadzoruje Urad.
(2) Urad lahko zahteva kakršnokoli informacijo ali podatek od
kolektivne organizacije, zahteva inšpekcijski pregled in nadzor finančnega poslovanja ter določa svojega predstavnika, ki
se udeležuje sej organov kolektivne organizacije s pravico do
besede, vendar brez pravice do glasovanja.
(3) Kolektivne organizacije morajo obveščati Urad o imenovanju in razrešitvi svojih funkcionarjev, o sklenjenih pogodbah
z združenji uporabnikov in o sklenjenih pogodbah s tujimi
organizacijami enake dejavnosti, o spremembah splošnih
tarif ali statutov ipd.
(4) K spremembam statutov mora dati poprejšnje soglasje
Urad. Če Urad v dveh mesecih od izročitve pravilno sestavljene zahteve ne izda soglasja, se šteje, kot da je bilo dano.

2. da kršilec odstrani stanje, ki je nastalo s kršitvijo (odstranitvena tožba);
3. da se uničijo ali predrugačijo protipravni primerki in embalaža dela, izvedbe ali drugih predmetov varstva po tem zakonu;
4. da se uničijo ali predrugačijo matrice, negativi, plošče,
kalupi ali druga sredstva, s katerimi je bila storjena kršitev;
5. da se uničijo ali predrugačijo naprave, ki so edinole aH
pretežno namenjene za kršitev pravic po tem zakonu in so
v lasti kršilca;
6. da se sodba objavi na stroške kršilca v javnih glasilih
v obsegu in na način, ki ga določi sodišče.
(2) Določbe 2. in 3. točke prejšnjega odstavka ne veljajo za
arhitekturne objekte, razen če je uničenje ali predrugačenje
objekta glede na okoliščine primera opravičljivo. (3) Namesto
zahtevkov iz 3. ali 4. točke prvega odstavka tega člena lahko
upravičenec zahteva, da mu kršilec ali lastnik prepusti primerke ali sredstva iz teh točk za plačilo proizvodnih stroškovCivilna kazen
169. člen
(1) Če je bila materialna avtorska pravica ali druga pravica
avtorja iz tega zakona kršena namerno ali iz hude malomarnosti, lahko upravičenec zahteva povrnitev dogovorjenega aH
običajnega honorarja ali nadomestila za tovrstno uporab o,
povečanega do dvesto odstotkov, ne glede na to ali je zaradi
kršitve pretrpel kakšno premoženjsko škodo ali ne.

Sedmo poglavje
VARSTVO PRAVIC
1. oddelek
SPLOŠNE DOLOČBE
Upravičenci
165. člen
(1) Tisti, čigar pravice iz tega zakona so bile kršene (upravičenec), lahko zahteva zoper kršilca (kršilec) varstvo pravic in
povrnitev škode po pravilih o povzročitvi škode, če ni s tem
zakonom drugače določeno.

(2) Pri odločanju o zahtevku za plačilo civilne kazni in odmerj
njene višine sodišče upošteva vse okoliščine primera, zlasti
pa stopnjo krivde kršilca, velikost dogovorjenega ali običajnega honorarja ali nadomestila ter preventivni namen civilne
kazni.

(2) Enako varstvo lahko zahteva upravičenec, kadar grozi
dejanska nevarnost, da bodo kršene pravice po tem zakonu.

(3) Če je premoženjska škoda večja od civilne kazni, ima
upravičenec pravico zahtevati razliko do popolne odškodnine.

Solidarnost upravičencev in kršilcev
166. člen
(1) Kadar je več upravičencev neke pravice iz tega zakona,
lahko vsak izmed njih zahteva varstvo celotne pravice.
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Denarno zadoščenje za nepremoženjsko škodo
170. člen
Neodvisno od povračila premoženjske škode, pa tudi če pre-
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moženjske škode ni, lahko sodišče prisodi avtorju ali izvajalcu
pravično denarno odškodnino za pretrpljene duševne bolečine zaradi kršitve njegovih moralnih pravic, če spozna, da
okoliščine primera, zlasti pa stopnja bolečin in njihovo trajanje, to opravičujejo.
Začasne odredbe
171. člen

Carinski ukrepi
174. člen
(1) Če upravičenec izkaže za verjetno, da bi bila z uvozom
določenega blaga v državo njegova izključna pravica iz tega
zakona kršena, lahko carinski organi na njegov predlog odredijo:
1. da lahko upravičenec ali njegov zastopnik pregleda to
blago;

(1) Če upravičenec izkaže za verjetno, da je njegova izključna
pravica iz tega zakona kršena, lahko sodišče na njegov predlog izda začasno odredbo v zavarovanje nedenarnih zahtevkov po tem zakonu, zlasti pa:
1. da se zasežejo, izključijo iz prometa in shranijo primerki,
sredstva, naprave in z njimi povezane listine;
2. da se prepovejo grozeče kršitve ali nadaljevanje že začetih
kršitev;
3. da se izvršijo drugi podobni ukrepi.
(2) Če obstaja utemeljena bojazen, da zavarovanja iz prejšnjega odstavka kasneje ne bo mogoče izvesti, lahko sodišče
izda in izvrši odredbe iz prejšnjega odstavka brez poprejšnjega obvestila in zaslišanja nasprotnika.

2. da se to blago zaseže, izključi iz prometa in shrani.
(2) V predlogu iz prejšnjega odstavka mora upravičenec predložiti carinskim organom podroben opis blaga, zadovoljive
dokaze o svojih izključnih pravicah in njihovi verjetni kršitvi.
Na zahtevo carinskih organov mora upravičenec založiti varščino za morebitno škodo, ki bi nastala s temi ukrepi.
(3) Carinski organi morajo o sprejetih ukrepih nemudoma
obvestiti uvoznika in prejemnika blaga. Carinski organi prekličejo sprejete ukrepe, če upravičenec v sedmih dneh ne vloži
tožbe ali ne začne kakšnega drugega postopka v opravičilo
sprejetih ukrepov.
Register
175. člen

(4) Za postopek za izdajo začasne odredbe se uporabljajo
določbe zakona o izvršilnem postopku, če ni s tem zakonom
drugače določeno.

(1) Zaradi zavarovanja dokazov ali iz drugih razlogov lahko
imetniki pravic iz tega zakona vpišejo ali shranijo izvirnike ali
primerke svojih del, fonograme, videograme ali predmete
kake druge svoje pravice v register zavarovanih del pri pristojni organizaciji.

Zavarovanje dokazov
172. člen

(2) Dokler se ne dokaže nasprotno, se šteje, da ustrezne
pravice na registriranih delih obstajajo, in da pripadajo tisti
osebi, ki je v registru označena kot njen imetnik.

(3) Postopek z začasnimi odredbami je nujen.

(1) Če upravičenec izkaže za verjetno, da je njegova izključna
pravica iz tega zakona kršena in da obstaja utemeljena bojazen, da bodo dokazi o tej kršitvi uničeni ali jih kasneje ne bo
mogoče izvesti, lahko sodišče na njegov predlog izvede te
dokaze brez poprejšnjega obvestila in zaslišanja nasprotnika.
(2) Izvedba dokazov po prvem odstavku tega člena lahko
obsega ogled (prostorov, poslovne dokumentacije, inventarja, baz podatkov, računalniških pomnilnih enot ali drugih
stvari itd ); pregled in izročitev listin; zaslišanje prič; določitev
in zaslišanje izvedencev.

(3) Register iz prvega odstavka tega člena je za določeno
vrsto del eden za vso državo, je javen in ga vodi organizacija,
ki jo za to pooblasti Urad.
(4) Če nastane dvom, ali gre za avtorsko delo, daje mnenje
organizacija iz prejšnjega odstavka.
(5) Določbe tega člena nimajo nobenega vpliva na nastanek in
varstvo pravic po tem zakonu.
Znaki o pridržanih izključnih pravicah
176. člen

(3) Sklep, s katerim je bilo ugodeno predlogu za zavarovanje
dokazov, se skupaj s predlogom vroči nasprotniku ob samem
izvajanju dokazov, če to ni mogoče, pa takoj ko je mogoče.
Zoper ta sklep ni pritožbe.(4) Postopek za zavarovanje dokazov je nujen.

(1) Izključni imetniki avtorskih pravic iz tega zakona lahko
opremijo izvirnik ali primerke svojega dela z znakom C pred
svojim imenom ali tirmo in letom prve objave.

(5) Za postopek za zavarovanje dokazov se uporabljajo
določbe zakona o pravdnem postopku, če ni s tem zakonom
drugače določeno.

(2) Izključni imetniki pravic na fonogramih iz tega zakona
lahko opremijo izvirnik ali primerke svojega izdanega fonograma ali njihove ovitke z znakom P pred svojim imenom ali
firmo in letom prve izdaje.

2. oddelek
UKREPI ZA ZAGOTOVITEV VARSTVA

(3) Dokler se ne dokaže nasprotno, se šteje, da obstajajo
izključne pravice na delih oz. fonogramih, ki so opremljeni
z znaki iz tega člena, in da pripadajo tisti osebi, ki je ob tem
znaku navedena.

Dolžnost obveščanja
173. člen
(1) Upravičenec lahko zahteva od oseb, ki imajo kakršnokoli
zvezo s kršitvijo pravic po tem zakonu (proizvajalec, tiskar,
uvoznik, dobavitelj ali posestnik primerkov ali sredstev,
s katerimi je bila kršena pravica), da mu nemudoma sporoči
podatke in predloži listine v zvezi s kršitvijo.
(2) Obveznost iz prejšnjega odstavka ne velja, če so izpolnjeni
pogoji, pri katerih lahko priča v pravdnem postopku odreče
pričanje ali odgovor na posamezna vprašanja. (3) Če osebe iz
prvega odstavka tega člena ne sporočijo podatkov ali predložijo listin, s katerimi razpolagajo, odgovarjajo odškodninsko
za škodo, ki nastane zaradi take opustitve.

(4) Določbe tega člena nimajo nobenega vpliva na nastanek in
varstvo pravic po tem zakonu.
Osmo poglavje
RAZMERJA S TUJIMI ELEMENTI
Splošno
177. člen
(1) Varstvo po tem zakonu uživajo avtorji in imetniki sorodnih
pravic, ki so državljani Republike Slovenije ali imajo svoj
sedež v Republiki Sloveniji.
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(2) Tuje fizične ali pravne osebe (tujci) uživajo enako varstvo
kot osebe iz prejšnjega odstavka, če tako določa mednarodna
pogodba ali ta zakon ali če je podana dejanska vzajemnost.

zakonu, veljajo roki trajanja teh pravic iz tega zakona, s tem
da potečejo najkasneje na dan, ko poteče varstvo v državi,
katere državljani so ali kjer imajo sedež, in da ne morejo biti
daljši od rokov po tem zakonu.

(3) Ne glede na druge določbe tega poglavja uživajo tujci
varstvo po tem zakonu:
1. glede moralnih pravic - v vsakem primeru;
2. glede sledne pravice in pravice do nadomestila za privatno
ali drugo lastno reproduciranje - pod pogojem dejanske
vzajemnosti.
(4) Vzajemnost mora dokazati tisti, ki se nanjo sklicuje.

(1) Varstvo po tem zakonu uživajo tudi avtorji in imetniki
sorodnih pravic, katerih delo ali predmet sorodnih pravic so
priobčeni javnosti po satelitu, če se v Republiki Sloveniji
vnesejo pod nadzorom in odgovornostjo RTV organizacije
ustrezni programski signali v neprekinjeno komunikacijsko
verigo, ki vodi k satelitu in nazaj na zemljo.
(2) Varstvo po tem zakonu velja tudi, če ni izpolnjen pogoj iz
prejšnjega odstavka, pa

Avtorji
178. člen

1. je v Republiki Sloveniji usmerjevalna postaja, iz katere se
prenašajo programski signali, ali

(1) Varstvo po tem zakonu uživajo tudi avtorji:
1. ki imajo prebivališče v Republiki Sloveniji:
2. glede tistih del, ki so v Republiki Sloveniji izdana prvič ali
pa v 30 dneh od dneva, ko so bila izdana v kakšni drugi državi;
3. glede avdiovizualnih del, katerih producent ima svoj sedež
ali prebivališče v Republiki Sloveniji;
4. glede arhitekturnih in likovnih del, ki so kot nepremičnina
ali njen trdni sestavni del na ozemlju Republike Slovenije.
(2) Če je avtorsko delo ustvarilo več avtorjev, uživajo varstvo
po tem zakonu vsi, če vsaj eden od njih izpolnjuje enega od
pogojev iz prejšnjega odstavka.
Izvajalci
179. člen

2. ima RTV organizacija, ki je naročila priobčitev javnosti pO
satelitu, svoj sedež v Republiki Sloveniji.
Apatridi in begunci
184. člen
(1) Avtorji in imetniki sorodnih pravic, ki nimajo državljanstva
ali ga ni mogoče ugotoviti, uživajo enako varstvo po tem
zakonu kot državljani Republike Slovenije, če imajo v njej
svoje prebivališče.
(2) Če nimajo prebivališča ali ga ni mogoče ugotoviti, uživajo
v Republiki Sloveniji enako varstvo kot državljani Republike
Slovenije, če imajo v njej svoje bivališče.
(3) Če nimajo v Republiki Sloveniji niti prebivališča niti bivališča, uživajo v Republiki Sloveniji enako varstvo kot državljani države, v kateri imajo svoje prebivališče oz. bivališče.

(1) Varstvo po tem zakonu uživajo tudi izvajalci:
1. ki imajo prebivališče v Republiki Sloveniji;
2. katerih izvedbe potekajo na ozemlju Republike Slovenije;
3 katerih izvedbe so posnete na fonograme, ki uživajo varstvo
po tem zakonu;
4. katerih izvedbe so zajete, ne da bi bile posnete na fonograme, v oddajah RTV organizacij, ki uživajo varstvo po tem
zakonu.
(2) Če sodeluje pri izvedbi več izvajalcev, uživajo varstvo po
tem zakonu vsi, če je vsaj eden od njih državljan Republike
Slovenije ali ima prebivališče v Republiki Sloveniji.
Proizvajalci (onogramov, filmski producenti in založniki
180. člen
(1) Varstvo po tem zakonu uživajo tudi proizvajalci fonogramov in filmski producenti, katerih fonogram ali videogram je
bil prvič posnet v Republiki Sloveniji.
(2) Varstvo po tem zakonu uživajo tudi založniki glede svojih
sorodnih pravic, če je njihova izdaja v Republiki Sloveniji
izdana prvič ali v 30 dneh od dneva, ko je bila izdana v kakšni
drugi državi.

(4) Določbe tega člena veljajo tudi za avtorje in imetnike
sorodnih pravic, ki imajo po mednarodnih pogodbah ali predpisih Republike Slovenije status begunca.
Deveto poglavje
KAZENSKE DOLOČBE
185. člen

J
(1) Z denarno kaznijo najmanj 200.000 tolarjev se kaznuje za
prekršek pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik,
ki brez dovoljenja avtorja v primerih, ko je tako dovoljenje
potrebno po tem zakonu, reproducira, distribuira, da v najem,
javno izvede, javno prenese, javno predvaja, javno prikaže,
radiodifuzno oddaja, radiodifuzno retransmitira, sekundarno
radiodifuzno oddaja, predela ali avdiovizualno priredi delo
(21. in 22. člen).
(2) Z denarno kaznijo najmanj 30.000 tolarjev se kaznuje tudi
odgovorna oseba pravne osebe, ki stori prekršek iz prejšnjega
odstavka
(3) Z denarno kaznijo najmanj 100.000 tolarjev se kaznuje
posameznik, ki stori prekršek iz prvega odstavka tega člena(4) Primerki avtorskega dela in naprave za njihovo reproduciranje se vzamejo.

RTV organizacije
181. člen
Varstvo po tem zakonu uživajo tudi RTV organizacije, ki
prenašajo svoje oddaje po oddajnikih, ki so na ozemlju Republike Slovenije.
Primerjava rokov trajanja
182. člen
Za tuje imetnike sorodnih pravic, ki uživajo varstvo po tem
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Priobčitev javnosti po satelitu
183. člen

186. člen
(1) Z denarno kaznijo najmani 200.000 tolarjev se kaznuje za
prekršek pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik,
ki brez dovoljenja izvajalca, proizvajalca fonogramov, filmskega producenta ali RTV organizacije v primerih, ko je tako
dovoljenje potrebno po tem zakonu, reproducira, distribuira
ali da v najem fonogram, videogram ali oddajo (120., 130., 135
in 138. člen).
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(2) Z denarno kaznijo najmanj 30.000 tolarjev se kaznuje tudi
odgovorna oseba pravne osebe, ki stori prekršek iz prejšnjega
odstavka.
(3) Z denarno kaznijo najmanj 100.000 tolarjev se kaznuje
posameznik, ki stori prekršek iz prvega odstavka tega člena.
(4) Fonogrami, videogrami in drugi nosilci oddaj ter naprave
za njihovo reproduciranje se vzamejo.
187. člen
(1) Z denarno kaznijo najmanj 100.000 tolarjev se kaznuje za
prekršek pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik,
če
1. pristojni kolektivni organizaciji ne pošlje v roku sporedov
uporabljenih del (prvi, tretji in četrti odstavek 161. člena);
2. pristojni kolektivni organizaciji ne pošlje v roku podatkov
o novem lastniku in prodajni ceni izvirnikov likovnih del (peti
odstavek 161. člena).
3. na zahtevo upravičenca ne pošlje nemudoma podatkov ali
ne predloži listin v zvezi s kršitvijo pravic po tem zakonu (prvi
odstavek 173. člena).
(2) Z denarno kaznijo najmanj 30.000 tolarjev se kaznuje tudi
odgovorna oseba pravne osebe, ki stori prekršek iz prejšnjega
odstavka.
(3) Z denarno kaznijo najmanj 30.000 tolarjev se kaznuje
Posameznik, ki stori prekršek iz prvega odstavka tega člena.
Deseto poglavje
PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
188. člen
(1) Določbe tega zakona o nadomestilu za privatno ali drugo
lastno reproduciranje (37. do 39. člen) se začnejo uporabljati
Po dveh letih od uveljavitve tega zakona.
(2) Vlada izda predpis iz prvega odstavka 39. člena tega
zakona najkasneje v roku enega leta od uveljavitve tega zakona.
189. člen
Določbe tega zakona o nadomestilu za javno priobčitev fono9rama (123. in 131. člen) se začnejo uporabljati po dveh letih
od uveljavitve tega zakona.
190. člen
(1) Organizacije avtorjev, ki so pred uveljavitvijo tega zakona
kolektivno uveljavljale avtorske pravice po 91. in 93. členu
Zakona o avtorski pravici (Uradni list SFRJ št. 19/78, p. 34/78,
24/86, p. 75/89, 21/90), lahko nadaljujejo z delom brez dovoljenja Urada, dokler Urad ne izda dovoljenja za kolektivno uveljavljanje istih pravic kolektivni organizaciji, ki izpolnjuje
Pogoje iz tega zakona.
(2) Tarife, ki so jih sprejele organizacije avtorjev pred uveljavitvijo tega zakona na podlagi 91. a člena zakona o avtorski
Pravici (Uradni list SFRJ št. 19/78, p. 34/78, 24/86, p. 75/89, 21/

90), se uporabljajo do uveljavitve splošnih ali posebnih tarif
na podlagi 155. člena tega zakona.
(3) Če se v roku enega leta od uveljavitve tega zakona ne
ustanovijo ustrezne kolektivne organizacije, lahko Urad izda
začasno dovoljenje za kolektivno uveljavljanje določenih pravic pravni osebi, ki ne izpolnjuje pogojev iz 151. člena tega
zakona, v katerem določi rok in pogoje za začasno kolektivno
uveljavljanje pravic.
191. člen
Do uveljavitve predpisov o organizaciji in delovnem področju
ministrstev opravlja ministrstvo, pristojno za kulturo, zadeve,
za katere je po tem zakonu pristojen Urad.
192. člen
Določbe tega zakona se ne uporabljajo ?a pogodbe ali dejanja
uporabe, ki so bile sklenjene ali izvršene pred njegovo uveljavitvijo, če ni s tem zakonom drugače določeno.
193. člen
Določbe tega zakona o računalniških programih in bazah
podatkov se uporabljajo tudi za računalniške programe in
baze podatkov, ki so bili ustvarjeni pred dnem njegove uveljavitve, če se s tem ne posega v pogodbe in pravice, ki so bile
sklenjene ali pridobljene do tega dne.
194. člen
Za pogodbe o uporabi del in predmetov sorodnih pravic, ki
bodo veljale ob uveljavitvi tega zakona, se njegove določbe
o priobčitvi javnosti po satelitu uporabljajo šele od 1. 1. 2000
dalje, če bodo takrat še veljale.
195. člen
(1) Ta zakon velja za vsa avtorska dela in izvedbe izvajalcev, ki
so ob njegovi uveljavitvi uživala varstvo na podlagi zakona
o avtorski pravici (Uradni list SFRJ št. 19/78, p. 34/78, 24/86, p.
75/89, 21/90).
(2) Ta zakon velja za fonograme proizvajalcev fonogramov,
glede katerih ob njegovi uveljavitvi še ni preteklo dvajset let,
odkar so bili prvič posneti.
(3) Ta zakon velja za videograme, za RTV oddaje in za izdaje
založnikov kot predmete sorodnih pravic, ki so bili prvič
posneti oz. prvič radiodifuzno oddajane oz. prvič zakonito
izdane po njegovi uveljavitvi.
196. člen
(1) Z dnem, ko začne veljati ta zakon, se preneha uporabljati
zakon o avtorski pravici (Uradni list SFRJ št. 19/78, p. 34/78,
24/86, p. 75/89, 21/90).
(2) Z dnem, ko začne veljati ta zakon, neha veljati Samoupravni sporazum o pravicah, obveznostih in odgovornostih
založniških organizacij in avtorjev pri sklepanju pogodb
(Uradni list SRS 7/88).
197. člen
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu
Republike Slovenije.

A

!
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Državni zbor Republike Slovenije je na 23. seji dne 14.9 1994
opravil prvo obravnavo predloga zakona o avtorskih in sorodnih pravicah in sprejel predloženo besedilo kot ustrezno podlago za pripravo predloga zakona za drugo obravnavo. Predlagatelju je naložil, da pripravi besedilo predloga zakona za
drugo obravnavo, pri čemer naj upošteva:
- stališča in sklepe Državnega zbora, in
- po potrebi tudi bistvene pripombe in predloge mednarodnih organizacij (5. točka stališč in sklepov).
Predlagatelj je pri dopolnitvi besedila za drugo obravnavo
v celoti upošteval stališča in sklepe Državnega zbora. Vrhu
tega se je v skladu s 5. točko stališč in sklepov Državnega
zbora posvetoval o predlogu zakona s Svetovno organizacijo
za intelektualno lastnino iz Ženeve (VVorld Intellectual Property Organization, VVIPO). Slednja je preučila besedilo predvsem z vidika njegove usklajenosti z Bernsko konvencijo za
varstvo književnih in umetniških del, katere članica je Republika Slovenija. Mnenje VVIPO je bilo, da je predlog zakona na
splošno usklajen z Bernsko konvencijo, kakor tudi z nekaterimi modernimi mednarodnimi normami; ob tem pa je VVIPO
podala nekaj pripomb h konkretnim členom predloga zakona.
Od teh je predlagatelj upošteval najpomembnejše oz. bistvene.
Opisana stališča Državnega zbora so upoštevana pri naslednjih določbah novega besedila:
- V 1. členu je besedilo po posvetu s Svetovno organizacijo
za intelektualno lastnino redakcijsko popravljeno tako, da je
izpuščena beseda »varstvo«. Po novem zakon torej ureja
»pravico« avtorjev in »pravice« drugih subjektov, ne pa zgolj
»varstvo« teh pravic. Nova dikcija bolj jasno odraža vsebino
celotnega zakona, ki dejansko ne ureja samo varstva, ampak
tudi npr. dedovanje, prenos, prosto uporabo itd. pravic.
- V 2. členu je na predlog Svetovne organizacije za intelektualno lastnino dosedanja definicija »javnosti« nadomeščena
z bolj konkretno in jasno opredelitvijo.
- V 4. členu je na pripombo Svetovne organizacije za intelektualno lastnino dosedanja definicija »fonogramov in videogramov« izpuščena iz zakona. Po eni strani /e šlo pri tej
legalni definiciji za nepotrebno obremenjevanje zakonskega
besedila, po drugi strani pa se fonogrami in videogrami lahko
pojavljajo v različnih oblikah: ali kot izključno slušni posnetek
zvokov neke izvedbe ali drugih zvokov (kar je definicija iz
Rimske konvencije, ki je ostala v 129. členu predloga zakona
pri proizvajalcu fonogramov); ali kot njihova reprodukcija; ali
kot primerki, ki se komercialno ponujajo na trgu itd. Z eno
splošno definicijo je težko zajeti vse te situacije in za celotni
zakon, zato je bolje, da se iz zakona izpusti. - V novi 4. člen je
predlagatelj prenesel določbe dosedanjega 119 in 128. člena,
ki urejata razmerje med avtorsko in sorodnimi pravicami in
sicer izvirata iz Rimske konvencije za varstvo izvajalcev, proizvajalcev fonogramov in RTV organizacij. Gre za člena, ki sta
tudi radakcijsko dopolnjena in ki zaradi sistematike, preglednosti in njihove vsebine sodita med splošne določbe zakona;
vrhu tega je z njuno premestitvijo tudi razbremenjeno
poglavje o sorodnih pravicah.
- V 5. členu je predlagatelj upošteval 2. in 3. točko stališč in
sklepov Državnega zbora in v 4 točki drugega odstavka dodal
»lutkovna dela«. - Glede naštevanja vrst avtorskih del v tem
členu je predlagatelj še naprej mnenja, da se vrste avtorskih
del lahko v zakonu navajajo samo primeroma, ne pa izčrpno
(na to kaže beseda »zlasti« v napovednem stavku drugega
odstavka). - Koncept 5. člena sicer sledi tradiciji Bernske
konvencije za varstvo književnih in umetniških del in avtorskih zakonov praktično vseh evropskih držav: prvi odstavek
vsebuje generalno normo; drugi odstavek pa ga dopolnjuje
z egzemplifikativnim naštevanjem najpogostejših in najbolj
tipičnih vrst avtorskih del. Odstavka se dopolnjujeta in sta po
izkušnjah doktrine in (sodne) prakse oba zelo pomembna
- Glede področij »književnosti, znanosti, umetnosti in drugih
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področij ustvarjalnosti« v prvem odstavku 5. člena je Svetovna organizacija za intelektualno lastnino imela pripombo,
da ima dikcija »druga področja ustvarjalnosti« lahko preširok
pomen; to velja zlasti glede na področje patentov in drugih
pravic industrijske lastnine, ki prav tako spadajo med
področja ustvarjalnosti. Zaradi boljše razmejitve avtorskega
prava proti pravu industrijske lastnine je predlagatelj ts
bistveni predlog VVIPO upošteval in v prvem odstavku 5. členi
(ter 1. členu) črtal besede »in drugih področij ustvarjalnosti«.
- V 20. členu je bilo s strani Svetovne organizacije za intelektualno lastnino dano opozorilo, da bi rok 15 dni v četrtem
odstavku znal biti prekratek. Res bi imetnik, ki mu je bili
pravica preklicana, težko v 14 dneh zbral podatke o svoji
škodi. Zato je predlagatelj ta rok nadomestil s »tremi meseci«,
kar je v skladu z nemškim avtorskim zakonom. - Na podlagi
istega opozorila je bil v tem členu črtan 3. odstavek (o neprenosljivosti itd. štedne pravice), ker je to že urejeno v členih 66,
68 in 70/1 predloga zakona.
- V 21. členu je predlagatelj v skladu s pripombami Svetovne
organizacije za intelektualno lastnino dodal še en odstavek, ki
opozarja na prenos pravic pod pogoji, ki jih določi avtor kol
temeljnega postulata za uporabo avtorskih del. Gre bolj za
pojasnilno določbo, ki pa je pomembna za razumevanje funkcioniranja avtorskih pravic.
- V 24 členu je predlagatelj na predlog VVIPO prenesel
v drugi odstavek (pri pravici uvoza) nespremenjeno besedilo
iz drugega odstavka 43. člena »ne glede na to, če so bili
izdelani zakonito ali ne«. Ta določba namreč sodi bolj
v splošno določbo o uvozu, ne pa med posledice v zvezi
z njim. V bistvu gre pa le za redakcijsko premestitev.
- V 36. členu je predlagatelj v 1. točki na opozorilo VVIPO
dodal pojasnilno določbo »v javnih knjižnicah«, s čimer je bolj
jasno opredeljena izjema, za katero pravica javnega posojanja
ne velja. Tretji odstavek tega člena je na podlagi istega opozorila popravljen tako, da bolj jasno pove, da gre pri javnem
posojanju računalniških programov in baz podatkov za izključno pravico avtorja. Vsebina te določbe s tem ni spremenjena.
- Pri 37. členu je predlagatelj upošteval 4. točko stališč Id
sklepov Državnega zbora in razširil to določbo z novim 156
členom tako. da je določil razmerja med avtorji, izvajalci,
proizvajalci fonogramov, filmskimi producenti in založniki p"
pripadu in delitvi nadomestila za privatno reproduciranje: v ta
namen je sedaj za vse navedene subjekte bolj jasno določeno,
da jim ta pravica pripada (členi 37, 38, 39 za avtorje; člen 124
za izvajalce; člen 132 za proizvajalce fonogramov; člen 136 za
filmske producente; člen 140 za založnike). Novi 156. člen
določa v skladu z rešitvami v Evropi, kakšni so njihova razmerja: pri snemanju 40%--30%-30%, pri fotokopiranju pa1
50%-50%. Zaradi teh določb je bil potreben tudi nov pel
odstavek 37. člena, da ta pravica ne more biti predmet odpovedi, razpolaganja med živimi in izvršbe. S tem je omogočeno,
da bodo zgoraj našteti deleži ohranjeni in tako tudi za naprti
zagotovljena jasna pravna razmerja. Besedilo vseh navedenih
členov je tudi redakcijsko popravljeno, posebej z vidika
Uredbe, ki jo bo na podlagi 39. člena izdala Vlada Republike
Slovenije in ki je bila v osnutku že prikazana pri prvi obravnavi
predloga zakona.
- V 4. oddelku predloga zakona (Vsebinske omejitve avtorske
pravice) je imela Svetovna organizacija za intelektualno lastnino pripombe glede interpretacije Bernske konvencije za
varstvo književnih in umetniških del, na katero je Slovenija
seveda vezana. Njihova osnovna misel je, da je treba Bernsko
konvencijo tolmačiti bolj restriktivno in ne dopuščati preširokih omejitev avtorjevih pravic: avtorji so že itak na škodi
zaradi številnih novih tehničnih oblik izkoriščanja del, ki jih je
težko nadzorovati (npr. digitalne tehnike, scannerji, porast
piratstva itd. - Ti predlogi VVIPO so bistveni in utemeljeni ter
je zato predlagatelj dopolnil naslednje določbe: v 46. členu je
dodan še en kriterij, in sicer iz člena 9/2 Bernske konvencije
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»da ne nasprotuje normalni uporabi dela«; v 48. členu je
črtana 1. točka prejšnjega besedila; v 49. členu so na novo
formulirane proste avtorske pravice v šolah; v 50. členu (prvi
odstavek) je bolj natančno in v skladu s priporočili VVIPO
definiran pojem privatne in lastne uporabe; v 50. členu (drugi
odstavek) je med prepovedi za privatno reproduciranje
dodana prepoved fotokopiranja notnih materialov. V novem
tretjem odstavku 50. člena pa je predvidena nadaljnja izjema,
ki je v skladu s primerjalnim pravom in Bernsko konvencijo:
kljub prepovedi je izjemoma dopustno za privatne potrebe
reproducirati tudi celo knjigo (če je pošla že več kot dve leti)
in notni material (če se izvrši z ročnim prepisovanjem).
- Črtan je bil 4. odstavek 47. člena (o kolektivnem uveljavljanju), ker je to že urejeno v poglavju o tem uveljavljanju in je
šlo za nepotrebno obremenjevanje zakonskega besedila.
- V 62. členu je na podlagi pripombe VVIPO določen drugačen
začetek teka 70-letnega roka za trajanje pravic na audiovizualnih delih, ki je manj kompliciran in tudi usklajen z Bernsko
konvencijo. Namesto dosedanje rešitve (od smrti zadnjega od
soavtorjev) teče po novem predlogu rok od »zakonite objave
dela«, kar je mnogo bolj enostavno in praktično. Redakcijsko
je ta določba združena s kolektivnimi deli, s čimer je tudi bolj
pregledna.
- V 82. členu so bile na podlagi pripombe VVIPO v prvem
odstavku črtane besede »ob vsakem času«, ker gre za nepotrebno obremenjevanje besedila.
- V 87. členu je na podlagi pripombe VVIPO in v skladu
s primerjalnim pravom sedaj mnogo bolj jasno določeno in
opisano, da se avtorski honorar pri založniški pogodbi določa
na dva načina: ali v odstotku od maloprodajne cene (2. odstavek), ali v pavšalnem znesku (3. odstavek). Pri slednjem je
določena tudi manjša minimalna naklada (namesto 5000
sedaj 500) za primer, če ta v pogodbi ni določena. Ta številka
je potrebna samo podrejeno, t.j. samo v primerih, ko je iz
kakršnihkoli razlogov izpadel iz pogodbe; zato te določbe ni
mogoče interpretirati za kakšne druge namene.
- V 100. členu gre za t.i. kolektivno avtorsko delo, pri katerem
je določena domneva, da se pravice izključno in neomejeno
prenesejo na naročnika. Ker gre za izjemo v avtorskem
pogodbenem pravu, jo je treba bolj določno omejiti. Tako je
predlagatelj na pripombo Svetovne organizacije za intelektualno lastnino postrožil pogoje, pod katerimi je mogoče govoriti o kolektivnem avtorskem delu: »večje« število avtorjev je
nadomeščeno z »velikim«; za ponazoritev so dodani primeri
(enciklopedije, zborniki); za primer neizpolnitve pogojev je
dodana tudi ničnostna sankcija. - Pri sami domnevi prenosa
pa je bilo treba precizirati normo glede teritorijalne in
časovne opredeljenosti prenosa (prim. člen 73), zaradi česar
sta dodani besedi »in neomejeno«. Ta ista precizacija je bila
redakcijsko poenotena tudi v 102., 104., 107. in 113. členu.
- V 104. členu je je v 3. točki tretjega odstavka besedilo na
opozorilo VVIPO redakcijsko usklajeno z določilom člena 76/4
in člena 125/2 predloga zakona, ki predstavlja temeljno normo
za prenos pravice najema. Dodani sta bili besedi »primernega« nadomestila in za »vsakokratno« dajanje v najem.
Enako velja za člen 107/4 tč.3.
~ V 119. členu je na predlog Svetovne organizacije za intelektualno lastnino med izvajalce dodan tudi »oblikovalec tona«.
Gre za pomembnega poustvarjalca v procesu snemanja glasbenih in drugih del, ki lahko z ustreznim razporejanjem,
jačanjem in niansiranjem posameznih tonov ali zvokov
bistveno prispeva k izvedbi avtorskega dela. Ker so tudi
v praksi ti primeri pogosti, je bila ta pripomba upoštevana.
~ V 125. členu gre za novo določbo za izvajalce, ki pa je

Amandmaji Vlade Republike Slovenije
K 145. členu:
Drugi odstavek 145. člena se tako spremeni, da se glasi:

povsem identična z določbo člena 109/3, ki obravnava avtorje.
Namen slednje je, da nedokončani prispevek nekega avtorja
ne more zavreti celotne produkcije filmskega oz. audiovizualnega dela. Ta misel je tu ponovljena tudi za izva/alce, na kar je
opozorila Svetovna organizacija za intelektualno lastnino.
- V 123. in 131. členu gre za dodatno pravico izvajalcev in
proizvajalcev fonogramov, ki je na novo vnesena v besedilo
na opozorilo Svetovne organizacije za intelektualno lastnino.
Nadomestilo za javno priobčitev fonogramov se po enakih
deležih deli med izvajalce in proizvajalce fonogramov, to
pravico pa predvidevajo Rimska konvencija (12. člen), Direktiva EGS št. 92/100/EEC z dne 19.9.1992 o pravici dajanja
v najem in pravici posojanja in o določenih sorodnih pravicah
(8. člen) ter nova Evropska konvencija o vprašanjih avtorskega prava in sorodnih pavic v okviru čezmejnega satelitskega oddajanja (člen 5/5). Slednja je bila sprejeta 11.5.1994
v okviru Sveta Evrope in če jo bo Slovenija kot članica SE
želela ratificirati, jo mora prevzeti v zakon. - Ta pravica se
glede na množičnost javnih priobčitev lahko uveljavlja le
kolektivno; ker pa ustrezne kolektivne organizacije še niso
ustanovljene, je določeno, da se začne izvajati šele v 2 letih po
uveljavitvi zakona (člen).
- V 148. členu je na pripombo VVIPO besedilo redakcijsko
usklajeno z ostalimi določbami zakona: v 3. točki je dodano
besedilo »razen glede računalniških programov in baz podatkov«, ker je po 36. členu to izključna pravica avtorja.
- V 161. členu je na opozorilo VVIPO peti odstavek redakcijsko usklajen z matičnim tretjim odstavkom 35. člena, ki ureja
temelj za dolžnost obveščanja.
- V 168. členu je na opozorilo VVIPO k izjemi (3. točka) iz
drugega odstavka dodana še ena izjema (2. točka) ker se
izjema za arhitekturne objekte razteza na oba primera. Po
novem torej tako odstranitvena tožba (2. točka) kakor tudi
tožba na uničenje (3. točka) ne pride v poštev pri arhitekturnih
objektih, razen če bi bilo to opravičljivo.
- V 183. členu je predlagatelj na predlog VVIPO redakcijsko
izboljšal dosedanje besedilo.
- V 195. členu je besedilo redakcijsko popravljeno tako, da
bolj jasno določa, kaj je varovano z novim zakonom in kaj ne.
Pri tem so na opozorilo Svetovne organizacije za intelektualno lastnino posebej upoštevane določbe sporazuma G ATT
TRIPS in Bernske konvencije, ki urejajo vprašanje prehodnega režima iz stare v novo ureditev.
- V 196. členu je predlagatelj upošteval pripombo VVIPO in
v drugem odstavku razveljavitve samoupravnega sporazuma
ni vezal na sklenitev nove kolektivne pogodbe. Po eni strani je
namreč treba spoštovati svobodo urejanja obligacijskih razmerij, ki velja tudi v avtorskem pravu, po drugi strani pa tudi ni
mogoče razveljavitve vezati na tako negotovo dejstvo, kot je
sklenitev nekega bodočega sporazuma.
Predlagatelj je v novo besedilo predloga zakona vnesel tudi
redakcijske in terminološke popravke ter izboljšave.
V celotnem zakonu so tudi upoštevane spremembe, do katerih je prišlo na podlagi novega predloga zakona o organizaciji
in delovnem področju ministrstev (tretja obravnava. Poročevalec DZ št. 32, str. 14). Po novem bo za področje avtorske in
sorodnih pravic pristojen Urad RS za intelektualno lastnino
v sestavi Ministrstva za znanost in tehnologijo. V tem smislu
so bile vse določbe predloga zakona, ki govorijo o Ministru za
kulturo, ustrezno popravljene. Do uveljavitve opisanega predloga zakona pa pristojnost ostaja Ministrstvu za kulturo, kar je
določeno v prehodnih določbah (191. člen).

»(2) Kadar avtor uveljavlja svoje pravice pred sodišči ali drugimi organi po zastopniku, ki je domača pravna oseba, je tak
zastopnik upravičen do plačila za svoje delo in do povračila
stroškov v zvezi z opravljenim delom od nasprotne stranke po
svoji tarifi, če pooblaščeni delavec zastopnika izpolnjuje
naslednje pogoje: da je državljan Republike Slovenije: da ima
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v Republiki Sloveniji pridobljen strokovni naziv diplomirani
pravnik ali v Republiki Sloveniji nostrificirano v tujini pridobljeno diplomo pravne fakultete; da je opravil pravniški državni
izpit; da ima pet let praktičnih izkušenj kot diplomirani pravnik; da aktivno obvlada slovenski jezik. Zastopniško tarifo
sprejema zastopnik ali združenje zastopnikov v soglasju
z ministrom, pristojnim za pravosodje.«
Obrazložitev:
V primerjavi z dosedanjim besedilom gre v bistvu za enako
vsebino, le da amandma bolj natančno in strožje določa
pogoje, ki jih mora izpolnjevati zastopnik oz. pooblaščenec;
v glavnih zahtevah so pogoji izenačeni s tistimi, ki veljajo po
zakonu o odvetništvu (Uradni list RS 18/93). Vrhu tega je ta
določba usklajena tudi s členoma 5/3 in 119 zakona o industrijski lastnini (Uradni list RS 13/92, 27/93), ki urejata položaj
patentnih zastopnikov.
K 185. in 186. členu:
185. in 186. člen se nadomestita z novim 185. členom, ki se
glasi:
»(1) Z denarno kaznijo najmanj 400.000 tolarjev se kaznuje za
prekršek pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik,
ki
1. brez prenosa ustrezne materialne avtorske pravice od
avtorja v primerih, ko je tak prenos potreben po tem zakonu,
reproducira, distribuira, da v najem, javno izvede, javno prenese, javno predvaja, javno prikaže, radiodifuzno oddaja,
radiodifuzno retransmitira, sekundarno radiodifuzno oddaja,
predela ali avdiovizualno priredi delo oz. primerek dela (21. in
22. člen);
2. brez prenosa ustrezne izključne pravice od izvajalca, proizvajalca fonogramov ali filmskega producenta v primerih, ko je
tak prenos potreben po tem zakonu, reproducira, distribuira
ali da v najem posnetek izvedbe oz. fonogram ali videogram
(120., 130. in 135. člen);
3. brez prenosa ustrezne izključne pravice od RTV organizacije v primerih, ko je tak prenos potreben po tem zakonu,
reproducira ali distribuira posnetek oddaje (138. člen);
4. proizvede, uvozi, poseduje za gospodarske namene, distribuira, da v najem ali drugačno rabo kakršnakoli sredstva,
katerih edini ali pretežni namen je neupravičeno odstraniti ali
obiti tehnično napravo ali računalniški program, ki se uporablja kot zakonita zaščita pred neupravičeno uporabo (1. točka
167. člena);
5. proizvede, uvozi, poseduje za gospodarske namene, distribuira, da v najem ali drugačno rabo kakršnakoli sredstva, ki
lahko omogočijo ali pripomorejo, da javnost, ki za to ni
upravičena, sprejema kodirane radijske ali televizijske programske signale (2. točka 167. člena).
(2) Z denarno kaznijo najmanj 80.000 tolarjev se kaznuje tudi
odgovorna oseba pravne osebe, ki stori prekršek iz prejšnjega
odstavka.
(3) Z denarno kaznijo najmanj 80.000 tolarjev se kaznuje
posameznik, ki stori prekršek iz prvega odstavka tega člena.
(4) Primerki avtorskega dela iz 1. točke, posnetki izvedbe ter
fonogrami in videogrami iz 2. točke, posnetki oddaj iz 3. točke
ter sredstva iz 4. in 5. točke prvega odstavka tega člena se
vzamejo.«
Obrazložitev:
Gre za kazenske določbe zakona, pri katerih so v prvi vrsti
opravljeni redakcijski popravki: besedila zakonskih dejanskih
stanov prekrškov iz dveh dosedanjih členov so prečiščena, na
novo razporejena po točkah in združena v en sam člen, kar
daje večjo preglednost in jasnost. Ker pravni promet z avtor26

sko pravico praviloma temelji na prenosu pravic (gl. npr. 70. in
73. člen), ne pa na dovoljenju, je ustrezna dikcija v zakonu in
pri kazenskih določbah ustrezno popravljena. Ustrezno so
prilagojene in uravnotežene tudi zagrožene denarne kazni.
- Poleg navedenega je v točkah 4. in 5. dodan nov prekršek,
ki bo sankcioniral ravnanja, s katerimi se krši tehnična zaščita
avtorskih del in predmetov sorodnih pravic v smislu 167.
člena predloga zakona. Ta člen je pomemben predvsem pri
računalniških programih (ki so lahko varovani s posebnimi
»ključavnicami«) in pri kodiranih TV programih, za katere so
potrebne naprave za dekodiranje. Nova ureditev je tudi
v skladu s posebnim Priporočilom Sveta Evrope št. R (91)
o pravnem varstvu kodiranih televizijskih storitev.
K 187. členu:
187. člen se nadomesti z novim 186. členom, ki se glasi:
»(1) Z denarno kaznijo najmanj 200.000 tolarjev se kaznuje za
prekršek pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik,
če
1. pristojni kolektivni organizaciji na njeno zahtevo ne pošlje
v roku podatkov o vrsti in številu prodanih ali uvoženih naprav
za tonsko in vizualno snemanje, naprav za fotokopiranje,
praznih nosilcev zvoka ali slike ter podatkov o prodanih
fotokopijah, ki so potrebni za izračun dolžnega nadomestila
(tretji odstavek 38. člena);
2. pristojni kolektivni organizaciji ne pošlje v roku sporedov
uporabljenih del (prvi, tretji in četrti odstavek 161. člena);
3. pristojni kolektivni organizaciji ne pošlje v roku podatkov
o odsvojenih izvirnikih, o prodajalcu in maloprodajni ceni
izvirnikov likovnih del (peti odstavek 161. člena).
(2) Z denarno kaznijo najmanj 60.000 tolarjev se kaznuje tudi
odgovorna oseba pravne osebe, ki stori prekršek iz prejšnjega
odstavka.
(3) Z denarno kaznijo najmanj 60.000 tolarjev se kaznuje
posameznik, ki stori prekršek iz prvega odstavka tega člena «
Obrazložitev:
Tudi tu gre v prvi vrsti za redakcijsko prečiščenje besedil
o dejanskemu stanu prekrškov in za ustrezno uravnoteženje
zagroženih kazni. - Dodan je nov dejanski stan prekrška
v primeru neizpolnjevanja dolžnosti obveščanja pri reproduciranju za privatno in drugo lastno uporabo (člen 38/3), dekriminiran pa dejanski stan pri obveščanju o kršitvi iz 173. člena,
ker za to zadošča že ustrezna civilna odškodninska sankcija.
Za 187. členom:
Doda se nov člen, ki se glasi:
■•(1) Nadzor nad izvajanjem določb tega zakona, navedenih
v 1. do 5. točki prvega odstavka 185. člena, opravlja tržna
inšpekcija.
(2) Kadar pooblaščena oseba tržne inšpekcije pri opravljanju
nadzora utemeljeno sumi, da je storjen prekršek, začasno
zaseže predmete, ki so bili uporabljeni ali namenjeni za prekršek, ali so nastali s prekrškom.
(3) Pooblaščena oseba tržne inšpekcije preda predmete, ki jih
začasno zaseže, takoj s predlogom za uvedbo postopka o prekršku pristojnemu organu za postopek o prekrških.«
Obrazložitev:
Gre za novo določbo, s katero je določena pristojnost tržne
inšpekcije za nadzor nad določbami zakona, katerih kršitev je
inkriminirana kot prekršek. S to določbo se želi zagotoviti
večja učinkovitost varstva pred opisanimi prekrški in nasploh
zakona kot celote, kar posebej poudarja tudi sporazum TRIPS
GATT. Zato je določen tudi začasni zaseg predmetov.
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Predlog zakona o ŠOLSKI INŠPEKCIJI - EPA 577
- DRUGA OBRAVNAVA
Vlada Republike Slovenije je na 110. seji dne 3. novembra
1994 določila besedilo:
- PREDLOGA ZAKONA O ŠOLSKI INŠPEKCIJI,
ki vam ga pošiljamo v drugo obravnavo in sprejem na
podlagi stališč in sklepov 23. seje Državnega zbora Republike Slovenije z dne 25/7-1994 in 187. člena poslovnika
Državnega zbora Republike Slovenije.
Hkrati pošilja amandma Vlade Republike Slovenije k predlogu zakona o šolski inšpekciji - druga obravnava.

Vlada Republike Slovenije je na podlagi 65. člena poslovnika Vlade Republike Slovenije in na podlagi 176. in 268.
člena poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije
določila, da bodo kot njeni predstavniki na sejah državnega zbora in njegovih delovnih teles sodelovali:
- dr. Slavko GABER, minister za šolstvo in šport,
- dr. Pavel ZGAGA, državni sekretar v Ministrstvu za
šolstvo in šport,
- Roman LAVTAR, podsekretar v Ministrstvu za šolstvo in
šport.

Predlog zakona o šolski inšpekciji
Glavni inšpektor v soglasju z ministrom, pristojnim za šolstvo
in šport (v nadaljnjem besedilu minister) določi letni program
dela inšpektorata in organizira njegovo izvedbo.
Inšpektorat pri svojem delu sodeluje z drugimi inšpekcijami.

I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(vsebina zakona)
Ta zakon ureja organizacijo, področja nadzora in pristojnosti
šolske inšpekcije z namenom, da se zagotovi spoštovanje
zakonitosti in s tem zaščita pravic predšolskih otrok in
učencev, dijakov, študentov ter oseb, ki se izobražujejo kot
odrasli (v nadaljnjem besedilu: otrok in udeležencev izobraževanja) ter učiteljev in strokovnih delavcev v vrtcih in
šolah.
2. člen
(obseg šolske inšpekcije)
šolska inšpekcija obsega nadzor nad izvajanjem zakonov,
drugih predpisov in aktov, ki urejajo organizacijo, financiranje in opravljanje dejavnosti vzgoje in izobraževanja, ki jo
opravljajo javni in zasebni vrtci, osnovne šole, glasbene šole,
nižje in srednje poklicne šole, srednje tehniške in strokovne
šole, gimnazije in druge splošne srednje šole, višje strokovne šole, zavodi za izobraževanje in usposabljanje otrok in
mladostnikov z motnjami v telesnem in duševnem razvoju,
ljudske univerze ter podjetja, druge organizacije in zasebniki,
ki izobražujejo po javno veljavnih programih (v nadaljnjem
besedilu: vrtci in šole).
šolska inšpekcija obsega tudi nadzor nad izvrševanjem zakonov, drugih predpisov in aktov, ki urejajo dijaške in študentske domove ter postopke in roke za prijavo za razpis in
izvedbo vpisa v visokem šolstvu.
V zavodih in drugih organizacijah, ki ne opravljajo vzgoje in
izobraževanja po javno veljavnih programih, šolska inšpekcija opravlja nadzor le nad izpolnjevanjem z zakoni in drugimi
predpisi določenih pogojev o izobrazbi, delovnih izkušnjah ali
vidnih dosežkih delavcev na področju dejavnosti, za katero
izobražujejo.

4. člen
(inšpektorji)
Nadzor v mejah pristojnosti inšpektorata opravljajo inšpektorji.
Inšpektor ima najmanj visoko izobrazbo in 7 let delovnih
izkušenj na pedagoškem, svetovalnem, razvojno-raziskovalnem, upravnem področju vzgoje in izobraževanja ter opravljen strokovni izpit za inšpektorja
5. člen
(preizkus strokovne usposobljenosti inšpektorjev)
Inšpektor mora vsako četrto leto opraviti preizkus strokovne
usposobljenosti.
Vsak preizkus se lahko opravlja največ dvakrat.
Če inšpektor ne opravi preizkusa strokovne usposobljenosti,
glavni inšpektor predlaga njegovo razrešitev.
6. člen
(strokovni izpit)
Vsebino in postopek opravljanja strokovnega izpita in preizkusa strokovne usposobljenosti inšpektorjev predpiše minister.
7. člen
(izvedenci)

3. člen
(Inšpektorat Republike Slovenije za šolstvo in šport)

Če je za ugotovitev ali presojo kakšnega dejstva pri nadzoru,
ki je pomembno za rešitev stvari, potrebno posebno strokovno znanje, s katerim inšpektor ne razpolaga, se opravi
dokaz z izvedencem.
Izvedenca določi glavni inšpektor z liste izvedencev. Izvedenec pripravi pisno mnenje in ga posreduje pristojnemu inšpektorju.
Listo izvedencev določi minister.

šolsko inšpekcijo opravlja Inšpektorat Republike Slovenije za
Šolstvo in šport (v nadaljnjem besedilu: glavni inšpektorat).

8. člen
(izvedenci za pedagoško področje)

Inšpektorat vodi glavni inšpektor za šolstvo in šport (v nadaljnjem besedilu: glavni inšpektor).

Če iz okoliščin primera izhajajo dejstva iz katerih je mogoče
sklepati, da so kršene pravice otrok in udeležencev izobraževanja, da si pridobijo znanje, ki jim omogoča napredovanje
oziroma vključitev v izobraževanje na naslednji ravni, se mora
opraviti dokaz z izvedencem za pedagoško področje.
Izvedenci za pedagoško področje morajo imeti najmanj

II. ORGANIZACIJA

Za glavnega inšpektorja je lahko imenovan, kdor ima najmanj
visoko izobrazbo in 10 let pedagoških delovnih izkušenj
v vzgoji in izobraževanju.
I
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visoko izobrazbo in 10 let delovnih izkušenj na pedagoškem,
svetovalnem ali razvojno-raziskovalnem področju in morajo
biti izvoljeni v naziv visokošolskega učitelja.

opravi tudi nenapovedano. Inšpektor se ob prihodu najavi
ravnatelju oziroma direktorju oziroma tistemu, ki ga nadomešča.

Liste izvedencev za pedagoško področje določi na predlog
ministra z zakonom pooblaščeni organ, ki sprejema vzgojnoizobraževalne programe ali daje k njim soglasje o enakovrednem izobraževalnem standardu. Liste izvedencev za pedagoško področje določi na predlog ministra z zakonom pooblaščeni organ, ki sprejema vzgojno-izobraževalne programe ali
daje k njim soglasje o enakovrednem izobraževalnem standardu. Liste izvedencev se oblikujejo po posameznih strokovnih področjih in vsebujejo po več izvedencev za posamezno
področje.

12. člen
(področja nadzora)

9. člen
(poročilo glavnega inšpektorja)
Glavni inšpektor mora najmanj enkrat letno poročati ministru
o delu inšpektorata. Poročilo mora vsebovati:
- podatke o številu opravljenih inšpekcijskih nadzorov po
posameznih zavodih, drugih organizacijah, podjetjih in pri
zasebnikih,
- podatke o ugotovljenih kršitvah in izrečenih ukrepih ter
o uresničevanju izrečenih ukrepov in
- splošno oceno stanja z vidika spoštovanja zakonitosti in
zaščite pravic otrok in udeležencev izobraževanja ter učiteljev in strokovnih delavcev v vrtcih in šolah.
10. člen
(tajnost)
Inšpektor mora varovati poslovno, uradno alio drugo tajnost,
s katero se seznani pri opravljanju inšpekcijskega nadzorstva.
Dolnožnost varovanja uradne ali druge tajnosti traja tudi po
prenehanju delovnega razmerja inšpektorja.
Inšpektor je dolžan varovati tajnost vira prijave, sporočila
oziroma pritožbe.

Nadzor se nanaša na:
- izpolnjevanje pogojev za opravljanje vzgojno-izobraževalne
dejavnosti ter na izpolnjevanje standardov in normativov H
izvajanje vzgojno-izobraževalnih programov,
- uresničevanje pravic in dolžnosti otrok in udeležence'
izobraževanja,
- organizacijo vzgojno-izobraževalnega dela,
- vbodenje pedagoške dokumentacije in izdajanje javnih
listin,
- postopke in roke za prijavo na razpis in za izvedbo vpis'
v visokem šolstvu ter
- namensko porabo javnih sredstev.
V zasebnih šolah se nadzor nanaša na organizacijo, financiranje in izvajanje javno veljavnih programov.
13. člen
(ugotovitev dejanskega stanja)
Inšpektor ima pravico in dolžnost pregledati prostore, pedagoško in drugo z zakoni in drugimi akti predpisano dokumentacijo, se seznaniti s potekom vzgojno-izobraževalne in druge
dejavnosti, zaslišati stranke in druge udeležence v upravnem
postopku, pregledati listine, s katerimi lahko ugotovi istovetnost oseb ter opraviti druga dejanja, ki so v skladu z name*
nom inšpekcijskega nadzorstva.
V primeru, ko inšpektor opravi razgovor z mladoletno osebo,
je o tem dolžan obvestiti starše oziroma skrbnike, če pa je
za ugotovitev dejstev potrebno mladoletno osebo zaslišal'
kot pričo, jo inšpektor lahko zasliši le v navzočnosti staršev
oziroma skrbnika.

Določbe o varovanju tajnosti veljajo tudi za izvedence.

Inšpektor ne sme prisostvovati vzgojno-izobraževalnemu procesu brez dovoljenja ravnatelja.

Če inšpektor ali izvedenec prekrši določilo o varovanju tajnosti iz prvega odstavka tega člena se to šteje za hujšo kršitev
delovne obveznosti in dolžnosti, zaradi katere glavni inšpektor predlaga razrešitev inšpektorja in izločitev izvedenca
z liste izvedencev.

Izvedenci za pedagoško področje lahko z dovoljenjem glav"
nega inšpektorja prisostvujejo vzgojno-izobraževalnemu pr°"
cesu. Izvedenec, ki prisostvuje vzgojno-izobraževalnem"
procesu, ne sme učitelju oziroma vzgojitelju dajati nasveto"
ali priporočil ali kako drugače motiti vzgojno-izobraževalnega procesa.

Glavni inšpektor lahko v utemeljenem primeru oziroma na
zahtevo pristojnih organov s soglasjem ministra razreši
inšpektorja poslovne, uradne ali druge tajnosti.
III. NADZOR
11. člen
(vrste nadzora)
Nadzor opravljajo inšpektorji kot redni, izredni in ponovni
nadzor.
Redni nadzor se izvaja na podlagi letnega programa dela
inšpektorata. V vrtcih in šolah iz prvega in drugega odstavka
2. člena tega zakona mora biti opravljen redni nadzor najmanj
vsako peto leto.
Izredni nadzor se opravi na podlagi pobude otroka in udeleženca izobraževanja, starša, rejnika, sveta staršev, skupnosti
dijakov, predstavnika reprezentantivnega sindikata v vrtcu
ali šoli ali zaposlenih v vrtcu ali šoli.
Inšpektor je dolžan pobudnika obvestiti o dejanjih, ki jih je
opravil v zvezi z pobudo in o izvšrnih ukrepih, če ta tako
zahteva.
Ponovni nadzor se izvede po preteku roka, določenega za
odpravo kršitev ter izvršitev naloženih ukrepov in nalog.

IV. KRŠITVE IN UKREPI
14. člen
(kršitve in ukrepi)
Inšpektor ima pravico in dolžnost, da:
- odredi ukrepe in določi rok za odpravo kršitev,
- predlaga uvedbo disciplinskega postopka delavca, razrešitev ravnatelja oziroma direktorja, pomočnika, vodje enote, ozpodružnice,
_
..
- razveljavi oceno in odredi ponovno preverjanje znanja aH
ocenjevanje,
- predlaga razveljavitev aktov organov vrtca ali šole, ki 8°
v nasprotju z zakonom ali drugimi predpisi in akti, če je za to
pristojno sodišče,
- izreče suspenz,
- seznani ustanovitelja z ugotovljenimi kršitvami in s potrebnimi ukrepi za njihovo odpravo,
- predlaga uvedbo postopka zaradi prekrška,
- prijavi kazniva dejanja,
- predlaga druge ukrepe in opravi dejanja, za katere Je
pooblaščen z zakonom, drugim predpisom ali aktom.
15. člen
(razveljavitev ocene)

Inšpektor z odločbo razveljavi oceno in odredi ponovno p'e'
verjanje znanja ali ocenjevanje, če pri nadzoru ugotovi kršite
zakonov, drugih predpisov in aktov, ki določajo preverjarfi
Redni nadzor se napove, izredni in ponovni nadzor se lahko
- I
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znanja in ocenjevanje in imajo za posledico, da otrok ali
udeleženec izobraževanja ne napreduje v naslednji razred,
ali ne dokonča izobraževanja.
Pri ponovnem preverjanju znanja ali pri ocenjevanju sodeluje
pri delu komisije za preverjanje znanja in ocenjevanja kot
zunanji izpraševalec izvedenec za pedagoško področje.
16. člen
(suspenz)
Če iz dejstev, ugotovljenih pri nadzoru izhaja utemeljen sum,
da je delavec, ravnatelj oziroma direktor, pomočnik, vodja
enote ali podružnice zasvojen z mamili oziroma alkoholom,
da pridobiva predšolske otroke, učence in dijake za uživanje
mamil in jim mamila prodaja, da izvaja fizično ali psihično
nasilje nad otrokom ali udeležencem izobraževanja, da žali
dostojanstvo otroka ali udeleženca izobraževanja, da izrablja vzgojo in izobraževanje za spodbujanje nestrpnosti do
drugih in drugačnih ter da napeljuje k spolni zlorabi ali spolno
zlorablja otroka ali udeleženca izobraževanja,lahko inšpektor izreče suspenz in predlaga uvedbo disciplinskega
postopka zoper delavca oziroma razrešitev ravnatelja oziroma direktorja, pomočnika, vodje enote ali podružnice ter
predlaga uvedbo postopka zaradi prekrška ali prijavi kaznivo
dejanje.
O suspenzu inšpektor lahko odloči ustno. Inšpektor mora
izdati pisno odločbo v roku 8 dni od izreka suspenza. Pritožba
zoper odločbo ne zadrži izvršitve.
Suspenz sme trajati najdlje do dokončne odločitve o disciplinski odgovornosti, do prenehanja delovnega razmerja oziroma do prenehanja razlogov, ki so narekovali sprejem
odločbe o suspenzu.
V času suspenza gredo delavci, ravnatelju oziroma direktorju,
pomočniku, vodji enote ali podružnice enake pravice kot
delavcu, ki je v skladu z delovno zakonodajo odstranjen
z dela.
17. člen
(ponovni nadzor in izpolnjevanje ukrepov)
Če inšpektor ob ponovnem nadzoru ugotovi, da delavec,
ravnatelj oziroma direktor, vodja enote ali podružnice ali
druga odgovorna oseba ni izvršila odločbe, lahko za izvršitev
odločbe določi nov rok, če so podani upravičeni razlogi, da
odločba v določenem roku ni bila izvršena. O tem obvesti
ustanovitelja.
če v noven roku kršitve niso bile odpravljene oziroma če
glede na okoliščine ni mogoče pričakovati odprave ugotovljenih kršitev, inšpektor predlaga uvedbo disciplinskega
postopka zoper delavca oziroma razrešitev ravnatelja oziroma
direktorja, pomočnika, vodje enote ali podružnice ali druge
odgovorne osebe.
18. člen
(začasna prepoved odpravljanja dejavnosti)
če ustanovitelj v roku, ki ga določi inšpektor, ne zagotovi
pogojev za odpravo kršitev, pa so kršitve take narave, da je
ogroženo življenje ali zdravje otrok in udeležencev izobraževanja, lahko inšpektor z odločbo začasno prepove opravljanje dejavnosti.
19. člen
(zapisnik o opravljenem nadzoru)
0 opravljenem inšpekcijskem nadzorau se sestavi zapisnik.
Zapisnik mora obsegati natančno in kratko potek in vsebino
ob inšpekcijskem nadzorstvu opravljenega dejanja in danih
izjav. Pri tem se mora zapisnik omejiti na predmet postopka.
V zapisniku se navedejo listine, ki so bile v kakršenkoli namen
uprabljene ob opravjanju nadzorstva.
Zapisnik se vroči ravnatelju oziroma direktorju, vodji enote ali
podružnice oziroma drugi odgovorni osebi in delavcu, na
katerega delo se nanašajo ugotovitve in morebitni ukrepi
oziroma predlogi ukrepov oziroma ustanovitelju, če je ta
odgovoren za odpravo kršitev.

20. člen
(vročitev odločbe)
Odločba se vroči ravnatelju oziroma direktorju, vodji enote ali
podružnice oziroma drugi odgovorni osebi v vrtcu ali šoli,
v kateri so bile ugotovljene kršitve, ter delavcu, pri delu
katerega so bile ugotovljene kršitve.
Če je za odpravo kršitev odgovoren ustanovitelj, se odločba
vroči ravnatelju, direktorju oziroma drugi odgovorni osebi in
ustanovitelju.
21. člen
(pravica do pritožbe na odločbo inšpektorja)
Zoper odločbo, ki jo izda inšpektor, je možna pritožba v osmih
dneh od dneva njene vročitve na ministrstvo, pristojno za
šolstvo.
22. člen
(dodatni preizkus z izvedencem)
Če se pritožba na odločbo inšpektorja nanaša na izvedensko
mnenje izvedenca za pedagoško področje, se ponovi dokaz
z istim ali drugim izvedencem za pedagoško področje.
V. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
23. člen
(rok za sprejem pravilnika o strokovnem izpitu za
inšpektorja)
Minister izda v treh mesecih od uveljavitve tega zakona pravilnik o strokovnem izpitu za inšpektorja.
24. člen
(inšpektorji brez opravljenega strokovnega izpita)
Inšpektorji lahko opravljajo nadzor brez opravljenega strokovnega izpita, vendar najdlje eno leto od dneva imenovanja.
Inšpektorju, ki v roku iz prejšnjega odstavka ne opravi strokovnega izpita, preneha delovno razmerje v inšpektoratu.
25. člen
(rok za določitev liste izvedencev)
Minister določi v dveh mesecih od uveljavitve tega zakona
listo izvedencev iz 7. člena tega zakona.
Minister v dveh mesecih od uveljavitve tega zakona predlaga
z zakonom pooblaščenemu organu, ki sprejema vzgojnoizobraževalne programe ali ugotavlja enakovreden izobraževalni standard oziroma njihovo ustreznost, liste izvedencev
iz 8. člena tega zakona.
Pooblaščeni organ iz prejšnjega odstavka v roku štirih mesecev od uveljavitve tega zakona določi liste izvedencev.
26. člen
(prenehanje veljavnosti zakonskih določb)
Z dnem, ko začne veljati ta zakon, preneha veljati Zakon
o pedagoški službi (Ur. I. SRS št. 14/69 in 16/74), V. poglavje
Zakona o vzgoji in izobraževanju predšolskih otrok (Ur. I.
SRS, št. 5/80), VII. poglavje Zakona o osnovni šoli (Ur. I. SRS,
št. 5/80, 29/86, 31/86 in Ur. I. RS, št. 8/90 in 12/91-1), 38. člen
Zakona o izobraževanju in usposabljanju otrok in mladostnikov z motnjami v telesnem in duševnem razvoju (Ur. I. SRS, št.
19/76 in Ur. I. RS, št. 8/90 in 12/91-1) ter VIII. poglavje Zakona
o usmerjenem izobraževanju (Ur. I. SRS, št. 11/80, 3/83, 25/89
in 35/89 in Ur. I. RS, št. 8/90 in 12/91-1).
27. člen
(uveljavitev zakona)
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu
Republike Slovenije.
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I. UVODNA POJASNILA
Državni zbor Republike Slovenije je na svoji 23. seji dne 25.
7. 1994 prvič obravnaval Zakon o šolski inšpekciji in med
drugim ugotovil, da je zakon ustrezna podlaga za pripravo
predloga za drugo obravnavo. Predlagatelj je pri pripravi
predloga za drugo obravnavo upošteval tudi vsa druga
stališča in sklepe Državnega zbora in sicer:
- natančneje in nedvoumneje je določil obseg in vsebino
nadzora ter podrobneje vgradil zaščito učiteljeve strokovne
avtonomije,
- določil je, v katerih primerih lahko izvedenec za pedagoško področje vstopi v razred brez dovoljenja ravnatelja,
- natančneje je določil postopek zaslišanja mladoletne
osebe in razgovora z le-to,
- vključil je pojem psihično nasilje med najtežje kršitve,
zaradi katerih je mogoče izreči suspenz z ustno odločbo,
- podrobneje je definiral obseg šolske inšpekcije privatnih
šol in pri tem upošteval specifike le-teh,
- ponovno je preučil krog upravičencev in pobudnikov za
uvedbo izrednega nadzora,
- skrajšal je rok, v katerem mora biti opravljen redni
inšpekcijski nadzor v vseh šolah in vrtcih, ki izvajajo javno
veljavni program, s sedmih na pet let in
- zagotovil nadzor nad razpisom in vpisom pri prehodu
mladih iz srednjega v višje in visoko šolstvo.
Poleg tega je predlagatelj opravil terminološko uskladitev
s predlogom Zakona o organizaciji in financiranju v vzgoji in
izobraževanju, pri čemer ni v ničemer posegel v samo vsebino določb zakona. Tako je poimensko naštevanje različnih
kategorij udeležencev izobraževanja opredelil kot »otroke
in udeležence izobraževanja«, različne vrste javnih zavodov
je združil v sintetični pojem »vrtci in šole«, kategorijo programov, po katerih se pridobi javno veljavna izobrazba, je
nadomestil s pojmom »javno veljavni program«, poleg enot
šol pa je uvedel še pojem »podružnice«.
II. SPLOŠNE DOLOČBE
Zakon o šolski inšpekciji ureja organizacijo, področje nadzora in prislo/nosti šolske inšpekcije ter določa ukrepe, ki jih
inšpektor izreče ali predlaga z namenom, da se zagotovi
spoštovanje zakonitosti, predvsem zaščita pravic otrok in
udeležencev izobraževanja ter učiteljev in drugih strokovnih
delavcev v vrtcih in šolah.
Šolska inšpekcija obsega nadzor nad izvajanjem zakonov,
drugih predpisov in aktov, ki urejajo dejavnost vzgoje in
izobraževanja, ki ga opravljajo javni in zasebni vrtci, osnovne
šole. glasbene šole. nižje in srednje poklicne šole, srednje
tehniške in srednje strokovne šole, višje strokovne šole,
gimnazije in druge splošne srednje šole, višje strokovne
šole, zavodi za usposabljanje otrok in mladostnikov z motnjami v v telesnem in duševnem razvoju, ljudske univerze ter
enote podjetij, druge organizacije in zasebniki po javno
veljavnih programih, ki jih sprejme ali da k njim soglasje
o enakovrednem izobrazbenem standardu z zakonom pooblaščeni organ. Poleg tega obsega nadzor nad izvrševanjem
zakonov na področju dijaških in študentskih domov ter nadzor nad postopki in roki za prijavo na razpis in za izvedbo
vpisa v visokem šolstvu. V zavodih in drugih organizacijah, ki
ne opravljajo vzgoje in izobraževanja po javno veljavnih
programih, pa inšpekcija opravlja nadzor le nad izpolnjevanjem z zakoni in drugimi predpisi določenih pogojev o izobrazbi, delovnih izkušnjah ali vidnih dosežkih na področju
dejavnosti, za katero izobražuje.
Ta zakon ne ureja področja nadzora in pristojnosti inšpekcije
na področju športa.
III. ORGANIZACIJA
Zakon določa, da šolsko inšpekcijo izvaja Inšpektorat Republike Slovenije za šolstvo in šport kot organ v sestavi Ministr30

stva za šolstvo in šport. Vodi ga glavni inšpektor, ki ga
v skladu s splošnimi predpisi na predlog ministra, pristojnega
za šolstvo, imenuje Vlada Republike Slovenije. Glavni inšpektor mora imeti najmanj visoko izobrazbo in 10 let pedagoških
delovnih izkušenj v vzgoji in izobraževanju. Nadzor opravljajo
inšpektorji. Imeti morajo najmanj visoko izobrazbo ter 7 let
delovnih izkušenj na pedagoškem, svetovalnem, razvojnoraziskovalnem ali na upravnem področju v vzgoji in izobraževanju. Imeti morajo opravljen strokovno izpit za inšpektorja,
vsaka štiri leta pa opravljajo preizkus strokovne usposobljenosti. Minister izda pravilnik o strokovnem izpitu.
Če je za presojo kakšnega dejstva, ki je pomembno pri ugotovitvah inšpekcijskega nadzora, potrebno posebno strokovno
znanje, s katerim inšpektor ne razpolaga, se opravi dokaz
z izvedencem. Izvedenca določi glavni inšpektor z liste izvedencev, ki jo določi minister.
V primeru, ko gre za okoliščine, iz katerih je mogoče sklepati,
da so kršene pravice otrok in udeležencev izobraževanja, da
si pridobijo znanje, ki jim omogoči napredovanje oziroma
vključitev v izobraževanje na naslednji ravni, se mora opraviti
dokaz z izvedencem za pedagoško področje. Izvedenec za
pedagoško področje je lahko, kdor ima najmanj visoko izobrazbo in 10 let delovnih izkušenj na pedagoškem, svetovalnem ali razvojno-raziskovalnem področju in ima v skladu
s predpisi o napredovanju v nazive najmanj naziv svetovalca
oziroma je izvoljen v naziv visokošolskega učitelja. Liste
izvedencev za pedagoško področje določi na predlog ministra z zakonom pooblaščeni organ, ki sprejema vzgojnoizobraževalne programe ali ugotavlja enakovreden izobraževalni standard oziroma njihovo ustreznost.
Glavni inšpektor najmanj enkrat letno poroča ministru o realizaciji letnega programa dela ter o ugotovljenih kršitvah in
ukrepih. Poročilo mora vsebovati tudi oceno stanja na področju.
Inšpektorji in izvedenci so zavezani varovati poslovno, uradno
in drugo tajnost, s katero se seznanijo ob opravljanju svojega
dela če prekršijo navedeno določilo, so storili hujšo kršitev
delovne obveznosti. Glavni inšpektor zato predlaga razrešitev
inšpektorja oziroma izločitev izvedenca z liste izvedencev
Izjemoma lahko glavni inšpektor v utemeljenem primeru in na
zahtevo pristojnih organov s soglasjem ministra inšpektorja
ali izvedenca razreši varovanja poslovne, uradne ali druge
tajnosti.
IV. NADZOR

/
Inšpektorji opravljajo redni, izredni in ponovni nadzor. Redni
nadzor opravljajo na podlagi letnega delovnega načrta. Letni
delovni načrt je javni dokument, tako da šole in vrtci najmanj
za leto vnapre/ vedo, kdaj bo pri njih opravljen inšpekcijski
nadzor. Z zakonom je določeno, da morajo biti v primeru, da
izvajajo vzgojno-izobraževalno dejavnost po javno veljavnih
programih, pregledani najmanj vsako peto leto.
Izredni nadzor inšpektorji opravijo na podlagi pobude otroka
in udeleženca izobraževanja, starša, rejnika, sveta staršev,
skupnosti dijakov, predstavnika reprezentativnega sindikatae
v vrtcu ali šoli ali zaposlenih v vrtcu ali šoli. Inšpektor i
dolžan pobudnika obvestiti o dejanjih, ki jih je v zvezi
s pobudo opravil, če pobudnik to zahteva.
Ponovni nadzor inšpektor opravi, da ugotovi, ali so njegovi
ukrepi izvršeni.
V nadaljevanju zakon določa, da se inšpekcijski nadzor
nanaša na:
- izpolnjevanje pogojev za opravljanje vzgojno-izobraževalne dejavnosti ter na izpolnjevanje standardov in normativov za izvajanje vzgojno-izobraževalnih programov,
- uresničevanje pravic in dolžnosti otrok in udeležencev
izobraževanja,
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- organizacijo vzgojno-izobraževainega dela,
- vodenje pedagoške dokumentacije in izdajanje javnih listin,
- postopke In roke za prijavo na razpis In za Izvedbo vpisa
v visokem šolstvu ter
- namensko porabo javnih sredstev.
V zasebnih šolah se nadzor nanaša samo na organizacijo,
financiranje in opravljanje javno veljavnih programov.
Pri ugotavljanju dejanskega stanja ima inšpektor pravico in
dolžnost pregledati prostore, pedagoško in drugo dokumentacijo, zaslišali stranke ali druge udeležence v upravnem
postopku, identificirati osebe ter opraviti druga dejanja, ki so
v skladu z namenom nadzora. V primeru, ko inšpektor opravi
razgovor z mladoletno osebo, je o tem dolžan obvestiti
starše oziroma skrbnike. Če je za ugotovitev dejstev
potrebno mladoletno osebo zaslišati kot pričo, jo inšpektor
lahko zasliši le v navzočnosti staršev oziroma skrbnika.
'
Redni nadzor mora inšpektor napovedati, izrednega pa ne.
Vendar tudi v primeru slednjega inšpektor o svojem prihodu
v
zavod obvesti predstojnika oziroma osebo, ki ga nadomešča. Inšpektorji brez dovoljenja ravnatelja ne smejo prisostvovati vzgojno-izobraževainemu procesu. Izvedenci za
pedagoško področje pa lahko prisostvujejo vzgojno-izobraževainemu procesu z dovoljenjem glavnega inšpektorja. Izvedenci, ki prisostvujejo vzgojno-izobraževainemu procesu, pri
tem ne smejo učiteljem ali vzgojiteljem dajati nasvetov ali
priporočil ali kako drugače motiti vzgojno-izobraževainega
procesa.
V. KRŠITVE IN UKREPI
Inšpektor ima pravico in dolžnost, da pri ugotovljenih kršitvah:
- odredi ukrep in določi rok za odpravo kršitve
~ predlaga uvedbo disciplinskega postopka za delavca,
razrešitev ravnatelja oziroma direktorja, pomočnika, vodje
enote ali podružnice.
~ razveljavi oceno in odredi ponovno preverjanje znanja ali
ocenjevanje,
~ predlaga razveljavitev aktov organov vrtca ali šole, ki so
v nasprotju z zakonom ali drugimi predpisi in akti, če je za to
pristojno sodišče,
~ izreče suspenz,
~ seznani ustanovitelja z ugotovljenimi kršitvami in s potrebnimi ukrepi z njihovo odpravo,
~ predlaga uvedbo postopka zaradi prekrška,
~ prijavi kazniva dejanja ter
~ predlaga druge ukrepe, za katere ga pooblašča zakon ali
drug predpis.
Odločbo inšpektor vroči ravnatelju oziroma direktorju, vodji
enote ali podružnice oziroma drugi odgovorni osebi, v kateri
so bile ugotovljene kršitve ter delavcu, pri katerem so bile
ugotovljene te kršitve. Če je za odpravo kršitev odgovoren
ustanovitelji, se odločba vroči njemu in ravnatelju ali direktorju oziroma drugi odgovorni osebi.
V primeru, da je bil pri preverjanju znanja in ocenjevanju
kršen z zakonom in pravilniki določen postopek in ima ta
kršitev za posledico, da otrok ali udeleženec izobraževanja
"e napreduje v višji letnik ali ne konča izobraževanja, inšpektor z odločbo razveljavi oceno ter odredi v komisijo za preverjanja znanja ali ocenjevanje zunanjega izpraševalca, izvedenca za pedagoško področje.
16. člen zakona določa po prediagateljevem mnenju najtežje

kršitve, za katere lahko inšpektor izreče suspenz ustno. Gre
za primere, ko iz dejstev, ugotovljenih pri nadzoru, izhaja
utemeljen sum, da je delavec, ravnatelj oz. direktor, pomočnik, vodja enote oz. podružnice zasvojen z mamili ali alkoholom, da pridobiva otroke in udeležence izobraževanja za
uživanje mamil ali jim mamila prodaja, da izvaja fizično ali
psihično nasilje nad otroki oz. udeleženci izobraževanja, da
žali dostojanstvo le-teh, da izrablja vzgojo in izobraževanje za
spodbujanje nestrpnosti do drugih in drugačnih ter da na
napeljuje k spolni zlorabi ali spolno zlorablja otroke ali udeležence izobraževanja.
V takih primerih lahko inšpektor predlaga tudi razrešitev
ravnatelja oz. direktorja, pomočnika, vodje enote oz. podružnice, če je bil ta kršitelj. V času suspenza gredo delavcu,
ravnatelju oziroma direktorju, pomočniku, vodji enote oziroma podružnice enake pravice kot delavcu, ki je v skladu
z delovno zakonodajo odstranjen iz dela.
Inšpektor o opravljenem nadzoru sestavi zapisnik, ki ga
vroči ravnatelju oziroma direktorju, vodji enote ali podružnice in delavcu, na katerega delo se nanašajo ugotovitve in
morebitni ukrepi.
Zoper odločbo je v osmih dneh po vročitvi možna pritožba na
ministrstvo. Pritožba zoper odločitev o suspenzu ne zadrži
izvršitve. Minister je o pritožbi dolžan odločiti v dveh mesecih.
V kolikor se pritožba nanaša na izvedensko mnenje izvedenca
za pedagoško področje, minister ponovi dokaz z istim ali
drugim izvedencem za pedagoško področje.
VI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
V treh mesecih po uveljavitvi zakona izda minister pravilnik
o strokovnem izpitu za inšpektorja. Inšpektorji lahko opravljajo nadzor tudi brez opravljenega strokovnega izpita, vendar
največ eno leto od dneva imenovanja. Če strokovnega izpita
v tem roku ne opravijo, jim preneha delovno razmerje
v Inšpektoratu Republike Slovenije za šolstvo in šport.
Minister v dveh mesecih po uveljavitvi zakona določi listo
izvedencev iz 7. člena ter predlaga z zakonom pooblaščenemu organu, ki sprejema vzgojno-izobraževaine programe
ali ugotavlja enakovreden izobraževalni standard, liste izvedencev za pedagoško področje.
Z dnem, ko začne veljati Zakon o šolski inšpekciji, prenehajo
veljati Zakon o pedagoški službi v celoti in določbe Zakona
o vzgoji in izobraževanju predšolskih otrok, Zakona o osnovni
šoli, Zakona o izobraževanju in usposabljanju otrok in mladostnikov z motnjami v telesnem in duševnem razvoju ter
Zakona o usmerjenem izobraževanju, ki se nanašajo na
nadzor.
VII. FINANČNE POSLEDICE ZAKONA
S sprejetjem Zakona o šolski Inšpekciji bo potrebno zagotoviti zgolj sredstva za delovanje inšpektorata. Za letošnje
leto so za delovanje že zagotovljena sredstva v višini 29,5
mio sit. Zaradi obveznosti, ki jih zakon nalaga inšpekcijski
službi, bo število Inšpektorjev v letu 1995 naraslo s petih na
dvajset. Zato bo potrebno zagotoviti 65 mio sit, in sicer za
plače zaposlenih v Inšpektoratu, za materialne stroške ter
za investicijsko vzdrževalna dela. V letu 1996 bo število
zaposlenih doseglo optimum (35 zaposlenih), skupni stroški
pa bodo predvidoma znašali 112 mio sit. V naslednjih letih
predlagatelj ne pričakuje bistvenega povečevanja sredstev
za delovanje inšpektorata.
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Amandma Vlade Republike Slovenije
V prvem odstavku 16. člena predloga zakona se črta besedici
»ali psihično«.«
OBRAZLOŽITEV:
Državni zbor Republike Slovenije je na svoji 23. seji dne 25. 7.
1994 sprejel stališča in sklepe, s katerimi med drugim predlagatelju predloga Zakona o šolski inšpekciji nalaga, da kot
razlog za ustni suspenz v 16. členu definira tudi psihično
nasilje nad otrokom ali drugim udeležencem izobraževanja.
16. člen govori o najtežjih kršitvah, za katere je mogoče izreči
takojšen suspenz z ustno odločbo že v primeru, ko iz dejstev
ugotovlienih pri nadzoru, izhaja utemeljen sum, da je delavec,
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ravnatelj oziroma direktor, pomočnik ravnatelja, vodja enote
ali podružnične šole zagrešil določeno krštiev, ki je v členu
taksativno našteta Pri določanju le-teh je predlagatelj sledil
predvsem cilju, da se institut suspenza uporabi le v primeru
najhujših kršitev, ki so v večini primerov tudi elementi kaznivih dejanj in se preganjajo po uradni dolžnosti. Gre torej z>
primere, v katerih je potrebno na kraju samem preprečiti
nadaljevanje kršitve in tako neposredno zaštiti otroke in
druge udeležence izobraževanja.
Na drugi strani pa je bil eden od pomembnih ciljev predlagatelja, da zaščiti avtonomijo učiteljev in drugih strokovnih
delavcev v vrtcih in šolah ter prepreči neupravičene posege
v njihovo delo. Psihično nasilje kot razlog za ustni suspenz pa
bi po mnenju predlagatelja pomenil možnost diskvalifikacije
učiteljev in drugih strokovnih delavcev v vrtcih in šolah.
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Predlog zakona o ORGANIZACIJI IN FINANCIRANJU VZGOJE IN
IZOBRAŽEVANJA - EPA 937 - PRVA OBRAVNAVA
Vlada Republike Slovenije je na 113. seji dne 10. novembra
1994 določila besedilo:
- PREDLOGA ZAKONA O ORGANIZACIJI IN FINANCIRANJU VZGOJE IN IZOBRAŽEVANJA.
ki ga pošilja v prvo obravnavo in sprejem na podlagi 174.
člena poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije.
Vlada Republike Slovenije |e na podlagi 65. člena poslov-

nika Vlade Republike Slovenije in na podlagi 176. in 268.
člena poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije
določila, da bodo kot njeni predstavniki na sejah Državnega zbora in njegovih teles sodelovali:
- dr. Slavko GABER, minister za šolstvo in šport,
- mag. Tea VALENĆIĆ, državna sekretarka v Ministrstvu
za šolstvo in šport,
- dr. Pavel ZGAGA, državni sekretar v Ministrstvu za
šolstvo in šport.

Predlog zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja
OCENA STANJA
Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja
kot nov zakon nadomešča zakon z istim naslovom, ki je bil
sprejet pred dobrimi tremi leti (Ur. I. RS, št. 12/91 -I). Dosedanji zakon je kljub značilostim časa, v katerem je bil sprejet, in
kljub določenim pomanjkljivostim in nedorečenostim, zagotavljal delovanje celotnega področja vzgoje in izobraževanja
°b njegovi preobrazbi iz dejavnosti posebnega družbenega
Pomena v javno službo. Bil je nujen, ker je ob tej preobrazbi,
ki jo je uvedel Zakon o zavodih (Ur.l. RS, št. 12/91), vzpostavil
'ormalne in vsebinske temelje za upravljanje celotnega
Področja vzgoje in izobraževanja, hkrati pa oblikoval osnovo
*a participacijo predstavnikov ustanovitelja in staršev ozi'oma dijakov in delavcev pri upravljanju vrtca oziroma šole.
V vzgoji in izobraževanju je posebej v zadnjih dveh letih
Prisoten intenziven strokovni premislek o novih razvojnih
strategijah. Ta je posledica načrtne usmeritve ministrstva,
rezultira pa v nove koncepcije nadaljnjega razvoja posameznih področij vzgoje in izobraževanja, in sicer: predšolske
v
*goje, osnovnošolskega in glasbenega izobraževanja,
Poklicnega
in strokovnega izobraževanja, izobraževanja
v
gimnazijah in drugih splošnih srednjih šolah, izobraževanja
usposabljanja otrok in mladostnikov z motnjami v razvoju
ter izobraževanja odraslih.
Koncepcije nadaljnjega razvoja vzgoje in izobraževanja predstav Ijajo strokovno izhodišče za novo zakonsko ureditev;
Prvo in drugo pa zahteva nov zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja.

Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja,
ki ga je sprejela Skupščina Republike Slovenije 1991, je postal
spričo
novih koncepcij o nadaljnjem razvoju posameznih
r
avni in področij vzgoje in izobraževanja, pa tudi zaradi dru9"h strokovnih premislekov ter zaradi spoznanja, da je
Potrebno zakonsko urediti zadeve, ki jih dosedanji zakon ni
Uredil, potreben tolikšnih sprememb in dopolnitev, da jih je
tiogoče urediti le v novem zakonu.
^ed najpomembnejšimi razlogi, ki zahtevajo sprejem zakona
navajamo naslednje:
) Nove razvojne strategije vzgoje in izobraževanja predstav'iajo osrednji razlog ne le za sprejem tega zakona, temveč tudi
seh drugih šolskih zakonov, ki so v postopku v Državnem
*boru.
b) Pomemben vzrok za sprejem tega zakona izhaja tudi iz
Premisleka, da je potrebno celotno področje vzgoje in izobraževanja
zakonsko urediti kolikor je mogoče sistematično,
r
acionalno in pregledno. To pomeni, da se v enem zakonu
^redi
večina tistih zadev, ki so skupne celotnemu področju,
r
azen, če niso toliko specifične, da jih je bolj smotrno urejati
v

Od te usmeritve zakon precej odstopa pri predšolski vzgoji in
pri izobraževanju odraslih.
c) Strokovni premisleki, ki izhajajo bodisi iz strategije
o nadaljnjem razvoju posameznih ravni in področij vzgoje in
izobraževanje bodisi iz spoznanja, da je potrebno zakonsko
urediti zadeve, ki doslej niso bile urejene ali pa niso bile
urejene tako kot terjajo sedanje razmere, zahtevajo zakon, ki
ga predlagamo.
č) Novi zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja narekujejo tudi kritične strokovne pripombe k staremu
zakonu. Predvsem tiste, ki opozarjajo, da zakon ne ureja
dovolj celovito upravljanja celotnega sistema vzgoje in izobraževanja. Stari zakon namreč ureja upravljanje v javnih
vzgojno-izobraževalnih zavodih in v občinah ter deloma na
državni ravni, čeprav tu ne ureja vseh zadev (strokovni svet).
Neurejena je ostala vmesna raven med občino in državo
(regija, pokrajina).
Ministrstvo, ki je odgovorno za celotno področje vzgoje in
izobraževanja, razen za tisto raven, ki je prepuščena lokalni
samoupravi, je potrebno dekoncentrirati. Zato predlagamo
šolske uprave kot oblike delovanja ministrstva, ki bodo prevzele naloge, ki jih ni potrebno koncentrirati na ministrstvu.
III. CILJI IN NAČELA ZAKONA

>1. RAZLOGI ZA SPREJEM ZAKONA

a

posebej, torej v področnih zakonih. S tem področne zakone
razbremenjujemo nepotrebnega ponavljanja in jim omogočamo, da bolj pregledno uredijo vprašanja, ki so bistvena za
posamezno raven vzgoje in izobraževanja.

Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja
kot komplementarni zakon celovito ureja tiste sklope vprašanj, ki jih Zakon o zavodih ureja le splošno. Hkrati pa ureja
zadeve, ki so skupne vsem ravnem in področjem vzgoje in
izobraževanja, zato jih področni zakoni prepuščajo temu
zakonu.
Zakon temelji na načelu, da je vzgoja in izobraževanje specifično področje, za katero je značilnih več posebnosti (delovno
razmerje, pripravništvo, strokovni izpit, posebni izobrazbeni
pogoji, organizacija dela: šolsko leto, priprava na pouk in
pouk itd.), zato je to tematiko smiselno urediti v tem zakonu.
Temeljni cilj zakona se torej oblikuje kot nadgradnja Zakona
o zavodih in področnih l»šolskih«l zakonov, torej kot
podrobnejše urejanje tistih zadev, ki jih prvi zakon ureja za
celotno, tudi heterogeno področje družbenih dejavnosti,
roma onih zadev, ki so identične ali pa sorodne različnim
ravnem in področjem vzgoje in izobraževanja, in jih je smiselno urediti v tem zakonu. Iz navedenega izhaja posebna
vloga Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja. Mogoče jo je opredeliti takole: zakon funkcionira celovito, če upoštevamo, da Zakon o zavodih ureja vrsto zadev le
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splošno, to pa je potrebno, upoštevajoč specifiko vzgoje in
izobraževanja v Zakonu o organizaciji in financiranju urediti
podrobneje in tudi drugače. Poleg tega je treba upoštevati, da
bi bilo mogoče popolnoma identično oziroma podobno urediti veliko zadev s področja vzgoje in izobraževanja v področnih zakonih (Zakon o osnovni šoli, Zakon o gimnazijah in
drugih splošnih srednjih šolah, Zakon o poklicnem in strokovnem izobraževanju itd.), vendar je to smotrno urediti le
v enem zakonu.
IV. POGLAVITNE REŠITVE
Zakon razčlenjuje problematiko, ki je skupna vsem ravnem
vzgoje in izobraževanja, in jo združuje v vsebinsko zaokrožene sklope, in sicer:
a) Opredeli, v kolikšnem obsegu obravnava problematiko
posamezne ravni in področja in kaj prepušča področnim
zakonom.
Poleg navedenega zakon v tem delu določi, kdo opravlja
vzgojno-izobraževalno dejavnost, opredeli izvajalce posameznih vzgojnoizobraževalnih programov, opredeli možne
organizacijske oblike, javno veljavne programe, javno
veljavno izobrazbo, javno službo in mrežo javnih vrtcev oziroma šol.
b) Definira izobraževalni program z vidika njegovih sestavin.
Loči splošni in posebni del programa ter določi način njegovega sprejemanja. Zakon posebej definira vzgojni oziroma
vzgojno-izobraževalni program za otroke in mladostnike
z motnjami v razvoju in vzgojni program dijaških domov.
Hkrati določi, da se sestavine programov za predšolske
otroke, izobraževalnih programov zasebnih šol, tudi tistih, ki
delujejo po posebnih pedagoških načelih ter izobraževalnih
programov za odrasle in postopek njihovega sprejemanja
določi z ustreznim področnim zakonom.
c) Zakon spreminja dosedanjo ureditev na področju odločanja o strokovnih zadevah. Namesto dosedanjega univerzalnega strokovnega sveta uvaja tri, in sicer:
Strokovni svet Republike Slovenije za splošno izobraževanje,
Strokovni svet Republike Slovenije za poklicno izobraževanje
in Strokovni svet Republike Slovenije za izobraževanje odraslih.
Strokovni sveti so po predlogu zakona telesa, ki jih za odločanje o strokovnih zadevah ustanovi Vlada Republike Slovenije.
č) Šolske uprave, zakon jih predlaga trinajst, oziroma v varianti dopušča drugačno rešitev, predstavljajo dekoncentracijo
odločanja o upravnih zadevah in možnost za izvajanje
o kadrovskih, finančnih organizacijskih in drugih zadevah, ki
so sicer v pristojnosti ministrstva.
Za določanje razmerij med ministrstvom in šolsko upravo se
smiselno uporabljajo določbe Zakona o upravi.
d) Vsebinski sklop o vrtcih oziroma šolah razčlenjuje:
- ustanavljanje javnih in zasebnih vrtcev in šol ter določa,
kdo lahko ustanavlja javne vrtce in kdo javne šole po posameznih ravneh vzgoje in izobraževanja. Zakon prenaša vrsto
pristojnosti na lokalno skupnost, seveda pa postavlja tudi
kriterije za ustanavljanje vrtcev in šol,
- zakon podrobno razčljenjuje organe javnih vrtcev in šol,
njihovo sestavo ter pristojnosti, in sicer: svet, ravnatelj, direktor, pomočnik ravnatelja, strokovni organi in svet staršev.
Tako odpade potreba, da bi to problematiko urejali v statutih.
Treba je opozoriti, da si mora svet vrtca oziroma šole pred
imenovanjem ravnatelja pridobiti mnenje vzgojiteljskega ozi' roma učiteljskega zbora. Zakon rešuje tudi problematiko
vršilca dolžnosti ravnatelja in nalaga ministru, da ga v z zakonom določenih razmerah imenuje sam, da bi bilo zagotovljeno nemoteno delovanje šole.
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Natančneje kot doslej sta v tem zakonu opredeljena strokovni
aktiv in svet staršev. Slednji je zelo zainteresiran za delovanje
vrtca oziroma šole. Glede na dosedanjo ureditev se njegove
pristojnosti povečujejo. Tako svet staršev predlaga tudi nadstandardne programe, daje mnenje o predlogu programa za
razvoj šole in obravnava pritožbe staršev v zvezi z vzgojnoizobraževalnim delom.
e) Izobraževanje strokovnih delavcev se neprestano krepi.
Pomemben prispevek k temu je tudi šola za ravnatelje, ki jo
zakon institucionalizira, hkrati pa to šolo oziroma ravnateljski
izpit postavlja kot pogoj za imenovanje za ravnatelja.
f) Avtonomija šolskega prostora v bistvu prepoveduje, da bi se
v vrtcu oziroma šoli brez dovoljenja ravnatelja dogajalo karkoli, kar ni povezano z vzgojo in izobraževanjem. V vrtcih in
šolah je izrecno prepovedano delovanje političnih strank in
njihovih podmladkov. V javnih vrtcih oziroma šolah in vrtcih
in šolah s koncesijo ni dovoljeno opravdati konfesionalne
dejavnosti.
Seveda pa zakon dopušča tudi določene izjeme.
g) Koncesija omogoča, da javno službo, v skladu z določili
zakona, opravljajo tudi zasebni vrtci oziroma šole, pa tudi
drugi zavodi, družbe in pravne osebe. Medsebojni odnosi
med koncedentom in koncesionarjem, tudi sredstva za opravljanje dejavnosti, se uredijo s pogodbo.
h) Zakon še dodatno omogoča zasebnim šolam dostop do
javnih sredstev, in sicer, če izvajajo javno veljavne programe
in če izpolnjujejo druge z zakonom določene pogoje. To
omogoča uvedbo alternativnih izobraževalnih programov oziroma nadomestnih šol. Zakon predvideva tudi omejitve pri
financiranju zasebnih šol, če je zaradi vpisa vanje ogrožen
obstoj javne šole v istem okolišu. Tako zagotovlja možnost
izobraževanja v javni šoli vsem, ki to želijo.
i) V zakonu je dokaj podrobno urejena problematika delavcev,
in sicer glede izobrazbenih in drugih pogojev. Posebej je
treba opozoriti, da kot pogoj za delo strokovnega delavca
v vrtcu oziroma šoli zakon postavlja obvladovanje slovenskega knjižnega jezika. To se bo preverjalo pri strokovnem
izpitu.
j) Precej podrobno je razčlenjena tudi problematika delovnih
razmerij, predvsem tisti del, ki predstavlja specifiko v vzgoji in
izobraževanju (zaposlovanje, prenehanje potreb po delavcih,
reševanje presežkov, razporeditev delavcev, delovna in učna
obveznost).
Precejšnjo pozornost zakon namenja pripravništvu, ki bo, če
bo predlog sprejet, prvič vsaj deloma izenačilo pripravništvo
v vzgoji in izobraževanju z onim na drugih področjih (zdravstvo, sodstvo). Tako opredeljeno pripravništvo bo gotovo prispevalo k večji, ne le ožji strokovni, temveč tudi metodični,
didaktični in šolskoorganizacijski pripravljenosti strokovnih
delavcev v vzgoji in izobraževanju.
k) Zakon natančno opredeli financiranje vzgoje in izobraževanja. Določi vire in finančni nadzor. Podrobno določa, kaj in na
kakšni podlagi (normativi in standardi) se financira iz državnega proračuna na posameznih ravneh izobraževanja in kaj iz
sredstev lokalne skupnosti. Zakon ureja tudi financiranje
zasebnih šol (pogoje za pridobitev javnih sredstev, omejitev
financiranja, šolnine itd ).
I) Poglavje o zaposlenih določa, kdo so strokovni delavci
v šoli, po posameznih ravneh pa določa tudi izobrazbene
pogoje, tudi pedagoško oziroma pedagoško-andragoško
izobrazbo in strokovni izpit. Odpira možnost za gostujoče
(tuje) učitelje.
m) Gospodarjenje z nepremičninami je bilo zakonsko deloma
urejeno že doslej. Sedanji predlog zakona daje skladu
pomembnejši status (pravna oseba), kar bo pripomoglo k njegovi večji učinkovitosti. Hkrati pa ga močno vpenja v vlado in
ministrstvo.
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Zakon omogoča, da premoženjske sklade oblikujejo tudi
lokalne skupnosti. Dopušča tudi, da posebne vrste skladov
Ustanovijo Sole in vrtci (pospeševanje dejavnosti, ki niso
sestavina izobraževalnega dela in se ne financirajo iz javnih
sredstev, nakup nadstandardne opreme, zviševanja standarda
Pouka itd ).
V. GLAVNE ZNAČILNOSTI ZAKONSKE UREDITVE VZGOJE
<N IZOBRAŽEVANJA V NEKATERIH DRŽAVAH
šolska zakonodaja v posameznih evropskih državah je zelo
različna. To ni nekaj trenutnega in omejeno le na določeno
časovno obdobje, temveč se kaže na globalni ravni, zato
obstajajo globlji vzroki.
Ne da bi zahajali v podrobnosti, bi lahko rekli, da obstajata
dva tipa zakonodaje:
~ celinskoevropski, najbljižji primer je avstrijska šolska zakoodaja in

n

~ anglosaksonski, tipična primera sta britanska in ameriška
Šolska zakonodaja.
Stroka meni, da so razlike med prvim in drugim tipom zakonodaje bolj posledica različne šolske zgodovine kot posledica
različnega pravnega sistema.
Avstrijski šolski zakonodajni koncept, najbolj jedrnato povedano, že od razsvetljenskega dualizma temelji na podržavljanju šolstva. Vse druge oblike šolanja se morajo podrediti
državni šolski regulativi, če želijo pridobiti status javnih ustanov.
Anglosaksonska šolska zakonodaja temelji na visoki stopnji
decentralizacije kot posledici ustroja državne uprave, v ZDA,
Pa tudi kot posledici formiranja državnosti, ki je v marsičem
vključevala značilnosti nacionalne organizacije šolstva. Na
ameriško šolstvo je vplivalo tudi ameriško pojmovanje demokracije. Spor pred ameriškim ustavnim sodiščem o obvezni
°snovni šoli se je končal z ustavnim odlokom, na katerem
temelji
celotna koncepcija šolske zakonodaje. Ta pa temelji
n
a izhodišču, da so starši otrokovi primarni vzgojitelji, država
Pa mora z zakonsko regulativo zagotoviti, da bodo starši svoje
Pravice lahko uresničevali.
Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja
seveda ni mogoče primerjalno v celoti vpeti v oba navedena
''Pa šolske zakonodaje, ker ureja le del problematike, vendar
"ajdemo v enem in drugem tipu zakonodaje primere zakonskega
urejanja vzgoje in izobraževanja, ki je podobno
n
ašemu.
^a primer celinskoevropskega načina urejanja vzgoje in izobraževanja lahko navedemo avstrijsko šolsko zakonodajo, in
s
'Cer: Schulorganisationsgesetz oziroma Schulunterrechts9esetz.
prednji problem te zakonodaje je upravljanje vzgoje in izobraževanja kot sistema. Tu država prenese nase in na svoje
Posrednike vse pristojnosti pri upravljanju šolstva.
J^ot primer anglosaksonskega načina urejanja vzgoje in izobraževanja lahko navedemo angleški Education Reform Act
'988, ki sicer prvič v zgodovini opredeljuje nekatere okvirne
^ogramske zahteve, uvaja obvezni nacionalni kurikulum,
Ve
ndar je ključna pozornost zakona usmerjena na upravljanje
v
*9oje in izobraževanja. Zakon vzpostavlja odnose med
Uličnimi
partnerji, ki sami razvijajo vsebinski, pedagoško
0r
9anizacijski in didaktični model šole. Seveda pa je potrebno
°Pozoriti,
da \e tudi tu šola pri izbiri programa in metod dela
0rr
)ejena z izpitnim redom. Ta ima namreč močan povratni
"frnek na vsebino pouka
zaključek lahko podčrtamo, da se organizacija, upravljanje
vzgoje in izobraževanja kažejo kot pomembna
* konodajna vprašanja tega področja in da je to marsikje
^ejeno na podoben način kot pri nas, seveda upoštevajoč
'9odovinski razvoj in družbene razmere.

VI. OCENA FINANČNIH SREDSTEV IZ DRŽAVNEGA PRORAČUNA
Zakon o organizaciji in financiranja vzgoje in izobraževanja
neposredno ne zahteva pomembnih novih sredstev iz državnega proračuna, kajti vsa povečana javna sredstva so predvsem posledica premikov na programski ravni in spremenjenih rešitev v področnih zakonih (Zakon o vrtcih, Zakon
o osnovni šoli, Zakon o poklicnem in strokovnem izobraževanju, Zakon o gimnazijah in drugih splošnih srednjih šolah in
Zakon o izobraževanju odraslih).
Najpomembnejši rešitvi Zakona o organizaciji in financiranju,
ki zahtevata povečana sredstva iz državnega proračuna sta:
- vzpostavitev najmanj šestmesečnega oziroma največ deset
mesečnega pripravništva na področju vzgoje in izobraževanja, v katero bodo vključeni vsi, ki bodo diplomirali po ustreznih programih in se bodo želeli usposobiti za opravljanje
strokovnega izpita in s tem za delo v vzgoji in izobraževanju
ter
- institucionaliziranje šole za ravnatelje in ravnateljskoga
izpita kot pogoja za imenovanje za ravnatelja.
BESEDILO ČLENOV
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(vsebina zakona)
Ta zakon ureja pogoje za opravljanje ter določa način uprav-Ijanja in financiranja vzgoje in izobraževanja na področjih:
- predšolske vzgoje,
- osnovnošolskega izobraževanja,
- izobraževanja in usposabljanja otrok in mladostnikov
z motnjami v razvoju,
- osnovnega glasbenega izobraževanja,
- nižjega in srednjega poklicnega izobraževanja,
- srednjega strokovnega in tehniškega izobraževanja,
- srednjega splošnega izobraževanja,
- višjega strokovnega izobraževanja,
- vzgoje in izobraževanja v dijaških domovih in
- izobraževanja odraslih.
Za vrtce, šole in druge zavode za vzgojo in izobraževanje ter
usposabljanje otrok in mladostnikov z motnjami v razvoju (v
nadaljnjem besedilu: zavodi za usposabljanje) se uporabljajo
določbe tega zakona, ki veljajo za vrtce oziroma šole, če
z zakonom ni drugače določeno.
Za izobraževanje odraslih in dijaške domove se uporabljajo
določbe tega zakona, ki veljajo za šole, če z zakonom ni
drugače določeno.
Določbe tega zakona se ne uporabljajo za vrtce in šole za
tujce, razen določb o sprejemanju javno veljavnih programov.
2. člen
(predšolska vzgoja)
Vsebino in postopek sprejemanja programov za predšolsko
vzgojo in njeno financiranje določa zakon.
3. člen
(posebni predpisi)
V organih državne uprave se lahko za potrebe službe organizira opravljanje izobraževalne dejavnosti po posebnem zakonu.

ln
financiranje
a

4. člen
(opravljanje dejavnosti)
Vzgojno-izobraževalno

poročevalec, št. 46

dejavnost opravljajo

vzgojitelji,
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pomočniki vzgojiteljev, učitelji, predavatelji višjih strokovnih
šol, svetovalni delavci in drugi strokovni delavci v javnih in
zasebnih vrtcih in šolah.
5. člen
(izvajalci)
Predšolsko vzgojo opravljajo vrtci.
Osnovnošolsko izobraževanje opravljajo osnovne šole.
Osnovnošolsko izobraževanje se lahko na način in po
postopku, določenem z zakonom, opravlja tudi kot izobraževanje na domu.

8. člen
(Javno veljavni programi in izobrazba)
Javno veljavni programi so: programi za predšolske otroke, ki
jih je sprejel oziroma je k njim dal pozitivno mnenje Strokovni
svet Republike Slovenije za splošno izobraževanje, izobraževalni programi, ki jih je sprejel pristojni minister, in izobraževalni programi, za katere je pristojni strokovni svet ugotovil
enakovreden izobrazbeni standard, ter vzgojni programi za
dijaške domove in vzgojni oziroma vzgojno-izobraževalni
programi za otroke in mladostnike z motnjami v razvoju, ki jih
je sprejel Strokovni svet Republike Slovenije za splošno izobraževanje.

Poklicno izobraževanje opravljajo nižje in srednje poklicne
šole. Kadar poklicno izobraževanje poteka v dualnem
sistemu, ga opravljajo nižje in srednje poklicne šole skupaj
z delodajalci.

Po javno veljavnih izobraževalnih programih osnovnega,
poklicnega, srednjega in višjega izobraževanja se pridobi
javno veljavna izobrazba.

Predšolsko vzgojo, osnovnošolsko izobraževanje in poklicno
izobraževanje opravljajo tudi zavodi za vzgojo in izobraževanje ter usposabljanje otrok in mladostnikov z motnjami v razvoju.

9. člen
(javna služba)

Osnovno glasbeno izobraževanje opravljajo glasbene šole.
Srednje tehniško in strokovno izobraževanje opravljajo srednje tehniške in srednje strokovne šole.
Splošno srednje izobraževanje, ki omogoča nadaljevanje izobraževanja v visokem šolstvu, opravljajo gimnazije in druge
splošne srednje šole (Varianta: splošne in strokovne gimnazije).
Višje strokovno izobraževanje opravljajo višje strokovne šole.
Izobraževanje odraslih opravljajo ljudske univerze oziroma
organizacijske enote za izobraževanje odraslih, šole za izobraževanje odraslih in druge organizacije, ki so registrirane
za izobraževanje odraslih, in zasebniki, ki imajo status zasebnega učitelja (v nadaljnjem besedilu: organizacije za izobraževanje odraslih).
6. člen
(organiziranje)
Vrtec oziroma šola se lahko ustanovi kot vzgojno-izobraževalni zavod ali gospodarska družba ali se organizira kot organizacijska enota zavoda, družbe ali druge pravne osebe, če
s tem zakonom ni drugače določeno.
Osnovna šola in gimnazija se lahko ustanovita kot vzgojnoizobraževalni zavod ali kot organizacijska enota vzgojnoizobraževalnega ali drugega zavoda. Javni vrtec oziroma šola
se lahko ustanovi kot javni vzgojno-izobraževalni zavod ali
organizira kot organizacijska enota vzgojno-izobraževalnega ali drugega zavoda.
Vrtec oziroma šola je pravna oseba, če ni z zakonom ali aktom
o ustanovitvi drugače določeno.
Vrtec oziroma šola ne sme opravljati vzgojno-izobraževalne
dejavnosti, ki se financira iz javnih sredstev, zaradi pridobivanja dobička.
Pravice, obveznosti in odgovornosti vrtca oziroma šole določata zakon in akt o ustanovitvi.
7. člen
(vzgojno-izobraževalni zavod)
Vzgojno-izobraževalni zavodi po tem zakonu so zavodi, ki
kot pretežno dejavnost izvajajo programe za predšolske
otroke, javno veljavne izobraževalne programe, javno veljavne
vzgojne programe za dijaške domove in javno veljavne
vzgojne oziroma vzgojno-izobraževalne programe za otroke
in mladostnike z motnjami v razvoju.
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Javna služba vzgojno-izobraževalne dejavnosti obsega programe za predšolske otroke, vzgojne programe za dijaške
domove in vzgojne oziroma vzgojno-izobraževalne programe za otroke in mladostnike z motnjami v razvoju, ki jih
sprejme pristojni strokovni svet, in izobraževalne programe,
ki jih sprejme pristojni minister, ter dejavnosti in naloge,
potrebne za izvajanje vzgojno-izobraževalne dejavnosti.
Programe iz prejšnjega odstavka opravljajo javni vrtci in šole,
javni dijaški domovi in javni zavodi za usposabljanje, javne
organizacije za izobraževanje odraslih, na podlagi koncesije
pa tudi zasebni vrtci in šole oziroma dijaški domovi, zavodi za
usposabljanje in zasebne organizacije za izobraževanje odraslih.
Opravljanje javne službe na področju izobraževanja odraslih
ureja zakon.
10. člen
(javna mreža)
Za opravljanje javne službe vzgojno-izobraževalne dejavnosti se organizira javna mreža, ki jo sestavljajo javni vrtci in šole
ter zasebni vrtci in šole, ki imajo koncesijo.
Javna mreža vrtcev mora biti organizirana tako, da omogoča
staršem in otrokom dostopnost in izbiro programa za predšolske otroke.
Javna mreža osnovnih šol mora zagotavljati vsem otrokom
možnost osnovnošolskega izobraževanja.
Javna mreža glasbenih šol mora otrokom omogočiti možnost
glasbenega izobraževanja, nadarjenim pa tudi pripravo za
nadaljnje glasbeno izobraževanje.
Javna mreža nižjih in srednjih poklicnih šol, srednjih tehniških in srednjih strokovnih šol, gimnazij in drugih splošnih šol
mora omogočiti izobraževanje vsem, ki so izpolnili osnovnošolsko obveznost, in sicer najmanj za pridobitev prvega
poklica oziroma opravljanje mature.
Javna mreža višjih strokovnih šol omogoča nadaljevanje izobraževanja tistim, ki so opravili poklicno maturo.
Javna mreža dijaških domov omogoča učencem, dijakom in
študentom višjih poklicnih šol. ki se šolajo zunaj kraja bivanja,
pogoje za bivanje in učenje.
•
Javna mreža zavodov za vzgojo in izobraževanje ter usposabljanje otrok in mladostnikov z motnjami v razvoju mora zagotavljati vzgojo, varstvo, izobraževanje in usposabljanje otrok
in mladostnikov, ki to potrebujejo.
Javna mreža organizacij za izobraževanje odraslih mora omogočati odraslim, ki niso zaključili osnovnošolskega izobraže-;
vanja, dokončanje osnovne šole, odraslim, ki so izpolnili
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osnovnošolsko izobraževanje, pa enoletno dopolnjevanje
osnovnošolske izobrazbe ter možnost izobraževanja po dru9ih programih za izobraževanje odraslih.

oziroma minister, pristojen za izobraževanje odraslih (v
nadaljnjem besedilu: minister), v sodelovanju s pristojnim
strokovnim svetom.

Merila za postavitev javne mreže vrtcev in šol določi Vlada
"epublike Slovenije, ob upoštevanju:

Javno veljavne izobraževalne programe izpopolnjevanja,
usposabljanja in specializacije, razen izobraževalnih programov zasebnih šol, določi minister, pristojen za delo, v sodelovanju s pristojnim strokovnim svetom.

" števila in starosti otrok na določenem območju,
~ specifičnosti poselitve in
" razvojnih posebnosti območja.

Strokovni svet predlaga splošni del ter določi posebni del
izobraževalnega programa.

" postopku sprejemanja meril si pridobi mnenje pristojnega
Strokovnega sveta.
»• VZGOJNO—IZOBRAŽEVALNI PROGRAMI
11. člen
(Izobraževalni programi)

Vzgojne programe dijaških domov, razen vzgojnih programov
zasebnih dijaških domov, ter vzgojne oziroma vzgojno-izobraževalne programe za otroke in mladostnike z motnjami
v razvoju sprejme Strokovni svet Republike Slovenije za
splošno izobraževanje.
,
Izvajalce programa za osnovno glasbeno izobraževanje in
osnovnošolsko izobraževanje določita občina oziroma mesto.

fcobraževalni program ima splošni in posebni del.
Splošni del vsebuje:
~ ime programa,
"" cilje izobraževanja,
~ trajanje izobraževanja,
~ predmetnik z navedbo obveznih in izbirnih predmetov ozi'Orna predmetnih področij ali izbirnih vsebin z obsegom ur po
Predmetih oziroma po predmetnih področjih,
" obvezne načine preverjanja in ocenjevanja znanja,
" znanja, ki jih morajo imeti izvajalci posameznega predmeta,
~~ Pogoje za vključitev,
" Pogoje za napredovanje in dokončanje izobraževanja.
Splošni del programa poklicnega in strokovnega izobraževala vsebuje še:
"" obseg in vsebino izobraževanja v nižjem in srednjem
Poklicnem izobraževanju, ki se izvaja pri delodajalcu,
j" organizacijo izvajanja izobraževalnega programa (celostna, periodična),
~ Poklic, ki se pridobi po uspešno končanem izobraževanju.
p
osebni
ln

del vsebuje učne načrte, predmetne kataloge znanj
izpitne kataloge, v katerih se navedejo:

~ vsebina predmetov oziroma predmetnih področij in izbirnih
sebin,
" standardi znanj oziroma cilji pouka,
znanja, ki se preverjajo ob koncu obdobij v osnovni šoli ter
Pri
maturi oziroma zaključnem izpitu.

v

Izvajalce izobraževalnih programov nižje in srednje poklicne
šole, srednje in višje strokovne šole, gimnazije in splošne
srednje šole, dijaških domov ter vzgojnih oziroma vzgojnoizobraževalnih programov za otroke in mladostnike z motnjami v razvoju določa minister.
Izvajalce izobraževalnih programov iz drugega odstavka tega
člena določa minister, pristojen za delo, na predlog pristojne
zbornice.
15. člen
(sprejemanje programov zasebnih šol)
Vsebina in postopek sprejemanja izobraževalnega programa
zasebne šole se določita z aktom o ustanovitvi.
Izobraževalni program iz prejšnjega odstavka pridobi javno
veljavnost, ko pristojni strokovni svet ugotovi enak izobrazbeni standard.
Izobraževalni program, ki ga izvaja zasebna šola po posebnih
pedagoških načelih (Steiner, Decroly, Montessori in
podobno), pridobi javno veljavnost, ko pristojni strokovni svet
ugotovi, da ga je priznalo ustrezno mednarodno združenje
teh šol.
16. člen
(objava)
Javno veljavne programe mora ministrstvo, pristojno za šolstvo, objaviti najmanj šest mesecev pred začetkom izvajanja
oziroma pred razpisom za vpis.

Sestavine izobraževalnega programa za odrasle, postopek
prejemanja in določanja izvajalcev ureja zakon.
12. člen
(programi za otroke in mladostnike z motnjami v razvoju)
Vzgojni oziroma vzgojno-izobraževalni program za otroke in^
Mladostnike z motnjami v razvoju obsega:

17. člen
(usklajevalni postopek)
Će je z zakonom določeno, da predmetne in izpitne kataloge
znanj določata dva sveta, je katalog sprejet, če ga oba sveta
sprejmeta v enakem besedilu. Če sveta ne sprejmeta kataloga
v enakem besedilu, imenujeta komisijo za pripravo sporazumnega predloga, o katerem glasujeta pristojna sveta na skupni
seji. Predlog je sprejet, če dobi večino glasov v posameznem
svetu, pri čemer imata sveta enako število glasov. V skupno
komisijo imenuje vsak svet po tri člane.

" ime programa.
~ cilje in načela vzgoje, izobraževanja in usposabljanja in
" oblike dela.
13. člen
(vzgojni programi dijaških domov)
V>
/9ojni
program dijaških domov obsega:
lr
ne programa,
^ cilje vzgoje in izobraževanja in
oblike dela.

Će skupna komisija ne oblikuje sporazumnega predloga ali če
sporazumni predlog ni sprejet, se umakne iz obravnave in
pripravi nov predlog, ki ne more biti dan v postopek prej kot
v šestih mesecih po zavrnitvi prejšnjega predloga.

14. člen
(sprejemanje programov in določanje izvajalcev)

18. člen
(poskus)

J^Vno veljavne izobraževalne programe, razen izobraževalnih
°9ramov zasebnih šol, določi minister, pristojen za šolstvo,

Posodabljanje vzgojno-izobraževalnega dela, uvajanje novih
delov izobraževalnih programov, organizacijske novosti in
novi učbeniki se lahko pred uvedbo preverjajo s poskusom.

III. POSKUS
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Novi vzgojno-izobraževalni programi se pred uvedbo preverjajo s poskusom.
Vrtec oziroma šolo, v kateri se izvaja poskus, določi minister
na predlog vrtca oziroma šole, strokovnih inštitucij, visokošolskih zavodov ter raziskovalnih organizacij. Pred odločitvijo
si minister pridobi mnenje pristojnega strokovnega sveta.
IV. UČBENIKI

ima predsednika in štirinajst članov. Vlada jih imenuje izmed
uveljavljenih strokovnjakov s področja poklicnega oziroma
strokovnega izobraževanja, in sicer:
- šest na predlog ministrstev, od tega dva na predlogministrstva, pristojnega za šolstvo,
- sedem na predlog pristojnih zbornic in
- dva na predlog sindikatov.
Najmanj ena četrtina članov morajo biti strokovni delavci
poklicnih, srednjih in višjih strokovnih šol.

19. člen
(učbeniki)

V šolah, ki izvajajo javno veljavne programe, se uporabljajo
učbeniki in učila, ki jih potrdi pristojni strokovni svet.
Postopek za pripravo in potrjevanje učbenikov in učil določi
minister.

Strokovni svet Republike Slovenije za izobraževanje odraslihima predsednika in štirinajst članov. Vlada jih imenuje izmed
uveljavljenih strokovnjakov s področja izobraževanja odraslih. in sicer:

Šole lahko uporabljajo poleg potrjenih učbenikov in učil tudi
druga gradiva in pripomočke, ki jih določi učitelj.

- pet na predlog ministrstev,
- tri na predlog pristojnih zbornic,
- tri na predlog sindikatov,
- dva na predlog skupnosti javnih zavodov za izobraževanje
odraslih in
- dva na predlog drugih organizacij za izobraževanje odraslih
in njihovih skupnosti.

Zasebne šole uporabljajo učbenike in učila iz prvega odstavka
tega člena le za z zakonom določene obvezne predmete.

23. člen
(pristojnosti strokovnega sveta za splošno izobraževanje)

Varianta: Postopek za pripravo in potrjevanje učbenikov in
učil ter za določanje cene ureja poseben zakon.

V. STROKOVNI SVETI

Strokovni svet Republike Slovenije za splošno izobraževanje:
20. člen
(strokovni sveti)

Za odločanje o strokovnih zadevah na posameznih področjih
vzgoje in izobraževanja ter za strokovno pomoč pri sprejemanju odločitev in pri pripravi predpisov Vlada Republike Slovenije ustanovi naslednje strokovne svete:
- Strokovni svet Republike Slovenije za splošno izobraževanje,
- Strokovni svet Republike Slovenije za poklicno izobraževanje in
- Strokovni svet Republike Slovenije za izobraževanje odraslih.
Predsednika in člane strokovnih svetov imenuje Vlada Republike Slovenije za štiri leta in so lahko ponovno imenovani.
21. člen
(organizacija dela)

predlaga ministru:

Za posamezna področja svojega delovanja strokovni sveti
lahko oblikujejo komisije, ekspertne skupine in druga delovna
telesa.
Organizacija in način dela strokovnega sveta se uredita
s poslovnikom, ki ga sprejme strokovni svet z večino glasov.
22. člen
(sestava strokovnih svetov)
Strokovni svet Republike Slovenije za splošno izobraževanje
ima predsednika in štiriindvajset članov. Vlada imenuje petnajst članov izmed strokovnjakov s področja predšolske
vzgoje, osnovnošolskega izobraževanja in splošnega srednjega izobraževanja, deset pa izmed strokovnjakov s področja
humanistike, družbenih ved, naravoslovja, tehnike in umetniških disciplin, od tega štiri na predlog univerz irr enega na
predlog samostojnih visokošolskih zavodov. Ena četrtina članov morajo biti strokovni delavci vrtcev in šol ter zavodov za
izobraževanje in usposabljanje otrok in mladostnikov z motnjami v razvoju.
Strokovni svet Republike Slovenije za poklicno izobraževanje
38

- določa programe za predšolske otroke,
- določa vzgojne oziroma vzgojno-izobraževalne programe
za otroke in mladostnike z motnjami v razvoju,
- določa vzgojni program v dijaških domovih,
-•določa učne načrte predmetov ali predmetnih področij za
osnovno in glasbeno šolo,
- določa predmetne kataloge znanj za gimnazijo in druge
splošne srednje šole ter za maturitetni tečaj,
- določa izpitne kataloge znanj za preverjanje ob koncu
posameznega obdobja v osnovni šoli in za maturo.
- določa predmetne in izpitne kataloge znanj splošno-izobraževalnih predmetov v poklicnem oziroma strokovnem izobraževanju, - potrjuje učbenike in učila za splošnoizobraževalne predmete,
- ugotavlja enakovredni izobrazbeni standard izobraževalnih
programov zasebnih šol na področju osnovnošolskega izobraževanja ter splošnega srednjega izobraževanja,
- ugotavlja javno veljavnost izobraževalnih programov zasebnih šol iz tretjega odstavka 13. člena tega zakona,
- daje mnenje o ustreznosti programa za predšolske otroke
in

- programe osnovnošolskega izobraževanja in osnovnega
glasbenega izobraževanja,
- program dopolnilnega izobraževanja otrok izseljencev in
zdomcev,
- program dopolnilnega izobraževanja za otroke Romov,
- program priprave na zaključno preverjanje v osnovni šoli
v desetem letu,
- programe vzgoje in izobraževanja ter usposabljanja za
otroke in mladostnike z motnjami v razvoju,
- izobraževalni program gimnazije in drugih splošnih srednjih šol in maturitetnega tečaja in opravlja druge naloge
v skladu z zakonom.
Strokovne in administrativne naloge za Strokovni svet Republike Slovenije za splošno izobraževanje opravlja Zavod
Republike Slovenije za šolstvo (varianta: ministrstvo, pri'
stojno za šolstvo).
24. člen
(pristojnosti strokovnega sveta za poklicno izobraževanje)
Strokovni svet Republike Slovenije za poklicno izobraževanje:
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- določi predmetne kataloge znanj in izpitne kataloge za
strokovnoteoretične predmete,
- določa vsebino vmesnega preizkusa,
- ugotavlja enakovrednost izobrazbenih standardov izobraževalnih programov za odrasle na področjih, na katerih je
pristojen za določanje katalogov znanj,
- potrjuje učbenike in učila za strokovnoteoretične predmete,
- predlaga izobraževalne programe poklicnega oziroma strokovnega izobraževanja.
- predlaga normative in standarde za opremo šol in učnih
delavnic
- opravka druge naloge v skladu z zakonom.
Strokovne in administrativne naloge za Strokovni svet Republike Slovenije za poklicno izobraževanje opravlja Zavod
Republike Slovenije za poklicno izobraževanje.
25. člen
(pristojnosti strokovnega sveta za izobraževanje odraslih)
Strokovni svet Republike Slovenije za izobraževanje odraslih
spremlja in ocenjuje stanje in razvoj izobraževanja odraslih
v državi z vidika razvojnih potreb in možnosti družbe, z vidika
kakovosti in mednarodne primerljivosti.

- Šolska uprava Slovenj Gradec,
- Šolska uprava Trbovlje.
Varianta 27. člen
V okviru ministrstva, pristojnega za šolstvo, se za odločanje
o upravnih zadevah in za izvajanje kadrovskih, finančnih in
organizacijskih nalog, določenih z zakonom, ustanovijo šolske uprave na območjih:
-

Dolenjske,
Gorenjske,
Koroške,
Ljubljane,
Notranjske,
Pomurja,
Posavja
Primorske,
Štajerske,
Zasavja.

Minister določi okoliš šolske uprave.
28. člen
(pristojnosti šolske uprave)

Strokovni svet opravlja še naslednje naloge:
- predlaga pristojnemu ministru izobraževalne programe za
odrasle,
- obravnava in daje soglasje k izobraževalnim programom za
odrasle, po katerih se pridobi javno veljavna izobrazba,
- ugotavlja enakovrednost izobrazbenih standardov na
področjih, na katerih je pristojen za določanje katalogov
znanj,
- obravnava druga strokovna vprašanja v zvezi z razvojem in
de lovanjem sistema izobraževanja odraslih,
- določa kataloge znanj in izpitne kataloge v programih iz
prve alinee tega odstavka in
- potrjuje učbenike in učila za izobraževanje odraslih za
programe, za katere je pristojen določati kataloge znanj, in
daje soglasje o ustreznosti drugih učbenikov in učil za izobraževanje odraslih.
Strokovne in administrativne naloge za Strokovni svet Republike Slovenije za izobraževanje odraslih opravlja Andragoški
center Republike Slovenije.

Šolska uprava ima naslednje upravne in druge naloge:
- vodi postopek vpisa in izbrisa iz razvidov vrtcev in šol,
- vodi postopek vpisa oziroma izbrisa iz evidence zasebnih
učiteljev in zasebnih vzgojiteljev,
- vodi vpisni postopek učencev oziroma dijakov,
- vodi evidenco nerazporejenih strokovnih delavcev in pripravnikov v vrtcih in šolah na svojem območju,
- izdaja soglasja k aktom o sistemizaciji delovnih mest
v šolah, katerih ustanovitelj je država,
- opravlja strokovne in administrativne naloge za Šolski
sklad Republike Slovenije in
- opravlja druge naloge v skladu z zakonom in drugimi
predpisi.

29. člen
(vodenje uprave, razmerje med ministrstvom In upravo)
Šolsko upravo vodi načelnik, ki ga imenuje minister.

VI. REPUBLIŠKI IZPITNI CENTER
26. člen
(pristojnosti)
Republiški izpitni center opravlja naloge na področju zunanjega preverjanja znanja učencev, dijakov in odraslih, določene z zakoni in drugimi predpisi.

Za določanje razmerij med ministrstvom in šolsko upravo,
pristojnosti in odgovornosti šolske uprave ter pooblastil za
odločanje v upravnih stvareh se uporabljajo določbe zakona
o upravi, ki veljajo za upravne enote.
VIII. POGOJI ZA OPRAVLJANJE VZGOJE IN
IZOBRAŽEVANJA
30. člen
(določanje pogojev)

Vil. ŠOLSKE UPRAVE
27. člen
(namen in organizacija)
V okviru ministrstva, pristojnega za šolstvo, se za odločanje
o upravnih zadevah in za izvajanje kadrovskih, finančnih in
organizacijskih nalog, določenih z zakonom, ustanovijo šolske uprave, in sicer:

Javni vrtci in šole morajo imeti za opravljanje vzgojno-izobraževalne dejavnosti zagotovljene strokovne delavce, ki imajo
predpisano izobrazbo, ter prostor in opremo, ki jo določi
minister oziroma z zakonom pooblaščena zbornica.

~
~
~
~
~
~
~
~
~
~

Zasebni vrtci in šole, ki izvajajo javno veljavne izobraževalne
programe, morajo izpolnjevati pogoje, predpisane za strokovne delavce, prostor in opremo v javnem vrtcu oziroma šoli.

Šolska
Šolska
Šolska
Šolska
Šolska
Šolska
Šolska
Šolska
Šolska
Šolska
Šolska

uprava Celje,
uprava Koper,
uprava Kranj,
uprava Krško (varianta Brežice),
uprava Ljubljana,
uprava Maribor,
uprava Murska Sobota,
uprava Nova Gorica,
uprava Novo mesto,
uprava Postojna,
uprava Ptuj,

Šole, ki ne izvajajo javno veljavnih programov, morajo imeti
strokovne delavce z izobrazbo, delovnimi izkušnjami ali drugimi vidnimi dosežki, ki jih določi minister.
Zasebni vrtci in šole, ki izvajajo programe iz tretjega odstavka
15. člena tega zakona, morajo izpolnjevati predpisane pogoje
za prostor v javnem vrtcu oziroma šoli.
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31. člen
(razvid)
Vrtci oziroma šole, ki izvajajo javno veljavne izobraževalne
programe, lahko začnejo opravljati vzgojno-izobraževalno
dejavnost po vpisu v razvid, ki ga vodi ministrstvo, pristojno
za predšolsko vzgojo oziroma šolstvo.
Vrtec oziroma šola vloži predlog za vpis v razvid pri šolski
upravi, na območju katere ima sedež Predlogu za vpis je
treba priložiti dokazila o izpolnjevanju pogojev
Vrtec oziroma šola se vpiše v razvid, če izpolnjuje pogoje,
določene za opravljanje vzgojno-izobraževalne dejavnosti.
Vsebino in obliko razvida ter postopek vpisa in izbrisa določi
minister.
Z odločbo o vpisu v razvid se določi tudi največje število otrok
oziroma učencev, dijakov ali študentov, ki jih lahko vrtec
oziroma šola glede na standarde in normative vključi oziroma
vpiše.
32. člen
(izbris iz razvida)

Zasebne vrtce oziroma šole lahko ustanovijo domače in tuje
fizične ali pravne osebe, razen osnovne šole, ki jo lahko
ustanovijo samo domače fizične ali pravne osebe.
37. člen
(ustanovitelj javnih vrtcev oziroma šol)
Javne vrtce, glasbene šole in osnovne šole ustanavlja lokalna
skupnost, lahko pa tudi država.
Javne poklicne šole, srednje tehniške in srednje strokovne
šole. višje strokovne šole, zavode za usposabljanje otrok in
mladostnikov z motnjami v razvoju ter dijaške domove ustanavlja država.
Javno gimnazijo in drugo splošno srednjo šolo ustanavlja
država, lahko pa tudi mesto.
38. člen
(akt o ustanovitvi)
V ustanovitvenem aktu se poleg zadev, določenih z zakonom,
uredi tudi notranja organizacija javnega vrtca oziroma šole.

Vrtec oziroma šola se izbriše iz razvida:

39. člen
(pravila)

- če preneha izvajati javno veljavni program,
- če mu je s pravnomočno odločbo prepovedano izvajati
javno veljavni program,
- če ne izpolnjuje več pogojev za vpis v razvid in
- če preneha obstajati.

Javni vrtec oziroma šola ima lahko pravila, ki jih sprejme svet
javnega vrtca oziroma šole. S pravili se lahko urejajo vprašanja, ki so pomembna za opravljanje dejavnosti in poslovanje
javnega vrtca oziroma šole.

33. člen
(status zasebnega učitelja)

40. člen
(kriteriji za ustanovitev)

Kot zasebnik lahko opravlja izobraževalno dejavnost, kdor:
- izpolnjuje pogoje za vzgojitelja, učitelja, svetovalnega
delavca ali drugega strokovnega delavca v javni šoli,
- ni v delovnem razmerju,
- ima stalno bivališče v Republiki Sloveniji,
- mu ni s pravnomočno odločbo prepovedano opravljanje
dejavnosti in
- je vpisan v evidenco, ki jo vodi ministrstvo, pristojno za
šolstvo.
34. člen
(status zasebnega vzgojitelja)
Kot zasebnik lahko opravlja vzgojo predšolskih otrok, kdor:
- izpolnjuje pogoje za vzgojitelja, pomočnika vzgojitelja ali
svetovalnega delavca v javnem vrtcu,
- ni v delovnem razmerju,
- ima stalno bivališče v Republiki Sloveniji,
- mu ni s pravnomočno odločbo prepovedano opravljanje
dejavnosti,
- je vpisan v evidenco, ki jo vodi ministrstvo, pristojno za
predšolsko vzgojo.
35. člen
V evidenco iz 33. in 34. člena tega zakona se vpišejo ime in
priimek, rojstni podatki, bivališče ter izobrazba zasebnega
učitelja oziroma vzgojitelja.
Postopek vpisa in izbrisa iz evidence določi minister.

Javni vrtec se lahko ustanovi, če je zagotovljena vključitev
vsaj desetih oddelkov otrok. V javnem vrtcu se lahko oblikuje
največ 30 oddelkov.
Javna šola se lahko ustanovi, če je zagotovljen vpis vsaj za
dva oddelka učencev oziroma dijakov prvega in vseh naslednjih razredov oziroma letnikov.
Javna glasbena šola se lahko ustanovi, če je zagotovljen pouk
vsaj petih orkestrskih inštrumentov (godala, pihala, trobila),
klavirja, nauka o glasbi, predšolske glasbene vzgoje in šolskega godalnega ali pihalnega orkestra. V pouk inštrumentov
mora biti vključenih najmanj 130 učencev, od tega vsaj polovica na orkestrskih inštrumentih.
Javna višja strokovna šola se lahko ustanovi za izvajanje
enega ali več javno veljavnih programov, če je v posamezni
program zagotovljen vpis najmanj 30 študentov prvega letnika.
Določbe prejšnjih odstavkov ne veljajo za oblikovanje organizacijskih enot.
Na narodno mešanih in obmejnih območjih ter na območjih
s posebnimi razvojnimi problemi ali če se ustanavlja edina
šola za izvajanje določenega .izobraževalnega programa
v državi in za šole in vrtce oziroma zavode za usposabljanje
otrok in mladostnikov z motnjami v razvoju, se javni vrtec,
šola oziroma zavod lahko ustanovi tudi, če niso izpolnjeni
pogoji iz prejšnjih odstavkov.
Podrobnejše pogoje za ustanovitev javnega vrtca oziroma
šole ter za oblikovanje organizacijske enote v javnem vrtcu
oziroma šoli, določi minister. V postopku priprave si minister
pridobi mnenje pristojnega strokovnega sveta.

IX. VRTCI OZIROMA ŠOLE
1. Ustanavljanje
36. člen
(ustanovitelj)

41. člen
(podružnice)

Javne vrtce oziroma šole ustanavlja lokalna skupnost oziroma
država.

V vrtcu oziroma šoli se lahko organizirajo enote vrtcev oziroma podružnice šol:
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- za opravljanje vzgojno-izobraževalnega programa na
različnih lokacijah,
- za izvajanje vzgojno-izobraževalnega programa za otroke
in mladostnike z motniami v razvoju,
- za opravljanje programa za predšolske otroke in
- v drugih primerih, določenih z aktom o ustanovitvi.

nostmi in odgovornostmi delavcev iz delovnega razmerja,
o pritožbah staršev v zvezi z vzgojnim in izobraževalnim
delom v vrtcu oziroma šoli in opravlja druge naloge, določene
z zakonom in aktom o ustanovitvi.
b) Ravnatelj
45. člen
(pristojnosti)

2. Organi javnih vrtcev in šol
a) Svet

Pedagoški vodja in poslovodni organ javnega vrtca oziroma
šole je ravnatelj. Ravnatelj opravlja naslednje naloge:

42. člen
(sestava sveta)
Svet vrtca, osnovne šole in glasbene šole sestavljajo: 3 predstavniki ustanovitelja, 5 predstavnikov delavcev vrtca oziroma
šole in 3 predstavniki staršev.
Svet srednje šole in dijaškega doma sestavljajo: 2 predstavnika ustanovitelja, 5 predstavnikov delavcev, 2 predstavnika
staršev in 2 predstavnika dijakov.
Svet višje strokovne šole sestavljajo: 3 predstavniki ustanovitelja, 5 predstavnikov delavcev šole in 3 predstavniki študentov.
Svet ljudske univerze sestavljajo: 3 predstavniki ustanovitelja,
5 predstavnikov delavcev, če je tako določeno z aktom o ustanovitvi pa tudi 3 predstavniki odraslih, ki se izobražujejo na
ljudski univerzi.
če je ustanovitelj šole država, je v njenem svetu eden izmed
članov predstavnik lokalne skupnosti, na območju katere ima
šola sedež.
Člani sveta so imenovani oziroma izvoljeni za štiri leta in so
lahko ponovno imenovani oziroma izvoljeni največ dvakrat.
Mandat učencev, dijakov, študentov, staršev in odraslih je
povezan s statusom učenca, dijaka, študenta oziroma odraslega v vrtcu oziroma v šoli.
Svet vrtca oziroma šole odloča z večino glasov vseh članov.
V javnem vzgojno-izobraževalnem zavodu ali drugem
zavodu, v katerem se za izvajanje programov za predšolske
otroke oziroma posameznega izobraževalnega programa
oblikuje organizacijska enota, in v javnih vrtcih in šolah,
v katerih so organizirane enote vrtcev oziroma podružnice
Sol, morajo biti v svetu zavoda enakomerno zastopani delavci
vseh organizacijskih enot, enote vrtcev oziroma podružnice
šol. Število članov in sestavo sveta določi akt o ustanovitvi.

- organizira, načrtuje in vodi delo vrtca oziroma šole,
- pripravlja program razvoja šole,
- pripravlja predlog letnega delovnega načrta in je odgovoren za njegovo izvedbo,
«
- je odgovoren za uresničevanje pravic otrok ter pravic in
dolžnosti učencev, dijakov, študentov in odraslih,
- vodi delo vzgojiteljskega oziroma učiteljskega zbora,
- oblikuje predlog nadstandardnih programov,
- spodbuja strokovno izobraževanje in izpopolnjevanje strokovnih delavcev,
- organizira mentorstvo za pripravnike,
- prisostvuje pri vzgojno-izobraževalnem delu vzgojiteljev
oziroma učiteljev, spremlja njihovo delo in jim svetuje,
- predlaga napredovanje strokovnih delavcev v nazive,
- odloča o napredovanju delavcev v plačilne razrede,
- usmerja (Varianta: spremlja) delo svetovalne službe,
- skrbi za sodelovanje zavoda s starši (roditeljski sestanki,
govorilne ure in druge oblike sodelovanja),
- obvešča starše o delu šole in o spremembah pravic in
obveznosti učencev, dijakov in študentov višjih strokovnih
šol.
.
- spodbuja in spremlja delo skupnosti učencev oziroma
dijakov ter študentov,
- odloča o vzgojnih ukrepih,
- zastopa in predstavlja vrtec oziroma šolo in je odgovoren za
zakonitost dela,
- določa sistemizacijo delovnih mest v soglasju z ustanoviteljem,
- odloča o sklepanju delovnih razmerij in
- opravlja druge naloge v skladu z zakoni in drugimi predpisi.
Če se javni vrtec oziroma šola oblikuje kot organizacijska
enota, opravlja ravnatelj funkcijo pedagoškega vodje organizacijske enote.
Ravnatelj lahko za opravljanje posameznih nalog iz svoje
pristojnosti in za nadomeščanje v času odsotnosti pisno pooblasti delavca javnega vrtca oziroma šole.
46. člen
(pomočnik ravnatelja)

43. člen
(volitve članov)
Delavci javnega vrtca oziroma šole volijo svoje predstavnike
neposredno in tajno, starši na svetu staršev, dijaki, študenti in
odrasli pa na skupnostih dijakov, študentov oziroma odraslih.
Postopek izvolitve predstavnikov delavcev, staršev, dijakov in
študentov oziroma odraslih v svet vrtca oziroma šole določa
akt o ustanovitvi.

V javnem vrtcu oziroma šoli se lahko imenuje pomočnik
ravnatelja, ki pomaga ravnatelju pri opravljanju poslovodnih
in pedagoških nalog.
Pomočnik ravnatelja opravlja naloge, za katere ga pisno pooblasti ravnatelj, in ga nadomešča v njegovi odsotnosti.
c) Direktor

Za predsednika sveta člani sveta izvolijo enega izmed članov.

47. člen
(poslovodni organ)

44. člen
(pristojnosti sveta)

V javnem vzgojno-izobraževalnem zavodu, v katerem se za
izvajanje programov za predšolske otroke oziroma posameznega izobraževalnega programa oblikuje organizacijska
enota, lahko opravlja poslovodno funkcijo direktor javnega
vzgojno-izobraževalnega zavoda, funkcijo pedagoškega
vodje v organizacijski enoti pa ravnatelj te enote.

Svet javnega vrtca oziroma šole sprejema program razvoja
šole, letni delovni načrt in poročilo o njegovi uresničitvi,
odloča o uvedbi nadstandardnih in drugih programov, obravnava poročila o vzgojni oziroma izobraževalni problematiki,
odloča o pritožbah v zvezi s statusom učenca, dijaka, študenta in odraslega, o pritožbah v zvezi s pravicami, obvez-

Pravice, dolžnosti in obveznosti direktorja in ravnatelja se
določijo z aktom o ustanovitvi.
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Funkcijo direktorja lahko opravlja tudi ravnatelj ene izmed
organizacijskih enot, če je z aktom o ustanovitvi tako določeno.
č) Kolegij
48. člen
(sestava kolegija)
V zavodih iz prejšnjega člena se za koordinacijo vzgojnoizobraževalnega dela, vodenja in poslovanja oblikuje kolegi).
Kolegij sestavljajo direktor javnega vzgojno-izobraževalnega
zavoda in ravnatelji, ki vodijo organizacijske enote.

52. člen
(imenovanje pomočnika)
Za pomočnika ravnatelja je lahko imenovan, kdor izpolnjuje
pogoje za ravnatelja, razen šole za ravnatelja oziroma ravnateljskega izpita.
Pomočnika ravnatelja imenuje in razrešuje ravnatelj, potem
ko si pridobi s tajnim glasovanjem izraženo mnenje učiteljskega oziroma vzgojiteljskega zbora.
53. člen
(vodja enote oziroma podružnice)

Kolegij vodi direktor javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda

Enoto vrtca oziroma podružnico šole vodi vodja enote oziroma podružnice. Imenuje in razrešuje ga ravnatelj izmed
delavcev enote vrtca oziroma podružnice šole.

d) Imenovanje in razrešitev

Vodja enote vrtca oziroma podružnice šole opravlja naloge,
za katere ga pisno pooblasti ravnatelj.

49. člen
(imenovanje ravnatelja)

54. člen
(javni razpis)

Za ravnatel|a javnega vrtca je lahko imenovan, kdor izpolnjuje
pogoje za vzgojitelja ali svetovalnega delavca, ima najmanj
pet let delovnih izkušenj v vzgoji in izobraževanju, ima najmanj naziv mentor in opravljen ravnateljski izpit.
Za ravnatelja javne šole je lahko imenovan, kdor izpolnjuje
pogoje za učitelja ali za svetovalnega delavca na šoli, na
kateri bo opravljal funkcijo ravnatelja, ima najmanj pet let
delovnih izkušenj v vzgoji in izobraževanju, ima najmanj naziv
mentor in opravljen ravnateljski izpit.
Ravnatelja imenuje in razrešuje svet javnega vrtca oziroma
šole. K imenovanju in razrešitvi si mora svet pridobiti soglasje
ministra.
Svet javnega vrtca oziroma šole si mora pred imenovanjem ali
razrešitvijo ravnatelja pridobiti mnenje vzgojiteljskega oziroma učiteljskega zbora.
Vzgojiteljski oziroma učiteljski zbor o mnenju glasuje tajno.
Če vzgojiteljski oziroma učiteljski zbor ne da mnenja v 30
dneh od dneva, ko je bil zanj zaprošen, lahko svet imenuje
ravnatelja brez njegovega mnenja.

Direktor, ravnatelj in pomočnik ravnatelja javnega vrtca oziroma šole se imenujejo na podlagi javnega razpisa po
postopku, določenem z zakonom.
Javni razpis ni potreben,
- če opravlja funkcijo direktorja eden izmed ravnateljev organizacijskih enot in
- če ravnatelj predlaga pomočnika ravnatelja izmed strokovnih delavcev šole.
55. člen
(postopek za razreiitev)
Ravnatelj, direktor in pomočnik ravnatelja vrtca oziroma šole
se razrešijo na način in po postopku, ki je določen za direktorja javnega zavoda.
e) Strokovni organi
56. člen
(strokovni organi)

50. člen
(imenovanje vršilca dolžnosti ravnatelja)
Če ravnatelju predčasno preneha mandat oziroma če nihče
izmed prijavljenih kandidatov za ravnatelja ni imenovan, svet
vrtca oziroma šole imenuje vršilca dolžnosti ravnatelja izmed
strokovnih delavcev šole oziroma izmed prijavljenih kandidatov, vendar največ za eno leto.
Če v 60 dneh po prenehanju mandata ravnatelju svet ne
imenuje niti ravnatelja niti vršilca dolžnosti ravnatelja, imenuje vršilca dolžnosti ravnatelja v naslednjih osmih dneh
minister.
V primeru iz prejšnjega odstavka mora svet takoj začeti postopek za imenovanje ravnatelja.

Strokovna organa v javnem vrtcu sta vzgojiteljski zbor in
strokovni aktiv vzgojiteljev.
Strokovni organi v javni šoli so:
-

učiteljski zbor,
oddelčni učiteljski zbor,
razrednik in
strokovni aktivi.

Strokovni organi v javni višji strokovni šoli so:
- predavateljski zbor,
- strokovni aktivi in
- študijska komisija.

51. člen
(imenovanje direktorja)

Če je javni vrtec oziroma šola organizacijska enota, se strokovni organi iz prejšnjega odstavka oblikujejo v organizacijski
enoti.

Za direktorja je lahko imenovan, kdor ima visokošolsko izobrazbo, najmanj pet let delovnih izkušenj in opravljeno šolo
za ravnatelje oziroma opravljen ravnateljski izpit.

57. člen
(vzgojiteljski, učiteljski oziroma predavateljski zbor)

Direktorja imenuje in razrešuje svet zavoda. K imenovanju in
razrešitvi si mora pridobiti soglasje ministra.

Vzgojiteljski, učiteljski oziroma predavateljski zbor sestavljajo
strokovni delavci javnega vrtca oziroma šole.
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Vzgojiteljski, učiteljski oziroma predavateljski zbor:
- obravnava in odloča o strokovnih vprašanjih, povezanih
z vzgojno- izobraževalnim delom,
- daje mnenje o letnem delovnem načrtu,
- predlaga uvedbo nadstandardnih in drugih programov ter
dejavnosti,
- odloča o posodobitvah vzgojno-izobraževalnih programov
in njihovi izvedbi v skladu s predpisi,
- daje mnenje o predlogu za imenovanje ravnatelja in pomočnika ravnatelja,
- daje pobude za napredovanje strokovnih delavcev in mnenje o predlogih ravnatelja,
- odloča o vzgojnih ukrepih in
- opravlja druge naloge v skladu z zakonom.
58. člen
(oddelčni zbor)
Oddelčni učiteljski zbor sestavljajo strokovni delavci, ki
opravljajo vzgojno-izobraževalno delo v posameznem oddelku.
Oddelčni učiteljski zbor obravnava vzgojno-izobraževalno
problematiko v oddelku, oblikuje program za delo z nadarjenimi učenci oziroma dijaki in s tistimi, ki težje napredujejo,
odloča o vzgojnih ukrepih ter opravlja druge naloge v skladu
z zakonom.
59. člen
(razrednik)
Razrednik vodi delo oddelčnega učiteljskega zbora, analizira
vzgojne in učne rezultate oddelka, skrbi za reševanje vzgojnih
in učnih problemov posameznih učencev oziroma dijakov,
sodeluje s starši in šolsko svetovalno službo, odloča o vzgojnih ukrepih ter opravlja druge naloge v skladu z zakonom.

vrtcu oziroma šoli oblikuje svet staršev.Svet staršev je sestavljen tako, da ima v njem vsak oddelek po enega predstavnika,
ki ga starši izvolijo na roditeljskem sestanku oddelka.
Prvi sklic sveta staršev opravi ravnatelj.
Svet staršev:
- predlaga nadstandardne programe,
- daje soglasje k predlogu ravnatelja o nadstandardnih storitvah,
- daje mnenje o predlogu programa razvoja šole in o letnem
delovnem načrtu,
- razpravlja o poročilih ravnatelja o vzgojno-izobraževalni
problematiki,
- obravnava pritožbe staršev v zvezi z vzgojnim in izobraževalnim delom,
- opravlja druge naloge v skladu z zakonom in drugimi
predpisi.
4. Svetovalna služba
63. člen
(svetovalna služba)
V javnem vrtcu oziroma šoli se organizira svetovalna služba,
ki svetuje otrokom, učencem, učiteljem in staršem; sodeluje
z vzgojitelji, učitelji in vodstvom šole pri načrtovanju, spremljanju in evalvaciji razvoja vrtca oziroma šole in opravljanju
vzgojno-izobraževalnega dela ter opravlja poklicno svetovanje.
' Pri opravljanju poklicnega svetovanja se povezuje z Republiškim zavodom za zaposlovanje.
5. Knjižnica

60. člen
(strokovni aktiv)

64. člen
(knjižnica)

Strokovni aktiv sestavljajo vzgojitelji otrok istega starostnega
obdobja, učitelji oziroma predavatelji istega predmeta oziroma predmetnih področij.

Šola ima knjižnico.

Strokovni aktiv vzgojiteljev obravnava problematiko otrok
posameznega starostnega obdobja, daje vzgojiteljskemu
zboru predloge za izboljšanje vzgojnega dela, obravnava pripombe staršev ter opravlja druge strokovne naloge, določene
v letnem delovnem načrtu.
Strokovni aktiv šole obravnava problematiko predmeta oziroma predmetnega področja, usklajuje merila za ocenjevanje,
daje učiteljskemu zboru predloge za izboljšanje vzgojno-izobraževalnega oziroma študijskega dela, obravnava pripombe
staršev, učencev, dijakov in študentov ter opravlja druge
strokovne naloge, določene z letnim delovnim načrtom.

Knjižnica zbira knjižnično gradivo, ga strokovno obdeluje,
hrani, predstavlja in izposoja ter opravlja informacijsko-dokumentacijsko delo kot sestavino vzgojno-izobraževalnega
dela v šoli.
V knjižnici se lahko oblikuje tudi učbeniški sklad.
Javna osnovna šola mora imeti učbeniški sklad. Njegovo
upravljanje določi minister.
X. IME ZASEBNIH VRTCEV IN ŠOL
65. člen
(ime)

61. člen
(študijska komisija)
Študijsko komisijo sestavlja od tri do pet predavateljev višje
šole, vodi pa jo predsednik, ki je eden izmed članov. Člane
študijske komisije imenuje predavateljski zbor za štiri leta in
so lahko ponovno imenovani.
Študijska komisija obravnava vprašanja v zvezi z vpisom,
napredovanjem študentov, prilagajanjem in posodabljanjem
izobraževalnih programov, ki jih izvaja višja strokovna šola,
ter opravlja druge naloge, za katere jo pooblasti predavateljski zbor.
3. Svet staršev
62. člen
(svet staršev)
Za organizirano uresničevanje interesa staršev se v javnem

Ime zasebnega vrtca oziroma šole mora vsebovati poleg
podatkov, določenih z zakonom, tudi označbo, da je zasebni
vrtec oziroma šola.
XI. PEČATI IN JAVNE LISTINE
66. člen
(pečat)
Javni vrtec oziroma šola ima pečat okrogle oblike s premerom
35 mm in pečat s premerom 20 mm. Pečat vsebuje ime in
sedež javnega vrtca oziroma šole. Sredi pečata je grb Republike Slovenije. Pečat javnega vrtca oziroma šole, ki je organizacijska enota vzgojno-izobraževalnega ali drugega zavoda,
vsebuje tudi ime zavoda.
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Vsebina in oblika pečatov zasebnih vrtcev in šol se določita
z aktom o ustanovitvi.

71. člen
(vsebina pogodbe o koncesiji)

67. člen
(javne listine)

S pogodbo o koncesiji koncedent in koncesionar uredita
medsebojne pravice in obveznosti in pogoje, pod katerimi
mora koncesionar opravljati dejavnost.

Šole, ki izvajajo javno veljavne programe, izdajajo javne listine
na obrazcih, ki jih določi minister.
XII. AVTONOMIJA ŠOLSKEGA PROSTORA
68. člen
(avtonomija šolskega prostora)
Dejavnosti, ki niso povezane z vzgojo in izobraževanjem, se
lahko izvajajo v vrtcu oziroma šoli samo z dovoljenjem ravnatelja. V vrtcih in šolah je prepovedano delovanje političnih
strank in njihovih podmladkov.
V javnih vrtcih oziroma šolah in vrtcih in šolah s koncesijo ni
dovoljena konfesionalna dejavnost.
Izjemoma lahko minister na predlog ravnatelja v prostorih
vrtca oziroma šole izven pouka oziroma izven časa delovanja
vrtca dovoli konfesionalni pouk, če v lokalni skupnosti za tako
dejavnost ni drugih primernih prostorov.
Za opravljanje nalog pooblaščenih državnih organov v vrtcu
oziroma šoli, razen inšpekcijskih organov in računskega
sodišča, |e potrebno dovoljenje ravnatelja.
Uradna oseba lahko brez dovoljenja ravnatelja vstopi v šolo,
če je za to pooblaščena z zakonom ali če je to neogibno
potrebno, da lahko neposredno prime storilca kaznivega
dejanja ali da zavaruje ljudi in premoženje.

S pogodbo o koncesiji se podrobneje določijo predvsem:
- predmet koncesije,
- obseg izvajanja dejavnosti,
- začetek izvajanja koncesije,
- rok za odpoved koncesije,
- sredstva, ki jih za opravljanje dejavnosti zagotavlja koncedent.
Pogodba o koncesiji se sklene v pisni obliki.
Rok za odpoved koncesije za izvajanje programov za predšolske otroke ne sme biti krajši od šestih mesecev, za izvajanje
izobraževalnega programa pa ne sme biti krajši od časa,
potrebnega za dokončanje izobraževanja zadnje vpisane
generacije oziroma za dokončanje dejavnosti ali naloge,
potrebne za izvajanje vzgojno-izobraževalne dejavnosti.
72. člen
(odvzem koncesije)
Če se ugotovi, da koncesionar ne opravlja dejavnosti v skladu
s predpisi, odločbo o koncesiji ter pogodbo o koncesiji, mu
koncedent določi rok za odpravo pomanjkljivosti.
Će koncesionar ugotovljenih pomanjkljivosti ne odpravi
v določenem roku, se koncesija odvzame z odločbo.

XIII. OPRAVLJANJE JAVNE SLUŽBE NA PODLAGI KONCESIJE

V primeru odvzema koncesije je koncedent dolžan poskrbeti,
da učenci, dijaki, študenti oziroma odrasli lahko dokončajo
začeto izobraževanje, za predšolske otroke pa namestitev
v drugem vrtcu.
73. člen
(smiselna uporaba določb tega zakona za koncesionarje)

69. člen
(koncesionarji)

Za koncesionarje se smiselno uporabljajo določbe tega
zakona, ki urejajo organe javnih vrtcev in šol.

Da se zagotovi opravljanje javne službe v vzgoji in izobraževanju, se lahko dodeli koncesija zasebnemu vrtcu oziroma šoli,
zavodu za usposabljanje, če to omogoča program, pa tudi
zasebniku, ki izpolnjuje pogoje, določene za izvajanje javno
veljavnih programov. Za opravljanje dejavnosti in nalog,
potrebnih za izvajanje vzgojno-izobraževalne dejavnosti, se
koncesija lahko dodeli tudi drugim zavodom, gospodarskim
družbam in drugim pravnim ali fizičnim osebam.
70. člen
(dodelitev koncesije)
Koncesija se dodeli z odločbo, na podlagi javnega razpisa.
Koncesijo dodeli:

XIV. FINANCIRANJE
74. člen
(viri)
Vzgoja in izobraževanje se financira iz:
- javnih sredstev,
- sredstev ustanovitelja,
- prispevkov gospodarskih združenj in zbornic,
- neposrednih prispevkov delodajalcev za izvajanje praktičnega pouka,
- šolnin, prispevkov staršev oziroma odraslih,
- sredstev od prodaje storitev in izdelkov,
- iz donacij, prispevkov sponzorjev in iz drugih virov.

- za predšolsko vzgojo in za osnovnošolsko in osnovno
glasbeno izobraževanje lokalna skupnost,
- za izobraževanje odraslih lokalna skupnost ali minister,
- za poklicno oziroma strokovno izobraževanje, za izobraževanje v gimnazijah in drugih splošnih srednjih šolah ter za
izobraževanje in usposabljanje otrok in mladostnikov z motnjami v razvoju minister.
Javni razpis se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
V javnem razpisu se navedejo: dejavnost, ki bo predmet
koncesije, pogoji za opravljanje dejavnosti, šolski okoliš, čas,
za katerega se dodeljuje koncesija, rok, do katerega se sprejemajo prijave, rok, v katerem bodo kandidati obveščeni o izbiri,
in drugi potrebni podatki.
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75. člen
(finančni nadzor)
Porabo javnih sredstev v vzgoji in izobraževanju nadzoruje
Računsko sodišče Republike Slovenije.
Namensko porabo javnih sredstev v šolah nadzoruje organ
šolske inšpekcije.
76. člen
(presežek)
Presežek prihodkov nad odhodki, ki jih javna šola pridobi
s prodajo proizvodov oziroma storitev, ustvarjenih z opravlja-
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njem vzgoje in izobraževanja oziroma z opravljanjem drugih
dejavnosti v skladu z aktom o ustanovitvi, se uporablja za
plačilo materialnih stroškov, investicijsko vzdrževanje in investicije, po predhodnem soglasju ustanovitelja pa tudi za
plače.
Merila za delitev presežka prihodkov nad odhodki v javnih
šolah določi minister (Varianta: Vlada).
1. Javne šole
a) Državni proračun
77. člen
(šole)
Iz sredstev državnega proračuna se zagotavljajo plače s prispevki in davki na podlagi sistemizacije in zasedbe delovnih
mest v skladu z zakonom, normativi in standardi ter s kolektivno pogodbo:
- osnovnim šolam za izvedbo obveznega programa, dopolnilnega pouka, dodatnega pouka, dveh ur interesnih dejavnosti
na oddelek, podaljšanega bivanja od prvega do četrtega
razreda in najmanj 50 % (varianta: del) sredstev za podaljšano
bivanje od petega do šestega razreda, - glasbenim šolam za
izvedbo programa osnovnega glasbenega izobraževanja,
- zavodom za usposabljanje otrok in mladostnikov z motnjami v razvoju,
- dijaškim domovom za vzgojno dejavnost,
- poklicnim, srednjim tehniškim in srednjim strokovnim
šolam,
- gimnazijam in drugim splošnim srednjim šolam,
- višjim strokovnim šolam in
- ljudskim univerzam za organizatorja in strokovne delavce,
ki izvajajo programe osnovnošolskega izobraževanja odraslih.
Iz sredstev državnega proračuna se zagotavljajo sredstva za
materialne stroške v skladu z normativi in standardi ter za
investicijsko vzdrževanje nepremičnin in opreme:
- zavodom za usposabljanje otrok in mladostnikov z motnjami v razvoju,
- dijaškim domovom za vzgojno dejavnost,
- poklicnim, srednjim tehniškim in drugim strokovnim šolam,
- gimnazijam in drugim splošnim srednjim šolam,
- višjim strokovnim šolam in
- ljudskim univerzam oziroma organizacijam za izobraževanje odraslih za subvencioniranje javnih izobraževalnih programov, ki jih sofinancirajo lokalne skupnosti.
Če je soustanovitelj ali ustanovitelj šole mesto, sredstva iz
prvega in drugega odstavka tega člena v celoti ali v določenem deležu zagotavlja mesto v skladu s pogodbo, ki jo skleneta mesto in Vlada Republike Slovenije.
Iz državnega proračuna se zagotavljajo tudi sredstva za dejavnosti in naloge, ki so potrebne za opravljanje vzgojno-izobraževalne dejavnosti:
- del prispevkov za pokojninsko zavarovanje za učence
z učno pogodbo,
- del prispevkov za invalidsko zavarovanje učencev in dijakov
za primer nesreče pri praktičnem izobraževanju,
- sredstva za pripravo in za subvencioniranje cene učbenikov
in učil za osnovno šolo, za šolstvo narodne skupnosti in za
izobraževanje pripadnikov slovenskega naroda v zamejstvu in
zdomstvu ter Romov,
- sredstva za subvencioniranje učbenikov z nizko naklado,
- sredstva za investicije v poklicne, srednje tehniške in druge
strokovne šole, gimnazije in druge splošne srednje šole, šole
oziroma zavode za usposabljanje otrok in mladostnikov
z motnjami v razvoju, osnovne šole narodne skupnosti in višje
strokovne šole ter dijaške domove,
- sredstva za pripravo in izvedbo mature, zaključnega izpita
ter za preverjanje znanja učencev ob koncu posameznih
obdobij v osnovni šoli,
I

- sredstva za razvoj poklicnega izobraževanja učencev
v učnem razmerju,
- sredstva za raziskovalno, razvojno ter eksperimentalno
dejavnost, strokovno izobraževanje strokovnih delavcev,
informacijsko-dokumentacijsko dejavnost,
- sredstva za strokovna posvetovanja,
- sredstva za šolo za ravnatelje,
- sredstva za dopolnilni pouk slovenskega jezika za otroke
slovenskih delavcev na začasnem delu v tujini,
- sredstva za zaposlovanje in usposabljanje pripravnikov, za
mednarodno sodelovanje, za delovanje šolskih knjižnic in
mediotek ter učbeniških skladov,
- sredstva za tekmovanja učencev in dijakov ter študentov in
za posebne oblike dela z nadarjenimi,
- sredstva za štipendiranje za pedagoški poklic in za subvencioniranje šolnin,
- sredstva za mladinsko in za strokovno periodiko ter za
subvencioniranje cene strokovne literature,
- sredstva za nacionalno nagrado za strokovne delavce,
- sredstva za nagrado Republike Slovenije na področju šolstva,
- sredstva za šolsko televizijo in radio,
- sredstva za razvojno in svetovalno delo za poklicno izobraževanje in za izobraževanje odraslih,
- sredstva za izvajanje prioritetnih programov za odrasle,
- sredstva za obšolske dejavnosti učencev in dijakov,
- sredstva za subvencioniranje prevozov in prehrane za
učence in dijake ter študente,
- del sredstev za osnovnošolsko izobraževanje Romov.
- sredstva za mednarodno dejavnost,
- sredstva za podporo izobraževalne dejavnosti v zamejstvu
in
- sredstva za delovanje strokovnih svetov,
b) Sredstva lokalne skupnosti
78. člen
(šole)
Iz sredstev lokalne skupnosti se v skladu z normativi in standardi zagotavljajo:
- sredstva za materialne stroške za izvedbo obveznega programa osnovne šole, dopolnilni pouk, dodatni pouk, dve uri
interesnih dejavnosti na oddelek in podaljšano bivanje ter del
materialnih stroškov za višjo stopnjo osnovne glasbene šole,
- sredstva za oskrbo otrok in mladostnikov z motnjami v razvoju, v skladu z odločbo o razvrstitvi,
- sredstva za prevoze učencev osnovne šole in sredstva za
varstvo vozačev,
- sredstva za investicijsko vzdrževanje nepremičnin in
opreme, javnim osnovnim in glasbenim šolam,
- sredstva za dodatne dejavnosti osnovne šole,
- sredstva za investicije za osnovne, glasbene šole in ljudske
univerze ter del sredstev za investicije v šolstvo narodne
skupnosti in
- sredstva za subvencioniranje izobraževanja odraslih
v skladu z zakonom.
Če je soustanovitelj javne šole mesto oziroma lokalna skupnost, se zagotavljajo iz sredstev lokalne skupnosti sredstva za
investicije, investicijsko vzdrževanje in del sredstev za materialne stroške v skladu s pogodbo o soustanoviteljstvu.
c) Zagotavljanje sredstev
79. člen
(normativi in standardi)
Javnim šolam se zagotavljajo sredstva v skladu z normativi in
standardi, ki jih določi minister. Pred določitvijo normativov
in standardov si minister pridobi mnenje pristojnega strokovnega sveta.
Za vzgojo in izobraževanje na območjih s posebnimi razvojnimi problemi, narodno mešanih območjih ter za vzgojo in
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izobraževanje Romov se sprejmejo posebni normativi in standardi.

85. člen
(pogodba o financiranju)

Normativi in standardi določijo učno obveznost strokovnih
delavcev, merila za oblikovanje svetovalne službe, knjižnice,
administrativno-računovodske in tehnične službe in drugih
delavcev, ter merila za oblikovanje oddelkov in skupin in za
vrednotenje materialnih stroškov.

Financiranje in obveznosti zasebne šole se podrobneje uredijo s pogodbo.

80. člen
(zagotavljanje sredstev koncesionarju)

Država je dolžna zagotoviti dokončanje izobraževanja otrok iz
zasebne šole, ki zaradi prenehanja financiranja iz javnih sredstev ne izvaja več javno veljavnega programa.

Koncesionarju se za opravljanje javne službe zagotavljajo
sredstva v skladu s pogodbo.

86. člen
(zagotovitev dokončanja izobraževanja)

XV. ZAPOSLENI V ŠOLI
2. Zasebne iole

87. člen
(zaposleni)
81. člen
(pogoji za financiranje)

Zasebnim šolam, ki izvajajo javno veljavne programe osnovnošolskega izobraževanja, osnovnega glasbenega izobraževanja ali gimnazijam in drugim splošnim srednjim šolam pripadajo sredstva iz državnega proračuna oziroma proračuna
lokalne skupnosti, če izpolnjujejo naslednje pogoje:

Vzgojno-izobraževalno in drugo strokovno delo v javnem
vrtcu oziroma šoli opravljajo vzgojitelji, pomočniki vzgojiteljev, učitelji, predavatelji višjih šol, svetovalni delavci, knjižničarji in drugi strokovni delavci, ki z njimi sodelujejo pri izvajanju strokovnih nalog, potrebnih za nemoteno delovanje vrtca
oziroma šole (v nadaljnjem besedilu: strokovni delavci).
Strokovni delavci morajo obvladati slovenski knjižni jezik,
imeti ustrezno izobrazbo, določeno s tem zakonom in drugimi
predpisi, ter opravljen strokovni izpit v skladu s tem zakonom.

- da izvajajo izobraževalni program od prvega do zaključnega razreda oziroma letnika,
- da imajo vključena oziroma vpisana najmanj dva oddelka
prvega razreda in
- da imajo zaposlene oziroma drugače zagotovljene učitelje
oziroma vzgojitelje, potrebne za izvedbo javno veljavnega
programa v skladu z zakonom in drugimi predpisi.

Znanje slovenskega knjižnega jezika se preverja pri strokovnem izpitu.

Zasebni šoli pripada za posameznega učenca oziroma dijaka
ali študenta 85 % (Varianta 75 %) sredstev, ki jih država
oziroma lokalna skupnost zagotavlja za plače in materialne
stroške na učenca, dijaka oziroma študenta javni šoli.

Strokovna, administrativna, tehnična in druga dela opravljajo
delavci, določeni s sistemizacijo delovnih mest.

Smer strokovne izobrazbe za strokovne delavce, v primerih,
ko to določa zakon, pa tudi stopnjo izobrazbe določi minister,
potem ko si je pridobil mnenje pristojnega strokovnega sveta.

88. člen
(izjema)

82. člen
(omejitev financiranja)
Ne glede na določbe prejšnjega člena zasebni šoli ne pripadajo javna sredstva, če je zaradi vpisa v zasebno šolo ogrožen
obstoj javne osnovne šole v istem okolišu oziroma obstoj
istovrstne javne šole v isti lokalni skupnosti ali, če opravlja
dejavnost v nasprotju s petim odstavkom 6. člena tega zakona.

Če si na določenem področju ni mogoče pridobiti s tem
zakonom določene stopnje izobrazbe, minister lahko določi,
da vzgojno-izobraževalno delo opravljajo strokovni delavci,
ki nimajo ustrezne strokovne izobrazbe, izkazujejo pa
pomembne dosežke v svojem poklicu.
a) Osnovna šola

Zasebna šola, ki se financira iz javnih sredtev se v primeru iz
prejšnjega odstavka preneha financirati po pravnomočnosti
odločbe, ki jo izda minister.

89. člen
(strokovni delavci)
Strokovni delavci v javni osnovni šoli so učitelj, šolski svetovalni delavec, knjižničar in drugi strokovni delavci.

83. člen
(iolnine)
Za učenca, dijaka oziroma študenta, ki ne presega materialnega cenzusa za pridobitev državne štipendije, šolnina lahko
znaša največ 15% sredstev, ki jih javni šoli za plače in materialne stroške zagotavlja država na učenca, dijaka oziroma
študenta.
84. člen
(omejitev plač)

Učitelj mora imeti visokošolsko izobrazbo ustrezne smeri in
pedagoško izobrazbo.
Svetovalni delavec mora imeti visokošolsko izobrazbo
ustrezne smeri (Varianta: in pedagoško izobrazbo).
Knjižničar in drugi strokovni delavci morajo imeti visokošolsko izobrazbo ustrezne smeri.
b) Glasbena ftola

Plače strokovnih delavcev v zasebni šoli, financirani iz javnih
sredstev, se oblikujejo v skladu z zakonom in drugimi predpisi, ki veljajo za javne šole.

90. člen
(strokovni delavci)

Če se plače oblikujejo v nasprotju s prejšnjim odstavkom, se
financiranje iz državnega proračuna ukine.

Strokovni delavci v javni glasbeni šoli so učitelj, korepetitor in
knjižničar.

46

poročevalec, št. 46

Strokovni delavci morajo imeti visokošolsko izobrazbo
ustrezne smeri.

Drugi strokovni delavci morajo imeti ustrezno strokovno izobrazbo, in sicer:

Učitelj mora imeti tudi pedagoško izobrazbo,

- organizator obveznih izbirnih vsebin in organizator izobraževanja odraslih visokošolsko izobrazbo ustrezne smeri ter
pedagoško-andragoško izobrazbo,
- laborant, inštruktor in organizator praktičnega pouka najmanj srednjo oziroma srednjo strokovno izobrazbo ustrezne
smeri in pedagoško-andragoško izobrazbo.

c) Poklicna oziroma strokovna šola
91. člen
(strokovni delavci)

d) Diijaški dom

Strokovni delavci v javni poklicni oziroma strokovni šoli so
učitelji splošnoizobraževalnih in strokovnoteoretičnih predmetov v nižjih poklicnih, srednjih poklicnih, tehniških in srednjih strokovnih šolah, predavatelji višjih šol v višjih strokovnih
šolah in učitelji praktičnega pouka in veščin, svetovalni
delavci, knjižničarji in drugi strokovni delavci.
Strokovni delavci so tudi mojstri, ki izobražujejo učence
v učnem razmerju.
Učitelj splošnoizobraževalnih in strokovnoteoretičnih predmetov mora imeti visokošolsko izobrazbo ustrezne smeri in
pedagoško- andragoško izobrazbo.
Predavatelj višje šole mora imeti najmanj visokošolsko izobrazbo ustrezne smeri in pedagoško-andragoško izobrazbo,
tri leta ustreznih delovnih izkušenj in vidne dosežke na svojem strokovnem področju.
Učitelj praktičnega pouka in veščin mora imeti najmanj srednjo strokovno izobrazbo ustrezne smeri, najmanj tri leta
delovnih izkušenj in pedagoško-andragoško izobrazbo ali
opravljen mojstrski izpit.
Mojster mora imeti opravljen mojstrski izpit v skladu z zakonom.
Svetovalni delavec mora imeti ustrezno visokošolsko izobrazbo (Varianta: in pedagoško-andragoško izobrazbo).
Knjižničar mora imeti visokošolsko izobrazbo ustrezne smeri.

93. člen
(izobrazbeni pogoji)
Strokovni delavci v javnem dijaškem domu so: vzgojitelj,
svetovalni delavec, knjižničar in drugi delavci.
i
Vzgojitelj mora imeti visokošolsko izobrazbo ustrezne smeri
in pedagoško-andragoško izobrazbo.
Svetovalni delavec mora imeti visokošolsko izobrazbo
ustrezne smeri (Varianta: in pedagoško-andragoško izobrazbo).
Knjižničar in drugi strokovni delavci morajo imeti visokošolsko izobrazbo ustrezne smeri.
e) Pedagoška oziroma pedagoško-andragoška izobrazba
94. člen
(pedagoška oziroma pedagoško-andragoška izobrazba)
Kdor ni končal izobraževanja po študijskem programu, po
katerem se pridobi pedagoška oziroma pedagoško-andragoška izobrazba in strokovni naslov profesor, diplomirani pedagog ali vzgojitelj predšolskih otrok, si mora pridobiti pedagoško-andragoško izobrazbo po ustreznem študijskem programu za izpopolnjevanje.

Drugi strokovni delavci morajo imeti ustrezno strokovno izobrazbo, in sicer:

Če ni ustreznega visokošolskega programa, določi program
za pridobitev pedagoške oziroma pedagoško-andragoške
izobrazbe mi- nister, ko si pridobi mnenje Sveta Republike
Slovenije za visoko šolstvo.

- organizator izobraževanja odraslih visokošolsko izobrazbo
ustrezne smeri in pedagoško-andragoško izobrazbo in
- laborant, inštruktor in organizator praktičnega pouka najmanj srednjo strokovno izobrazbo ustrezne smeri in pedagoško- andragoško izobrazbo.

Kdor nima visokošolske izobrazbe, si mora pridobiti pedagoško oziroma pedagoško-andragoško izobrazbo po izobraževalnem programu, ki ga na predlog Strokovnega sveta Republike Slovenije za splošno izobraževanje določi minister.

č) Gimnazije in druge splošne šole

f) Gostujoči tuji učitelji

92. člen
(Izobrazbeni pogoji)

95. člen
(gostujoči tuji učitelj)

Strokovni delavci v javnih gimnazijah in drugih splošnih srednjih šolah so učitelji splošnoizobraževalnih in strokovnoteoretičnih predmetov ter učitelji praktičnega pouka oziroma
veščin, svetovalni delavci, knjižničarji in drugi strokovni
delavci.
Učitelji splošnoizobraževalnih in strokovnoteoretičnih predmetov morajo imeti visokošolsko izobrazbo ustrezne smeri in
pedagoško-andragoško izobrazbo.

Gostujoči tuji učitelj, ki v poklicnem in strokovnem izobraževanju ter v gimnazijah in drugih splošnih srednjih šolah, ter
v glasbenih šolah za določen čas opravlja dele programa ali
sodeluje pri izvajanju osnovnošolskega programa, mora
izpolnjevati pogoje, kakršni se zahtevajo za to delo v državi, iz
katere prihaja.
g) Strokovni izpit

Učitelji praktičnega pouka oziroma veščin morajo imeti najmanj višjo strokovno izobrazbo ustrezne smeri in pedagoško-andragoško izobrazbo ter najmanj dve leti ustreznih delovnih izkušenj.
Svetovalni delavec mora imeti visokošolsko izobrazbo
ustrezne smeri (Varianta: in pedagoško-andragoško izobrazbo).
Knjižničar mora imeti visokošolsko izobrazbo ustrezne smeri.

96. člen
(strokovni izpit)
Strokovni delavci opravljajo strokovni izpit po uspešno končanem pripravništvu v skladu s tem zakonom.
Strokovni delavci, ki so opravili pripravništvo in strokovni izpit
po drugih predpisih, lahko opravljajo strokovni izpit po tem
zakonu po preteku enega leta dela v vrtcu oziroma šoli.
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Strokovnim delavcem, ki imajo naziv visokošolskega učitelja,
ni treba opravljati strokovnega izpita v skladu s tem zakonom.

101. člen
(predpisi)

Podrobnejše določbe o strokovnem izpitu predpiše minister.

Delovna razmerja, udeležba delavcev pri upravljanju in uresničevanje sindikalnih pravic delavcev v vrtcu oziroma šoli se
urejajo v skladu z zakonom, ki velja za javne uslužbence, in
kolektivno pogodbo, če s tem z zakonom ni drugače določeno.

97. člen
(evidenca strokovnega izpita)
Evidenca o opravljenih strokovnih izpitih, ki jo vodi ministrstvo, pristojno za šolstvo, vsebuje:
-

ime in priimek kandidata,
datum, kraj in občino rojstva,
podatke o izobrazbi,
podatke o opravljenem strokovnem izpitu.

Dokumentacija, potrebna za opravljanje strokovnega izpita,
se kandidatu po opravljenem izpitu vrne.

102. člen
(sistemizacija)
Prosta delovna mesta strokovnih in drugih delavcev v javnem
vrtcu oziroma šoli se objavijo na podlagi sistemizacije delovnih mest. Sistemizacijo delovnih mest določi na podlagi normativov in standardov ravnatelj v soglasju z ustanoviteljem
oziroma ministrom, če je ustanovitelj država.

98. člen
(zasebne iole)

103. člen
(zaposlovanje strokovnih delavcev)

Pogoje, predpisane za strokovne delavce javnih vrtcev in šol,
morajo izpolnjevati tudi strokovni delavci v zasebnih vrtcih in
šolah, ki izvajajo javno veljavne programe.

Javni vrtec si mora pred prijavo prostega delovnega mesta
pridobiti soglasje ustanovitelja, javna šola pa soglasje ministra.

Ne glede na določbo prejšnjega odstavka morajo v zasebni
osnovni šoli izpolnjevati pogoje iz drugega odstavka 89. člena
tega zakona le učitelji, ki poučujejo z zakonom določene
obvezne predmete.

Javni vrtec mora o vsakem prostem delovnem mestu strokovnega delavca pred prijavo prostega delovnega mesta obvestiti
ministrstvo, pristojno za predšolsko vzgojo.

XVI. IZOBRAŽEVANJE IN NAPREDOVANJE STROKOVNIH
DELAVCEV IN RAVNATELJEV

Če je v evidenci ministrstva nerazporejen strokovni delavec, ki
izpolnjuje zahtevane pogoje za zasedbo prostega delovnega
mesta, lahko vrtec oziroma šola zaposli takšnega strokovnega
delavca brez prijave prostega delovnega mesta.
Delovno razmerje z nerazporejenim strokovnim delavcem se
sklene za določen oziroma nedoločen čas.

99. člen
(Izobraževanje in napredovanje)
Strokovni delavci v vrtcih in šolah se strokovno izobražujejo
in usposabljajo.

Če nerazporejenega strokovnega delavca ni mogoče zaposliti
za polni delovni čas v posameznem vrtcu oziroma šoli, se
lahko zaposli na več vrtcih oziroma šolah.

Vzgojitelj, učitelj, svetovalni delavec in knjižničar lahko
napredujejo v naziv mentor in svetovalec, če imajo visokošolsko izobrazbo, pa tudi v naziv svetnik.

2. Pripravništvo

V nazive iz drugega odstavka tega člena napredujejo tudi
ravnatelj, direktor in pomočnik ravnatelja.
Pogoje, način in postopek strokovnega izobraževanja in
usposabljanja ter napredovanja v nazive določi minister.
100. člen
(šola za ravnatelje)
Za izobraževanje in usposabljanje ravnateljev in kandidatov
za ravnatelje Vlada Republike Slovenije ustanovi šolo za ravnatelje.
Program šole za ravnatelje in vsebino ravnateljskoga izpita
določi minister na predlog Strokovnega sveta Republike Slovenije za splošno izobraževanje.

104. člen
(pripravništvo)

/
Pripravnik je strokovni delavec, ki v vrtcu oziroma šoli prvič
začne opravljati delo, ustrezno smeri in stopnji njegove strokovne izobrazbe, z namenom, da se usposobi za samostojno
opravljanje dela.
Pripravništvo traja najmanj šest mesecev in ne več kot 10
mesecev.
Pripravnik v času pripravništva sodeluje z drugimi strokovnimi delavci pri vzgojno-izobraževalnem delu in se pripravlja
na strokovni izpit.
Pripravnikovo delo vodi, spremlja in ocenjuje mentor.

Za ravnateljski izpit se lahko prizna tudi opravljen podiplomski študijski program, za katerega Strokovni svet Republike
Slovenije za splošno izobraževanje ugotovi, da zagotavlja
znanja, določena za ravnateljski izpit.

Mentorja pripravniku določi ravnatelj izmed strokovnih delavcev, ki opravljajo delo, za katero se bo pripravnik usposabljal
in imajo najmanj naziv mentor.

šola za ravnatelje enkrat letno objavi razpis za vpis in določi
roke za opravljanje ravnateljskoga izpita.

Mentor pripravi pripravniku program, ki vključuje metodično,
didaktično ter drugo pripravo, potrebno za opravljanje strokovnega izpita. Po končanem pripravništvu mentor izdela
poročilo o poteku pripravništva in ga posreduje komisiji za
opravljanje strokovnega izpita.

Postopek razpisa in vpisa določi minister.
XVII- DELOVNO RAZMERJE
1. Sklepanje delovnih razmerij

V prvem razredu osnovne šole lahko pripravnik opravlja
naloge drugega učitelja, če ima učitelj, ki poučuje v tem
razredu in je mentor pripravniku, najmanj naziv svetovalec.
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105. člen
(razpis pripravniikih mest)

111.člen
(prosta delovna mesta)

Ministrstvo, pristojno za šolstvo, vsaj enkrat letno razpiše
mesta za pripravnike.

Ministrstvo, pristojno za šolstvo, posreduje vrtcu oziroma šoli
najkasneje v osmih dneh po prejemu sporočila iz prejšnjega
člena seznam vrtcev in šol, ki imajo prosta delovna mesta in
za zasedbo katerih strokovni delavec iz prejšnjega člena
izpolnjuje pogoje.

Na razpisano mesto se lahko prijavi, kdor ima izobrazbo,
določeno za zasedbo delovnega mesta, za katero bo opravljal
pripravništvo.
Izbiro in razporeditev prijavljenih kandidatov opravi šolska
uprava.

Če ministrstvo, pristojno za šolstvo, ne posreduje podatkov
v predpisanem roku, vrtec oziroma šola nadaljuje s postopkom reševanja presežkov strokovnih delavcev v skladu z zakonom.

Pripravnik se razporedi v javni vrtec oziroma šolo, lahko pa
tudi v zasebni vrtec oziroma šolo, če se le-ta s tem strinja.
106. člen
(evidenca pripravnikov)
Ministrstvo, pristojno za šolstvo, vodi evidenco prijavljenih
kandidatov in razporejenih pripravnikov, v katero se vpisujejo:
-

ime in priimek,
spol in rojstni podatki,
podatki o bivališču in
podatki o izobrazbi,

112. člen
(razporeditev delavca)
Če so izpolnjeni pogoji za razporeditev delavca, določeni
z zakonom in kolektivno pogodbo, ravnatelj razporedi strokovnega delavca na takšno delovno mesto po pravnomočnosti sklepa o prenehanju delovnega razmerja.
Če strokovni delavec nasprotuje razporeditvi v skladu s prejšnjim odstavkom, mu preneha delovno razmerje po preteku 30
dni po dokončnosti sklepa o prenehanju delovnega razmerja.
4. Delovna obveznost

za razporejene pripravnike pa tudi:
- podatki o vrtcu oziroma šoli, na katero je razporejen,
- ime in priimek mentorja in
- podatki o izobrazbi ter naziv mentorja.
107. člen
(delovno razmerje pripravnika)
Pripravnik sklene delovno razmerje z vrtcem oziroma s šolo
za čas pripravništva. Če so v času pripravništva letne počitnice, se pripravništvo podaljša za čas počitnic.
108. člen
(izvriilni predpisi)

3. Prenehanje potreb po strokovnih delavcih zaradi nujnih
operativnih razlogov
109. člen
(razlogi)
Za nujne operativne razloge po tem zakonu se štejejo spremembe vzgojno-izobraževalnega programa, standardov in
normativov, izobrazbenih pogojev in zmanjšanje obsega
vpisa.
110. člen
(reievanje presežkov)
Ravnatelj mora najkasneje v osmih dneh po sprejemu odločitve o začasnem ali trajnem prenehanju potreb po delu strokovnega delavca zaradi razlogov iz prejšnjega člena sporočiti
ministrstvu, pristojnemu za šolstvo, razloge za prenehanje ter
naslednje podatke o strokovnem delavcu:
ime in priimek,
podatke o izobrazbi,
strokovnem izpitu in
stalno bivališče.

Delovna obveznost učitelja obsega pouk in druge oblike organiziranega dela z učenci (v nadaljnjem besedilu: učna obveznost), pripravo na pouk in drugo delo, potrebno za uresničitev
izobraževalnega programa.
Priprava na pouk obsega:
- sprotno vsebinsko in metodično pripravo,
- pripravo didaktičnih pripomočkov ter
- popravljanje in ocenjevanje izdelkov učencev.
Drugo delo obsega:

Način in postopek izbire, razporeditev pripravnikov, potek in
trajanje pripravništva, sestavine programa pripravništva ter
način spremljanja in ocenjevanja pripravništva določi minister.

-

113. člen
(obseg vzgojno-izobraževalnega dela)

- sodelovanje s starši,
- sodelovanje v strokovnih organih šole,
- opravljanje nalog razrednika,
- organizirano strokovno izobraževanje in izpopolnjevanje,
- zbiranje in obdelavo podatkov v zvezi z opravljanjem
vzgojno- izobraževalnega in drugega dela z učenci,
- mentorstvo učencem in študentom ter sodelovanje s šolami
in visokošolskimi zavodi, ki izobražujejo delavce osnovnih
šol,- mentorstvo pripravnikom,
- urejanje kabinetov, zbirk, šolskih delavnic, telovad-nic,
igrišč, nasadov ipd.,
- organiziranje splošno koristnih in humanitarnih akcij, kulturnih, športnih in drugih prireditev, pri katerih sodelujejo
učenci,
- pripravo in vodstvo ekskurzij, izletov, tekmovanj, šole
v naravi, letovanj, taborjenj, ki jih organizira šola in
- opravljanje drugih nalog, določenih z letnim delovnim
načrtom.
a) Osnovna ftola
114. člen
(delovna in učna obveznost)
V okviru z zakonom in kolektivno pogodbo določenega tedenskega polnega delovnega časa tedenska učna obveznost učitelja ne sme presegati 25 ur.
b) Poklicno izobraževanje
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115. člen
(delovna in učna obveznost)
V okviru z zakonom in s kolektivno pogodbo določenega
tedenskega polnega delovnega časa tedenska učna obveznost ne sme presegati:
- za učitelje splošnoizobraževalnih in strokovnoteoretičnih
predmetov 23 ur,
- za predavatelje višje strokovne šole 16 ur,
- za učitelje praktičnega pouka in veščin 30 ur,
- za strokovne delavce, ki imajo učno obveznost oziroma
sodelujejo pri pouku, 30 ur.
Razporeditev učne in delovne obveznosti za posameznega
delavca se določi z letnim delovnim načrtom.

uporabljajo za opravljanje vzgoje in izobraževanja, lahko
lokalna skupnost oziroma država ustanovi premoženjski
sklad.
Premoženje sklada iz prejšnjega odstavka je sestavni del
premoženjske bilance lokalne skupnosti oziroma države.
120. člen
(republiški sklad)
Za gospodarjenje z nepremičninami iz prejšnjega člena,
s katerimiupravljajo javne šole, katerih ustanovitelj je država,
se ustanovi Šolski sklad Republike Slovenije (v nadaljnjem
besedilu: sklad).
Sklad je pravna oseba javnega prava.

c) Gimnazija in druga splošna srednja šola

Sklad posluje v skladu z zakoni in drugimi predpisi, ki veljajo
za javne zavode.

116. člen
(delovna in učna obveznost)
V okviru z zakonom in s kolektivno pogodbo določenega
tedenskega polnega delovnega časa tedenska učna obveznost ne sme presegati:
- za učitelje splošnoizobraževalnih in strokovnoteoretičnih
predmetov 23 ur,
- za učitelje praktičnega pouka in veščin 30 ur,
- za druge delavce, ki imajo učno obveznost oziroma sodelujejo pri pouku, 30 ur.
č) Dijaški dom

Poslovanje sklada urejajo pravila sklada, ki jih sprejme
upravni odbor s soglasjem Vlade Republike Slovenije.
121. člen
(upravni odbor)
Sklad upravlja upravni odbor.
Upravni odbor sklada ima predsednika in šest članov. Predsednika in člane upravnega odbora imenuje Vlada Republike
Slovenije, in sicer: predsednika in pet članov na predlog
ministra, enega pa na predlog ministra za finance.

117. člen
(delovna obveznost vzgojitelja)

122. člen
(pristojnosti upravnega odbora)

V okviru z zakonom in s kolektivno pogodbo določenega
tedenskega polnega delovnega časa obveznost vzgojitelja ne
sme presegati 30 ur vzgojnega dela z učenci in dijaki tedensko.

Upravni odbor sklada predlaga program investicij in letni
načrt, zagotavlja uresničevanje programa investicij in letnega
načrta ter poroča o njunem izvajanju, predlaga spremembo
namembnosti objektov, določa finančni načrt, sprejema zaključni račun in opravlja druge naloge določene s pravili
sklada.

5. Dopust
118. člen
(dopust)
Strokovni delavec v javnem vrtcu oziroma šoli ima pravico do
najmanj 18 delovnih dni letnega dopusta. Čas, ko ga lahko
porabi, določi minister s šolskim koledarjem.
Strokovni delavec, ki po lastni krivdi ne porabi dopusta
v času, določenem s šolskim koledarjem, nima pravice do
prenosa dopusta v naslednje šolsko leto oziroma do plačila
neporabljenega letnega dopusta.
Strokovni delavec ima pravico do plačila neporabljenega letnega dopusta, če le-tega ne porabi v času, določenem s šolskim koledarjem, zaradi začasne nezmožnosti za delo, zaradi
bolezni in v drugih primerih, ko ima v skladu s predpisi
pravico do nadomestila plače.
Določbe prvega in drugega odstavka tega člena veljajo tudi za
strokovnega delavca, ki sklene delovno razmerje za določen
čas.
Delavec v javnem vrtcu oziroma šoli ima pravico do odsotnosti z dela z nadomestilom plače ali brez nadomestila plače ter
druge pravice iz delovnega razmerja v primerih in pod pogoji,
določenimi z zakonom in kolektivno pogodbo.

K finančnemu načrtu in zaključnemu računu si mora sklad
pridobiti soglasje ministra.
123. člen
(direktor)
Poslovanje sklada vodi direktor. Direktor predstavlja in
zastopa sklad in je odgovoren za zakonitost njegovega dela.
Direktorja sklada imenuje minister na podlagi javnega razpisa.
124. člen
(program investicij)
Upravni odbor predlaga program investicij in investicijskega
vzdrževanja ter prodaje najmanj za obdobje petih let. Upravni
odbor vsako leto, najkasneje do začetka septembra predlaga
letni načrt za izvedbo programa iz prejšnjega odstavka za
prihodnje leto (v nadaljnjem besedilu: program investicij).
Program investicij in letni načrt določi minister (varianta:
vlada).

XVIII. GOSPODARJENJE Z NEPREMIČNINAMI
125. člen
(viri)

119. člen
(premoženjski skladi)

Sklad pridobiva sredstva:

Za gospodarjenje z nepremičninami, ki so javna lastnina in se

- iz državnega proračuna,

50

poročevalec, št. 46

- od najemnin iz sklenjenih pogodb,
- od daril, zapuščin, donacij in iz
- drugih virov.
Sredstva iz državnega proračuna se skladu zagotavljajo na
podlagi letnega načrta za izvedbo programa investicij.

- program izobraževanja in usposabljanja otrok in mladostnikov z motnjami v razvoju v skladu z zakonom,
- program osnovnega glasbenega izobraževanja,
- dopolnilno izobraževanje otrok naših delavcev na začasnem delu v tujini in
- program osnovne šole za odrasle.
2. v srednjem izobraževanju:

126. člen
(bilanca nepremičnin)
Sklad vodi premoženjsko bilanco nepremičmin.
Ob vključitvi nepremičnin v sklad se oceni njihova vrednost.
Če je nepremičnina v solastništvu, se ob vključitvi v sklad
določi vrednost solastninskih deležev.
Lastniki nepremičnin ne morejo razpolagati s svojim solastninskim deležem, dokler se nepremičnina uporablja za vzgojo
in izobraževanje.
Pri prodaji nepremičnin ima soustanovitelj ali solastnik javne
šole predkupno pravico.
127. člen
(namembnost sredstev od prodaje)
Sredstva, pridobljena od najemnin in prodaje nepremičnin,
združenih v sklad, se lahko uporabljajo le za investicijsko
vzdrževanje in investicije v vzgojo in izobraževanje.
Če sredstva iz prejšnjega odstavka presegajo potrebe, določene s programom investicij in letnim načrtom za izvedbo
programa investicij, se lahko porabijo tudi za druge z državnim proračunom določene namene na področju vzgojno-izobraževalne dejavnosti.
128. člen
(šolski skladi)
Šola lahko ustanovi šolski sklad, iz katerega se financirajo
dejavnosti posameznega razreda, ki niso sestavina izobraževalnega programa, oziroma se ne financirajo iz javnih sredstev, nakup nadstandardne opreme, zviševanje standarda
pouka in podobno.

- programi srednjega izobraževanja, vključno z uresničevanjem posebnih pravic pripadnikov italijanske in madžarske
narodnosti v skladu z zakonom,
- program izobraževanja in usposabljanja mladostnikov
z motnjami v razvoju v skladu z zakonom,
- okvirni vzgojni program v dijaških domovih in
- matura.
Iz državnega proračuna se v dosedanjem obsegu zagotavljajo
sredstva tudi:
a) za dejavnosti, potrebne za razvoj in učinkovito opravljanje
vzgoje in izobraževanja, in sicer:
- raziskovalno in razvojno-proučevalno delo ter eksperimentalno dejavnost,- stalno strokovno izobraževanje in izpopolnjevanje pedagoških delavcev,- mednarodno sodelovanje,
- delovanje šolskih knjižnic,
- informacijsko-dokumentacijsko dejavnost in
- tekmovanja učencev in dijakov v znanju;
b) in sredstva za:

*
- štipendiranje za pedagoške poklice,
- mladinsko periodiko in strokovno literaturo,
- pripravo učbenikov in učne tehnologije,
- subvencioniranje učbenikov z nizko naklado,
- nacionalno nagrado Republike Slovenije na področju šolstva,
- program šolske televizije in radia,
- izgradnjo in vzdrževanje prostora ter nabavo in vzdrževanjeopreme,
- organizacijo in proučevanje izobraževanja odraslih,
- dogovorjeni program za izobraževanje odraslih,
- nezgodno in invalidsko zavarovanje dijakov,
- regresiranje prevozov učencev in dijakov in
- subvencioniranje dejavnosti učencev in dijakov v stanovskih organizacijah.

Sklad iz prejšnjega odstavka pridobiva sredstva iz prispevkov
staršev, donacij, zapuščin in iz drugih virov.
Sklad upravlja upravni odbor, ki ima predsednika in šest
članov, od katerih so najmanj trije predstavniki šole. Svet
staršev imenuje upravni odbor. Predstavnike šole predlaga
svet šole.
Za delovanje sklada upravni odbor lahko sprejme pravila.
Sklad lahko ustanovi tudi vrtec.

130. člen
(financiranje zasebnih šol)
Ne glede na določbo drugega odstavka 81. člena tega zakona
pripada zasebni šoli tri leta po uveljavitvi tega zakona za
posameznega učenca oziroma dijaka ali študenta 100 % sredstev, ki jih država oziroma lokalna skupnost zagotavlja za
plače in materialne stroške na učenca, dijaka oziroma študenta javni šoli.

XIX. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

131. člen
(uskladitev organizacije vrtcev)

129. člen
(financiranje)

Ustanovitelj vrtca uskladi organizacijo vrtca s tem zakonom
najkasneje v štirih letih po uveljavitvi tega zakona.

Dokler ne bodo sprejeti izobraževalni programi po tem
zakonu in zakonih za posamezna področja vzgoje in izobraževanja, se iz javnih sredstev financirajo vzgojno-izobraževalni
programi, ki se izvajajo v javnih šolah in šolah s koncesijo, in
sicer:

132. člen
(uskladitev aktov)

1. v osnovnem izobraževanju:
- program življenja in dela osnovne šole, vključno z uresničevanjem posebnih pravic pripadnikov italijanske in madžarske
narodne skupnosti v skladu z zakonom,

Ustanovitelji vrtcev, ki jih je treba preoblikovati v skladu s tem
zakonom, in ustanovitelji šol uskladijo akte o ustanovitvi
z določbami tega zakona najkasneje v enem letu po njeaovi
uveljavitvi.
T
S sprejemom aktov o ustanovitvi iz prejšnjega odstavka prenehajo veljati statuti javnih vrtcev oziroma šol. Vrtci oziroma
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šole se vpišejo v razvid po tem zakonu najkasneje v enem letu
po njegovi uveljavitvi.

in prvega odstavka 52. člena tega zakona tudi po uveljavitvi
tega zakona.

133. člen
(uskladitev vzgojno-lzobraževalnih programov)

139. člen
(učitelji in vzgojitelji)

Ustanovitelji zasebnih šol uskladijo vzgojno-izobraževalne
programe s tem zakonom najkasneje v 4 letih po uveljavitvi
tega zakona.

Učitelji v osnovni in glasbeni šoli, v gimnaziji in drugi splošni >
srednji šoli in v poklicni, strokovni ter tehniški srednji šoli in
vzgojitelji v dijaškem domu, ki so izpolnjevali z zakonom
določene pogoje za opravljanje vzgojno-izobraževalnega
dela v osnovni in glasbeni šoli, gimnaziji in drugi splošni
srednji šoli in v poklicni, strokovni in tehniški srednji šoli ter
v dijaškem domu, lahko opravljajo vzgojno-izobraževalno
delo tudi po uveljavitvi tega zakona.

Če ustanovitelj zasebne šole, ki ima sklenjeno koncesijsko
pogodbo, ne izpolni obveznosti iz prvega odstavka tega
člena, se koncesijska pogodba razdre po samem zakonu.
134. člen
(izvršilni predpisi)
Izvršilne predpise iz tega zakona izda minister najkasneje
v enem letu po uveljavitvi tega zakona.
135. člen
(delovna razmerja)
Do uveljavitve zakona, ki bo urejal delovna razmerja javnih
uslužbencev, se za strokovne delavce v javnih vrtcih in šolah
uporablja zakon, ki ureja delovna razmerja delavcev in ta
zakon.

140. člen
(učitelj praktičnega pouka in veščin)
Učitelji praktičnega pouka in veščin, ki ne izpolnjujejo pogojev, določenih s tem zakonom, si morajo v petih letih po
uveljavitvi tega zakona pridobiti zahtevano izobrazbo, sicer
jim preneha delovno razmerje.
Ne glede na določbo prejšnjega odstavka lahko učitelji praktičnega pouka in veščin, ki imajo na dan uveljavitve tega
zakona najmanj 20 let delovnih izkušenj v izobraževanju, še
naprej opravljajo svoje delo.

. 136. člen
(šola za ravnatelje)

141. člen
(knjižničarji in socialni delavci)

Ravnatelji, ki so opravili šolo za ravnatelje pred uveljavitvijo
tega zakona, imajo opravljen ravnateljski izpit v skladu s tem
zakonom.

Knjižničarji in socialni delavci, ki so si pridobili višjo strokovno izobrazbo v svoji stroki pred uveljavitvijo tega zakona,
lahko opravljajo delo knjižničarja oziroma socialnega delavca
tudi po uveljavitvi tega zakona.

137. člen
(kandidati za ravnatelje)

142. člen
(pedagoško-andragoška izobrazba)

Ne glede na določbi prvega in drugega odstavka 49. člena
tega zakona je lahko do 1.9. 2000 imenovan za ravnatelja tudi,
kdor ne izpolnjuje s tem zakonom določenih izobrazbenih
pogojev ali nima opravljenega ravnateljskega izpita.

Učitelji, svetovalni delavci in strokovni delavci, ki so pred
uveljavitvijo tega zakona opravili strokovni izpit po predpisih
s področja vzgoje in izobraževanja, imajo pridobljeno pedagoško- andragoško izobrazbo.

Kdor je imenovan za ravnatelja v skladu s prejšnjim odstavkom, si mora pridobiti z zakonom zahtevano izobrazbo najkasneje do 1. 9. 2002 oziroma mora najkasneje v dveh letih po
imenovanju opraviti ravnateljski izpit.
Ravnateljem, ki ne opravijo obveznosti v roku iz prejšnjega
odstavka, preneha mandat na podlagi zakona.
Določbe tega člena se uporabljajo tudi za pomočnika ravnatelja, ki ne izpolnjuje s tem zakonom določenih izobrazbenih
pogojev.

143. člen
(pripravništvo)
Strokovni delavci, ki opravljajo pripravništvo na dan uveljavitve tega zakona, dokončajo pripravništvo in opravijo strokovni izpit po predpisih, ki so veljali do uveljavitve tega
zakona.
Varuhom, ki so zaposleni v vrtcu na dan uveljavitve tega
zakona, ni treba opravljati strokovnega izpita, določenega
s tem zakonom.

138. člen
(ravnatelji)
Ravnatelji oziroma pomočniki ravnateljev vrtcev, ki imajo na
dan uveljavitve tega zakona srednjo izobrazbo, petindvajset
let delovne dobe in so opravljali funkcijo ravnatelja dva mandata, in ravnatelji vrtcev, ki imajo srednjo izobrazbo in so
opravljali funkcijo ravnatelja vsaj tri mandate, so lahko imenovani za ravnatelja oziroma pomočnika ravnatelja ne glede na
določbo prvega odstavka 49. člena in prvega odstavka 52.
člena tega zakona tudi po uveljavitvi tega zakona.
Ravnatelji oziroma pomočniki ravnateljev vrtcev in šol, ki ne
izpolnjujejo s tem zakonom določenih pogojev o izobrazbi,
imajo na dan uveljavitve tega zakona manj kot 10 let do
pridobitve pravice do starostne pokojnine in so opravljali
najmanj tri mandate funkcijo ravnatelja, so lahko imenovani
za ravnatelja ne glede na določbe prvega odstavka 49. člena
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144. člen
(javna mreža)
Javni vrtci oziroma šole, ki so bili ustanovljeni pred uveljavitvijo tega zakona, so sestavni del mreže javnih vrtcev in šol:
145. člen
(prenos pristojnosti upravnih enot)
Z dnem, ko začnejo delovati šolske uprave, ustanovljene po
tem zakonu, se za področje vzgoje in izobraževanja preneha
uporabljati določbe 101., 102. in 103. člena Zakona o upravi
(Uradni list RS, št. 67/94), ki določa pristojnosti upravnih enot.
Prevzem delavcev, prostorov in sredstev se uredi z aktom
o določitvi okolišev šolskih uprav.
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146. člen
(strokovni sveti)
Strokovni sveti, določeni s tem zakonom, se ustanovijo najkasneje v šestdesetih dneh po uveljavitvi tega zakona.
147. člen

vzgoje in izobraževanja otrok in mladostnikov z motnjami
v razvoju v vzgojno-izobraževalnih zavodih (Uradni list RS,
št. 4/92).
Do sprejema izvršilnih predpisov, določenih s tem zakonom,
se uporabljajo izvršilni predpisi, ki so veljali do uveljavitve
tega zakona, razen določb, ki so v nasprotju s tem zakonom.

(prenehanje veljavnosti izvršilnih predpisov)

148. člen
(prenehanje veljavnosti zakona)

Z uveljavitvijo tega zakona prenehajo veljati:

Z dnem uveljavitve tega zakona prenehata veljati:

1. Pravilnik o postopku verifikacije izobraževalnih organizacij
ter o vsebini in načinu vodenja razvida izobraževalnih organizacij (Uradni list SRS, št. 5/81)
2. Pravilnik o pogojih za opravljanje izobraževalne dejavnosti
z osebnim delom (Uradni list SRS, št. 22/90)
3. Pravilnik o učbenikih (Uradni list RS, št. 15/93 in 18/93)
4. Pravilnik o pripravništvu in strokovnih izpitih delavcev na
področju vzgoje in izobraževanja (Uradni list SRS, št. 20/80)
5. Sklep o določitvi normativov in standardov za opravljanje
vzgojno-izobraževalne dejavnosti v osnovnih šolah, glasbenih šolah in domovih za učence osnovnih šol (Uradni list RS,
št. 4/92)
6. Sklep o določitvi normativov in standardov za opravljanje

1. Zakon o svobodni menjavi dela na področju vzgoje in
izobraževanja (Uradni list SRS, št. 1/80, 25/89, 32/89 in Uradni
list RS, št. 12—1/91). in
2. Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja
(Uradni list RS, št. 12-1/91), razen .določbe 64. člena
149. člen
(uveljavitev)
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu
Republike Slovenije.

OBRAZLOŽITEV
Upoštevajoč že opredeljeno vlogo Zakona o organizaciji in
financiranju vzgoje in izobraževanja (komplementarni zakon)
je potrebno opozoriti predvsem na naslednje:
Zakon našteje ravni in področja vzgoje in izobraževanja, opredeli tisto, kar v celoti ureja, hkrati pa določi področja, ki jih
ureja le deloma (vzgoja in izobraževanje otrok in mladostnikov z motnjami v razvoju, vrtci in izobraževanje odraslih).
Določi izvajalce vzgojno-izobraževalne dejavnosti, in sicer:
za predšolsko vzgojo, osnovnošolsko in osnovno glasbeno
izobraževanje, poklicno, srednje tehniško in strokovno izobraževanje, splošno srednje izobraževanje, višje strokovno
izobraževanje in izobraževanje odraslih.
Široko odpre organizacijske oblike (vzgojno-izobraževalni
zavod, gospodarska družba, organizacijska enota zavoda,
družbe, ali druge pravne osebe in dejavnost zasebnika), hkrati
pa opozori na omejitve (osnovna šola in gimnazija se lahko
ustanovita le kot vzgojno-izobraževalni zavod ali kot organizacijska enota takega ali drugega zavoda, isto velja tudi za
javni vrtec oziroma šolo).
Zakon definira:
- vzgojno—izobraževalni zavod; - je tisti, ki pretežno izvaja
programe za predšolske otroke, to je programe, ki jih sprejme
Strokovni svet Republike Slovenije za splošno izobraževanje,
lahko pa tudi drugi program, če si predlagatelj pridobi pozitivno mnenje strokovnega sveta oziroma izvaja javno veljavne
izobraževalne programe, to je tiste, ki jih sprejme strokovni
svet, lahko pa tudi oni drugi, za katere pristojni strokovni svet
ugotovi enakovreden izobrazbeni standard,
- javno veljavne programe; to so programi za predšolske
otroke, sprejme jih pristojni strokovni svet, ali pa tudi programi zasebnih vrtcev, če si pridobijo pozitivno mnenje strokovnega sveta oziroma izobraževalni programi (za vse ravni),
ki jih sprejme ali ugotovi enak izobrazbeni standard pristojni
strokovni svet. Pa tudi vzgojni programi za dijaške domove in
vzgojni oziroma vzgojno-izobraževalni programi za otroke in
mladostnike z motnjami v razvoju, ki jih sprejme pristojni
strokovni svet,
- javno veljavno izobrazbo; to je tista izobrazba, ki se pridobi
po javno veljavnih programih,

- javno službo; to je tista vzgojno-izobraževalna dejavnost,
ki jo opravljajo javni vrtci oziroma šole, pa tudi javni dijaški
domovi, javni zavodi za usposabljanje, javne organizacije za
izobraževanje odraslih, ki jih ustanovi lokalna skupnost,
mesto aH država, na podlagi koncesije pa tudi zasebni vrtci
oziroma šole. Pa tudi tiste zasebne šole (osnovne, nižje glasbene in gimnazije ter druge splošne posebne šole), ki izvajajo
javno veljavne izobraževalne programe, in izpolnjujejo pogoje
za pridobitev javnih sredstev. Vrtci oziroma šole, ki opravljajo
javno službo, seveda morajo izvajati javno veljavne programe,
— javno mrežo vrtcev in šol; sestavljajo jo javni vrtci oziroma
šole, vrtci oziroma šole, ki izvajajo javno službo na podlagi
koncesije, pa tudi zasebni vrtci oziroma šole, ki izvajajo javno
veljavne programe.
Zakon določi sestavine izobraževalnega programa ob tem pa
uravnoteženo opredeli vlogo države, ki je odgovorna za stanje
na področju, in vlogo stroke, ki je odgovorna za učne načrte
oziroma predmetne kataloge znanj in izpitne kataloge, torej
za vsebinski del programov. Pri tem zakon posebej pove, kako
so sestavljeni programi za otroke in mladostnike z motnjami
v razvoju in vzgojni programi dijaških domov ter opozori, da
sestavo in postopek za sprejemanje programov za predšolske
otroke, za odrasle ter programov zasebnih šol določajo
področni zakoni oziroma akti o ustanovitvi.
Za odločanje o strokovnih zadevah ter za strokovno pomoč
ministrstvu in Vladi pri sprejemanju odločitev in pri pripravi
predpisov predlaga zakon tri strokovne svete, ki se bodo kot
specializirani strokovni organi ukvarjali s strokovnimi zadevami.
Kot obliko dekoncentriranega odločanja o upravnih, kadrovskih, finančnih in organizacijskih zadevah zakon uvaja šolske
uprave. Šolske uprave omogočajo racionalnejše in bolj neposredno ter tudi hitrejše obvladovanje vzgojno-izobraževalnega sistema.
Zakon podrobno določa pogoje, ki jih morajo za upravljanje
vzgojno-izobraževalne dejavnosti izpolnjevati javni in
zasebni vrtci oziroma šole. Ko gre za programe, po katerih se
ne pridobi javno veljavna izobrazba, zakon ščiti pravice udeležencev oziroma postavlja kot pogoj, ki ga mora izvajalec
izpolniti, izobrazbo strokovnih delavcev. Zakon uvaja tudi
zasebnega vzgojitelja in učitelja.
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Ustanavljanje vrtcev oziroma šol temelji na načelu decentralizacije. Javne vrtce oziroma šole lahko ustanavlja tudi lokalna
skupnost, zasebne pa domače in tuje fizične in pravne osebe.
Drugačna rešitev velja za osnovno šolo, ki jo lahko ustanovi
samo domača fizična ali pravna oseba. Seveda je treba pri
ustanavljanju vrtcev in šol upoštevati kriterije, ki jih predvideva zakon.
Izobraževanje in napredovanje strokovnih delavcev postaja
v tem zakonu še pomembnejši vzvod za kakovostno rast vrtca
oziroma šole. Zakon zaostruje pogoje tudi za ravnatelje in
oblikuje razmere, ko bodo imele pri njegovi izbiri odločujočo
vlogo strokovne reference. V ta namen uvaja kot pogoj za
imenovanje ravnateljev opravljeno šolo za ravnatelje oziroma
ravnateljski izpit. Seveda v prehodnih določbah postavlja
časovne termine, ko se bo to določilo začelo v celoti uporabljati. To je nujno zaradi omejene zmogljivosti šole za ravnatelje.
Avtonomija šolskega prostora poskuša zavarovati šolo pred
nasilnim vdiranjem dejavnosti, ki niso povezane z vzgojo in
izobraževanjem, hkrati pa jo ščiti pred delovanjem političnih
strank in njihovih podmladkov v njej. Prav tako zakon ne
dovoljuje, da bi se v šolskem prostoru, če šola opravlja javno
službo, opravljala konfesionalna dejavnost oziroma da bi
vanjo vstopali pooblaščeni državni organi, razen tistih, ki jim
zakon to dovoljuje. Seveda zakon predvideva tudi določene
izjeme.
Odprtost vzgojno-izobraževalnega sistema se zagotavlja
predvsem prek koncesije, ki se dodeli zasebnemu vrtcu oziroma šoli in prek drugih zasebnih šol. Prvo in drugo omogoča
-nejavnimirtcem oziroma šolam dostop do javnih sredstev.
Seveda na dva različna načina. Prvo in drugo pa zahteva
izpolnitev z zakonom določenih pogojev.
Financiranje vzgoje in izobraževanja je v tem zakonu širše
zastavljeno kot doslej, čeprav bodo daleč najpomembnejši
delež predstavljala javna sredstva. Zakon ustvarja možnost
tudi za pritegnitev drugih sredstev (ustanovitelj, delodajalec,
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šolnine in prispevki staršev). Sicer pa je natančno določeno,
kaj se na podlagi sistemizacije oziroma normativov in standardov javni šoli zagotavlja iz državnega proračuna in kaj iz
sredstev lokalnih skupnosti. Podrobno je opredeljeno tudi
financiranje zasebnih šol. Navedeni so pogoji, ki jih mora
zasebna šola izpolniti, če želi pridobiti javna sredstva (javno
veljavni izobraževalni program, ki ga izvaja od prvega do
zaključnega letnika, število oddelkov in strokovni delavci).
Izobrazba, ki jo morajo imeti strokovni delavci, je opredeljena
po ravneh vzgoje in izobraževanja. Praviloma se za vse ravni
izobraževanja za pretežni del strokovnih delavcev zahteva
visokošolska izobrazba. Strokovni izpit predstavlja licenco za
delo na področju vzgoje in izobraževanja, opraviti ga morajo
vsi strokovni delavci.
Pri urejanju delovnih razmerij je potrebno opozoriti, da zakon
ureja vse tiste zadeve, ki jih je potrebno v vzgoji in izobraževanju rešiti na specifičen način (sistemizacija, presežek delavcev, prosta delovna mesta, razporeditev delavcev itd.). Zakon
na povsem nov način ureja pripravništvo.
Delovna obveznost je urejena globalno za vse ravni izobraževanja (priprava na pouk, drugo delo) hkrati pa po posameznih
ravneh, tako da se upošteva tudi njihova posebnost. Znotraj
delovne obveznosti zakon ne določa učne obveznosti, pač pa
postavlja zgornji limit, s katerim ščiti kakovost vzgojno-izobraževalnega dela. Učna obveznost za posamezne kategorije
strokovnih delavcev bo določena z normativi in standardi.
Na področju gospodarjenja z nepremičninami, ki so javna
lastnina in se uporabljajo za opravlanje vzgoje in izobraževanja, zakon dopušča možnost ustanavljanja premoženjskih
skladov oziroma tak sklad za gospodarjenje z nepremičninami, s katerimi upravljajo šole, ki jih je ustanovila država,
ustanovi. Namen tega sklada je hitrejše in učinkovitejše reševanje zadev iz njegove pristojnosti (predlaga program invsticij
in investicijskega vzdrževanja, spremembo namembnosti
objektov itd.).
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Predlog zakona O VRTCIH - EPA 936 - prva obravnava
Vlada Republike Slovenije je na 113. seji dne 10. novembra
1994 določila besedilo:
- PREDLOGA ZAKONA O VRTCIH,
ki ga pošilja v prvo obravnavo in sprejem na podlagi 174.
člena poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije.
Vlada Republike Slovenije je na podlagi 65. člena poslovnika Vlade Republike Slovenije in na podlagi 176. in 268.

člena poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije
določila, da bodo kot njeni predstavniki na sejah Državnega zbora in njegovih delovnih teles sodelovali:
- dr. Slavko GABER, minister za šolstvo in šport,
- mag. Tea VALENĆIČ, državna sekretarka v Ministrstvu
za šolstvo in šport.
- dr. Pavel ZGAGA, državni sekretar v Ministrstvu za
šolstvo in šport.

Predlog zakona o vrtcih
I. OCENA STANJA
Predšolsko vzgojo otrok s pripravo na osnovno šolo ureja
Zakon o vzgoji in varstvu predšolskih otrok iz leta 1980. Precej
določb tega zakona je razveljavil Zakon o organizaciji in
financiranju vzgoje in izobraževanja (Ur. I. RS, št. 12/91-1), ki
je predšolsko vzgojo kot dejavnost posebnega družbenega
pomena v prejšnjem sistemu preoblikoval v javno službo.
Navedeni zakon je poleg začasne opredelitve javne službe na
novo opredelil tudi financiranje predšolske vzgoje ter vpeljal
možnost opravljanja javne službe na podlagi koncesije. Poleg
navedenih zakonov se še vedno uporabljajo tudi tiste določbe
Samoupravnega sporazuma o uresničevanju socialno varstvenih pravic (prečiščeno besedilo je objavljeno v Ur. I. SRS,
št. 27/89), ki urejajo določanje plačila staršev za storitve
v vrtcih. Prispevek staršev znaša največ 35 % stvarnega
mesečnega dohodka na družinskega člana, če je ta dohodek
nižji od 70 % dogovorjene ravni socialne varnosti, pa so starši
plačila stroškov v celoti oproščeni. Takšen način obračunavanja in neizdelan sistem ugotavljanja dejanskih dohodkov družine povzročata v praksi veliko težav in kritik na račun nepravičnega določanja prispevka staršev.
Poleg opisanega stanja so glavni razlogi, ki narekujejo izdajo
novega zakona o vrtcih, predvsem nova spoznanja stroke in
razvojne tendence na področju predšolske vzgoje, katerih
uvajanje v vsakodnevno prakso naših vrtcev omogočajo prav
predlagane rešitve.
Predlagani zakon o vrtcih temelji na študiji "Zasnova javnih
vrtcev«. V njej so priznani strokovnjaki s predšolskega
Področja analizirali sistem institucionalne predšolske vzgoje
Pri nas in v svetu. V zakonu predlagane rešitve so tako na eni
strani odraz ugotovitev iz navedene študije ter na drugi strani
ohranitev vseh pozitivnih izkušenj pri dosedanjem delu in
organizaciji vrtcev.
■I. CILJI IN NAČELA ZAKONA
1- Vključitev večine otrok od 3. do 6. leta starosti v eno izmed
oblik institucionalne predšolske vzgoje: primerjava deleža
Predšolskih otrok, vključenih v vrtec v Republiki Sloveniji
z razvitimi državami kaže, da imamo relativno visok odstotek
v vrtec vključenih otrok do tretjega leta starosti in nižji odstotek vključenih otrok med tretjim in šestim letom starosti.
V zadnjem letu pred vstopom v šolo so pri nas vsi otroci
vključeni v obvezni program priprave na šolo bodisi v okviru
celodnevnih ali krajših programov. Čeprav se relativno visok
odstotek najmlajših otrok (28,5 %), vključenih v vrtce, pri nas
mnogokrat prikazuje kot slabost, nas nekatere razvite države
v tem že presegajo (npr. Danska 35 %, Francija 32 %). V državah, kjer je varstvo mlajših otrok manj urejeno (npr. ZDA,
Velika Britanija), pa si strokovnjaki prizadevajo za razvoj kvalitetnih programov za te otroke, politična in druga zainteresirana javnost pa od države zahteva ustanavljanje in sofinanciranje oddelkov za otroke te starosti v vrtcih. Svoje zahteve
utemeljujejo z družbenimi spremembami, kot so spremenjena
vloga žensk, višji procent zaposlenih mater predšolskih otrok,

nuklearne in enostarševske družine, odtujenost ljudi v sodobnih soseskah ipd., zaradi česar so otroci v »črnem« družinskem varstvu, ki je pogosto neprimerno za njihovo zdravje in
razvoj. Kot argument navajajo tudi dolžnost države po uresničevanju v mednarodnih dokumentih zapisanih pravic otrok
(enake možnosti) in potrebe države po razvoju zdravih, sposobnih in ustvarjalnih ljudi.
Primerjava deleža vključenosti starejših predšolskih otrok
v vrtce kaže, da je bilo leta 1989 v slovenske vrtce vključenih
53 % 4-letnih in enak procent 5-letnih ter 60 % 6-letnih
otrok. V večini razvitih držav je ta delež občutno večji (npr.
v Belgiji je v vrtcih 97 % 4-letnih in 100 % 5-letnih otrok,
v Franciji 88 % 4— letnih in 100 % 5-letnih otrok, na Nizozemskem 96 % 4-letnih, 5—letni otroci pa so vključeni v obvezno
šolanje).
Razlago za tako visok odstotek vključenosti starejših predšolskih otrok v vrtce lahko iščemo v ciljih predšolske vzgoje v teh
državah. Predšolsko vzgojo v vrtcih pojmujejo kot dopolnitev
k družinski vzgoji, ki naj ustvarja pogoje za spodbujanje
otrokove aktivnosti in njegovega razvoja. Cilji predšolske
vzgoje so socializacija otroka, razvoj telesnih, intelektualnih,
čustvenih, moralnih in estetskih sposobnosti ter pomoč
otroku pri vstopu v šolo.
Funkcija vrtcev torej ni le zagotavljanje varstva otroka in
reševanje socialnih problemov, temveč tudi dopolnjevanje
družinske vzgoje in dvig kvalitete življenja predšolskih otrok.
Čeprav to funkcijo vrtci pri nas v veliki meri že izpolnjujejo, pa
je razloge za nižjo vključenost predšolskih otrok v vrtce moč
iskati v vsebinski in organizacijski enolikosti programov, ki ne
zadovoljujejo različnih potreb in interesov staršev in otrok, ter
v prevelikih skupinah otrok v oddelkih.
Z uveljavitvijo načela enakih možnosti, hkrati z zahtevo po
upoštevanju različnosti med otroki, pravice do izbire in drugačnosti zakon zagotavlja vsem otrokom pogoje za njihov
optimalni razvoj ob upoštevanju značilnosti posameznih starostnih obdobij in individualnih razlik v tempu in načinu
razvoja.
2. Priprava programov za predšolske otroke na nacionalni
ravni: vzgoja in varstvo predšolskih otrok se v vrtcih izvajata
po vzgojnem programu, ki ga je sprejel Strokovni svet Republike Slovenije za vzgojo in izobraževanje in je enak za vse
vrtce. V praksi izvajanje vzgojnega programa pomeni
podrobno določitev obveznih zaposlitev in delovnih opravil
v vrtcu, kar vzgojiteljici ali vzgojitelju onemogoča prilagajanje
otroku in uvajanje vsebinskih novosti. To togost in zastarelost
je praksa v vrtcih skušala preseči z iskanjem drugačnega
načrtovanja in izvajanja vzgojnega dela. Nekatere spremembe
so odraz strokovno premišljenih odločitev, ponekod pa le
odraz modnih trendov na področju predšolske vzgoje in
popuščanje tržnim pritiskom. Za zagotovitev drugačnega dela
v vrtcih predlagani zakon predvideva programe za predšolske
otroke, ki jih bo na nacionalni ravni sprejel Strokovni svet za
splošno izobraževanje. V njih bodo opredeljena strokovna
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izhodišča za izvajanje predšolske vzgoje, vzgojna področja in
cilji ter načini in oblike sodelovanja s starši. Tako postavljeni
strokovni okvir bo vrtcem omogočil pripravo različnih programov, v katerih bo izražena tudi specifika posameznega vrtca
oziroma okolja, v katerem vrtec deluje. Za dosego tega cilja
pa zakon vzgojiteljicam in vzgojiteljem zagotavlja avtonomnost, strokovnost in odgovornost pri njihovem delu. To
načelo jim omogoča svobodo pri izbiri vsebin in načina vzgojnega dela g predšolskimi otroki. Pogoj za avtonomijo je strokovna usposobljenost vseh strokovnih delavcev v vrtcih.
Odgovornost pa pomeni strokovnost in etičnost pri delu ob
upoštevanju otrokovnih pravic in pravic staršev.
Vzgojiteljica in vzgojitelj naj bi načrtovala vzgojno delo na
osnovi teoretičnih podmen o razvojnih značilnostih predšolskega otroka, specifičnosti učenja v tem obdobju in značilnosti konkretnega okolja. Z opustitvijo predpisovanja izvajanja
enotnega vzgojnega programa bi vrtci imeli možnost, da
glede na poslovni čas, trajanje programa (dnevni, poldnevni,
krajši) razpoložljiv prostor ter ciljne skupine otrok in odraslih
pripravijo ponudbo različnih programov, ki bi bili na izbiro
staršem. Predlagana rešitev pomeni tudi uveljavitev načela
demokratičnosti in pluralizma v praksi, saj predstavlja na eni
strani realizacijo obveznosti države, da zagotovi vsem staršem možnost vključitve otrok v enega izmed programov predšolske vzgoje v javnih vrtcih. Na drugi strani pa to načelo
pomeni pravico staršev, da za otroka izberejo tiste vzgojne
vsebine in programe, ki so v skladu z njihovimi potrebami in
interesi.
3. Organiziranje predšolske vzgoje v vrtcih kot integralnega
dela vzgojno-izobraževalnega sistema: zakon predvideva, da
bi se z vidika razvojnih značilnosti predšolski otroci delili na
dve starostni obdobji, in sicer v prvo starostno obdobje otroci
od enega do treh let ter v drugo starostno obdobje otroci od
treh let do vstopa v šolo.
4. Zmanjšanje števila otrok v oddelkih in števila otrok na
odraslega v oddelku: opravljene mednarodne raziskave
kažejo močan vpliv velikosti skupine na interakcije med otroki
ter med odraslimi in otroki. Manjše skupine omogočajo in
spodbujajo uporabo govora v različnih funkcijah, bolj ustvarjalno doživljanje in izražanje, večjo tolerantnost in manjšo
agresivnost med otroki, varnost ter bolj individualiziran pristop vzgojiteljice in vzgojitelja do otrok. Posebej je treba
opozoriti, da negativnih posledic prevelikih skupin ne more
omiliti boljše razmerje med številom otrok in številom odraslih
v skupini, npr. skupina 30—ih otrok in treh odraslih pomeni
slabše pogoje kot skupina 20—ih otrok in dveh odraslih oseb.
Zato je v zakonu predvideno, da je v oddelkih prvega starostnega obdobja vključenih največ 12 otrok, in v drugem starostnem obdobju največ 22 otrok. V oddelkih, ki izvajajo dnevne
in poldnevne programe, sta hkrati prisotna vzgojitelj in
pomočnik vzgojitelja, in sicer v oddelkih prvega starostnega
obdobja vsaj 6 ur in v oddelkih drugega starostnega obdobja
vsaj 4 ure dnevno.
5. Vključevanje otrok z motnjami v razvoju: predlagani zakon
izhaja iz prepričanja, da ima tudi otrok z motnjami v razvoju,
ne glede na vrsto in stopnjo motenosti, pravico do vzgoje
v vrtcu, če ima vrtec za njegovo usposabljanje zagotovljene
pogoje. Ti otroci naj bi se vključevali v tiste programe in
oddelke vrtca, ki jim zagotavljajo možnosti za njihov optimalni
razvoj. Zakon in drugi predpisi določajo pogoje, ki so
potrebni za vključevanje otrok z motnjami v razvoju v razvojne
in druge oddelke vrtca.
6. Zagotovitev kvalitete dela v vrtcih: s predpisano višjo izobrazbeno ravnijo vzgojiteljic, pomočnikov vzgojiteljev ter drugih strokovnih delavcev ter z zagotovitvijo njihovega permanentnega izobraževanja se bo izboljšala kvaliteta programov
za predšolske otroke in zagotovil stalen razvoj te dejavnosti
v vrtcih.
III. OCENA FINANČNIH POSLEDIC PREDLAGANEGA ZAKONA
Zakon spreminja obstoječe normative glede števila otrok
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v oddelkih in glede razmerja med številom otrok in pedagoškega osebja v oddelkih. Za pomočnike vzgojiteljev predvideva zmanjšano obveznost neposrednega dela z otroki.
Ob predpostavki, da se število vključenih otrok ne bo spremenilo, bo skupni učinek povečanih stroškov dela in povečanega števila oddelkov z manjšim številom otrok v global#
zahteval 23 % povečanje sredstev za vrtce. Uveljavitev novi(
normativov bo zato potekala postopno, do leta 2000. Deln»
Uveljavitev novih normativov s šolskim letom 1997/98 bo predstavljala 16 odstotno povečanje sedanjih sredstev za vrtce.
V letu 1993 je bila vrednost programov predšolske vzgoj®
v Republiki Sloveniji 14,5 mio SIT. Od tega so javna sredstvi
predstavljala 11,1 mio ali 77% in sredstva staršev 3,4 mio ali
23%.
Ocenjena vrednost programov z uveljavitvijo Zakona znaša:
- v letu 1997 16,8 mio d = 2.3 mio ind = 116
- v letu 2000 17,8 mio d = 3,3 mio ind = 123
Glede na oceno, da se bo z novim načinom določanja plači'8
staršev povečal njihov delež pokrivanja stroškov vrtcev od
sedanjega poprečja 23% v Sloveniji na 30%, bodo potrebna
javna sredstva:
- v letu 1997 11,7 mio d = 0,6 mio ind = 105
- v letu 2000 12,5 mio d = 1,4 mio ind = 112
Po podatkih Zavoda za statistiko Republike Slovenije se generacije živorojenih otrok od I. 1988 do I. 1994 zmanjšujejo
v poprečju za 5% letno. Če se bo podoben trend nadaljeval,
bo v letu 1997 populacija predšolskih otrok za 11% manjša od
populacije v letu 1994, v I. 2000 pa že za 20% manjša.
Ob predpostavki, da odstotek vključenosti otrok v vrtce ne M
rastel, temveč ostal na sedanji ravni (52%), lahko v letu 199'
predvidevamo v vrtcih 6.800 otrok manj, v letu 2000 pa M'6
13.700 manj kot danes. Po grobi oceni to pomeni zmanjšanj
za 380 oddelkov v I. 1997 in za 760 oddelkov v I. 2000 ali za
11% oz. 21%.
Iz demografskih gibanj torej lahko sklepamo, da kljub uvelj®'
vitvi ugodnejših normativov ne bo potrebno povečanje javni"1
sredstev za predšolsko vzgojo.
BESEDILO ČLENOV
I. TEMELJNE DOLOČBE
1. člen
(vsebina zakona)
Ta zakon ureja predšolsko vzgojo, ki jo izvajajo javni i"
zasebni vrtci.
2. člen
(temeljne naloge vrtcev)
Temeljne naloge vrtcev so pomoč staršem pri celoviti skrbi za
otroke, izboljšanje kvalitete življenja družin in otrok ter ustvar*
janje pogojev za razvoj otrokovih telesnih in duševnih sp°"
sobnosti.
3. člen
(načela predšolske vzgoje v vrtcih)
Predšolska vzgoja v vrtcih je sestavni del vzgojno-izobraž®'
valnega sistema in poteka po načelih:
- demokratičnosti,
- pluralizma,
- avtonomnosti, strokovnosti in odgovornosti zaposlenih,
- enakih možnosti za otroke in starše, upoštevaje različnost'
med otroki,
- pravice do izbire in drugačnosti in
- ohranjanja ravnotežja med raznimi vidiki otrokovega tele®'
nega in duševnega razvoja.
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4. člen
(jezik)

določi Strokovni svet Republike Slovenije za splošno izobraževanje.

V vrtcih se pri vzgojnem delu uporablja slovenski jezik.

Program za predšolske otroke obsega:

V vrtcih na območjih, kjer živijo pripadniki slovenskega
naroda in pripadniki italijanske narodne skupnosti in so opredeljena kot narodno mešana območja, se slovenski otroci
seznanjajo z italijanskim jezikom, otroci italijanske narodne
skupnosti pa s slovenskim jezikom.

-

V vrtcih na območjih, kjer živijo pripadniki slovenskega
naroda in pripadniki madžarske narodne skupnosti in so
opredeljena kot narodno mešana območja, se v skladu
s posebnim zakonom pri vzgojnem delu uporablja slovenski
in madžarski jezik.

ime programa,
strokovna izhodišča,
vzgojna področja in cilje,
načine in oblike sodelovanja s starši.

Izvajalce programov za predšolske otroke določita občina
oziroma mesto.
12. člen
(sprejemanje programa zasebnega vrtca)
V zasebnem vrtcu določi program za predšolske otroke ustanovitelj oziroma pristojni organ vrtca v skladu z aktom o ustanovitvi.
'

S. člen
(uresničevanje pravic manjšin)
Uresničevanje posebnih pravic italijanske in madžarske
narodne skupnosti v Republiki Sloveniji na področju predšolske vzgoje ureja poseben zakon.
6. člen
(pravice romske skupnosti)
Predšolska vzgoja otrok Romov se izvaja v skladu s tem
zakonom in drugimi predpisi.
7. člen
(otroci z motnjami v razvoju)
Predšolska vzgoja za otroke z motnjami v razvoju se izvaja
v skladu s tem zakonom, če z zakonom in drugimi predpisi ni
določeno drugače.
8. člen
(pravica do izbire programov)
Starši imajo pravico izbrati programe predšolske vzgoje za
svoje otroke v javnem in zasebnem vrtcu.
9. člen
(zagotavljanje vključevanja otrok v programe javne službe)
Kadar v kraju bivanja (varianta: štiri kilometre od prebivališča)
ni vrtca, ki izvaja javno službo, oziroma vrtec nima prostih
niest, starši pa izrazijo interes za vključitev v vrtec tolikšnega
Števila otrok, da bi se v skladu s standardi in normativi
oblikoval en oddelek, sta občina oziroma mesto dolžna najkasneje v 30 dneh začeti postopek za zagotovitev dodatnih
Prostih mest v javnem vrtcu ali razpisati koncesijo.
10. člen
(predstavitev programov vrtca)
Vrtec mora staršem v posebni publikaciji predstaviti programe, ki jih izvaja, in njihove cilje, vsebine in metode dela.

Program iz prejšnjega odstavka mora določiti trajanje, cilje in
vsebino.
Zasebni vrtec si mora pred začetkom izvajanja programa za
predšolske otroke pridobiti pozitivno mnenje Strokovnega
sveta Republike Slovenije za splošno izobraževanje o ustreznosti programa.
Kadar zasebni vrtec izvaja vzgojni program po posebnih
pedagoških načelih (Steiner, Decroly, Montessori in
podobno), da Strokovni svet Republike Slovenije za splošno
izobraževanje pozitivno mnenje, ko ugotovi, da je program
priznalo ustrezno mednarodno združenje.
13. člen
(programi v vrtcu)
Vrtec lahko glede na trajanje izvaja naslednje programe:
- dnevne programe, ki trajajo od 6 do 9 ur in se lahko izvajajo
dopoldne, popoldne, celodnevho ali izmenično,
- poldnevne programe, ki trajajo od 4 do 6 ur in se lahko
izvajajo dopoldne, popoldne ali izmenično, - krajše programe, ki trajajo od 240 do 600 ur letno za otroke iz odročnih
in demografsko ogroženih krajev.
Dnevni in poldnevni programi so namenjeni otrokom od
prvega leta starosti do vstopa v šolo in obsegajo vzgojo,
varstvo in prehrano otrok. Krajši programi so namenjeni otrokom od tretjega leta starosti do vstopa v šolo in obsegajo
vzgojo, varstvo, lahko pa tudi prehrano otrok.
Programi iz prvega odstavka tega člena se v javnih vrtcih in
vrtcih s koncesijo izvajajo v skladu z normativi in standardi, ki
jih predpiše minister, pristojen za predšolsko vzgojo, potem,
ko si pridobi mnenje Strokovnega sveta Republike Slovenije
za splošno izobraževanje.
Normativi in standardi določajo delovno obveznost strokovnih delavcev, merila za oblikovanje oddelkov, pogoje za
kadrovsko zasedbo, prostor in opremo ter merila za vrednotenje materialnih stroškov v vrtcih, ki izvajajo javno službo.

Zasebni vrtec mora v publikaciji objaviti tudi mnenje Strokovnega sveta Republike Slovenije za splošno izobraževanje
o ustreznosti programov.

14. člen
(starostna obdobja)
Predšolska vzgoja v vrtcih poteka v dveh starostnih obdobjih:

Obvezne dele publikacije določi minister.
M- ORGANIZACIJA IN VSEBINA PREDŠOLSKE VZGOJE
V VRTCIH

- prvo obdobje: otroci v starosti od enega do treh let,
- drugo obdobje: otroci v starosti od treh let do vstopa v šolo.

11. člen
(programi za predšolske otroke)

15. člen
(oddelki)

Programe za predšolske otroke, ki jih izvajajo javni vrtci,

Vzgojno delo v vrtcu poteka v oddelkih.
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Otroci so razporejeni v starostno homogene, heterogene ali
kombinirane oddelke.
V homogene oddelke so vključeni otroci v starostnem razponu enega leta.
V heterogene oddelke so vključeni otroci prvega ali drugega
starostnega obdobja.
V kombinirane oddelke so vključeni otroci prvega in drugega
starostnega obdobja.
16. člen
(otroci z motnjami v razvoju)
Vrtec lahko vključi otroke z motnjami v razvoju, če ima zagotovljene pogoje v skladu z zakonom in drugimi predpisi, ki
urejajo vzgojo in varstvo teh otrok.
Vrtec, ki izpolnjuje pogoje, zagotovi prehajanje otrok z motnjami v razvoju iz razvojnih oddelkov v druge oddelke vrtca in
nazaj.

Vrtec sprejme otroka z motnjami v razvoju na predlog strfl
kovnega tima zdravstvene institucije, v sodelovanju s strokov
nimi delavci vrtca ter starši.
20. člen
(letni delovni načrt)
Organizacijo in podrobno vsebino življenja in dela vrte
določi vrtec z letnim delovnim načrtom, ki ga sprejme sve
vrtca.
Z letnim delovnim načrtom se določi organizacija in obrate
valni čas vrtca, programi vrtca, vzgoja in varstvo otro!
v vzgojno-varstvenih družinah, razporeditev otrok v oddelke
delo strokovnih in drugih delavcev v vrtcu, sodelovanji
s starši, sodelovanje z vzgojno-izobraževalnimi, zdravstve
nimi in drugimi organizacijami, mentorstvo pripravnikom
aktivnosti za vključevanje vrtca v okol|e, sodelovanje s šolami
ki izobražujejo delavce za potrebe vzgoje predšolskih otrok
program strokovnega izpopolnjevanja delavcev vrtca, pro
gram dela strokovnih organov vrtca ter kadrovske, materialn«
in druge pogoje, potrebne za uresničitev vzgojnega procesa
III. OBČASNO VAROVANJE OTROK NA DOMU

17. člen
(število otrok in Število delavcev v oddelku)
Število otrok v oddelku prvega starostnega obdobja ne sme
presegati dvanajst otrok, v oddelku drugega starostnega
obdobja pa dvaindvajset otrok.

21. člen
(pogoji)
Vrtec lahko organizira občasno varovanje otrok na domu.

Dnevni in poldnevni program izvajata vzgojitelj in pomočnik
vzgojitelja. V oddelku prvega starostnega obdobja morata biti
hkrati prisotna vsaj šest ur dnevno in v oddelku drugega
starostnega obdobja vsaj štiri ure dnevno.

Občasno varovanje otrok na domu lahko opravljajo vzgojitelji
pomočniki vzgojiteljev, svetovalni delavci vrtca (v nadaljnjem
besedilu: strokovni delavci) in zunanji sodelavci.

Krajši program lahko izvaja vzgojitelj.

Zunanji sodelavci so lahko osebe, ki imajo najmanj srednjo
izobrazbo.

Podrobnejša določila o številu otrok, vključenih v oddelke,
določi minister, pristojen za predšolsko vzgojo.
•»
16. člen
(vzgojno-varstvene družine)
Vrtec lahko organizira vzgojo in varstvo otrok prvega starostnega obdobja tudi v vzgojno-varstveni družini. To obliko
vzgoje in varstva lahko opravlja vzgojitelj ali pomočnik vzgojitelja na svojem domu, če ima v skladu z normativi in standardi
zagotovljen prostor in opremo.
Podrobnejša določila v zvezi z vzgojno-varstvenimi družinami določi minister, pristojen za predšolsko vzgojo.

S strokovnimi delavci in zunanjimi sodelavci sklene vrtec
pogodbo, s katero se urejajo medsebojne pravice in obveznosti.
Vrtec je odgovoren za škodo, ki jo povzročijo strokovni
delavci oziroma zunanji sodelavci pri varovanju otrok na
domu, v skladu s splošnimi pravili o odgovornosti.
Podrobnejše pogoje v zvezi z občasnim varovanjem otrok ni
domu določi minister, pristojen za predšolsko vzgojo.
22. člen
(evidenca oseb, ki občasno varujejo otroke)
Vrtec vodi evidenco oseb, ki občasno varujejo otroke na
domu.

19. člen
(vpis in sprejem otrok)

Evidenca oseb, ki občasno varujejo otroke na domu vsebuje

Javni vrtec vpisuje in sprejema otroke v svoje programe na
podlagi prijav vse leto.
Če je v vrtec vpisanih več otrok, kot je v vrtcu prostih mest,
odloča o sprejemu komisija za sprejem otrok.
Sestavo in način dela komisije iz prejšnjega odstavka ter
kriterije za sprejem otrok v vrtec določi svet vrtca v soglasju
z ustanoviteljem. Komisijo imenuie ravnatelj.
Starši morajo ob sprejemu otroka v vrtec priložiti potrdilo
o zdravstvenem stanju otroka.
Prednost pri sprejemu v vrtec ima otrok, za katerega starši
predložijo potrdilo Centra za socialno delo o ogroženosti
zaradi socialno-ekonomskih razmer družine.
Prednost pri sprejemu v vrtec ima otrok z motnjami v razvoju,
Cl"'---. vrtsc za njegovo vzgojo in varstvo v skladu z normativi
in standardi zagotovljene pogoje.

- ime, priimek, naslov in številko telefona, pri katerem j®
oseba dosegljiva,
- datum rojstva,
- spol,
- formalno izobrazbo,
- posebna znanja.
Oseba, ki občasno varuje otroke na domu, se izbriše iz evi'
dence po prenehanju veljavnosti pogodbe iz četrtega
odstavka prejšnjega člena ali če ji je s pravnomočno odločbo
prepovedano opravljanje te dejavnosti.
Ministrstvo, pristojno za predšolsko vzgojo, vodi evidenc"
oseb, ki jim je bilo prepovedano občasno varovanje otrok na
domu zaradi preprečevanja možnosti, da bi te osebe ponovno
varovale otroke.
Evidenca vsebuje:
- ime, priimek in naslov,
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- datum rojstva,
- pravno podlago za prepoved opravljanja občasnega varovanja otrok na domu.
Podatki iz te evidence so trajni.
IV. FINANCIRANJE

28. člen
(plačilo staršev)
Osnova za plačilo staršev je cena programa, v katerega je
otrok vključen. Cena programa obsega stroške vzgoje, varstva in prehrane otroka v vrtcu in ne vsebuje sredstev za
investicije in investicijsko vzdrževanje.
Osnova za plačilo staršev otrok z motnjami v razvoju je cena
programa za druge enako stare otroke.

23. člen
(viri)
Programi predšolske vzgoje se financirajo iz:
-

29. člen
(določitev cene programov)

javnih sredstev,
sredstev ustanovitelja,
plačil staršev,
donacij in drugih virov.

Cene programov iz prejšnjega člena na predlog vrtca določi
ustanovitelj oziroma koncedent.

24. člen
(finančni nadzor)

30. člen
(dohodkovni razredi)

Porabo javnih sredstev v vrtcih nadzoruje Računsko sodišče
Republike Slovenije.
Namensko porabo javnih sredstev v vrtcih nadzoruje organ
šolske inšpekcije.

Višina plačila staršev se določi na podlagi lestvice, ki starše
razvršča v dohodkovne razrede glede na dohodek na družinskega člana v primerjavi s poprečno plačo na zaposlenega
v Republiki Sloveniji. Starši lahko plačajo največ 60% cene
programa, v katerega je otrok vključen.

25. člen
(presežek)

Če je v vrtec vključen več kot en otrok iz družine, starši za
starejše otroke plačujejo za en dohodkovni razred nižjo ceno.

Presežek prihodkov nad odhodki, ki jih vrtec pridobi s prodajo proizvodov oziroma storitev, ustvarjenih z opravljanjem
vzgoje oziroma z opravljanjem drugih dejavnosti v skladu
z aktom o ustanovitvi, se uporablja za plačilo materialnih
stroškov, investicijsko vzdrževanje in investicije, po predhodnem soglasju ustanovitelja pa tudi za plače.

31. člen
(izvršilni predpis)

Merila za delitev presežka prihodkov nad odhodki določi
minister (varianta: Vlada).
1. Javni vrtci

Dohodkovne razrede, vrste dohodkov in prejemkov družine,
način njihovega ugotavljanja ter način in postopek uveljavljanja subvencij določi minister.
2. Zasebni vrtci

26. člen
(sredstva občine oziroma mesta)

32. člen
(pogoji za financiranje)

Iz proračuna občine oziroma mesta se v višini razlike med
ceno programov in plačilom staršev zagotavljajo sredstva za
plače in prejemke ter davke in prispevke za zaposlene v vrtcih
in za materialne stroške v skladu z normativi in standardi.

Zasebnim vrtcem pripadajo sredstva iz proračuna občine ali
mesta, če izpolnjujejo naslednje pogoje:

Sredstva iz prejšnjega odstavka tega člena zagotavlja občina
oziroma mesto, v kateri imajo otrokovi starši stalno prebivališče.
V proračunu občine oziroma mesta se zagotavljajo tudi sredstva za investicijsko vzdrževanje in sredstva za investicije
v nepremičnine in opremo javnih vrtcev, lahko pa tudi vrtcev
s koncesijo.
27. člen
(državni proračun)
Iz državnega proračuna se javnim vrtcem v skladu z normativi
in standardi zagotavljajo sredstva za:
- oddelke vrtcev v bolnišnicah, katerih dejavnost je namenjena območju države,
- oddelke vrtcev v zavodih za izobraževanje in usposabljanjeotrok z motnjami v razvoju, katerih ustanovitelj je država,
- kritje višjih stroškov dvojezičnih oddelkov za otroke italijanske in madžarske narodnosti ter za oddelke otrok Romov,
- del sredstev za investicije v nepremičnine in opremo na
narodno mešanih območjih.

- če izvajajo najmanj poldnevni program,
- če imajo vključenih oziroma vpisanih najmanj za dva
oddelka predšolskih otrok,
- če imajo zaposlene oziroma drugače zagotovljene vzgojitelje za izvedbo programa v skladu z zakonom in drugimi
predpisi,
- če so pod enakimi pogoji dostopni vsem otrokom.
Zasebnemu vrtcu pripada za posameznega otroka 90 % (varianta: 85%) sredstev, ki jih občina oziroma mesto za plače in
materialne stroške zagotavlja na otroka v javnem vrtcu.
Obveznost občine ali mesta se izračuna iz poprečnega
obsega sredstev, ki jih občina oziroma mesto zagotavlja javnim vrtcem na svojem območju.
33. člen
(omejitev plač)
Plače strokovnih delavcev v zasebnem vrtcu, ki se financira iz
javnih sredstev, se oblikujejo v skladu z zakonom in drugimi
predpisi, ki veljajo za javne vrtce.
Če se oblikujejo plače v nasprotju s prejšnjim odstavkom, se
financiranje iz proračuna lokalne skupnosti ukine.
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34. člen
(pogodba o financiranju)

delo, načrtovanje in izvajanje vzgojnega dela, delo s starši ter
sodelovanje pri organizaciji življenja in dela v vrtcu.

Financiranje in obveznosti zasebnega vrtca se podrobneje
ured.ijo s pogodbo.

Delovna obveznost pomočnika vzgojitelja obsega sodelovanje z vzgojiteljem pri načrtovanju, izvajanju in pripravi vzgojnega dela v oddelku ter opravljanje drugih nalog, povezanih
z dejavnostjo vrtca.

3. Razvoj dejavnosti
35. člen
(državni proračun)

*
Za dejavnost predšolske vzgoje se iz sredstev državnega
proračuna zagotavljajo:

V okviru z zakonom in kolektivno pogodbo določenega polnega tedenskega delovnega časa vzgojiteljevo delo z otroki
ne sme presegati 30 ur, delo pomočnika vzgojitelja pa 35 ur
tedensko.
Vil. ZBIRANJE IN VARSTVO OSEBNIH PODATKOV

- sredstva za raziskovalno in eksperimentalno dejavnost,
strokovno izobraževanje strokovnih delavcev, informacijsko-dokumentacijsko dejavnost,
- sredstva za strokovna posvetovanja,
- sredstva za šolo za ravnatelje,
- sredstva za zaposlovanje in usposabljanje pripravnikov,
- sredstva za štipendiranje za pedagoški poklic in za subvencioniranje šolnin,
- sredstva za otroško in strokovno periodiko ter za subvencioniranje cene strokovne literature,
- sredstva za nacionalno nagrado za strokovne delavce,
- sredstva za mednarodno dejavnost.

Vrtci zbirajo, obdelujejo, shranjujejo, posredujejo, varujejo in
uporabljajo osebne podatke, vsebovane v evidencah, v skladu
s predpisi o varstvu osebnih podatkov, če s tem zakonom ni
določeno drugače.

V. POVEZOVANJE V SKUPNOSTI

Za izvajanje predšolske vzgoje, za spremljanje dejavnosti in
statistične namene vrtci vodijo naslednje zbirke podatkov:

36. člen
(povezovanje zavodov v skupnosti)
Vrtec in druge pravne osebe, ki izvajajo programe predšolske
vzgoje, se lahko zaradi skupnega razreševanja problemov
vrtcev, sodelovanja s strokovnimi in upravnimi organi ter
uresničevanja drugih skupnih nalog, povezujejo v skupnosti
zavodov.

39. člen
(uporaba predpisov o varstvu osebnih podatkov)

a) Zbirke podatkov
40. člen
(zbirke podatkov v vrtcu)

1.
2.
3.
4.
5.

evidenco vpisanih in vključenih otrok,
evidenco plačil staršev,
evidenco otrok, ki potrebujejo svetovanje oziroma pomoč,
evidenco oseb, ki občasno varujejo otroke na domu,
evidenco otrok z motnjami v razvoju.

b) Vsebina in namen posameznih zbirk
41. člen
(evidenca vpisanih in vključenih otrok)

VI. ZAPOSLENI V VRTCU
(izobrazbeni pogoji)

Evidenca vpisanih in vključenih otrok vsebuje:

37. člen

Vzgojno dejavnost v javnem vrtcu opravljajo: vzgojitelj,
pomočnik vzgojitelja, svetovalni delavec, organizator zdravstveno higienskega režima, organizator prehrane in drugi.
Vzgojitelji predšolskih otrok morajo imeti:
- višješolsko ali visokošolsko izobrazbo, pridobljeno po izobraževalnem oziroma študijskem programu za področje predšolske vzgoje ali
- visokošolsko izobrazbo ustrezne smeri in opravljen izobraževalni oziroma študijski program za izpopolnjevanje za
področje predšolske vzgoje.
Pomočnik vzgojitelja mora imeti:

- ime, priimek in prebivališče otroka in staršev,
- datum rojstva, spol otroka in datum rojstva staršev,
- naslov, telefonska številka osebe, ki je dosegljiva vzgoji-teIju v času otrokovega bivanja v vrtcu,
- zdravstvene posebnosti, katerih poznavanje je nujno za
otrokovovarnost in za delo z otrokom.
Vrtec zbira osebne podatke o otroku zaradi ustreznega dela
z otroki pri izvedbi programov in zaradi sodelovanja s starši42. člen
(evidenca plačil staršev)
Evidenca plačil staršev vsebuje podatke o:

- srednjo strokovno izobrazbo, pridobljeno po izobraževalnem programu za področje predšolske vzgoje ali
- srednjo izobrazbo in opravljen poklicni tečaj za delo s predšolskimi otroki.

- dohodkih in prejemkih družinskih članov,
- številu družinskih članov,
- plačilu staršev.

Svetovalni delavci morajo imeti visokošolsko izobrazbo
ustrezne smeri (varianta: in pedagoško izobrazbo).

Vrtec zbira te podatke zaradi določitve plačil in evidence
plačevanja.
i

Organizator zdravstveno higienskega režima in organizator
prehrane morata imeti najmanj višjo strokovno izobrazbo
ustrezne smeri.

Vrtec zbira podatke iz prve in druge alinee prvega odstavka
tega člena samo za tiste starše, ki uveljavljajo subvencijo
k plačilu vrtca.

38. člen
(obveznost vzgojitelja in pomočnika vzgojitelja)
Delovna obveznost vzgojitelja obsega pripravo na vzgojno
60

43. člen
(evidenca otrok, ki potrebujejo svetovanje oziroma pomoč)
Evidenca otrok, ki potrebujejo svetovanje oziroma pomoč,
vsebuje:
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' - družinsko in socialno anamnezo,
- razvojno anamnezo,
- diagnostične postopke,
- postopke strokovne pomoči,
'1 - strokovna mnenja drugih institucij: centrov za socialno
delo,zdravstvenih institucij, svetovalnih centrov oziroma
vzgojnih posvetovalnic.
Osebni podatki iz prejšnjega odstavka se zbirajo v soglasju
' s starši oziroma skrbniki otrok, razen v primeru, ko je otrok
v družini ogrožen in ga je potrebno zavarovati.

44. člen
(evidenca otrok z motnjami v razvoju)
Osebne podatke v evidenci otrok z motnjami v razvoju, vključenih v vrtec, določa zakon.
45. člen
(način zbiranja podatkov)
Osebni podatki se zbirajo neposredno od posameznika, na
katerega se nanašajo.
c) Shranjevanje zbirk

46. člen
(rok hrambe)
Podatki iz evidenc iz prve in tretje točke 40. člena se izbrišejo
eno leto po izstopu otroka iz vrtca.

VIII. NADZOR
50. člen
(zakonitost dela)
Upravni nadzor nad zakonitostjo dela in izpolnjevanjem pogojev za opravljanje predšolske dejavnosti v vrtcu izvaja organ
šolske inšpekcije v skladu z zakonom.
IX. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
51. člen
(financiranje)
Dokler ne bodo sprejeti programi za predšolske otroke po tem
zakonu, se za javno službo na področju predšolske vzgoje in
priprave na osnovno šolo šteje:
t
- predšolska vzgoja za otroke od prvega leta starosti do
vstopa v šolo, vključno s pripravo otrok na osnovno šolo,
- vzgoja in varstvo predšolskih otrok z motnjami v razvoju
vskladu z zakonom,
- program za predšolske otroke pripadnikov italijanske in
madžarske narodne skupnosti na narodno mešanih območjih,
- program za predšolske otroke Romov,
- program za predšolske otroke delavcev, ki so na začasnem
delu v tujini.
Sredstva za izvajanje dejavnosti iz prve alinee prejšnjega
odstavka se zagotavljajo iz proračuna občine ali mesta, sredstva za izvajanje dejavnosti iz druge, tretje in četrte alinee iz
proračunov občine ali mesta in države, sredstva za izvajanje
dejavnosti iz pete alinee prejšnjega odstavka pa iz državnega
proračuna.

Podatki iz evidence iz druge točke 40. člena se izbrišejo po
izpolnitvi namena, zaradi katerega so bili zbrani.

52. člen
(pogoji za financiranje zasebnih vrtcev)

47. člen
(shranjevanje dokumentacije)

Ne glede na določilo 32. člena tega zakona pripada zasebnemu vrtcu za posameznega otroka tri leta po uveljavitvi tega
zakona 100% sredstev, ki jih občina oziroma mesto za plače in
materialne stroške zagotavlja na otroka v javnem vrtcu.

Določila v zvezi z vodenjem, uporabo in shranjevanjem zbirk
osebnih podatkov se uporabljajo tudi za uporabo in shranjevanje dokumentacije, na podlagi katere so bili zbrani osebni
Podatki.

53. člen
(vzgojitelji predšolskih otrok)
Vzgojitelji v vrtcih, ki so izpolnjevali pogoje za opravljanje
dela v vrtcih do uveljavitve tega zakona, lahko opravljajo dela
vzgojiteljev po tem zakonu.

t) Varovanje zbirk
48. člen
(varstvo podatkov)
^rtec lahko posreduje podatke iz zbirk podatkov ministrstvu,
Pristojnemu za predšolsko vzgojo, za izvajanje njegovih,
z zakonom določenih nalog.
^rtec sme dati podatke iz evidenc drugemu upravnemu
organu oziroma drugi organizaciji, če je za njihovo uporabo
Pooblaščena z zakonom.
Osebni podatki se smejo pri obdelavi uporabljati in objavljati
tako, da identiteta posameznika ni razvidna.
49. člen
(izvršilni predpis)
Podrobnejša navodila o načinu zbiranja podatkov, o delavcih
ki so pooblaščeni za uporabo osebnih podatkov, vsebov posameznih evidencah, o načinu evidentiranja upoabe in posredovanja osebnih podatkov in o načinu njihovega
uničenja po poteku roka uporabe ter druge postopke in
Ukrepe zavarovanja predpiše minister, pristojen za predšolsko vzgojo.

Vr
tca,
v
anih
r

54. člen
(varuhi)
Delavci na delovnem mestu varuha, ki imajo na dan uveljavitve tega zakona končano štiriletno srednjo šolo ter pet let
delovnih izkušenj v predšolski vzgoji in delavci, ki imajo
končano šolo za varuhe ter deset let delovne dobe, lahko
opravljajo delo pomočnika vzgojitelja po tem zakonu.
Delavci na delovnem mestu varuha, ki na dan uveljavitve tega
zakona nimajo izobrazbe, določene za pomočnika vzgojitelja,
morajo le-to pridobiti najkasneje v sedmih letih po uveljavitvi
tega zakona, sicer jim preneha delovno razmerje.
Delavcem iz prejšnjega odstavka, ki imajo končano šolo za
varuhe ali pet let delovnih izkušenj v predšolski vzgoji, ni
treba opravljati poklicnega tečaja za delo s predšolskimi
otroki.
55. člen
(svetovalni delavci)
Svetovalni delavci, ki so izpolnjevali pogoje za opravljanje
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svetovalnega dela v vrtcu do uveljavitve tega zakona, lahKo se
naprej opravljajo delo svetovalnega delavca po tem zakonu.
Svetovalni delavec, ki na dan uveljavitve tega zakona opravlja
vzgojno delo v vrtcu in je pred uveljavitvijo tega zakona
opravil strokovni izpit po predpisih s področja predšolske
vzgoje ima pridobljeno pedagoško izobrazbo.

s 1. 9. 1997 v oddelek prvega starostnega obdobja vključe'
največ 14 otrok in v oddelek drugega starostnega obdol
največ 24 otrok.
S 1. 9. 2000 je v oddelek prvega starostnega obdobja lah
vključenih največ 12 otrok in v oddelek drugega starostne
obdobja največ 22 otrok.

Varianta:
60. člen
(kadri)

Člen se črta.

Drugi in tretji odstavek 17. člena tega zakona se pričnf
uporabljati s 1. 9. 1997.

56. člen
(organizator prehran« in organizator
zdravstveno-higienskega režima)
Organizatorji prehrane in organizatorji zdravstveno-higienskega režima, ki ne izpolnjujejo pogojev, določenih s tem
zakonom, si morajo v sedmih letih po uveljavitvi tega zakona
pridobiti zahtevano izobrazbo, sicer jim preneha delovno razmerje.
Ne glede na določbo prejšnjega odstavka, lahko organizatorji
prehrane in organizatorji zdravstveno-higienskega režima, ki
imajo na dan uveljavitve tega zakona najmanj dvajset let
delovnih izkušenj v vzgoji in izobraževanju oz. na področju
prehrane, zdravstva ali higiene, še naprej opravljajo svoje
delo.
57. člen
(določitev programov)
Strokovni svet Republike Slovenije za splošno izobraževanje
določi programe za predšolske otroke najkasneje v dveh letih
po uveljavitvi tega zakona.
56. člen
(uskladitev programov zasebnih vrtcev)
Ustanovitelji zasebnih vrtcev uskladijo programe predšolske
vzgoje s tem zakonom in zakonom, ki ureja organizacijo in
financiranje vzgoje in izobraževanja najkasneje v štirih letih
po uveljavitvi tega zakona.
Če ustanovitelj zasebnega vrtca, ki ima sklenjeno koncesijsko
pogodbo, ne izpolni obveznosti iz prvega odstavka tega
člena, se koncesijska pogodba razdre po samem zakonu.
59. člen
(postopno zniževanje števila otrok v oddelkih)
Število otrok v oddelkih se postopoma zmanjšuje tako, da je

61. člen
(izvršilni predpisi)
Minister izda izvršilne predpise najkasneje v letu dni po uv
Ijavitvi tega zakona.
62. člen
(prenehanje veljavnosti dosedanjih predpisov)
Z dnem, ko začne veljati ta zakon, prenehajo veljati:
- Zakon o vzgoji in varstvu predšolskih otrok (Ur.l.SRS, št
80);
- Določbe Samoupravnega sporazuma o uresničevanju sol
alno-varstvenih pravic (Ur.l.SRS, št. 27/89), ki so v nasprol
stem zakonom;
- Pravilnik o največjem dopustnem številu otrok v oddelk
vzgojno-varstvenih organizacij ter o spremstvu otrok(Ur
SRS, št. 20/80 in 16/81);
- Pravilnik o pedagoški dokumentaciji v vzgojno-varstvefl
orga-nizacijah (Ur.l.SRS, št. 20/80);
- Sklep o sprejemu vsebine priprave otrok za osnov'
šolo(Ur. I. SRS, št. 22/81);
- Sklep o vzgojnem programu za vzgojo in varstvo predS®
skih otrok jugoslovanskih državljanov slovenske narodno!
na začasnem delu v tujini (Ur.l.SRS, št. 32/80).
- Standardi in normativi za družbeno vzgojo predšols*1
otrok.
Dokler ne bodo sprejeti izvršilni predpisi iz 61. člena,
uporabljajo dosedanji predpisi.
63. člen
(veljavnost zakona)
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem lis*
Republike Slovenije.

OBRAZLOŽITEV
Predlagani Zakon o vrtcih ureja vse tiste segmente predšolske
vzgoje v javnih in zasebnih vrtcih, ki so zanjo specifični,
v vseh drugih vprašanjih, ki so skupna vsem ravnem vzgoje in
izobraževanja, pa ga dopolnjuje kot splošen zakon Zakon
o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja.
Večina razvitih evropskih držav pojmuje predšolsko vzgojo
kot dopolnitev k družinski vzgoji, ki naj ustvarja pogoje za
spodbujanje otrokove aktivnosti in njegovega razvoja.
S podobno določbo v predlaganem zakonu o vrtcih, ki opredeljuje temeljne naloge vrtcev, ter z odpravo obvezne priprave
na osnovno šolo v vrtcih se opušča storilnostna usmeritev
predšolske vzgoje pri nas, s čimer se spreminja tudi dosedanje pojmovanje predšolske vzgoje.
Sedanji sistem ureja predšolsko vzgojo enotno za otroke vseh
starosti. Predlagani zakon pa predvideva, da bi se glede na
62

razvojne značilnosti predšolskih otrok le-ti členili v dve &
rostni obdobji in sicer: otroci od enega do treh let staro*
v prvo starostno obdobje ter otroci od treh do šestih "
starosti v drugo starostno obdobje.
Sedanji Pravilnik o najvišjem dopustnem številu o.
v oddelkih in o spremstvu otrok določa, da je v oddelkih J
dveh let največ 16 otrok, v oddelkih od dveh do treh let najw
20 in od tretjega leta dalje največ 30 otrok. Stroka ugotaM
da so ti predpisani normativi neustrezni, ker se kažejo v.
otrocih zaradi prevelikih skupin negativne posledice. T S*,
zakon določa zgornjo še dopustno število otrok v oddel
posamezne starostne skupine in sicer: za oddelke prve sjj
rostne skupine največ 12 otrok in druge starostne skup
največ 22 otrok. Dnevne in poldnevne programe izvajata S*'
paj vzgojitelj in pomočnik vzgojitelja. Njuna skupna pris^
nost v oddelkih prvega starostneoa obdobja mora biti ^
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šest ur dnevno in v oddelkih drugega starostnega obdobja
vsaj štiri ure dnevno. Ostale normative bo podrobneje opredelil podzakonski akt, ki ga bo izdal minister, pristojen za predšolsko vzgojo. Uveljavitev v zakonu predpisanih normativov bi
terjala bistveno večja sredstva za delovanje vrtcev, zato je
v zakonu predvideno postopno uvajanje sprememb. V celoti
naj bi se normativ, ki predpisuje število otrok v oddelkih,
uveliavil leta 2000, normativ predpisanega števila delavcev
v oddelkih pa 1. 9. 1997.
Sedanji vzgojni program za vzgojo in varstvo predšolskih
otrok naj bi nadomestili programi za predšolske otroke, ki jih
bo sprejel Strokovni svet Republike Slovenije za splošno
izobraževanje. V njem bodo opredeljena osnovna izhodišča,
vzgojna področja in cilji ter načini in oblike sodelovanja
s starši, s čimer bo postavljen strokovni okvir. Na tej osnovi
bodo vrtci imeli možnost, da pripravijo različne vzgojne programe glede na trajanje in vsebino. Vanje pa bodo lahko
vnesli tudi lastno specifiko oziroma specifiko svojega okolja.
Povedano velja za javne vrtce, zasebni vrtci, ki pa bodo
pripravili lastne programe, pa bodo morali predhodno za
izvajanje le-teh pridobiti pozitivno mnenje Strokovnega
sveta Republike Slovenije za splošno izobraževanje o njihovi
ustreznosti. Zaradi preprečevanja kakršnihkoli zavajanj staršev, ki bodo izbirali med različnimi vrtci in njihovo ponudbo,
zakon vrtcem nalaga dolžnost predstavitve programov
v posebni publikaciji. Njene obvezne dele bo določil minister.
Za zasebne vrtce pa zakon predpisuje obveznost, da njihova
publikacija vsebuje tudi mnenje Strokovnega sveta za
splošno izobraževanje.
V primerjavi z dosedanjim zakonom predlagani zakon predvideva vpis in sprejem otrok v vrtec skozi vse leto. V primeru, da
se v vrtec vpiše več otrok, kot je razpoložljivih mest, odloča
o sprejemu posebna komisija. Kriterijev za sprejem otrok
zakon ne navaja več, temveč to prepušča pravilnikom vrtcev.
Pač pa določa, da ima otrok, za katerega starši predložijo
potrdilo Centra za socialno delo o ogroženosti zaradi socialno-ekonomskih razmer družine, prednost pri vpisu v vrtec.
Zakon določa, da mora vrtec, ki bo vključeval v svoje programe otroke z motnjami v razvoju, izpolnjevati pogoje, ki jih
za vzgojo in varstvo teh otrok predpisujejo zakoni in drugi
predpisi. Ti otroci naj bi se vključevali v tiste programe in
oddelke vrtca, ki jim omogočajo optimalni razvoj. Vrtec
sprejme otroka z motnjami v razvoju na predlog strokovnega
Uma zdravstvene institucije v sodelovanju s strokovnimi
delavci vrtca.
Zakon določa, da lahko vrtec izvaja dnevne, poldnevne in
krajše programe, opredeljuje njihovo časovno trajanje, obseg
(vzgoja, varstvo, prehrana), kot tudi starostne kategorije
otrok, ki so jim posamezni programi namenjeni.
Zakon še naprej ohranja možnost organiziranja varstva otrok
" vzgojno-varstvenih družinah ter v skoraj nespremenjeni
obliki sestavine letnega delovnega načrta.
Novost pa prinaša določba, ki zagotavlja vključevanje otrok
" programe javne službe. Če starši v svojem okolju nimajo
možnosti vključiti otroka v javni vrtec, pa bi to želeli, mora
občina v primeru, ko bi se lahko oblikoval en oddelek, začeti
Postopek za zagotovitev dodatnih prostih mest oziroma razpisati koncesijo.
V zakonu je posebno poglavje, ki ureja občasno varovanje
otrok na domu. Normativno urejanje tega vprašanja narekujejo predvsem negativne praktične izkušnje (posamezni primeri
zlorab otrok, nejasna odgovornost za škodo, ki nastane
v
zvezi z varovanjem ipd.). Zakon ureja le tisto varovanje otrok
na domu, ki ga organizira vrtec: Predvideno je, da ga oprav-

ljajo delavci vrtca in zunanji sodelavci, če imajo vsaj srednjo
izobrazbo in če izpolnjujejo tiste pogoje, ki jih bo minister
določil s svojim aktom. Vrtec bo moral z vsakim delavcem
skleniti posebno pogodbo, s katero bodo urejena vsa medsebojna razmerja. Zakon izrecno opredeljuje odgovornost vrtca
za vso nastalo škodo, ki jo uporabniku storitev povzročijo pri
varovanju otroka na domu delavci oziroma zunanji delavci. Za
preprečitev možnosti ponovnega varovanja otrok na domu
osebam, ki jim bo prepovedano opravljati to delo, bo pristojno
ministrstvo vodilo trajno evidenco teh oseb.
Podlaga za sedanje financiranje predšolske vzgoje je Samoupravni sporazum o uresničevanju socialno-varstvenih pravic
(Ur. I. SRS, št. 27/89 - prečiščeno besedilo). Ta določa, da
starši plačajo za vrtec »35 % stvarnega mesečnega dohodka
na družinskega člana. <* Če je ta dohodek nižji od 70 % dogovorjene ravni socialne varnosti družine, starši prispevka ne
plačajo, največ pa plačajo polne stroške oskrbe za otroka (to
je prehrane, nastanitve in varstva). Iz javnih virov se poleg
razlike do polnih oskrbnih stroškov krijejo tudi celotni stroški
vzgojnega dela.
V virih financiranja vrtcev je delež uporabnikov različen po
občinah in po obdobjih. Leta 1989 je znašal 15 %, v letih 1990
in 1991 25 %, leta 1993 pa 23,3 %.
Ker je v zadnjih letih prišlo do spremembe v pojmovanju
varstva in je prevladalo stališče, da je celotni proces v vrtcu
vzgojni proces, delitev cene na vzgojni in oskrbni del ni več
smiselna. Zato predlagani zakon ohranja sedanje vire financiranja, prinaša pa novo metodologijo za določanje plačila
staršev. Plačilo staršev naj bi bilo odslej odvisno od cene
programa, v katerega je otrok vključen. Starši naj bi plačali
največ šestdeset procentov cene, pri čemer bo procent odvisen od njihovih dohodkov. Dohodkovno lestvico, število
dohodkovnih razredov, vrste prejemkov, ki predstavljajo
dohodek družine, in postopek uveljavljanja subvencij bo
s posebnim aktom določil minister. Če je v vrtec vključen več
kot en otrok iz družine, zakon določa, da plačujejo starši za
starejše otroke za en dohodkovni razred nižjo ceno.
Zasebni vrtci bodo po zakonu lahko pridobivali javna sredstva
iz proračuna občine oziroma mesta, če bodo izpolnjevali
z zakonom določene pogoje. Tri leta po uveljavitvi Zakona se
bodo zasebnim vrtcem za vsakega otroka zagotavljala sredstva v višini 100 % poprečnih sredstev, ki jih občina na otroka
namenja za tekoče poslovanje javnih vrtcev.
Avtonomija, ki jo delaycem, ki opravljajo delo s predšolskimi
otroki, prinaša predlagani zakon, zahteva večjo strokovnost
dela v vrtcih. Zato je v zakonu predvidena višja raven izobrazbe od dosedanje. Vzgojitelji bodo morali imeti višješolsko
ali visokošolsko strokovno izobrazbo, pomočniki vzgojiteljev,
ki nadomeščajo sedanje varuhe, pa srednjo izobrazbo.
Predlagane zakonske določbe, ki urejajo zbirke podatkov
v vrtcih, določajo zbiranje le tistih osebnih podatkov, ki so
vrtcem potrebni za izvajanje njihove dejavnosti, stroki za
spremljanje dejavnosti in za statistične namene. Posamezna
vprašanja, povezana z varovanjem osebnih podatkov, ki jih
zakon ne ureja, se presojajo po določbah splošnih predpisov
o varstvu osebnih podatkov. Podrobneje naj bi način zbiranja
podatkov, opredelitev pooblaščenih delavcev, ki jih smejo
uporabljati, kot tudi način uporabe posredovanja in uničenja
po poteku roka ter druge ukrepe zavarovanja predpisal minister, pristojen za predšolsko vzgojo, s posebnim navodilom.
Prehodne določbe določajo režim uveljavljanja posameznih
določb tega zakona in rok, v katerem bodo izdani posamezni
podzakonski in drugi akti.
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Predlog zakona o OSNOVNI ŠOLI - EPA 934 - PRVA OBRAVNAVA
Vlada Republike Slovenije je na 113. seji dne 10. novembra
1994 določila besedilo:
- PREDLOGA ZAKONA O OSNOVNI ŠOLI,
ki ga pošilja v prvo obravnavo in sprejem na podlagi 174.
člena poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije.
Vlada Republike Slovenije je na podlagi 65. člena poslovnika Vlade Republike Slovenije in na podlagi 176. in 268.

člena poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije
določila, da bodo kot njeni predstavniki na sejah Državnega zbora in njegovih delovnih teles sodelovali:
- dr. Slavko GABER, minister za šolstvo in šport,
- mag. Tea VALENČIČ, državna sekretarka v Ministrstvu
za šolstvo in šport,
- dr. Pavel ZGAGA, državni sekretar v Ministrstvu za
šolstvo in šport.

Predlog zakona o osnovni ščli
I. OCENA STANJA IN PRIMERJALNI PRIKAZ OŠ
IZOBRAŽEVANJA V DRUGIH DRŽAVAH
Ustava Republike Slovenije v 57. členu določa, da je osnovnošolsko izobraževanje obvezno in se financira iz javnih sredstev. Osnovnošolsko izobraževanje ureja Zakon o osnovni šoli
(Ur. I. SRS, št. 5/80, 29/86 in 31/86), izobraževanje in usposabljanje otrok z motnjami v telesnem in duševnem razvoju pa
ureja Zakon o izobraževanju in usposabljanju otrok in mladostnikov z motnjami v telesnem in duševnem razvoju (Ur. I.
SRS, št. 19/76 in 23/79). Osnovno izobraževanje otrok v Republiki Sloveniji izvajajo osnovne šole, osnovne šole s prilagojenim programom (za otroke z lažjimi motnjami v telesnem in
duševnem razvoju) ter zavodi za izobraževanje in usposabljanje otrok z motnjami v razvoju. Vzgoja in izobraževanje
v obsegu zagotovljenega programa sta brezplačna in se financirata iz javnih sredstev.

nih predmetih ne dosegajo zadovoljivih učnih rezultatov in
zato potrebujejo posebno, individualno učno pomoč. Od 5. do
8. razreda organizira šola tudi dodatni pouk za nadpovprečno
sposobne in zainteresirane učence, kjer je poudarek predvsem na njihovem samostojnem delu. Učenci pouk izbranega
predmeta obiskujejo praviloma eno uro tedensko, izjemoma
dve. Šola organizira in izvaja interesne dejavnosti skozi vse
šolsko leto ali pa v obliki kratkih tečajev na naslednjih podroć'
jih: proizvodno-tehničnem, raziskovalnem, kulturno- umetniškem, športnem, zdravstvenem in družbeno-humanitaf;
nem. Šola zagotavlja vsakemu učencu možnost, da se vključi
v najmanj eno interesno dejavnost. V oddelčno skupnost so
vključeni vsi učenci oddelka, ki z razrednikom glede na problematiko obravnavajo in se učijo razreševati različna vprašanja svojega šolskega vsakdana: analizirajo učne rezultata
iščejo poti in načine razreševanja konfliktov v medsebojnih
odnosih ipd.

V Sloveniji vstopajo v osnovno šolo otroci stari sedem let,
osnovnošolsko izobraževanje, ki je pri nas enako obveznemu
izobraževanju, pa traja osem let.

Pri nas je 190 šolskih dni letno razporejenih podobno kol
v večini evropskih držav. Šolski teden traja 5 dni, šolska ura
pa traja 45 minut. Število tedenskih ur pouka, ki so obvezne za
vse učence, je manjše kot v večini drugih držav. V naših šolah
poteka pouk dopoldne, na nekaterih šolah pa poteka izmenski pouk. Pouk se praviloma prične ob osmih. Po končane^
pouku lahko učenci kosijo na šoli, za učence od prvega do
četrtega razreda pa je organizirano podaljšano bivanje do
treh ali pol štirih popoldne. Različne druge dejavnosti, kot s°
fakultativni pouk, dopolnilni in dodatni pouk ter interesne
dejavnosti, potekajo praviloma po pouku, redkeje pa v kasnejših popoldanskih urah ali v zgodnjih jutranjih urah pred
poukom.

V Sloveniji se v prvi razred osnovne šole vpisujejo otroci, ki
bodo do začetka šolskega leta (1. septembra) stari šest let in
šest mesecev. V prvi razred se vpisujejo tudi otroci, ki bodo do
začetka šolskega leta stari šest let. Ti otroci se lahko v šolo
vpišejo, če strokovne službe ugotovijo, da so za vstop
ustrezno pripravljeni. Pripravljenost ugotavlja komisija za
sprejem šolskih novincev, ki lahko predlaga tudi odložitev
vstopa v šolo. Z njeno odločitvijo se morajo strinjati starši.
Osnovna šola vpisuje otroke v prvi razred meseca septembra
za naslednje šolsko leto. Vsi otroci se morajo leto dni pred
vstopom v šolo vključiti v pripravo na osnovno šolo. Ta poteka
z vidika organizacije, števila ur celotne priprave, programske
osnove in kadrovske strukture zelo različno.
V večini evropskih in drugih razvitih držav vstopajo otroci
v obvezno izobraževanje pri petih ali šestih letih, ponekod
celo prej. Obvezno izobraževanje, ki traja devet do enajst let,
praviloma zaključijo pri petnajstih ali šestnajstih letih.
V Sloveniji je osnovna šola razdeljena na dve štiriletni vzgojno-izobraževalni obdobji: na razredno in na predmetno stopnjo. V drugih državah je notranja členitev obveznega izobraževanja različna. V veliki meri je odvisna od postavitve celotnega šolskega sistema, vključno s predšolsko vzgojo in srednješolskim izobraževanjem. Obvezno izobraževanje je razdeljeno na tri, ponekod pa na dve obdobji. Obdobja, ki so
različno dolga (praviloma dve do štiri leta), so tudi notranje
(organizacijsko in vsebinsko) različno strukturirana.
Program osnovnošolskega izobraževanja je pri nas opredeljen z obveznim predmetnikom, s katerim se določijo tedensko in letno število ur pouka po posameznih predmetih,
število ur interesnih dejavnosti, število ur oddelčne skupnosti
ter dopolnilnega in dodatnega pouka. Dopolnilni pouk organizira šola za tiste učence od 1. do 8. razreda, ki pri posamez64

Med državami obstajajo precejšnje razlike pri razporejanji
šolskega časa in trajanju šolskih počitnic. Število šolskih dpi
varira med 165 in 200 dnevi. Dolžina in razporeditev šolski
počitnic ter ostalih prostih dni sta različni, vendar odstopanja
niso zelo velika. V večini držav traja šolski teden pet dni.
V državah, v katerih je šolski teden dolg pet dni, so učenci
v šoli od ponedeljka do petka, kar velja tudi za Slovenijo.
Število ur pouka v višjih razredih praviloma narašča, v nekaterih državah pa je število ur na vseh stopnjah obveznega
izobraževanja enako, ni pa nujno enako trajanje šolske ure
Zaradi vseh opisanih razlik je mogoče šolsko obveznost učencev v drugih državah objektivno primerjati le, če se števil"
šolskih dni na leto, ur pouka na teden in trajanje šolske u'e
pretvori v minutno dnevno, tedensko in letno obveznost.
V evropskih državah je tudi šolski dan različno organiziranPrevladujeta predvsem dva modela: »polovični« dan i J!
»celodnevni« dan. Pri prvem poteka pouk le dopoldne a"
popoldne, pri drugem pa je pouk organiziran tako, da imajor
učenci med dopoldanskim in popoldanskim poukom odmo
za kosilo. Učenci preživijo v šolah različno dolgo časa, kar I®
seveda posledica razlik v organiziraciji šolskega dne.
govorimo o večji ali manjši obremenjenosti učencev v šolan,
zato ne smemo primerjati le števila ur obveznega pouka,
temveč tudi ure, namenjene drugim dejavnostim: vse to I®
namreč čas, ki ga učenci preživijo v šolah.
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Sedanji sistem v osnovni šoli pozna tri načine ocenjevanja:
številčno (od 1 do 5) pri »izobraževalnih« predmetih, tristopenjsko ocenjevalno lestvico (zelo uspešno, uspešno, manj
uspešno) pri »vzgojnih« predmetih, ter specifično ocenjevanje vedenja (vzorno, primerno, manj primerno).
Učitelji v prvem ocenjevalnem obdobju prvega razreda
osnovne šole ne ocenjujejo učencev številčno, sproti pa
spremljajo in ugotavljajo njihov napredek ter o njem obveščajo starše. Znanje se nato v drugih ocenjevalnih obdobjih
prvega razreda enako kot v ostalih razredih ocenjuje iz posameznih predmetov, določenih z obveznim predmetnikom in
učnim načrtom osnovne šole. Ob koncu šolskega leta se
določi splošni uspeh učenca. Ob koncu pouka v prvem polletju (v trimestru) in ob koncu pouka v šolskem letu se ocenjuje tudi vedenje učencev.
Učenci praviloma napredujejo v višji razred. O ponavljanju
razreda odloči učiteljski zbor osnovne šole na osnovi pisne
utemeljitve razrednika. Učenci ne morejo napredovati v višji
razred, če imajo dve leti zapovrstjo negativno oceno iz istega
predmeta. Učenci osmega razreda, ki so ob koncu šolskega
leta ocenjeni iz enega ali več predmetov negativno, lahko
z izpitom popravljajo negativne ocene.
V šolskem letu 1991/92 je bilo uvedeno skupinsko zunanje
preverjanje znanja iz slovenskega jezika in matematike za
učence 8. razredov. Celotni postopek je sestavljen iz dveh faz,
iz predpreizkusa, ki učence seznani s tem načinom preverjanja znanja, in glavnega preizkusa, pri čemer je slednjega
mogoče ponavljati. Rezultati preverjanja ne vplivajo na zaključni šolski uspeh, so pa eden od kriterijev vpisa na tiste
srednje šole, ki omejujejo vpis.
Primerjalne študije sistemov ocenjevanja kažejo, da je številčno ocenjevanje znanja v nižjih razredih osnovne šole
izjema in da načrtujejo spremembe tudi tiste države, ki tako
ocenjevanje še imajo. Upoštevajoč sodobna spoznanja
o pomenu notranje motivacije za učenje v nižjih razredih
osnovne šole, so na začetni stopnji izobraževanja države
različno uredile področje ocenjevanja. Učenci so med šolskim
letom in ob zaključku šolskega leta ocenjeni opisno ali pa se
otrokovo napredovanje in znanje pri vseh predmetih ocenjuje
opisno in številčno. V ostalih državah je ocenjevanje otrokovega napredovanja in znanja različno urejeno tudi na višjih
stopnjah obveznega izobraževanja.
Naša sicer enotna osnovna šola je že doslej pristajala na
diferenciranje učnih oblik, metod in postopkov poučevanja,
zavračala pa je diferenciacijo in individualizacijo učnih ciljev,
nalog in vsebin pouka. Kot sistemsko urejene oblike diferenciacije in individualizacije so se do sedaj v naši osnovni šoli
uveljavili dodatni in dopolnilni pouk ter interesne dejavnosti.
Glede enotnosti oziroma diferenciacije naša osnovna šola ni
več taka, kakršna je bila pred desetimi in več leti, tudi z vidika
učnih ciljev, nalog in vsebin. Seveda pa zakonska regulativa
Zaostaja za spremembami v osnovnošolski praksi, kjer so že
Prisotni različni modeli šolske diferenciacije.
H. CILJI IN NAČELA ZAKONA
Temeljni cilji obveznega osnovnošolskega izobraževanja so
naslednji:
~ omogočiti učencem osebnostni razvoj v skladu z njihovimi
sposobnostmi in zakonitostmi razvojnega obdobja, posredovati temeljna znanja in spretnosti, ki omogočajo neodvisno,
učinkovito in ustvarjalno soočanje z družbenim in naravnim
okoljem in omogočiti nadaljevanje šolanja. Izobrazba mora
biti usmerjena k polnemu razvoju človekove osebnosti in
k utrjevanju spoštovanja človekovih pravic in temeljnih svoboščin. Pospeševati mora razumevanje, strpnost in solidarnost med vsemi ljudmi, narodi, rasnimi in verskimi skupnostmi.
Predvidene spremembe osnovnošolskega izobraževanja sledijo naslednjim načelom:
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Načelu enakih možnosti ob upoštevanju individualnih razlik
med otroki in načelu pravice do izbire in do drugačnosti:
- sistem osnovnošolskega izobraževanja naj bi vsem otrokom zagotovil možnost optimalnega razvoja njihovih potencialov in sistematično pridobivanje splošnih in posebnih znanj,
upoštevaje individualne razlike v hitrosti in načinu razvoja in
učenja.
Načelu omogočanja uspešnega zaključka osnovne šole in
nadaljevanja izobraževanja:
- osnovna šola naj bi bila organizacijsko in vsebinsko razčlenjena do take mere, da jo lahko učenci uspešno končajo,
hkrati pa naj bi spodbujala bolj sposobne ali celo nadpovprečno nadarjene učence. Po osnovni šoli naj bi bila vsem
učencem zagotovljena možnost nadaljevanja izobraževanja
na ustreznem nivoju.
Načelu ohranjanja ravnotežja med raznimi vidiki otrokovnega
telesnega in duševnega razvoja:
- vsem otrokom mora biti zagotovljeno redno in sistematično
šolanje v obdobju, ko je njihov razvoj posebno inteziven, šola
pa jim mora omogočiti pridobivanje znanja in izkušenj na
različnih področjih.
Načelu sodelovanja učencev, učiteljev in staršev:
- starši morajo imeti vpogled v delo in življenje šole
Dostopne jim morajo biti informacije o delovanju šole kot
institucije in o šolanju njihovih otrok. Starši se lahko aktivno
vključijo v delo šole.
Načelu integracije učencev z motnjami v telesnem in duševnem razvoju:
- šolanje otrok z motnjami v telesnem in duševnem razvoju
naj poteka na način, ki je zanje najmanj restriktiven in v katerem bodo ustrezno napredovali, obvladali svojo motnjo in,
kolikor je mogoče, omilili njene posledice.
Načelu ohranjanja splošnoizobraževalnega značaja osnovne
šole:
- osnovna šola je v svojem celotnem obsegu splošnoizobraževalna ustanova in ne pripravlja načrtno za določen poklic.
Izbirni predmeti in vsebine naj ohranjajo splošnoizobraževalni značaj.
Načelu profesionalnosti in strokovnosti učitelja:
- učitelj mora biti suveren in avtonomen na svojem področju
delovanja. Tudi način njegovega izobraževanja (vsebine,
metode) mora biti v skladu s tem.
III. RAZLOGI ZA SPREMEMBO IN PREDLAGANE REŠITVE
1. Trajanje osnovnošolskega izobraževanja, začetek
šolanja
Glede na to, da traja obvezno izobraževanje v večini evropskih
in drugih razvitih držav devet ali več let, v nekaterih državah
pa ni omejeno samo na stopnjo splošnoizobraževalne
obvezne šole, ampak obsega tudi kasnejše izobraževanje, je
torej zaradi želje po višjem nivoju splošne izobrazbe opazen
trend podaljševanja obveznega šolanja.
Če želimo osnovno šolo, ki bo primerljiva s sistemi obveznega
izobraževanja v evropskih in drugih razvitih državah, in bo
sledila sodobnim načelom in ciljem, ter tako zagotavljala, da
bodo učenci dosegali višji nivo splošnega znanja in večinoma
nadaljevali izobraževanje, je osemletno obvezno izobraževanje prekratko. Če k temu dodamo še spoznanja o zakonitostih
in dinamiki otrokovega razvoja ter o vlogi učenja na posameznih razvojnih stopnjah, ugotovimo tudi to, da sedanja členitev
osnovne šole na predmetno in razredno stopnjo ne ustreza
zakonitostim in dinamiki otrokovega razvoja: prehod iz
razredne na predmetno stopnjo je preoster.
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Ugotavljamo tudi, da je sedanja priprava na šolo neenotna,
tako z organizacijskega (število ur, načini izvajanja) kot vsebinskega vidika in kot taka ne daje vsem otrokom dovolj
možnosti za razvoj njihovih potencialov. Izvajajo jo namreč
kot enoletni program zgolj leto dni pred vstopom v šolo, zato
je v veliki meri podrejena pričakovanjem in zahtevam prvega
razreda osnovne šole, oziroma t.i. neposredni pripravi otrok
za začetek šolanja, ne pa razvojnim zakonitostim otrok. Zato
je smiselno podaljševanje osnovne šole navzdol.
Predlagamo, da se v Republiki Sloveniji obvezno izobraževanje podaljšuje na devet let in je razčlenjeno na tri vzgojnoizobraževalna obdobja. Prvo obdobje vključuje 1.,2. in 3.
razred, drugo obdobje 4.,5. in 6. razred, tretje obdobje pa 7.,8.
in 9. razred. Posamezna obdobja (tri leta) so relativno zaključene celote, ki kljub svojim specifičnostim (razvojne značilnosti, zakonitosti učenja in poučevanja, načini preverjanja in
ocenjevanja znanja, diferenciacija pouka...), zagotavljajo kontinuiteto znanj. Prehodi med vzgojno-izobraževalnimi
obdobji so približno usklajeni s prehodi med razvojnimi
fazami, ki jih navajajo kvalitativne razvojne teorije, hkrati pa je
za posamezna obdobja mogoče postaviti globalne razvojne in
vzgojno-izobraževalne cilje, postavljene kot standarde znanja. Predlagamo, da se obvezno izobraževanje podaljša navzdol, kar pomeni, da vstopajo v šolo leto dni mlajši otroci kot
zdaj. V osnovno šolo se vpisujejo otroci, ki bodo v koledarskem letu vstopa v šolo dopolnili šest let.
Ugotavljanje pripravljenosti otrok za vstop v šolo tudi v prihodnje ne bo obvezno in ne bo pogojevalo vstopa v šolo. Če
pa bodo starši želeli obravnavo otroka pred vstopom v šolo,
bo to seveda mogoče, in bo v funkciji svetovanja staršem,
učiteljem in pomoči otrokom.
2. Organizacija iolskega časa, program osnovnošolskega
izobraževanja
Primerjalne analize šolskih sistemov kažejo, da je organizacija šolskega časa različna, hkrati pa so vse bolj opazne želje
po taki šoli, ki bi vsem učencem zagotovljala splošno izobrazbo, ob tem pa jim ponudila še primeren del izbirnosti (t.j.
predmetov, ki jih bodo izbirali v skladu z lastnimi interesi in
pričakovanji). Šola naj bi poskrbela tudi za varno in aktivno
preživljanje preostalega časa, ki ga otroci prebijejo v njej (sem
sodijo različne oblike varstva, sprostitvene, športne in kulturne dejavnosti).
Pregled predmetnikov obveznega izobraževanja razvitih
držav (za posamezna vzgojnoizobraževalna obdobja in
celoto) nam kažejo, da so si v osnovni postavitvi predmetniki
precej podobni, da večinoma ohranjajo ravnotežje med temelnjimi znanji in spretnostmi, kot so branje, pisanje in računanje
(v začetnem obdobju šolanja) ter temeljnimi znanji iz družboslovja, humanistike, naravoslovja, umetnosti, tehnike in tehnologije (v kasnejših obdobjih). Razlike nastopijo v deležih
(urah), ki jih v različnih državah namenjajo posameznim predmetom.
Če k tem podatkom dodamo še rezultate nekaterih empiričnih
raziskav, ki obravnavajo učinke izobraževanja v povezavi
s kurikuli temeljnih področij osnovne šole, vidimo, da je
predvsem v prvem obdobju obveznega izobraževanja v predmetnikih večine obravnavanih držav maternemu jeziku namenjen večji delež ur kot v Sloveniji.
Številne države že imajo v predmetnikih za prvo obdobje tudi
tuji jezik, v nekaterih državah pa poučevanje prvega tujega
jezika v prvem obdobju šolanja poteka še kot eksperiment
(razvijajo didaktiko in metodiko zgodnjega učenja tujih jezikov, ali pa preizkušajo modele poučevanja pri mlajših
otrocih).
V predmetnikih obveznega izobraževanja je neredko prisoten
tudi drugi tuji jezik, bodisi kot obvezni ali izbirni obvezni
predmet, ki se ga učenci učijo od dvanajstega ali trinajstega
leta starosti dalje.
Glede na priporočila Sveta Evrope si večina držav prizadeva
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zagotoviti učinkovito in raznoliko jezikovno izobrazbo učen1
cev v okviru programov obveznega izobraževanja, ter pričeli
s poučevanjem prvega tujega jezika v obdobju med petim ifl
enajstim letom starosti.
S predlaganimi rešitvami želimc) slediti zgoraj opisanim trefr
dom v drugih razvitih državah. Šolsko leto traja tudi v prihod'
nje 38 tednov. Razdeljeno je na ocenjevalna obdobja. Pouk
poteka pet dni tedensko, šolska ura pa praviloma traja 45
minut.
Tedenska obveznost učencev po obveznem programu j'
v prvem vzgojno-izobraževalnem obdobju največ 22 uf.
v drugem vzgojno-izobraževalnem obdobju največ 26 ur,
v tretjem vzgojno-izobraževalnem obdobju pa največ 30 ur
Program osnovnošolskega izobraževanja obsega obvezni
program in razširjeni program.
Obvezni program vključuje pouk obveznih in izbirnih predmetov ter ure oddelčne skupnosti.
V osnovni šoli so obvezni naslednji predmeti: materni jezik,
tuji jezik, matematika, zgodovina, zemljepis, etika in družba
kemija, biologija, fizika, likovna vzgoja, glasbena vzgoja, teh'
nična vzgoja, športna vzgoja, gospodinjstvo. V prvem in drugem vzgojno-izobraževalnem obdobju lahko predmete povezuje in združuje v predmetna področja (npr. področje naravoslovja, ki vključuje vsebine iz biologije, fizike, kemijepodročje umetnosti itd.), ki so utemeljena s spoznanji strok,
z razvojnimi specifičnostmi otrok v posameznih starostni"
obdobjih in z metodami in oblikami dela.
Izbirni predmeti se poučujejo v tretjem vzgojno-izobraževalnem obdobju. V 7. razredu učenci izberejo tri predmete,
s katerimi nadaljujejo tudi v 8. in 9. razredu. Izbirni predme''
so razporejeni v dva sklopa: družboslovno-humanističneg®
in naravoslovno-tehničnega. Učenci lahko izberejo najve'
dva predmeta iz enega sklopa.
Predlagamo tudi, da se v predmetniku za prvo vzgojno-izo*
braževalno obdobje poveča število ur, namenjenih poučeva
nju maternega jezika, hkrati pa se ustrezno uredi položai
maternega jezika v celotnem predmetniku.
Razširjeni program obsega podaljšano bivanje, dodatni pouK,
dopolnilni pouk in interesne dejavnosti.
3. Preverjanje in ocenjevanje znanja ter pogoji za napredo*
vanje
Sistem ocenjevanja, ki predstavlja enega od elementov p'*
nove osnovne šole, mora biti logično vpet v celotno izobraževanje in mora imeti jasno postavljeno notranjo strukturo (p'e'
verjanje in ocenjevanje v posameznih vzgojno-izobraževal'
nih obdobjih, ob prehodih znotraj obveznega izobraževanja
ob zaključku obveznega izobraževanja).
Sedanji sistem ocenjevanja (številčno, tristopenjska ocenje*
valna lestvica, specifično ocenjevanje vedenja) ne ohranpe
ravnotežja v pomembnosti posameznih predmetov, saj i
odnos do predmeta v veliki meri determiniran z načino^1
ocenjevanja in ne z zanj značilnimi znanji in spretnostmi.
sistem tudi premalo upošteva in sledi zakonitostim otroke3
vega razvoja (individualne razlike, dinamika razvoja) in učenj
(vrste znanj, nivoji znanj, uporabnost znanja), tako na začetku
kot v posameznih vzgojno-izobraževalnih obdobjih.
V predlaganih spremembah predvidevamo, da se v Prvej!!
vzgojno-izobraževalnem obdobju (prvi, drugi, tretji razred)
učenčevo znanje ocenjuje opisno. Ob koncu prvega vzgojne
-izobraževalnega obdobja se preverja znanje učencev z nad'
onalnimi preizkusi znanja iz maternega jezika in matematik®:11
Gre za preizkuse, ki so usklajeni s katalogi znanj, pripravlje '
so zunaj šole (Republiški izpitni center), rešujejo jih vsi učenC6
hkrati, uporaba in vrednotenje sta standarizirana. Preverjanj
je notranje, rezultati služijo kot povratna informacija učit0"
Ijem, učencem ter njihovim staršem.
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V drugem vzgojno-izobraževalnem obdobju (četrti, peti, šesti
I' 'azred) učitelji uporabljajo kombinacijo opisnega in številč" "ega ocenjevanja pri vseh predmetih ali predmetnih področjih. Opisi, v katerih so analizirane in razložene številčne ocene
(kje in kako otrok napreduje), dajejo večjo možnost aktivnega
v v
ključevanja učencev, učiteljev in staršev v proces učenja in
I' Ocenjevanja znanja. Ob koncu drugega vzgojno-izobraževalJ "ega obdobja se preverja znanje učencev z nacionalnimi
' Preizkusi znanja iz maternega jezika, matematike in tujega
toika. Preverjanje je potranje in služi kot eden od kriterijev za
diferenciacijo učencev'v tretjem vzgojno-izobraževalnem
s
"bdobju, hkrati pa predstavlja dodatno informacijo o dosežef
. Jem znanju, ki omogoča primerljivost rezultatov posameznif
»ovega dela, šoli pa omogoča ocenjevanje kvalitete lastnega
lela.
' ^navijanja razredov znotraj prvega in drugega vzgojno-izo"aževalnega obdobja ni.
tretjem vzgojno-izobraževalnem obdobju (sedmi, osmi,
"eveti razred) se znanje učencev ocenjuje številčno.
■1 ^'enci, ki imajo v sedmem in osmem razredu ob koncu pouka
* šolskem letu eno ali dve negativni oceni, lahko pred pričetem novega šolskega leta opravljajo popravni izpit, in sicer
"ajveč dvakrat. Učenci devetega razreda lahko opravljajo
Popravni izpit tudi večkrat, šola pa jim mora omogočiti oprav' "nje popravnega izpita najmanj štirikrat v šolskem letu.
^ koncu tretjega vzgojno-izobraževalnega obdobja se
nacionalnimi preizkusi preverja znanje učencev iz mater"e9a jezika, matematike, tujega jezika, enega družboslovnega
["enega naravoslovnega predmeta, ki ju izbere učenec (zaklano preverjanje znanja). Preizkusi so pripravljeni tako, da
:1 Jerijo minimalni standard znanja, ki ga mora učenec osvojiti,
zaključi osnovno šolo. Preverjanje znanja je zunanje (zago! °vi se zunanje vrednotenje in ocenjevanje) in je komplemen' ''"lo ocenjevanju učitelja.
'

1

^enec uspešno zaključi osnovno šolo, če ima pozitivne
Ocene
iz vseh predmetov devetega razreda in je pri predmetih,
®ri katerih poteka zaključno preverjanje znanja, dosegel minimalni standard znanja (uspešno opravil zaključno preverlanje).
Atenci, ki so bili ob koncu devetega razreda pozitivno oceani iz vseh predmetov, niso pa uspešno opravili zaključnega
peverjanja
znanja iz posameznih ali vseh predmetov, se
a
hko vključijo v deseto leto šolanja (kompenzacijsko leto), po
a,
erem ponovno opravljajo zaključno preverjanje znanja.
'• Diferenciacija, nivojski pouk
pačeta
enotnosti, pravičnosti, enakih možnosti, prehodnosti
n
Ugotavljanja šolske uspešnosti vsem učenecem so danes
a
9otovo osnovni standardi, na katerih v Evropi temeljita
[9anizacija in razvoj osnovne šole. Splošni trend razvoja
jeznega izobraževanja se tako nagiba v smer opuščanja
.likalnih
oblik zunanje diferenciacije, ter gre v smer večje
e,
erogenosti in enotnosti.
?.*> upoštevanju, da je skupno izobraževanje v razvitem svetu
'stveno bolj individualizirano in notranje diferencirano kot
nas ob ,em pa e več ,udi de,ež izb
lah
'
'rnega programa,
'hko težnje
po večji ' stopnji!' diferenciacije označimo
kot tež6
ji Po odpravi radikalnega egalitarizma v programskem smikot težnje po programski razčlenjenosti in diferencirano5 s katero bi približali zahtevnost pouka različnim zmogljivim, motiviranosti in interesom učencev.
Nalagamo, da se v prvih dveh vzgojno-izobraževalnih
ohr°bjih zunanja diferenciacija ne izvaja niti v modificirani
®'jki, pač pa se v teh dveh obdobjih izvaja notranja diferencira v vseh svojih modifikacijah.
vzgojno-izobraževalnem obdobju se postopoma
.
različne oblike notranje fleksibilne diferenciacije (vsaj
dveh predmetih, predvidoma matematiki in tujem jeziku,
a
iajo
1

lahko tudi pri maternem jeziku), to je različne oblike kombiniranja temeljnega in nivojskega pouka.
V tretjem vzgojno-izobraževalnem obdobju se izvaja delna
zunanja diferenciacija, učenci se razporejajo v različne
oddelke ali homogene skupine in to glede na zahtevnostne
ravni in izbirne predmete.
V 8. in 9. razredu poteka pouk na dveh ali več zahtevnostnih
ravneh pri najmanj dveh (matematika, tuji jezik) in največ treh
predmetih (matematika, tuji jezik, materni jezik). Kriteriji za
razporejanje učencev na zahtevnostne ravni po oddelkih so:
rezultati preverjanja z nacionalnimi preizkusi znanja ob koncu
6. razreda, uspešnost pri predmetu v 7. razredu ter želje in
interesi učencev, učenk ter staršev.
V 8. in 9. razredu imajo učenci možnost prehajanja iz ene na
drugo zahtevnostno raven ob zaključku posameznih ocenjevalnih obdobij.
5. Šolanje učencev z motnjami v razvoju
Različne mednarodne organizacije in strokovne komisije
pozivajo države članice, naj povsod, kjer je le mogoče, vključujejo otroke z motnjami v razvoju v redne šole, hkrati pa naj
zagotavljajo ustrezne programe za njihovo šolanje. V naših
osnovnih šolah se šola že relativno velik delež otrok s posebnimi potrebami (zlasti otroci z učnimi, vedenjskimi, čustvenimi težavami, nadarjeni otroci), zato je nujno zagotoviti
ustrezno strokovno službo na šoli, ki bo tem učencem nudila
strokovno pomoč pri pouku (integracijo kot metodo dela
v razredu) in po potrebi individualno delala z učenci, učitelji in
starši.
Hkrati je potrebno nadaljevati z integracijo otrok z motnjami
v razvoju v redno osnovnošolsko izobraževanje, za kar je
potrebno zagotoviti strokovne programe, ustrezne (prostorske, kadrovske, ipd.) pogoje za šolanje teh otrok ter ustrezno
zakonsko regulacijo.
Namesto sedanjega relativno statičnega razvrščanja otrok
z motnjami v razvoju se uvaja razvojno procesno razvrščanje
otrok s pomočjo individualnih in individualiziranih programov, ki so kompatibilni z otrokovim razvojem, učenjem in
možnostmi za doseganje postavljenih ciljev
Komisije za razvrščanje otrok in mladostnikov z motnjami
v razvoju bodo tako na osnovi diagnoze izdelale otrokov
individualni letni program. V komisijah bodo poleg strokovnjakov sodelovali tudi starši otrok in učitelji, ki bodo otroke
poučevali.
Učitelji, vzgojitelji in defektologi, ki bodo poučevali v oddelkih
redne osnovne šole, v katere bodo integrirani otroci z motnjami v razvoju, bodo za to delo ustrezno usposobljeni.
V prvi fazi bo potekala integracija otrok z motnjami v razvoju
na tistih šolah, ki izpolnjujejo pogoje za integracijo in kjer so
učitelji in svetovalni delavci pripravljeni delati v oddelkih,
v katere so integrirani otroci z motnjami v razvoju. Tem šolam
bo zagotovljena strokovna pomoč in supervizija pri reševanju
strokovnih dilem.
Nekateri temeljni pogoji, ki jih bo potrebno zagotoviti šolam,
ki bodo imele oddelke, v katere bodo integrirani otroci z motnjami v razvoju, so še:
- dodatno število pedagoških in svetovalnih delavcev
(odvisno od števila integriranih otrok, vrste motenj in težav),
ki bodo poučevali v oddelku ali zunaj oddelka,
- zmanjšanje števila otrok v oddelku, v katerega so integrirani otroci z motnjami v razvoju.
6. Učitelji
V osnovni šoli poučujejo učitelji razrednega in predmetnega
pouka.
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•V prvem obdobju poučuje učitelj razrednega pouka. Glede na
to, da po novem v prvi razred vstopajo mlajši otroci kot do
sedaj, kot drugi učitelj lahko poučuje tudi vzgojitelj predšolskih otrok. Pri pouku vzgojnih predmetov lahko z učiteljem
razrednega pouka sodeluje tudi učitelj predmetnega pouka
V drugem vzgojno-izobraževalnem obdobju poučujejo učitelji razrednega pouka in učitelji predmetnega pouka. Delež
učiteljev predmetnega pouka se od 4. do 6. razreda povečuje
postopoma.
V tretjem vzgojno-izobraževalnem obdobju poučujejo učitelji predmetnega pouka.
V oddelku, v katerega so vključeni otroci z motnjami v razvoju, lahko te otroke poučuje tudi defektolog.
IV. FINANČNE POSLEDICE
Ocene finančnih posledic uveljavitve zakona upoštevajo
nekatere izhodiščne predpostavke:
- ocene so pripravljene ob upoštevanju povprečnih cen in
plačnega sistema, ki velja v letu 1994,
- predpostavljena je racionalna izraba obstoječega šolskega
prostora (upoštevaje prostor v izgradnji) ter po potrebi tudi
razpoložljivega prostora v vrtcih,
- upoštevan je obstoječi materialni standard na področju
osnovnega izobraževanja.
Zakon uvaja nekaj novih elementov, ki zahtevajo povečanje
sredstev za osnovnošolsko izobraževanje v naslednjih primerih:
a) Zgodnejše vključevanje otrok v 1. razred osnovne šole in
podaljšano bivanje
V prehodnem obdobju, od leta 1997 do leta 2000, so zaradi
prostovoljnosti zgodnejšega vključevanja otrok v osnovno
šolo ter različnega tempa ter stopnje pripravljenosti osnovnih
šol na nove načine delovanja finančne posledice izredno
težko predvidljive.
Vključitev vseh otrok, starih 6 let, v 1. razred osnovne šole ter
istočasna organizacija podaljšanega bivanja zanje, bi ob asistenci dodatne učiteljice po oceni letno zahtevala okrog 2,9
milijarde tolarjev, od tega 2,6 milijarde za plače ter 0,3 milijarde za materialne stroške.
Ob spremenjenem načinu dela v osnovni šoli bo v slovenskem
prostoru potrebno bolj enakomerno in v večjem obsegu organizirati tudi oddelke podaljšanega bivanja, da bi postopno, do
leta 2000 dosegli 30 % vključenost otrok v oddelke podaljšanega bivanja od 2. do 4. razreda ter 20 % vključenost učencev
v te oddelke od 5. do 6. razreda. Da bi zagotovili to možnost,
bi morali zagotoviti dodatnih 1,6 milijarde tolarjev.
Ob postopni razširitvi zgodnejšega vključevanja otrok
v osnovno šolo in postopnem povečevanju vključenosti otrok
v podaljšano bivanje, bi ti stroški seveda nastajali postopno in
v daljšem- štiriletnem obdobju, od leta 1997 do 2000. Bili bi
v neposredni odvisnosti od števila novonastalih oddelkov 1.
razreda in oddelkov podaljšanega bivanja v posameznem
šolskem letu.
b) Spremembe v obsegu predmetnika, izbirnost predmetov
ter nivojski pouk
V zadnji triadi 9-letnega osnovnošolskega izobraževanja so
predvidene spremembe v izvajanju izobraževalnega programa, ki bodo zahtevale tudi povečan obseg sredstev. Ocenjujemo, da bo predmetnik po obsegu večji, prav tako bo
možnost izbire učencev v okviru izbirnih predmetov v majhnih
šolah zahtevala dodatne skupine pri pouku posameznih predmetov glede na že oblikovano število oddelkov. Oblikovanje
skupin za nivojski pouk bo prav tako odvisna od velikosti šol
in možnosti združevanja skupin iz različnih oddelkov.
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Ocenjujemo, da se bodo zaradi velikega števila majhnih
v Sloveniji ti stroški za celotno triado gibali okrog 1,9 milija
tolarjev. Nastajali bodo postopoma, v obdobju od leta 2003
2007 v odvisnosti od postopnosti vključevanja otrok v
osnovno šolo in njihovega sukcesivnega prehajanja v
razrede. Ker je zaradi močnega upadanja živorojenih geni
cij v prihodnje pričakovati znižanje stroškov za redno del
nost osnovne šole, te obveznosti v globalu javne porab«
bodo zahtevale dodatnih sredstev.
c) Deseto leto osnovnošolskega izobraževanja predst'
novost, ki bo lahko najprej uveljavljena v šolskem letu #
2008. Število vključenih v tak program je težko napovedali
pa odvisno od učinkovitosti šolanja otrok v predhodnih r&
dih osnovne šole ter od ambicij učencev glede bolj*®1
učnega uspeha. Ocena potrebnih sredstev torej temelji I'
predpostavki, da bo letno v 10. leto izobraževanja vkljuć'J
okroa 5% ene generacije
aeneraciie otrok
vkliučevf!
okrog
otrok. PostoDnost
Postopnost vključev»v
■g
otrok v novo osnovno šolo bo tudi ta strošek (cca 300 rn«
"Z
nov SIT) razporedila v daljšem obdobju in iz že omenje^
razloga ne bo pomenil dodatne obremenitve proračunov ,

,
.
.
.
s

nn
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d) Uveljavitev zahteve po visokošolski izobrazbi vseh stro*J
nih delavcev v osnovnem šolstvu, bo zaradi sedanje, "1
kvalifikacijske strukture zaposlenih (le okrog 8% jih Z C
visoko strokovno izobrazbo), povezana s postopnim pov^
vanjem stroškov dela. Dinamika povečevanja teh stroške1,] 2
odvisna od hitrosti zamenjave in nadomeščanja kadrog u
odlivov (naravni odliv in fluktuacija) z visoko usposoblje'S
strokovnimi kadri ter od hitrosti in števila diplomantov-^ l.
nih študentov, učiteljev iz osnovnih šol. Bati se je, j k
ugotovljenem 3,85% letnem odlivu kadrov iz šolstva I®' j p
zaradi razmer na trgu delovne sile ter omejenih izobražuj
nih kapacitet ne bo mogoče nadomščati z visoko uspos0e"!
nimi kadri v enakem obsegu. Nadomestitev vseh ući' l
z učitelji z visoko stopnjo izobrazbe, bi po oceni letno z*n
vala največ okrog 150 milijonov tolarjev.
S
..u n
Sklenemo lahko, da bo finančni učinek nove osnovno^ o
zakonodaje najmočneje izražen v šolskih letih 1997/199®}
2000/2001. Ker se bo v tem obdobju število rednih odd«'
osnovne šole postopno že pričelo zniževati, smo t"J,
finančni oceni upoštevali in predvidevamo, da bo "
obdobju dodatno potrebnih le 3,8 milijarde tolarjev ali
S
trenutnega globala sredstev za plače in materialne str® ji
v osnovni šoli.
Letno ocenjujemo naslednje poraste sredstev:
Šol. I. 1997/1998 : 1.080 mio SIT ali 3,2% sredstev osn°"'
šole
1998/1999 : 1.070 mio SIT ali 3,1% sredstev osn0'"
šote
1999/2000 : 1.300 mio SIT ali 3,8% sredstev osn«
šole
,jt
2000/2001 : 300 mio SIT ali 0,9% sredstev osnovn«

(j

V
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s
v
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BESEDILO ČLENOV
I. TEMELJNE DOLOČBE
1. člen
(vsebina zakona)
Ta zakon ureja osnovnošolsko izobraževanje, ki ga
javne in zasebne osnovne šole ali se izvaja kot izobraž®
na domu.
2. člen
(cilji izobraževanja)
Cilji osnovnošolskega izobraževanja so:
- zagotavljanje splošne izobrazbe vsemu prebivalstvu.
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~ vspodbujanje skladnega, spoznavnega, čustvenega in socialnega razvoja posameznika;
~ razvijanje sposobnosti za razumevanje in izraženje v materam jeziku;
~ doseganje mednarodno primerljivih standardov znanja in
Pridobivanje znanj za nadaljevanje šolanja;
~ pridobivanje splošnih in uporabnih znanj, ki omogočajo
samostojno, učinkovito in ustvarjalno soočanje z družbenim
i" naravnim okoljem in razvijanje kritične moči razsojanja;
~ omogočanje osebnostnega razvoja učencev v skladu z njihovimi sposobnostmi' in zakonitostmi razvoja;
- razvijanje in ohranjanje lastne kulturne tradicije;
~ seznanjanje z drugimi kulturami in učenje tujih jezikov;
~ vzgajanje za medsebojno strpnost, spoštovanje drugačnosti in sodelovanje z drugimi, spoštovanje človekovih pravic in
temeljnih
svoboščin in s tem razvijanje sposobnosti za življen
ie v demokratični družbi;
- razvijanje nadarjenosti in umetniškega doživljanja in izražan
ia; - oblikovanje in spodbujanje zdravega načina življenja in
odgovornega odnosa do naravnega okolja,

J
i

3. člen
(trajanje)

Za otroke slovenskih državljanov, ki prebivajo v Republiki
Sloveniji in katerih materni jezik ni slovenski jezik, se v skladu
z mednarodnimi pogodbami organizira pouk njihovega
maternega jezika in kulture.
9. člen
(pravice romske skupnosti)
Osnovnošolsko izobraževanje pripadnikov romske skupnosti
v Republiki Sloveniji se izvaja v skladu s tem zakonom in
drugimi predpisi.
10. člen
(tuji državljani)
Otroci, ki so tuji državljani oziroma osebe brez državljanstva
in prebivajo v Republiki Sloveniji, imajo pravico do obveznega
osnovnošolskega izobraževanja pod enakimi pogoji kot
državljani Republike Slovenije.
Za otroke iz prejšnjega odstavka se organizira pouk maternega jezika in kulture v skladu z mednarodnimi pogodbami.
11. člen
(otroci z motnjami v razvoju)

jil Obvezno osnovnošolsko izobraževanje traja 9 let.
2 vstopom v 1. razred osnovne šole otrok pridobi status
učenca.
^Cenec zaključi osnovnošolsko izobraževanje, ko uspešno
konča deveti razred.Učenec izpolni osnovnošolsko obveznost
j Po devetih letih izobraževanja.
i
.||'

4. člen
(Izpolnitev osnovnošolske obveznosti)

Starši,
skrbniki in druge osebe, pri katerih je otrok v oskrbi (v
n
ls»i 0,
adaljnjem besedilu: starši), morajo zagotoviti, da njihov
I# rok izpolni osnovnošolsko obveznost.
5. člen
(pravica do izbire oblik izobraževanja)

Otrokom z motnjami v razvoju morajo biti zagotovljeni pogoji
za njihovo izobraževanje v skladu s tem zakonom in drugimi
predpisi, ki urejajo izobraževanje teh otrok.
Otrokom z motnjami v razvoju, ki so vključeni v osnovno šolo,
morajo biti zagotovljeni pogoji za izobraževanje po individualiziranih programih.
12. člen
(učenci s specifičnimi učnimi težavami, posebej nadarjeni
učenci)
Šola mora učencem s specifičnimi učnimi težavami in posebej nadarjenim učencem prilagoditi vsebino, metode in oblike
dela.
13. člen
(zdravstveno varstvo učencev)

,ji $'arši
imajo pravico izbrati osnovnošolsko izobraževanje svoI"1 otrok v javni ali zasebni šoli ali kot izobraževanje na domu.
6. člen
(učni jezik)
^'ni jezik v osnovni šoli je slovenščina.
H V* osnovnih šolah na območjih, kjer prebivajo pripadniki slo|V)t ^n-skega naroda in pripadniki italijanske narodne skupnoin so opredeljena kot narodno mešana območja, se učenci
jo1 . »olah s slovenskim učnim jezikom obvezno učijo italijanski
učenci v šolah z italijanskim učnim jezikom pa obvezno
Sl
°venski jezik.
osnovnih šolah na območjih, kjer prebivajo pripadniki slo~skega naroda in madžarske narodne skupnosti in so
Predeljena kot narodno mešana območja, se v skladu
Posebnim zakonom organizira osnovnošolsko izobraževale v slovenskem in madžarskem jeziku.

6n

7. člen
(varstvo pravic manjšin)
'i'
ai1 Va«stvo posebnih pravic italijanske in madžarske narodne
*upnosti na področju osnovnošolskega izobraževanja ureja
'akon.
8. člen
(dopolnilno izobraževanje)
2a" otroke slovenskih izseljencev in zdomcev (varianta: Slon
„_
svetu) 3C
se vv uitavan,
državah, rsjci
kjer pi
prebivajo,
skladu zc. medHa cev po
^ OVC7IU/
cuivaju, vv orviauu
imcudn rni 0
ku[t°
'
P
9°dbami
organizira
pouk
maternega
jezika in
"ure.

Osnovna šola mora sodelovati z zdravstvenimi zavodi pri
izvajanju zdravstvenega varstva učencev, zlasti pri izvedbi
obveznih zdravniških pregledov za otroke, vpisane v prvi
razred, rednih sistematičnih zdravstvenih pregledov v času
šolanja in cepljenj.
II. PROGRAM IN ORGANIZACIJA DELA V OSNOVNI ŠOLI
1.) Program osnovnošolskega izobraževanja
14. člen
(program osnovne šole)
Program osnovnošolskega izobraževanja obsega obvezni
program in razširjeni program (v nadaljnjem besedilu: program osnovne šole).
15. člen
(obvezni program)
Obvezni program obsega obvezne predmete, izbirne predmete in ure oddelčne skupnosti.
16. člen
(obvezni predmeti)
Osnovna šola mora za vse učence izvajati pouk iz naslednjih
obveznih predmetov: slovenskega jezika oziroma italijanskega ali madžarskega jezika na narodno mešanih območjih
(v nadaljnjem besedilu: materni jezik), tujega jezika, zgodovine, zemljepisa, etike in družbe, matematike, kemije, biologije, fizike, likovne vzgoje, glasbene vzgoje, športne vzgoje,
tehnične vzgoje in gospodinjstva.
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26. člen
(zasebne šole)

Obvezni predmeti se lahko povezujejo in združujejo v predmetna področja.

Zasebna šola določi program osnovne šole v skladu s svoj'
akti.

17. člen
(izbirni predmeti)
Poleg obveznih predmetov mora osnovna šola za učence 7.,
8. in 9. razreda izvajati pouk iz izbirnih predmetov družboslovno-humanističnega sklopa in naravoslovno-tehničnega
sklopa.
Šola izvaja pouk najmanj treh izbirnih predmetov iz posameznega sklopa. V okviru družboslovno-humanističnega sklopa
mora šola ponuditi pouk tujega jezika (varianta: ter religije in
etike).
Šole z enim ali dvema oddelkoma učencev v 7., 8. in 9. razredu
lahko izvajajo pouk dveh izbirnih predmetov iz posameznega
sklopa.
Učenec mora med izbirnimi predmeti izbrati 3 predmete, od
tega največ 2 predmeta iz posameznega sklopa.
18. člen
(oddelčna skupnost)
Pri urah oddelčne skupnosti učenci skupaj z razrednikom
obravnavajo vprašanja, povezana z delom in življenjem
učencev.

Zasebna osnovna šola mora izvajati pouk iz naslednjih obvi
nih predmetov: maternega jezika, matematike, tujega jez#
zgodovine, etike in družbe, športne vzgoje, vsaj enega oi
voslovnega in enega družboslovnega predmeta in vsaj en!)
s<
predmeta s področja umetnosti.

Zasebne šole, ki izvajajo program osnovne šole po posetK" p<
pedagoških načelih (Steiner, Decroly, Montessori ipd.), la^
oblikujejo program osnovne šole ne glede na določbo pi*
njega odstavka tega člena v skladu s temi načeli.
2.) Predmetnik in učni načrt

T«
v
ot
1
S predmetnikom se določijo letno in tedensko število K
pouka posameznih predmetov oziroma predmetnih podroj
število ur oddelčne skupnosti in minimalno število ur, pot^ Ul
nih za uresničevanje učnega načrta.
27. člen
(predmetnik in učni načrt)

Z učnim načrtom se določijo vsebina predmetov ali predrt11*1'
nih področij, standardi znanj in cilji pouka pri predmeti" 6
predmetnih področjih.

19. člen
(razširjeni program)

28. člen
(zasebne šole)

Razširjeni program obsega podaljšano bivanje, dodatni pouk.
dopolnilni pouk in interesne dejavnosti.
20. člen
(podaljšano bivanje)
Osnovna šola organizira podaljšano bivanje za učence od
prvega do šestega razreda.
V času podaljšanega bivanja se učenci učijo, opravljajo
domače naloge in druge obveznosti in sodelujejo pri kulturnih, športnih, umetniških in drugih dejavnostih.
21. člen
(dodatni pouk)
Dodatni pouk se organizira za učence, ki pri posameznih
predmetih presegajo določene standarde znanja.
22. člen
(dopolnilni pouk)
Dopolnilni pouk se organizira za učence, ki potrebujejo
pomoč pri učenju.
23. člen
(interesne dejavnosti)
Za razvijanje različih interesov učencev osnovna šola organizira interesne dejavnosti, ki jih določi z letnim delovnim načrtom.
24. člen
(prostovoljnost razširjenega programa za učence)
V podaljšano bivanje, dodatni in dopolnilni pouk ter interesne
dejavnosti, ki jih organizira osnovna šola, se učenci vključujejo prostovoljno.

Program zasebne osnovne šole mora pri predmetih iz
gega odstavka 26. člena tega zakona zagotavljati učenoj
doseganje vsaj enakovrednega izobrazbenega standarda,™.
ga zagotavlja program javne osnovne šole.
J
■K
T)
Sli

3.) Načrtovanje dela v osnovni šoli
29. člen
(letni delovni načrt)

Ui
Z letnim delovnim načrtom se določijo vsebina, obsefl L
razporeditev vzgojno-izobraževalnega in drugega ° (tj
v skladu s predmetnikom in učnim načrtom in obseg, vseb'
in razporeditev interesnih in drugih dejavnosti, ki jih iz'
šola. Določi se delo šolske svetovalne službe in drugih
sWZ ^
delo šolske knjižnice, aktivnosti, s katerimi se šola vk'iUj,j»0!
v okolje, obseg dejavnosti s katerimi šola zagotavlja z« 0;
razvoj učencev, oblike sodelovanja s starši, strokovno _polnjevanje učiteljev in drugih delavcev, sodelovanje z
košolskimi zavodi, ki izobražujejo učitelje, raziskoval"' ^
institucijami, sodelovanje z zunanjimi sodelavci in
naloge, potrebne za uresničitev programa osnovne šole|t
Letni delovni načrt sprejme pristojni organ osnovne ^
n w
v skladu z zakonom in drugimi predpisi najkasneje do k°
meseca septembra v vsakem šolskem letu.
30. člen
(predstavitev šole)

V;
8

Osnovna šola mora učencem in staršem v posebni publi* ^!
predstaviti pravice in dolžnosti učencev ter značilnosti P v;
grama in organizacijo dela šole.
^
Obvezne dele publikacije določi minister.
4.) Organizacija osnovnošolskega izobraževanja

25. člen
(druge dejavnosti)

31. člen
(vzgojno-izobraževalna obdobja)

Osnovna šola lahko organizira tudi druge dejavnosti, ki jih
določi z letnim delovnim načrtom.

Osnovnošolsko izobraževanje se deli na tri vzgojno-i*0"'3P|
ževalna obdobja (v nadaljnjem besedilu: obdobja).
D<
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Prvo obdobje traja od 1. do 3. razreda.
Drugo
obdobje traja od 4. do 6. razreda.
Tr
etje obdobje traja od 7. do 9. razreda.
32. člen
(šolsko leto)
šolsko leto se začne 1. septembra in konča 31. avgusta,
šolsko leto se deli na ocenjevalna obdobja.
I

^ouk v šolskem letu traja največ 38 tednov po 5 dni v tednu.
' *iemoma lahko pouk v posameznem tednu traja 6 dni, če je
f 'ako določeno v letnem delovnem načrtu.
33. člen
(tedenska obveznost učencev)

V drugem obdobju poučuje:
- v 4. razredu učitelj razrednega pouka, tuji jezik in vzgojne
predmete pa tudi predmetni učitelj, vendar ne več kot 2 predmeta;
- v 5. razredu učitelj razrednega pouka, tuji jezik in vzgojne
predmete pa tudi predmetni učitelj, vendar ne več kot 3 predmete;
-v 6. razredu učitelj predmetnega pouka, lahko pa tudi
učitelj razrednega pouka.
V tretjem obdobju osnovne šole poučujejo učitelji predmetnega pouka.
V oddelku, v katerega so vključeni otroci z motnjami v razvoju, lahko te otroke poleg učitelja poučuje tudi defektolog
v skladu s posebnimi predpisi.

ve
' denska obveznost učencev po obveznem programu
* prvem obdobju je lahko največ 22 ur pouka, v drugem
II Jbdobju največ 26 ur pouka in v tretjem obdobju največ 30 ur
Pouka.
sr
^ a pouka traja praviloma 45 minut.

V oddelkih podaljšanega bivanja izvajajo vzgojno-lzobraževalno delo učitelji razrednega in predmetnega pouka, vzgojitelji predšolskih otrok, defektologi, pedagogi, psihologi in
socialni pedagogi.

.
*|(|

Določbe 31., 34., 35. in 36. člena, razen določbe osmega
odstavka 36. člena tega zakona, niso obvezne za zasebne
šole.

34. člen
(šolski koledar)
Razporeditev pouka, pouka proste dneve in trajanje ter razpo'ditev šolskih počitnic v šolskem letu določi minister s šol"""i koledarjem.

37. člen
(zasebne šole)

5.) Organizacija pouka
38. člen
(nivojski pouk)

35. člen
(razredi, oddelki, učne skupine)
s

J* novna šola izvaja vzgojno-izobraževalno delo po razredih,
°ddelkih in učnih skupinah.
|j®zred je vzgojno-izobraževalna celota, ki v skladu s predalnikom
in učnim načrtom obsega učno snov enega šol!k
ega leta.
,(^6nci posameznega razreda so razporejeni v oddelke.
8

ernoma so zaradi
majhnega
števila učenci
dveh ali več
i"|tai°*redov lahko razporejeni
v en kombiniran
oddelek.
«fc arad
»Do * a ' majhnega
števila učencev ni mogoče organizirati
razrec
rfOs 0vne
"h 'n oddelkih - majhne osnovne šole,
šole v zdr
avstvenih
organizacijah
in podobno,
ftossnovna šola organizira
individualno
ali skupinsko
vzgojno5i fl1 *°braževalno delo z učenci.

i?nkbrn°' ene9a al' ve^ razredov ali oddelkov so pri vzgojno° aževalnem delu lahko razporejeni v učne skupine.

V 8. in 9. razredu pri (varianta: maternem jeziku) matematiki in
pri tujem jeziku poteka nivojski pouk. Nivojski pouk poteka na
dveh ali več ravneh zahtevnosti.
Učenci se razporedijo na raven zahtevnosti ob zaključku 7.
razreda.
Učenec se odloči za raven zahtevnosti po posvetovanju z učitelji, šolsko svetovalno službo in starši na podlagi:
- doseženih rezultatov pri preverjanju znanja ob koncu drugega obdobja;
- učnega uspeha pri predmetu v 7. razredu.
39. člen
(prehajanje med nivoji)
Učenec lahko ob zaključku ocenjevalnih obdobij po posvetovanju s starši, učitelji in šolsko svetovalno službo spremeni
raven zahtevnosti.
V 9. razredu učenec lahko spremeni raven zahtevnosti na
podlagi ocen.
40. člen
(zasebne šole)

"llSdarde
,c
u

in normative za oblikovanje oddelkov in učnih
Pin določi minister.
36. člen
(izvajanje vzgojno—izobraževalnega dela)

Določbe 38. in 39. člena tega zakona niso obvezne za zasebne
osnovne šole.

c ,^9ojno-izobraževalno
u

'

delo v osnovni šoli obsega pouk in
9e oblike organiziranega dela z učenci.

III. VPIS

J°ino-izobraževalno delo v osnovni šoli opravljajo učitelji,
'°valni delavci in drugi strokovni delavci.
PoJem

obdobju osnovne šole poučuje učitelj razrednega

41. člen
(vpis)
Osnovna šola vpisuje otroke v prvi razred v mesecu februarju
za naslednje šolsko leto.

razredu osnovne šole lahko hkrati poučujeta dva
Kot
s *
poučuje
tudi ur
vzgojitelj
^C
Kih otrok.drugi
Drugiučitelj
učiteljlahko
poučuje
polovico
pouka. pred-

42. člen
(pogoji za vpis)

>°uku vzgojnih predmetov lahko z učiteljem razrednega
^ *a sodeluje tudi učitelj predmetnega pouka.

Starši morajo v prvi razred osnovne šole vpisati otroke, ki
bodo v koledarskem letu, v katerem bodo začeli obiskovati
šolo, dopolnili starost 6 let.
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Otroku se lahko pričetek šolanja na predlog staršev ali zdravstvene službe odloži za eno leto, če se ugotovi, da otrok ni
pripravljen za vstop v šolo.
43. člen
(ugotavljanje pripravljenosti)
Ob vpisu otroka v osnovno šolo se lahko na željo staršev
ugotavlja pripravljenost otroka za vstop v šolo.
Če starši predlagajo odložitev šolanja, ker menijo, da njihov
otrok ni pripravljen za vstop v šolo, oziroma če odložitev
šolanja predlaga zdravstvena služba, je ugotavljanje pripravljenosti otroka za vstop v šolo obvezno. Pripravljenost otroka
za vstop v šolo ugotavlja komisija, ki jo imenuje ravnatelj.
Komisijo sestavljajo šolski zdravnik, psiholog, pedagog, vzgojitelj ali učitelj.
O ugotovitvah komisije morajo biti starši obveščeni najmanj
tri mesece pred začetkom šole.
Na odločitev komisije iz tretjega odstavka je možna pritožba
na komisijo, ki jo imenuje minister.
44. člen
(odložitev šolanja)
Učencu se med šolskim letom v prvem razredu lahko na
predlog šolske svetovalne službe ali šolske zdravstvene
službe v soglasju s starši iz zdravstvenih in drugih razlogov
odloži šolanje za eno leto.
O odložitvi šolanja odloča komisija, ki jo imenuje ravnatelj.
Komisijo sestavljajo šolski zdravnik, psiholog, pedagog, vzgojitelj ali učitelj.
Na odločitev komisije iz prejšnjega odstavka je možna pritožba na komisijo, ki jo imenuje minister.
45. člen
(šolski okoliš)
Starši imajo pravico vpisati otroka v osnovno šolo v šolskem
okolišu, v katerem otrok stalno prebiva. V drugo osnovno šolo
lahko starši vpišejo otroka, če ta šola s tem soglaša.
Med šolanjem lahko učenec prestopi na drugo osnovno šolo,
če ta šola s tem soglaša.
Če učenec želi prestopiti iz zasebne šole v javno šolo, ga je
javna šola v šolskem okolišu, v katerem učenec stalno prebiva. dolžna sprejeti.
Določbe prvega odstavka tega člena niso obvezne za zasebne
osnovne šole
IV. PRAVICE IN DOLŽNOSTI UČENCEV V OSNOVNI ŠOLI
46. člen
(obiskovanje pouka)
Učenec ima pravico obiskovati pouk in se udeleževati dejavnosti, ki jih organizira osnovna šola.
Učenec mora redno obiskovati pouk v okviru obveznega programa in izpolnjevati obveznosti in naloge, določene z akti
osnovne šole.
47. člen
(vzporedno izobraževanje, vrhunski športniki)
Učencem, ki se vzporedno izobražujejo, in vrhunskim športnikom se lahko prilagodi opravljanje obveznosti na način, ki ga
določi minister.
72

48. člen
(oprostitev)
Učenec je iz zdravstvenih razlogov lahko oproščen sodeK
nja pri posameznih oblikah vzgojno-izobraževalnega i pr
v šoli.
49. člen
(izostanki)
Starši morajo ob vsakem izostanku učenca šoli sport
vzrok izostanka.

Učenec lahko izostane od pouka, ne da bi starši sport
vzrok izostanka, če njegov izostanek vnaprej napovejo
0<
dar ne več kot pet dni v šolskem letu.
Ravnatelj lahko na željo staršev iz opravičljivih razi"
dovoli učencu daljši izostanek od pouka.
50. člen
(prešolanje)
Učenec osnovne šole ne more biti izključen iz šole, doki'
šoloobvezen.
Če je iz učnih ali vzgojnih razlogov potrebno, lahko osntj
šola v soglasju ali na zahtevo staršev vključi učenca v d'"
osnovno šolo, če ta s tem soglaša.
Če šola ne more zagotoviti prešolanja učenca, o tem <$
komisija, ki jo imenuje minister.

Komisija si mora pred odločitvijo o prešolanju u#
obvezno pridobiti mnenje staršev in ravnatelja osnovne"'.]
v katero naj bi se učenec prešolal.
Odločitev komisije je dokončna.
51. člen
(podaljšanje statusa učenca)

it,

Učenec, ki v devetih letih ni končal osnovnošolskega W |V
ževanja, sme nadaljevati šolanje še 2 leti in tako obdrži s« !°t
učenca. Če učenec iz prvega odstavka z neprimernim "■ 'v,
som ovira vzgojno-izobraževalno delo, lahko ravnat^
Pr
predlog učiteljskega zbora ne glede na določilo
odstavka tega člena med šolskim letom oziroma ob K'1
šolskega leta odloči, da učenec ne sme več obisK
osnovne šole.
Učenec iz prvega odstavka tega člena obdrži status ui<tudi, če nadalju)e šolanje kot odrasel.
52. člen
(brezplačen prevoz)
Učenec ima pravico do brezplačnega prevoza, če je nj^
prebivališče oddaljeno več kot štiri kilometre od os"
šole.
Učenec ima pravico do brezplačnega prevoza ne 9le
oddaljenost njegovega prebivališča od osnovne šole,.
stojni organ za preventivo v cestnem prometu ugotovi,
ogrožena varnost učenca na poti v šolo.

1
Učenec, ki obiskuje osnovno šolo zunaj šolskega oKJj
re
v katerem prebiva, ima pravico do povračila stroškov p y) ^
v višini, ki bi mu pripadala, če bi obiskoval osnovno
v šolskem okolišu, v katerem prebiva.
j*
O načinu prevoza se osnovna šola dogovori s starši in 1°
skupnostjo.

Otroci z motnjami v razvoju imajo pravico do brezpie^l
prevoza ne glede na oddaljenost njihovega prebivali'1'
osnovne šole.
i01
avic" »I
Če učencu ni mogoče zagotoviti prevoza, ima prav
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brezplačne oskrbe v kraju izobraževanja in pravico do brezplačnega prevoza domov ob pouka prostih dnevih.

Ob koncu prvega obdobja se preverja znanje učencev iz
maternega jezika in matematike.

" Osnovna šola mora učencem, ki morajo čakati na organiziran
Prevoz, zagotoviti varstvo.

Ob koncu drugega obdobja se preverja znanje učencev iz
maternega jezika, matematike in tujega jezika.

53. člen
(prehrana)

Znanje učencev ob koncu prvega in drugega obdobja po
standardardiziranem postopku preverja osnovna šola sama.
Rezultati preverjanja znanja so dodatna informacija o doseženem znanju učencev.

Osnovna šola za vse jjčence organizira vsaj en obrok hrane
^evno.
54. člen
(pohvale in nagrade)
Atence, ki se odlikujejo s svojim znanjem ali drugim delom,
Osnovna šola pohvali oziroma nagradi.
55. člen
(izvršilni predpis o pravicah in dolžnostih učencev)
pravice in dolžnosti učencev, postopek uveljavljanja pravic,
Jagrajevanje in izrekanje ukrepov za kršitve podrobneje
°oloči minister.
56. člen
(zasebne šole)
J°'očbe 54. in 55. člena tega zakona niso obvezne za zasebne
®oie.
K'PREVERJANJE, ocenjevanje in napredovanje
Vencev

Ob koncu tretjega obdobja šola po standardiziranem
postopku v sodelovanju z zunanjimi ocenjevalci preverja znanje učencev iz maternega jezika, matematike, tujega jezika in
iz dveh obveznih predmetov (v nadaljnjem besedilu: zaključno preverjanje znanja).
Dva obvezna predmeta, od katerih je eden naravoslovni, drugi
pa družboslovni, izbere učenec.
61. člen
(organizacija preverjanja znanja)
Nacionalne preizkuse znanja pripravi Republiški izpitni
center.
Varianta:
Preverjanje znanja učencev ob koncu posameznih obdobij iz
prejšnjega člena se opravi istočasno za vse učence v Republiki Sloveniji.
2.) Ugovor na oceno
62. člen
(ugovor na oceno)

'•) Preverjanje in ocenjevanje
57. člen
(načini ocenjevanja)
itev"'8 u'encev

se v osnovni

Soli ocenjuje opisno oziroma

.'g P^em obdobju osnovne šole se učenčevo znanje ocenjuje
Pisno.
M drugem obdobju osnovne šole se učenčevo znanje pri vseh
dmetih ocenjuje številčno in opisno.
|y.
petjem obdobju osnovne šole se učenčevo znanje ocenjuje

Če učenec in starši menijo, da je bil učenec ob koncu pouka
v šolskem letu ali pri zaključnem preverjanju znanja nepravilno ocenjen, lahko starši v treh dneh po prejemu spričevala
oziroma obvestila o doseženih ocenah na zaključnem preverjanju znanja pri ravnatelju vložijo obrazložen ugovor.
Ravnatelj najpozneje v treh dneh po prejemu ugovora imenuje komisijo. Med člani komisije mora biti vsaj en član, ki ni
zaposlen v šoli.
Če komisija ugotovi, da je ocena učenca ob koncu pouka
v šolskem letu neustrezna, učenca ponovno oceni. Ocena
komisije je dokončna.
Če komisija ugotovi, da je pri ocenjevanju na zaključnem
preverjanju znanja prišlo do pisne ali računske napake oziroma napake v metodologiji ocenjevanja, se postopek ocenjevanja ponovi. Ocena komisije je dokončna.

58. člen
(obveščenost o oceni)
omo oti
nia'19tein'i ocenjevanja
9 učencu
sodelovanje pri načrtovanju preverjaznanja.

3.) Napredovanje iz razreda v razred
63. člen
(napredovanje)

J^tenec mora biti seznanjen z oceno.
59. člen
(obveščanje o uspehu)

Učenci napredujejo v naslednji razred, če so ob koncu šolskega leta pozitivno ocenjeni iz vseh predmetov.

a ob <oncu
J'1 Va"ar1še
*Vna
^°'obvesti
' o učnem
vsakega
obdobja
pisno
uspehuocenjevalnega
učenca.
^
ili' uA'c )rvern razredu osnovne šole je obvestilo o učnem uspehu
v0! ®nca med šolskim letom lahko tudi samo ustno.

Učenci v prvem in drugem obdobju razredov ne ponavljajo.
Ne glede na določbo prejšnjega odstavka lahko učenec zaradi
slabšega učnega uspeha, ki je posledica daljše odsotnosti,
bolezni, preselitve, ali zaradi drugih opravičljivih razlogov
ponavlja razred, če to zahtevajo njegovi starši oziroma ponavlja razred na predlog učitelja in šolske svetovalne službe
v soglasju s starši.

ei

gr- Šolskim letom dobijo starši obvestila o uspehu učenca.
/ 0 Br,*aključku razreda dobijo učenci spričevala, v katerih so
e za posamezne predmete in ocena splošnega uspeha.

64. člen
(popravni izpit)

60. člen
(preverjanje znanja ob koncu obdobij)
°bk(
on rn0ncu obdobij se znanje učencev obvezno preverja z naciju ' imi preizkusi znanja, s katerimi se preverjajo minimalni
"idardi znanja učencev.

Učenci, ki so v 7. in 8. razredu ob koncu pouka v šolskem letu
negativno ocenjeni iz največ dveh predmetov, do konca šolskega leta opravljajo popravni izpit. Popravni izpit lahko
opravljajo največ dvakrat v šolskem letu.
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Učenci 9. razreda lahko opravljajo popravni izpit tudi iz več
predmetov, iz katerih so ob koncu šolskega leta negativno
ocenjeni. Popravni izpit lahko opravljajo večkrat, najmanj
štirikrat v šolskem letu.
Če učenec popravnih izpitov ne opravi uspešno, ponavlja
razred.
65. člen
(uspešno dokončanje devetega razreda)
Učenec uspešno konča deveti razred, če ima pozitivne ocene
iz vseh predmetov devetega razreda in uspešno opravi zaključno preverjanje znanja.
66. člen
(uspešno opravljeno zaključno preverjanje znanja)
Učenec uspešno opravi zaključno preverjanje znanja, če je
pozitivno ocenjen iz vseh predmetov, iz katerih opravlja zaključno preverjanje znanja.
Učenec, ki je pri enem izmed predmetov, iz katerih opravlja
zaključno preverjanje znanja, dosegel najmanj 80 odstotkov
točk, potrebnih za pozitivno oceno pri tem predmetu, je pri
tem predmetu pozitivno ocenjen, če:
- ima pozitivne ocene iz vseh predmetov devetega razreda in
je vsaj pri enem izmed obveznih ali izbirnih predmetov na
koncu devetega razreda dosegel najmanj oceno dobro ali
- je pri ostalih predmetih, iz katerih je opravil zaključno
preverjanje znanja, pozitivno ocenjen in je vsaj pri enem
izmed teh predmetov dosegel najmanj oceno dobro.
Učenec, ki je pri dveh izmed predmetov, iz katerih opravlja
zaključno preverjanje znanja, dosegel najmanj 90 odstotkov
točk, potrebnih za pozitivno oceno pri teh predmetih, je pri
teh predmetih pozitivno ocenjen, če:
- ima pozitivne ocene iz vseh predmetov devetega razreda in
je vsaj pri dveh izmed obveznih ali izbirnih predmetov na
koncu devetega razreda dosegel najmanj oceno dobro ali
- je pri ostalih predmetih, iz katerih je opravil zaključno
preverjanje znanja, pozitivno ocenjen in je vsaj pri dveh izmed
teh predmetov dosegel najmanj oceno dobro.
Osnovna šola učenca obvesti o doseženih ocenah pri zaključnem preverjanju znanja.
Osnovna šola o doseženih ocenah učenca na podlagi 2. in 3.
odstavka tega člena obvesti gimnazije in druge splošne srednje šole, če to zahtevajo kot pogoj za vpis.
67. člen
(ponovno zaključno preverjanje znanja)
Učenci ima|o pravico do ponovnega zaključnega preverjanja
znanja.
68. člen
(deseto leto izobraževanja)
Učenci, ki niso uspešno opravili zaključnega preverjanja znanja, se lahko pred ponovnim zaključnim preverjanjem znanja
vključijo v deseto leto izobraževanja, ki ga organizira osnovna
šola sama ali v sodelovanju z drugimi osnovnimi šolami.
V deseto leto izobraževanja se lahko vključijo tudi učenci, ki
želijo izboljšati uspeh pri zaključnem preverjanju znanja.
V izobraževanje po prejšnjem odstavku se lahko vključijo tudi
učenci, ki uspešno končajo osnovnošolsko izobraževanje po
programih, ki se izvajajo po posebnih pedagoških načelih
(Steiner, Decroly, Montessori ipd.).
69. člen
(Izpit)
Učenci, ki zaradi bolezni ali drugih utemeljenih razlogov ne
morejo obiskovati pouka, lahko do konca šolskega leta opravljajo izpite iz posameznih predmetov.
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O utemeljenosti razlogov iz prejšnjega odstavka odloča ti
natelj.
70. člen
(izpitna komisija)
Popravni izpit in razredni izpit opravlja učenec pred izpit'
komisijo.
71. člen
(oprostitev)

U
JJoti
Učenec, ki je iz zdravstvenih razlogov v celoti oproščen so"
lovanja pri posameznem predmetu, se iz tega predmeta'
ocenjuje.
1l.
72. člen
(hitrejše napredovanje)
Nadarjenim učencem, ki dosegajo nadpovprečne rezuH*' ^
v učenju, mora osnovna šola na predlog staršev, učiteljeve1 ;e
šolske svetovalne službe omogočiti, da prej kot v devetih l "1
končajo osnovnošolsko izobraževanje in s tem izpol" '
osnovnošolsko obveznost.

O hitrejšem napredovanju učenca odloča učiteljski z^tar
v soglasju s starši.
^
K
73. člen
(izvršilni predpis o ocenjevanju in napredovanju učene'"tbv

Podrobnejše določbe o preverjanju in ocenjevanju znani8 C
napredovanju učencev iz razreda v razred izda minister, ko
Pk
74. člen
(zasebne šole)
Vi
Določbe 57. do 59. člena, 63. in 64. člena ter 69. do 73.
tega zakona niso obvezne za zasebne osnovne šole.
t
N
3'an

VI. SPRIČEVALA
75. člen
(spričevalo)
Osnovna šola izda učencu spričevalo ob koncu vsak1
razreda. Spričevalo je javna listina.
76. člen
(vsebina spričeval)

0

Vitif

Osnovna šola izda učencem od 1. do 3. razreda sprit®^ (
z opis-nimi ocenami in učencem od 4. do 9. razreda !
vala s številčnimi ocenami.
'i s
Zasebne šole določijo vsebino spričeval s svojimi akti. "«tc
1
77. člen
(zaključno spričevalo)
Osnovna šola izda učencem, ki zaključijo osnovnošolsko /t
braževanje, zaključna spričevala.
fOrB
iZ
V zaključno spričevalo se vpišejo učenčeve ocene Jk
razreda; ocene pri predmetih, iz katerih je bilo opra™l(t
zaključno preverjanje znanja, pa so v enakovrednem 5
sestavljene iz ocene predmeta v 9. razredu in ocene do '
žene pri zaključnem preverjanju znanja.
j Dr
78. člen
(potrdilo o izpolnjeni osnovnošolski obveznosti)
Učencu, ki je izpolnil osnovnošolsko obveznost, ni pa 0KOin«!|(
osnovnošolskega izobraževanja, osnovna šola izda P ' ,t
K
o izpolnjeni osnovnošolski obveznosti.
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79. člen
(izvršilni predpis o šolski dokumentaciji)

valo o izobraževanju na domu. Spričevalo o izobraževanju na
domu je javna listina.

^bino in obliko spričeval in drugih listin predpiše minister.
80. člen
(potrdilo, izdano v upravnem postopku)

VIII. IZOBRAŽEVANJE ODRASLIH

Primerih, ko je spričevalo izgubljeno ali uničeno in ni
"'anjen arhiv osnovne šole, ministrstvo, pristojno za šolstvo,
skladu z zakonom o splošnem upravnem postopku izda
I« °'rdilo, da je učenec obiskoval osnovno šolo.
f
11

Pri izdajanju spričeval o izobraževanju na domu se uporabljajo določbe od 76. do 80. člena tega zakona.

IZOBRAŽEVANJE NA DOMU

86. člen
(izobraževanje odraslih)
Osnovnošolsko izobraževanje odraslih se izvaja po programu
osnovne šole za odrasle.
Kot odrasli se lahko izobražujejo tisti, ki so izpolnili osnovnošolsko obveznost in niso zaključili osnovnošolskega izobraževanja.
«

81. člen
(pravica do izobraževanja na domu)

ii,
j J*i imajo pravico organizirati osnovnošolsko izobraževali svojih otrok na domu.

Izobraževanje odraslih se izvaja v skladu s tem zakonom tako,
da se prilagodijo organizacija, preverjanje, ocenjevanje,
napredovanje in časovna razporeditev pouka.

82. člen
(uveljavitev pravice do izobraževanja na domu)

Glede drugih pogojev za izvajanje osnovnega izobraževanja
odraslih se smiselno uporabljajo določbe tega zakona.

morajo najmanj tri mesece pred pričetkom šolskega
,, a,o izobraževanju na domu pisno obvestiti osnovno šolo,
eri je otrok vpisan.
'®stilo iz prejšnjega odstavka mora vsebovati: javno
[Bvni program, po katerem bo otrok opravljal osnovnošol,'zobraževanje na domu, ime in priimek otroka, kraj, kjer
izobraževanje potekalo, in ime in priimek oseb(e), ki
'"o) otroka poučevala(e).
Jjjjovna šola vodi dokumentacijo o izobraževanju učenca na
i#
83. člen
(preverjanje znanja)
^braževanjem
na domu mora učenec pridobiti vsaj enako6r
s,,srn
> izobrazbeni standard, kot ga zagotavlja obvezni projavne šole.
Rm
n
^ ec mora opravljati preverjanje znanja, na podlagi katese ugotovi doseženi standard znanja. Preverjanje znanja
4°Pravlla ob koncu vsakega šolskega leta. Doseženi stan»Sarfnan'a Prever'a osnovna šola, na katero je učenec
.Nh treh razredih se preverja znanje iz maternega jezika in
Patike.
4 e,r,e a
£^
9 do šestega razreda se preverja znanje iz materaa
lezika, matematike in prvega tujega jezika.
H^sedmega do devetega razreda se preverja znanje iz pred^ 0v iz drugega odstavka 26. člena tega zakona.
ne doseže standarda znanja za posamezni razred,
ij..Pravico do ponovnega preverjanja znanja pred pričetkom
/^njega šolskega leta.
n0^enec ponovnega preverjanja znanja ne opravi uspešno,
: Jojj * naslednjem šolskem letu nadaljevati osnovnošolsko
8o ®ževanje v javni ali zasebni osnovni šoli.
m
)S<
84. člen
(preverjanje znanja ob koncu obdobij)
srjanje znanja ob koncu obdobij se uporablja določba
tega zakona.
ii'
di»

85. člen
(spričevalo o izobraževanju na domu)
n Vna

°

šola, na katero je učenec vpisan, izda učencu spriče-

IX. ZBIRANJE IN VARSTVO OSEBNIH PODATKOV
87. člen
(uporaba predpisov o varstvu osebnih podatkov)
Osnovna šola zbira, obdeluje, shranjuje, posreduje in uporablja podatke, vsebovane v zbirkah podatkov, ki jih vodi v skladu
s predpisi o varstvu osebnih podatkov, če s tem zakonom ni
drugače določeno.
88. člen
(vrsta zbirk podatkov)
Osnovna šola vodi naslednje zbirke podatkov:
1. zbirko podatkov o učencih, vpisanih v osnovno šolo, in
njihovih starših;
2. zbirko podatkov o napredovanju učencev, izdanih spričevalih in drugih listinah;
3. zbirko podatkov o gibalnih sposobnostih in morfoloških
značilnostih učencev;
4. zbirko podatkov o učencih, ki potrebujejo pomoč oziroma
svetovanje.
Zbirka podatkov iz 1. točke tega člena obsega:
- podatke o učencu: ime in priimek, spol, datum, kraj in
državo rojstva, prebivališče in državljanstvo, zdravstvene
posebnosti, katerih poznavanje je nujno za učenčevo varnost
in za delo z učencem;
- podatke o starših: ime in priimek, naslov prebivališča,
telefonska številka, na katero je mogoče posredovati nujna
sporočila v času, ko je učenec v šoli.
Zbirka podatkov iz 2. točke tega člena poleg podatkov iz prve
alinee 1. točke tega člena obsega podatke o napredovanju
učenca in izdanih spričevalih in drugih listinah.
Zbirka podatkov iz 3. točke tega člena poleg podatkov iz prve
alinee 1. točke tega člena obsega še podatke o gibalnih
sposobnostih in morfoloških značilnostih učencev.
Varianta:
Zbirka podatkov iz 3. točke tega člena poleg podatkov iz prve
alinee 1. točke tega člena obsega še podatke o gibalnih
sposobnostih in morfoloških značilnostih učenca, ki se nanašajo na: telesno višino, voluminoznost telesa, hitrost alternativnih gibov, eksplozivno moč, koordinacijo gibanja telesa,
fizično vzdržljivost trupa, gibljivost, mišično vzdržljivost
ramenskega obroča in rok, sprintersko hitrost in vzdržljivost
v submaksimalnem kontinuiranem naprezanju.
Zbirka podatkov iz 4. točke tega člena poleg podatkov iz 1. in
2. točke tega člena obsega:
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- družinsko in socialno anamnezo;
- razvojno anamnezo;
- diagnostične postopke;
- postopke strokovne pomoči;
- strokovna mnenja drugih inštitucij: centrov za socialno
delo, zdravstvenih inštitucij domov, svetovalnih centrov oziroma vzgojnih posvetovalnic.
Osebni podatki iz 4. točke se zbirajo v soglasju s starši
oziroma skrbniki učencev, razen v primeru, ko je učenec
v družini ogrožen in ga je potrebno zavarovati.
Svetovalni delavci so podatke iz 4. točke tega člena dolžni
varovati kot poklicno skrivnost. Te podatke so kot poklicno
skrivnost dolžni varovati tudi drugi strokovni delavci, ki so jim
podatki posredovani zaradi narave njihovega dela.
89. člen
(način zbiranja podatkov)
Osnovna šola zbira podatke iz 1.,2.,3. in 4. točke prejšnjega
člena neposredno od posameznikov, na katere se podatki
nanašajo.
90. člen
(namen in uporaba zbirk podatkov)
Osebni podatki učencev iz zbirk podatkov iz 88. člena se
zbirajo, obdelujejo, shranjujejo in uporabljajo za potrebe
obveznega izobraževanja in posredujejo ministrstvu, pristojnemu za šolstvo, za izvajanje z zakonom določenih nalog.
Za potrebe znanstveno-raziskovalnega dela in pri izdelavi
statističnih analiz se smejo osebni podatki uporabljati in
objavljati tako, da identiteta učenca ni razvidna.
91. člen
(shranjevanje zbirk podatkov)
Zbirke podatkov o učencu, napredovanju, izdanih spričevalih
in drugih listinah se hranijo trajno, ostali podatki iz zbirk
podatkov, ki jih vodi osnovna šola, pa se hranijo eno leto po
zaključku šolanja učenca.
92. člen
(zbirke osebnih podatkov za otroke z motnjami v razvoju)
Zbirke osebnih podatkov za otroke z motnjami v razvoju, ki so
vključeni v osnovno šolo, določa poseben zakon.
93. člen
(izvršilni predpis)
Podrobnejša navodila o načinu zbiranja podatkov, o delavcih
šole, ki so pooblaščeni za uporabo podatkov, vsebovanih
v posameznih zbirkah, o načinu evidentiranja uporabe in
posredovanja osebnih podatkov, o načinu njihovega uničenja
po poteku roka uporabe in druge postopke in ukrepe zavarovanja podatkov predpiše minister.
X. NADZOR
94. člen
(nadzor)
Nadzor nad zakonitostjo dela osnovne šole in nadzor nad
izvajanjem vzgojno-izobraževalnega dela se opravlja
v skladu z zakonom o šolski inšpekciji.
XI. KAZENSKE DOLOČBE

96. člen
(starši)
Z denarno kaznijo od 10.000 tolarjev do 50.000 tolarjev se i
prekršek kaznujejo starši, če:

- ne vpišejo otroka v osnovno šolo v skladu z 42. členom tej
zakona,
lc
- ne zagotovijo otroku izpolnitve osnovnošolske obveznog.
XII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
97. člen
(izpopolnjevanje znanja)
Učitelji, ki bodo poučevali v prvem razredu osnovne šole ini ^
si pridobili ustrezno izobrazbo po študijskih programih, ki' kli
bili sprejeti pred uveljavitvijo tega zakona, morajo na podi«
posebnega programa za izpopolnjevanje izkazati znanj
potrebno za izvajanje programa osnovne šole po tem zakon

Če ni ustreznega visokošolskega programa za izpopolnjen
nje iz prejšnjega odstavka, določi program za pridobitev zn1
nja, potrebnega za izvajanje programa osnovne šole po te sr
zakonu, minister po predhodnem mnenju Sveta za visolfa'
šolstvo Republike Slovenije.
<li
Vključevanje v program za izpopolnjevanje se prične zagots
Ijati v okviru nenehnega strokovnega izobraževanja in usp"
sabljanja učiteljev najkasneje v šestih mesecih po uveljavil
tega zakona.
98. člen
(predmetnik in učni načrt)

60
Predmetnik in učni načrt v skladu s tem zakonom dol"'®'
pristojni organ najkasneje do 1. 9. 1996.
99.člen
(postopno izvajanje programa)

Izvajanje programa osnovne šole po tem zakonu se uvai ^
postopoma.
,e

V šolskih letih 1997/1998, 1998/1999 in 1999/2000 se laf ,
uvede na osnovnih šolah, ki imajo dovolj prijavljenih učenc^
in izpolnjujejo kadrovske, prostorske in druge pogoje in W t
za izvajanje programa dovoljenje ministra.
Pogoje iz prejšnjega odstavka, postopek ugotavljanja izp"^
njevanja pogojev in izdaje dovoljenja določi minister najK*
neje do 1. 9. 1996.
Do začetka šolskega leta 2000/2001 morajo (varianta: držaV!
in lokalne skupnosti zagotoviti) biti zagotovljeni pogoji
izvajanje osnovnošolskega izobraževanja po tem zakonu
vseh osnovnih šolah v državi.
100. člen
(prostovoljen vpis)
Starši lahko vpišejo otroke, ki bodo v koledarskih letih 1$i .
1998 in 1999 dopolnili 6 let, v 1. razred osnovne šole po t%0
zakonu prostovoljno.
6(,

95. člen
(odgovorna oseba)
Z denarno kaznijo od 50.000 tolarjev do 200.000 tolarjev se za
prekršek kaznuje odgovorna oseba osnovne šole, če:
76

- ne izvaja vzgojno-izobraževalnega dela v obsegu, ki !
določa predmetnik in učni načrt;
- ne izvaja vzgojno-izobraževalnega dela po letnem delo
nem načrtu;
- v nasprotju s tem zakonom odkloni vpis otroka iz svoje!l|£
okoliša;
- za nedoločen čas zaposli strokovnega delavca, ki ne izp<
njuje pogojev;
- ne vodi predpisanih zbirk podatkov.

Starši lahko vpišejo otroka po prejšnjem odstavku v
s 45. členom tega zakona.

poročevalec, št. 46

/
104. člen ■
(izvršilni predpisi)

101. ćlen
(izvajanje pouka za učence 6. razreda)
olskih letih 1997/1998, 1998/1999 in 1999/2000 se začne
jati pouk po programu osnovne šole v skladu s tem
>nom za vse učence 6. razreda na šolah, ki imajo dovoljej< Ministra in soglasje staršev.
0|

skem letu 2000/2001 se prične izvajati program iz prejš3a odstavka za vse učence v državi, ki so vpisani v 6. razred
ovne šole.

Izvršilne predpise po tem zakonu sprejme minister v enem
letu po uveljavitvi tega zakona.
Do uveljavitve predpisov iz prejšnjega odstavka se uporabljajo do sedaj veljavni izvršilni predpisi, razen določb, ki so
v nasprotju s tem zakonom.
105. člen
(predpisi, ki prenehajo veljati)
Z uveljavitvijo tega zakona prenehajo veljati:

102. člen
(zaključno preverjanje znanja)
Atence iz drugega odstavka 97. člena tega zakona se na
u 5. razreda opravi preverjanje znanja v skladu s tretjim
''avkom 60. člena tega zakona
"ici, ki so pričeli obiskovati prvi razred osnovne šole
<asneje
v šolskem letu 1994/1995, opravljajo zaključno
v
®rjanje znanja v skladu s tem zakonom prostovoljno.
Jci, ki bodo pričeli obiskovati prvi razred v šolskem letu
I j 5/1996 obvezno opravljajo zaključno preverjanje znanja
Ig "adu s tem zakonom,
ni
103. člen
(izpolnitev osnovnošolske obveznosti)
3i v

I® izpolnil osnovnošolsko obveznost po predpisih,
® nih do uveljavitve tega zakona, jo je izpolnil tudi
*"adu s tem zakonom.

- Zakon o osnovni šoli (Ur. I. SRS, št. 5/80, 29/86 in 31/86),
- Pravilnik o šolskem koledarju za osnovne, šole (Ur. I. SRS,
št. 20/80, 24/81, 24/83, 36/85, 36/86, Ur. I. RS, št. 22/90, 24/91 —
I in 36/93),
- Pravilnik o ocenjevanju in napredovanju učencev v osnovni
šoli (Ur. I. SRS, št. 20/80, 1/82 in 38/89),
- Pravilnik o pedagoški dokumentaciji v osnovni šoli (Ur. I.
SRS, št. 20/80, 16/82, 7/87 in Ur. I. RS, št. 44/92),
- Pravilnik o dokumentaciji za nostrifikacijo v tujini pridobljenih šolskih spričeval (Ur. I. SRS, št. 34/84 in 36/84),
- Pravilnik o stalnem izobraževanju in izpopolnjevanju delavcev v vzgojno-varstvenih organizacijah in osnovnih šolah
(Ur. I. SRS, št. 20/80),
- Sklep o sprejemu smernic za delo osnovnih šol in učnih
načrtov za pouk fakultativnih predmetov (Ur. I. SRS, št. 35/82),
- Sklep o delu programa življenja in dela osnovne šole (Ur. I.
SRS, št. 18/83).
106. člen
(veljavnost zakona)
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu
Republike Slovenije.

OBRAZLOŽITEV
y°9 Zakona o osnovni šoli v kar največji meri ohranja
\0 ,'°/eče sistemske in vsebinske rešitve v organizaciji in
i e osnovne šole. Spremembe so predlagane le tam, kjer
' obstajajo zelo tehtni razlogi. Zgledujejo se po sistemih
^ -j,- izobraževanja v drugih državah in zadevajo tiste
j ®°te. ki bi sicer lahko preprečevali ali zavirali kvalitetno,
°°no in učinkovito obvezno osnovnošolsko izobraževa3
u
' roiii^0norganizacij,
P°&teva priporočila
Sveta Evrope
in drugih
medrazvojne tendence
na tem
področju
in
, ">sfre ter kurikularne rešitve v številnih drugih državah,
'srn Pa niso
,9U zanemarjene pozitivne prvine našega šolskega
*-cmiicuiaijci/a
f/f t
c fft">a in "dobre
rešitve v šolski praksi.
Ir

°° 0 osnovni šoli je razdeljen na 12 poglavij.

o^*^eljne določbe
kon v temeljnih določbah opredeljuje osnovnošolsko izoPort3"'®' c'l/e izobraževanja ter trajanje izobraževanja, ki
i j tolfiuje od 8 na 9 let Starše zavezuje, da morajo zagoto1 P 0lnievan e
l osnovnošolske
obveznosti
otrok.
\H ssloPl°šni deklaraciji
o človekovih
pravicah,njihovih
ki določa,
da
llQ arši pravico pri izbiri vrste izobraževanja svojih otrok.
r
0d daie
Prav'co pripadnikom italijanske in madžarske
s u nostl
Vih
^
P
tako,jeziku.
da jimZakon
omogoča
organiziranje
pouka
^ °vem maternem
določa
tudi dopolnilno
im
anje
za
otroke
slovenskih
izseljencev
in
zdomcev,
r(,c® romske skupnosti, govori o tujih državljanih, posebno
eaVeposve
^a zdravemu,e telesnemu
razvoju učencev tako,
u e osnovne
*0d * '
S° k sodelovanju z zdravstvenimi
em' P" izvajanju zdravstvenega varstva učencev. Zakon
t'oi<
■ določbah zagotavlja tudi pogoje za izobraževanje
am v
*vaa,r"motn
' razvoju,
učencev
s specifičnimi
ter iposebej
nadarjenih
učencev.
Zakon naučnimi
novo

ureja zasebno šolstvo in izobraževanje na domu kot odsev
v vseh demokratičnih državah priznane in spoštovane pravice
staršev do svobodne izbire izobraževanja otrok.
2. Program In organizacija dela v osnovni šoli
S predlaganim zakonom želimo vsem učencem zagotoviti
splošno izobrazbo, ob tem pa jim ponuditi še primeren del
izbirnosti, to je predmetov, ki jih bodo izbrali v skladu z lastnimi interesi in pričakovanji. Zato zakon poleg obveznih predmetov uvaja tudi izbirne predmete, tudi v prihodnje pa ohranja varno in aktivno preživljanje preostalega časa, ki ga
učenci prebijejo v šoli, in sicer v obliki podaljšanega bivanja,
dodatnega pouka, dopolnilnega pouka, interesnih ter drugih
dejavnosti.
Določbe v zvezi s financiranjem obveznega programa
osnovne šole so vsebovane v predlogu Zakona o organizaciji
in financiranju vzgoje in izobraževanja Zakon na področju
financiranja predvideva, da se bodo sredstva za izvajanje
obveznega programa osnovne šole zagotavljala iz državnega
proračuna in sredstev lokalnih skupnosti. Sicer pa navedeni
zakon ureja pogoje za opravljanje, način upravljanja in financiranje celotnega področja vzgoje in izobraževanja.
Osnovnošolsko izobraževanje razdeljujemo na tri obdobja.
Šolsko leto, v primerjavi z dosedanjo ureditvijo ostaja nespremenjeno. Zakon določa ocenjevalna obdobja, s tem, da ne
omejuje njihovega števila. Opredeljena je največja tedenska
obveznost učencev, ki se od prvega razreda dalje postopoma
povečuje. Izvajanje vzgojno-izobraževalnega dela po razredih, oddelkih in učnih skupinah ohranja prejšnjo ureditev,
tako da razred ostaja osnovna vzgojno-izobraževalna celota.
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Zakon predvideva, da lahko v prvem razredu osnovne šole
hkrati poučujeta dva učitelja in da kot drugi učitelj lahko
poučuje tudi vzgojitelj predšolskih otrok. Njegovo poučevanje
je omejeno na polovico ur pouka. Na to določbo se navezuje
Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja,
ki v prvem razredu osnovne šole omogoča pripravniku opravljati naloge drugega učitelja, pod pogojem, da ima učitelj, ki
poučuje v tem razredu in je mentor pripravniku, najmanj naziv
svetovalec. Sicer pa v osnovni šoli od prvega do tretjega
razreda poučujejo učitelji razrednega pouka, od četrtega
razreda dalje pa v proces vzgoje in izobraževanja postopno
vstopajo tudi učitelji predmetnega pouka.
Določbe zakona o nivojskem pouku sledijo že uveljavljeni
praksi, ki so jo šole izvajale že do sedaj. Predviden je nivojski
pouk na dveh ali več ravneh zahtevnosti. Izvajanje števila
ravni zahtevnosti bo pogojeno s prostorskimi, kadrovskimi in
drugimi pogoji. Zakon dopušča fleksibilnost in prehajanje
med nivoji v osmem razredu, v devetem razredu pa bo sprememba ravni zahtevnosti odvisna od učenčevih ocen. Zasebnim šolam je prepuščena organizacija nivojskega pouka, torej
te določbe zanje niso obvezne.
3. Vpis
Glede starosti otrok ob pričetku šolanja smo sledili trendom
v svetu, zato se uvaja zgodnejši vstop v šolo. V osnovno šolo
se vpisujejo otroci, ki bodo v koledarskem letu vstopa v šolo
dopolnili 6 let. Zgodnejši vstop v šolo se bo uvajal postopoma
in to ob zagotavljanju nekaterih temeljnih pogojev:
- strokovno in vsebinsko pripravljenem kurikulumu za prvi
razred in za celotno prvo vzgojno-izobraževalno obdobje,
- ustrezno časovno in prostorsko organiziranem vzgojnoizobraževalnem procesu (upoštevaje tudi ergonomski vidik
opremljanja prostorov za 6-letne otroke),
- zagotovljenih kadrovskih pogojih (sprememba zahteva
enega in pol pedagoškega delavca na oddelek).
Tudi v prihodnje ohranjamo sistem šolskih okolišev, saj je
tendenca, da je otroku omogočen vpis v šolskem okolišu, kjer
prebiva. Učencem bo zagotovljena čim večja dostopnost šolskih okolišev z vzpostavitvijo javne mreže osnovnih šol. Merila
za javno mrežo osnovnih šol bo določil minister ob upoštevanju števila in starosti otrok na določenem območju, demografskih posebnosti območja ter specifičnosti poselitve.
4. Pravice in dolžnosti učencev v osnovni ioll
Zakon zavezuje učence k rednemu obiskovanju pouka,
določa oprostitev sodelovanja pri posameznih oblikah
vzgojno- izobraževalnega dela iz zdravstvenih razlogov,
glede izostankov pa na novo ureja pravico do petdnevne
odsotnosti od pouka. V zvezi s prešolanjem učencev iz učnih
ali iz vzgojnih razlogov smo v največji meri upoštevali pravice
učencev; le-ti ne morejo biti izključeni iz šole, dokler so
šoloobvezni. Povečuje se obseg pravic glede brezplačnega
prevoza učencev, katerih varnost na poti v šolo je ogrožena,
učencev, ki obiskujejo osnovno šolo zunaj šolskega okoliša,
povsem na novo pa je omogočen tudi prevoz ob koncu tedna
za učence z motnjami v telesnem in duševnem razvoju. Zakon
zavezuje šole, da organizirajo vsaj en obrok hrane dnevno,
kar pa seveda pomeni, da lahko šola organizira tudi več
obrokov, kot se to tudi že izvaja v praksi. Novost predstavlja
izvršilni predpis o pravicah in dolžnostih učencev, ki bo urejal
njihovo uveljavljanje kot tudi nagrajevanje in izrekanje
ukrepov.
5. Preverjanja, ocenjevanje In napredovanje učencev
Zakon določa ocenjevanje znanja po posameznih obdobjih
osnovne šole, to je prehod od opisnega k številčnemu ocenjevanju. Učencu omogoča sodelovanje pri načrtovanju preverjanja in ocenjevanja znanja. Opredeljena je obveznost obveščanja staršev o učnem uspehu učenca ob koncu ocenjevalnih
obdobij oziroma ob koncu šolskega leta.
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Na novo se uvaja preverjanje znanja ob koncu obdobij
posameznih predmetov. Znanje učencev ob koncu prvega
drugega obdobja po standardiziranem postopku prevet,
osnovna šola sama, ob koncu tretjega obdobja pa učen ,lrv <
opravljajo zaključno preverjanje znanja, pri katerem sodeh sl«
jejo zunanji ocenjevalci.
Vi
Učencem oziroma staršem je omogočen ugovor na oceno,t ln>lrll
menijo, da je bil učenec ob koncu pouka v šolskem letu ali P
zaključnem preverjanju znanja nepravilno ocenjen.

Učenci v prvem in drugem obdobju razredov ne ponavljaje
Učenci, ki so v sedmem in osmem razredu ob koncu pou*1 *l<
v šolskem letu negativno ocenjeni iz največ dveh predmete
do konca šolskega leta opravljajo popravni izpit, in sic*
največ dvakrat v šolskem letu. Opuščeno je torej napredoij Jt
nje z negativnimi ocenami, ki ga je dopuščal doseda
sistem. Če učenec popravnih izpitov ne opravi uspešfl".
ponavlja razred.
'

Učenec uspešno opravi zaključno preverjanje znanja, čei1^
pozitivno ocenjen iz vseh predmetov, iz katerih opravlja z>* '/
Ijučno preverjanje znanja. Kot posebno novost je treba on#,' '
niti določbo, ki predvideva, da je učenec pozitivno ocenjen Pj! jj*
zaključnem preverjanju znanja, če je pri enem oziroma d^,"
izmed predmetov, iz katerih opravlja zaključno preverjati '
znanja, dosegel najmanj 80 oziroma 90 odstotkov tot^.
potrebnih za pozitivno oceno pri tem predmetu, če ima po^
tivne ocene iz vseh predmetov devetega razreda in je vsajf\
enem oziroma dveh izmed obveznih ali izbirnih predmetovJ"
koncu devetega razreda dosegel najmanj oceno dobro alir
pri ostalih predmetih, iz katerih je opravil zaključno preveri* e"
nje znanja, pozitivno ocenjen in je vsaj pri enem oziroma
u1
izmed teh predmetov dosegel najmanj oceno dobro.
'

Novost predstavlja tudi vpeljava desetega leta izobraževani'J?1
Ponujena je učencem, ki niso uspešno opravili zaključni ■
preverjanja znanja, kot tudi učencem, ki želijo izboljšati us\
&
pri zaključnem preverjanju znanja.
6. Spričevala

S
Šola ob koncu vsakega razreda izda učencu spričevalo, ^!L
'
e
javna listina. Od prvega do tretjega razreda učenci prejM ly'$
spričevala z opisnimi ocenami, od četrtega do devetef
razreda pa spričevala s številčnimi ocenami. Učenci, ki zak\!"T?
čijo osnovnošolsko izobraževanje, prejmejo zaključna sp^P6i
vala. Vsebino in obliko spričeval bo predpisal minister.
M
'to
7. Izobraževanje na domu
tt^

Vpeljava instituta izobraževanja na domu kot ene izmed
vključitve v obvezno osnovnošolsko izobraževanje jenez»fofc
tevna naloga. Razčlenjena je tako, da otroka ščiti pred ~Jst,
pustnimi zlorabami ali omejevanji ustavno zajamčene PraV
jcl
in dolžnosti do obveznega izobraževanja. Z vpeljavo PraV *
staršev, po kateri svobodno odločajo o vrsti izobražen jjj
svojega otroka, je treba hkrati zagotoviti tudi mehanizerfl. ,
bo v prvi vrsti ščitil pravice otroka ter preprečeval, da bi
starši v izogib obveznostim, ki jih imajo do šoloobvezni
otroka, odločali vse poprek ter zanemarjali šolanje otrok
Zato zakon zavezuje starše, da morajo pred pričetkomkate
izob'*
ževanja na domu pisno obvestiti osnovno šolo, v
.Lf
otrok vpisan. Osnovna šola vodi dokumentacijo o izobraze
nju učenca na domu. S tako obliko izobraževanja mora « .
nec pridobiti vsaj enakovreden izobrazbeni standard, ko
zagotavlja obvezni program javne šole. Zakon tudi dolo
kdaj mora učenec opravljati preverjanje znanja.
8. Izobraževanja odraslih
Osnovnošolsko izobraževanje odraslih se izvaja po Pr°9 ieii
osnovne šole za odrasle. Kot odrasli se lahko izobrazilu
tisti, ki so izpolnili osnovnošolsko obveznost in niso zakll"
osnovnošolskega izobraževanja.
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i hiranje in varstvo osebnih podatkov
■i ,lr
i an/e in varstvo osebnih podatkov na splošno ureja Zakon
i **rstvu osebnih podatkov (Ur. I. RS, št. 8/90 in 19/91).
skladu z določili navedenega zakona je treba tudi za
l(fr
očje osnovne šole zakonsko regulirati zbiranje, shranjene
in uporabo osebnih podatkov, in sicer z oblikovanjem
,f
k podatkov tako, da bodo v njih vsebovane osebne
Vatke uporabljali različni organi, seveda tiste, za katere
"'"o imeli pooblastilo v zakonu in za namene, določene
Iskonom.
S tem bo poleg racionalizacije dosežena tudi
' *ja preglednost zbirk osebnih podatkov, njihove vsebine,
I yovih upravljalcev in uporabnikov, kar bo končno prispek temu, da bo posameznik lahko laže in učinkoviteje
/i javljal pravice, ki mu jih daje Zakon o varstvu osebnih
(v tytkov.
' Hadzor
P^tor nad zakonitostjo dela osnovne šole in nadzor nad
i*' sjan/em vzgojno-izobraževalnega dela se opravlja
II pladu z Zakonom o šolski inšpekciji. Navedeni zakon ureja
Ionizacijo, področje nadzora in pristojnosti šolske inšpek^ ? namenom, da se zagotovi spoštovanje zakonitosti in
ijt % zaščita pravic učencev.
%
' Kazenske določbe
os do'°ča. v katerih primerih se za prekršek kaznuje
govorna oseba osnovne šole in v katerih primerih se za
it "kršek kaznujejo starši.
Prehodne in končne določbe
ik
IfiHa«0 v prehodnih in končnih določbah določa, da bodo
" lahko vpisali otroke, ki bodo v koledarskih letih 1997,
in 1999 dopolnili 6 let, v prvi razred osnovne šole po tem
Pto'"u prostovoljno. V šolskih letih 1997/98, 1998/99 in 1999/
1
se bo pričel izvajati pouk po programu osnovne šole
•kladu s tem zakonom za vse učence šestega razreda na
ki bodo imele dovoljenje ministra in soglasje staršev.
ui *olskem letu 2000/2001 se bo pričel izvajati program
s tem zakonom za vse
mi*aniduv šesti
'J
razred osnovne šole.učence v državi, ki bodo
f-L
iJjT'c/, ki bodo pričeli obiskovati prvi razred osnovne šole
Pjasneje v šolskem letu 1994/95 bodo opravljali zaključno
hVerianje znanja v skladu s tem zakonom prostovoljno.
Efo/, ki bodo pričeli obiskovati prvi razred v šolskem letu
V®6 bodo morali zaključno preverjanje znanja opravljati
®*"o v skladu s tem zakonom.
hr e
\ ** mbe, ki so predlagane na področju osnovnošolskega
J 'aževanja, bodo torej uvajane postopno ob zagotavljanju
Cf r*znih materialnih, organizacijskih, kadrovskih in vsebinc«
1/'.
*1
?!

skih pogojev. Potrebno bo načrtno spreminjanje posameznih
elementov obveznega izobraževanja in premišljeno vključevanje delnih sprememb v sistem obveznega izobraževanja kot
celoto:
13. Ugotovitve v javni razpravi
Predlog Zakona o osnovni šoli je bil dan v javno razpravo že
pred obravnavo v vladni in parlamentarni proceduri. Ob proučitvi prejetih pripomb na gradivo, ki je bilo objavljeno v Šolskih razgledih dne 30. septembra 1994, smo pri pripravi predloženega besedila členov Zakona o osnovni šoli upoštevali
naslednje pripombe.
V Temeljnih določbah smo v 12. členu šole zavezali, da
učencem s specifičnimi učnimi težavami in posebej nadarjenim učencem prilagodilo vsebino, metode in oblike dela. Šole
smo tudi zavezali k sodelovanju z zdravstvenimi zavodi pri
izvajanju zdravstvenega varstva učencev (13. člen). Pri izbirnih predmetih smo upoštevali specifiko manjših šol, zato smo
v 17. členu opredelili, da te šole lahko izvajajo pouk samo
dveh izbirnih predmetov iz posameznega sklopa. Na novo
smo v 26. člen vnesli določilo v zvezi z oblikovanjem programa osnovnih šol, ki izvajajo program osnovne šole po
posebnih pedagoških načelih.
Precizneje smo formulirali določbo 36. člena v zvezi s poučevanjem v prvem razredu, dodali pa smo tudi, da v prvem
obdobju pri pouku vzgojnih predmetov z učiteljem razrednega pouka lahko sodeluje tudi učitelj predmetnega pouka.
Poučevanje učitelja predmetnega pouka v četrtem in petem
razredu smo namesto s številom ur omejili s številom predmetov. V 38. členu, ki govori o nivojskem pouku, smo dopustili,
da poteka tudi na več ravneh zahtevnosti, torej ne samo na
dveh. V 44. členu smo dodali, da odložitev šolanja lahko
predlaga tudi šolska svetovalna služba, odločanje o odložitvi
pa smo naložili komisiji, ki jo imenuje ravnatelj. Opredelili
smo prehod učencev iz zasebne v javno šolo (45 člen).
V poglavju o pravicah in dolžnostih učencev omenjamo tudi
učence, ki se vzporedno izobražujejo oziroma so vrhunski
športniki (47. člen). Pri prevozih smo upoštevali tudi učence,
katerih varnost na poti v šolo je ogrožena, in sicer na ta način,
da smo jim v 52. členu omogočili brezplačen prevoz ne glede
na oddaljenost njihovega prebivališča od šole.
V določilih v zvezi z napredovanjem učencev smo v 63. člen
vnesli določbo, da učenci tudi v drugem obdobju ne ponavljajo razredov. Kot predlagatelje za ponavljanje učencev
v prvih dveh obdobjih pa smo poleg staršev dodali še učitelje
in šolsko svetovalno službo.
V poglavju o varstvu osebnih podatkov smo na novo opredelili
zbirko podatkov o učencih, ki potrebujejo pomoč oziroma
svetovanje (88. člen).

i
M
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Predlog zakona o GIMNAZIJAH IN DRUGIH SPLOŠNIH SREDNJIH
ŠOLAH - EPA 933 - PRVA OBRAVNAVA
Vlada Republike Slovenije je na 113. seji dne 10. novembra
1994 določila besedilo:
- PREDLOGA ZAKONA O GIMNAZIJAH IN DRUGIH
SPLOŠNIH SREDNJIH ŠOLAH,
ki ga pošilja v prvo obravnavo in sprejem na podlagi 174.
člena poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije.
Vlada Republike Slovenije je na podlagi 65. člena poslov-

nika Vlade Republike Slovenije in na podlagi 176. in 268.
člena poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije
določila, da bodo kot njeni predstavniki na sejah Državnega zbora in njegovih delovnih teles sodelovali:
- dr Slavko GABER, minister za šolstvo in šport,
- mag Tea VALENČIČ, državna sekretarka v Ministrstvu
za šolstvo in šport,
- dr. Pavel ZGAGA, državni sekretar v Ministrstvu za
šolstvo in šport.

Predlog zakona o gimnazijah in drugih splošnih srednjih šolah
I. OCENA STANJA
1. Gimnazije
Gimnazijski program predstavlja v srednjem izobraževanju
najsplošnejši izobraževalni program, ki pripravlja dijake za
nadaljnji študij. Takšna naravnanost gimnazijskega programa
je zgodovinsko utemeljena in se konceptualno ni bistveno
spreminjala. Ohranjala je splošnoizobraževalno programsko
usmeritev kot bistveni pogoj za uspešen visokošolski študij.
Vsidranosti gimnazije v slovensko kulturno zavest niso spodnesli niti radikalni reformski posegi v bližnji preteklosti, ko je
bila ta vrsta srednje šole ne le programsko, temveč tudi
imensko ukinjena. K sreči se reformski projekt ni uresničil
v radikalni varianti. Prejšnji gimnazijski program je bil na
začetku osemdesetih let transformiran v nekaj še vedno
splošnoizobraževalno obarvanih programov (naravoslovno-matematični, družboslovno-jezikovni, pedagoški).
Vse bolj zaostreno splošno družbeno in gospodarsko stanje
ter vse ostrejša kritika šolske reforme je ob koncu osemdesetih let okrepila latentno zahtevo po ponovni uvedbi gimnazije
kot splošnoizobraževalne šole. To se je zgodilo z dvema
sklepoma Strokovnega sveta Republike Slovenije za vzgojo in
izobraževanje. 23. 5. 1991 je bil sprejet sedanji izobraževalni
program gimnazije.
V šolskem letu 1994/95 gimnazijski program izvaja 44 gimnazij. V ta program je bilo v šolskem letu 1993/94 v vsej državi
vključenih 21,1% celotne srednješolske populacije. V štirih
regijah je bil delež srednješolcev, vključenih v gimnazijski
program, manjši od povprečnega (mariborska, celjska, zasavsko-revirska in dolenjska regija). Povprečno število dijakov
na oddelek v gimnazijskem programu je bilo skoraj enako kot
v štiriletnih tehniških in drugih strokovnih šolah, in sicer: 31,4
dijakov na oddelek, v tehniških šolah pa 31,8.
Predmetnik gimnazijskega programa je bil prilagojen za gimnazije z italijanskim učnim jezikom, za gimnazije s slovenskim
učnim jezikom na narodno mešanem območju in za dvojezične gimnazije v Pomurju. Tudi ti »prilagojeni« predmetniki
vsebujejo enake sestavine kot predmetnik, ki sicer velja za
gimnazije v Sloveniji.
Predmetnik gimnazijskega programa je sestavljen iz treh
temeljnih delov:
a) štiriletnih in obveznih predmetov, z določenim številom,
vsebino in obsegom predmetov;
b) nerazporejenih ur, pri čemer je določen obseg ur, ki jih
mora dijak opraviti. Ta del predstavlja 14% celotnega programa. Nerazporejene ure so namenjene poglabljanju znanj
na predmetnih področjih, ki so posameznim učencem bližja,
ter pripravi na maturo. Razporejanje teh ur je bilo, v skladu
z načelom avtonomnosti, prepuščeno šolam;
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c) obveznih izbirnih vsebin, z določenim obsegom, ki pref he
stavlja 6,6% celotnega programa. Ta del programa se raz''" ak
kuje po načinu izvajanja in po vsebini. Gre za različna znanj*- V
ki jih šolski predmeti ne (ali pa le deloma) vključujejo, zado^" *
ljujejo pa individualna nagnjenja dijakov.
tti
pil
Po programu za dijake obvezen pouk traja v 1., 2. in 3. letnik" (oi<
38 tednov, v 4. letniku pa 36 tednov po 32 ur tedensko11
V šolskem letu 1994/95 bo vzgojno-izobraževalnemu de'
namenjeno 186 dni. Šole v tem času izvedejo pouk v celoti C" p
je 35 tednov pouka), preostali čas pa namenijo izvedbi obveZ' H0
nih izbirnih vsebin.
TOi

Obvezni štiriletni predmeti so: slovenski jezik in književnost'8 <jbr
matematika, prvi in drugi tuji jezik, zgodovina, športna vzgoi jU
in umetnost. Izvajati se morajo na vseh šolah najma"! p
v obsegu, ki ga določa predmetnik.

Obvezni predmeti so: geografija, biologija z ekologijo, kemU8,1
fizika, psihologija, sociologija, filozofija ter računalništvo ftoo
informatika. Izvesti se morajo najmanj v obsegu, ki ga doloiafid
predmetnik.
liri,
2. Druge splošne srednje šole
'"i

Ob tradicionalnih gimnazijah so se v evropskih šolskih siste- len
mih razvile tudi druge bolj ali manj splošne srednje šol®- *ov
Povečevanje deleža splošnosti v programih je v nekate^ %
sistemih pripeljalo do tega, da so se nekdanje »hibridne"
jlai
šole, ki so prvenstveno pripravljale za poklicno kariero, hk'ajj
pa omogočale, resda omejen, pa vendarle možen preho"%
v višje in univerzitetno izobraževanje, spremenile. Z dodaja*
»djs
njem splošnih znanj so se močno približale gimnazija111 p T
Ponekod jih tudi poimenujejo gimnazije. V Avstriji imajo npjj' it
štiri tipe gimnazij (Gymnasium - splošno gimnazijo, poleS'or,
tega pa še: Realgymnasium, VVirtschaftskundliches Real^1*'°,rc<
nasium in Oberstufenrealgymnasium); v Franciji imajo tri tip n<
gimnazij (Lycee, Lycee technique in Lycee professionneleM'a;
v Nemčiji poznajo poleg splošne gimnazije še tako imanovan^
poklicno ali strokovno gimnazijo ( Berufliches GymnasiumeZs'foi(
Fachgymnasium); v Italiji poznajo klasični, znanstveni, j T ii
kovni in umetniški licej (liceo classico, liceo scientifico, lyce. ,ne
linguistico in liceo artistico); Grčija pozna splošni, klasične
skupni in tehniško-poklicni licej. Celo majhne države, np'' ^
s«
Luksemburg, poznajo splošno in tehniško gimnazijo.
Hoi
1 v
Tak tip splošne srednje šole se je pri nas na programski ra^11' 'a
organizacijsko pa na ravni posameznih oddelkov, že raz"
^ Ve
bodisi iz tehniških bodisi iz drugih strokovnih šol, in sic0
J
z dodajanjem splošnoizobraževalnih vsebin. Ohranil Pa cij[ v 1
usmerjenost v določeno strokovno področje, kar omogo 1
lažji prehod na posamezne smeri visokošolskega študija.
tip šole ne daje zaključene poklicne izobrazbe in ne pripravi Rje
za začetek dela.
J
n>e
v a
Tehniške in njim ustrezne srednje strokovne profesije dož' P
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J11 v zadnjih desetletjih spremembe, ki so povzročile v tej
šolstva določeno krizo. To izobraževanje ne daje več
'Uetne izobrazbe glede na cilje, postavljene ob nastanku
Sol. Ugotovitev velja še posebej za srednje tehniške in
Jfoje
strokovne šole, ki so izobraževale srednji vodstveni
_6r za organizacijo, pripravo in kontrolo delovnega propotreben kot nosilni kadrovski steber industrijskega
j °ja Hkrati so te šole s kvalitetno strokovno izobrazbo
povijale
ustrezno pripravo za vstop v višje in visoko strojill?0 izobraževanje na področjih matične stroke. Sedanje
® e srednjega strokovnega izobraževanja kažejo številne
®mske slabosti, ki jih ni mogoče odpraviti s parcialnimi
®Pi. Mnoge so namreč nastale kot produkt sistemskih
=niemb v celotnem srednjem izobraževanju, ne da bi jih
Sijale ustrezne spremembe v njegovih podsistemih.
"'nji programi srednjih strokovnih šol se po obsegu (šte* Jaur) in po vsebini bistveno razlikujejo od programov, ki so
' 'i ob nastanku teh šol. Kvantitativna analiza programov
•
da imajo sedaj te šole le 60 % efektivnih ur glede na
®'ur v šestdesetih letih, ko je tedenski pouk trajal kar 48 ur.
I_
redukcija fonda ur je povzročila veliko redukcijo
. finskem pogledu. Žal redukcija vsebine izobraževanja ni
prizadela vseh predmetov. Bistveno bolj se je
L ptonierno
n
r r i*>al strokovni del izobraževanja, drastično pa se je skrPraktično izobraževanje. Navedene spremembe so pov. b(J6 negativne posledice. Ta zvrst šol, zlasti še tehniških,
u J; 'ia svojo podobo. Njihovi diplomanti nimajo zadostnega
j kovnega znanja in ne zadostne usposobljenosti.
0 J^°i visokega in zlasti višjega šolstva v zadnjih dvajsetih
!• ik T Povzročil, da so se začeli na delovna mesta, ki so jih
' rp tradicionalno zasedali tehniki (priprava, organizacija in
r'ola dela), v vse večjem številu zaposlovati diplomanti
ali višjih šol. Zato so se začele postopoma zviševati
t
j jj jebene zahteve za takšna delovna mesta. Sedanje staSmo ,ucl v
li triih
svetovnem
merilu priča
dvigovanju
izobrazil vzahtev, 'kaže,
da izobrazbene
zahteve
za vodstveni
) Ir industriji skoraj povsod presegajo srednješolsko stopa s ° velja tudi za Avstrijo, čeprav je ena redkih držav, kjer
nh ovni Profili, podobni našim tehnikom, še vedno šolajo
,a a°Sredno po osnovnem izobraževanju v petletni Berufsbils ® hohere Schule. Izobraževanje v tej šoli traja leto dni
*°t v gimnaziji, s katero smemo poklicno višjo šolo
/lati glede na to, da je iz nje mogoč prehod v univerziP »tudij.
temeljnih problemov, povezanih z izobraževanjem tehih|toe' °bratnih inženirjev in podobnih vodstvenih profilov,
r na
"'lat nacocl
9ovo
vprašanje,
vodstvene
rtih,
teljnji
gospodarski
razvojkakšne
Slovenije.
Sedanji kadre
tehnikbo
je
C5rne
>d)dj h ?tljiv,a ko gospodarski razvoj temelji na velikih
a-ld ,i! - če P gospodarstvo temelji predvsem na majhnih
„, !?'lih, ni potrebe po množičnem izobraževanju takih profiif j udi
zaradi tega je izobraževanje teh profilov na postsred,g )tjr pnii primernejše, omogoča pa tudi doseganje višjih
„• nobenih standardov, ki jih zahtevajo sodobni delovni
j® >rialni pregled te ravni izobraževanja vodstvenih kadrov
,o
da se vmesni ali srednji vodstveni delavci praktično
jli
šolsko razvitih državah ne šolajo neposredno po
Šo1 Veiina
;i-|kda
''
držav
smo države
na vozemlju
,0 n ''e Avstroogrske)
šola (izjema
srednji vodstveni
kader
sukcee

ii,|s® sistemu glede na poklicno izobraževanje. To pomeni,
tehnika praviloma šolajo kandidati, ki so predhodno
i 8,1 Poklicno izobraževanje in si pridobili poklic, pogosto
?a
•lov ^tevajo pred vpisom v tehniške šole tudi poklicne
„i,(vi"8a izkušnje. To omogoča, da vmesni vodstveni kader
ijl, j
tudi neposredne procese dela.
;,i> spremembe doživljajo pri nas tehniške in druge
č>1 v t neS ^0|e po uzakonitvi mature. Od uzakonitve mature
jMhniifH in°lstvu
čutijo njeni posredni in neposredni učinki.
n m
sorodne šole v tem procesu ne morejo niti
s,a i'
o.J ° ti pasivne. Na določen način so začele pripravljati
4d,'!ake
'na maturo. Nastajajo paralelni oddelki, kamor
na 0|
iV'^a Dr»°uak'°splošnoizobraževalnih
iP i^e dijake. V teh oddelkih
sena
ponovno
intenzipredmetov
račun strokov-

nih. To seveda pomeni spontan začetek neke nove faze v razvoju teh šol. Če v ta proces ne posežemo načrtno, bo strokovno izobraževalni del programa v tehniških in strokovnih
šolah postopoma samo še privesek.
II. RAZLOGI ZA SPREJEM ZAKONA
Zakon o usmerjenem izobraževanju iz leta 1980 je urejal
celotno izobraževanje po osnovni šoli. S sprejemom Zakona
o visokem šolstvu se je samostojno zakonsko uredilo visoko
izobraževanje, ostalo izobraževanje po osnovni šoli pa bosta
urejala Zakon o poklicnem in strokovnem izobraževanju ter
Zakon o gimnazijah in drugih splošnih srednjih šolah. Tako
delitev poznajo tudi druge pravne ureditve (npr. Avstrija, Nemčija, Danska). Zakon o gimnazijah in drugih splošnih srednjih
šolah bo skupaj z izvršilnimi predpisi predstavljal samostojno
in jasno osnovo za nadaljnji razvoj gimnazijskega izobraževanja in za razvoj gimnazij in drugih splošnih srednjih šol kot
posebnih samostojnih izobraževalnih organizacij s povsem
jasno določenimi izobraževalnimi cilji, vpisnimi pogoji, šolskim redom in šolskim koledarjem, ki bodo naravnane
k maturi kot zaključku te vrste šol.
Pričakovati je mogoče, da se bodo splošne srednje šole
razvile na nekaterih temeljnih strokovnih področjih (npr. strojništvo, elektro stroka, kemija, gradbeništvo, kmetijstvo,
upravno in ekonomsko področje, policijska stroka, različna
področja umetnosti).
III. CILJI IN NAČELA ZAKONA
1. Cilji gimnazijskega izobraževanja
Gimnazija in druga splošna srednja šola:
- razvija sposobnosti za oblikovanje avtonomne refleksije
sveta,
- oblikuje celovit pristop k izobraževanju, ki temelji na kompleksnosti sveta, soodvisnosti znanj z različnih področij in na
interdisciplinarnem razumevanju sveta,
- razvija sposobnost (strokovne) komunikacije,
- daje mednarodno primerljive ravni znanja in pri tem upošteva nacionalne posebnosti,
- razvija zavest o pripadnosti skupnemu kulturnemu prostoru,
- razvija znanja, spretnosti in veščine, potrebne za nadaljnje
samostojno študijsko delo,
- razvija angažirano odgovornost do sebe, do drugih ljudi,
naravnega in družbenega okolja.
- vzpodbuja veselje za teoretsko delo, razvija zmožnosti za
samostojno, kritično mišljenje in presojanje,
- omogoča uspešno pripravo na maturo.
2. Načela prihodnjega gimnazijskega izobraževanja
Načelo ohranjanja tradicije gimnazijskega izobraževanja
Gimnazija ima na Slovenskem dolgo in zelo ugledno tradicijo,
ki je za uspešnost delovanja določenega tipa šole izredno
pomembna. Nadaljnji razvoj in spreminjanje gimnazije in njenih programov mora zato skrbeti za ohranjanje kulturne in
prosvetne tradicije in s kvaliteto izobraževalnega dela ohranjati ugled, ki ga gimnazija ima. Zato bo v tem zakonu in
v Zakonu o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja gimnazija opredeljena kot samostojna šola oziroma kot
organizacijska enota vzgojno-izobraževalnega zavoda, ki
ima svoj samostojen učiteljski zbor in svojega ravnatelja
z vsemi pristojnostmi pedagoškega vodje.
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Načelo sploinoizobraževalnega značaja gimnazije
Gimnazijo opredeljuje splošnoizobraževalna naravnanost. To
načelo morajo upoštevati vsi programi, tudi njihovi modularni
deli. S tem se zagotavljata splošna univerzitetna zrelost in
visok standard splošnih znanj.
Pravica do izobražavanja, načelo demokratičnosti
Vsi dijaki, ki dosegajo zahtevan standard znanj, imajo pravico
do vključitve v gimnazijski program. Ta mora biti ob gornji
predpostavki vsem dostopen pod enakimi pogoji. Zato zakon
ne predvideva posebnih oziroma dodatnih pogojev za vključitev v gimnazijo (razen, ko gre za potrebna znanja ali nadarjenosti).
Načelo izbirnostl in samoodgovornosti
Šola in dijak imata možnost, da s ponudbo oziroma z izbiro
predmetov ter maturitetnih predmetov sooblikujeta program
gimnazije v obsegu, ki ga določa zakon.
Načelo strokovnosti, avtonomnosti ter odgovornosti
Učitelj je strokovno usposobljen in pri izbiri metod svojega
dela avtonomen. Hkrati pa je odgovoren za uresničevanje
ciljev programa, to je zahtevanih standardov znanja. Pomemben element avtonomnosti in strokovnosti je tudi ureditev, ki
odločanje o vsebini gimnazijskega izobraževanja (predmetni
katalogi znanj in maturitetni izpitni katalog) prepušča Strokovnemu svetu za splošno izobraževanje Republike Slovenije.
Celovitost, kompleksnost in interdisciplinarnost izobraževanja
V središču gimnazijskega programa je odraščajoči mladostnik z različnimi interesi in potrebami. Program mora zato
upoštevati potrebo po pridobivanju znanj z različnih področij,
hkrati pa potrebo po samorazvoju sposobnosti, na podlagi
katerih bo oblikoval svojo refleksijo sveta.

latinščino za vpis v klasično gimnazijo). Glede na to, da j1
gimnazija oziroma splošna srednja šola zahtevna, se v variant51
šoli ponuja možnost, da določi, da izpolnjujejo pogoje za vpi
le tisti kandidati, ki so zaključili osnovnošolsko izobraževanje
ne da bi izkoristili možnosti, ki jih dajeta drugi in tretji odstf
vek 62. člena Predloga zakona o osnovni šoli, le tisti torej "
so pri zaključnem preverjanju znanja v osnovni šoli pri vs*
kem predmetu dosegli vse točke, potrebne za pozitivno
oceno.
Določbe o pravicah dijakov, o organizaciji izobraževalne?'
dela in o preverjanju ter ocenjevanju znanja glede na sedani'11
stanje v gimnazijskem izobraževanju ne prinašajo bistveni
novosti. Dijak ima pravico enkrat ponavljati v istem program"
V. FINANČNE POSLEDICE
Zakon ne predvideva organizacijskih ali vsebinskih sprf
memb gimnazijskega izobraževanja, ki bi neposredno pom*
nile nove finančne obveznosti za državni proračun.
Mreža gimnazij je praktično vzpostavljena, prišlo bo le $
spremembe v organiziranosti v tistih primerih, ko se gimnaz'f
ski program izvaja v vzgojno-izobraževalnem zavodu skup"
z drugimi izobraževalnimi programi.
Prav tako ni mogoče v celoti predvideti, v katerih primerih5®
bodo sedanje tehniške in strokovne šole spremenile v dru91
splošne srednje šole. Te odločitve bodo odvisne od no"
programskih rešitev.
Glede na obstoječo mrežo tehniških in drugih strokovnih ^1
ob uvedbi splošnih srednjih šol ne bi smelo biti prostors*
problemov oziroma problemov z učno tehnologijo. Potreb P
novih vlaganjih torej ni pričakovati.
BESEDILO ČLENOV
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(vsebina zakona)

Načelo prehodnosti
Gimnazijski program zagotavlja možnost prehajanja učencev
med predmetno različno obarvanimi programi, predvideva
opravljanje mature in s tem pridobitev pravice za vključitev
v visokošolske študijske programe.
IV. PREDLAGANE REŠITVE
Zakon o gimnazijah in drugih splošnih srednjih šolah ureja
gimnazije in druge splošne srednje šole kot pripravljalnice za
univerzitetni oziroma visokošolski strokovni študij. Končana
gimnazija ali splošna srednja šola še ne pomeni tudi pridobljene srednje izobrazbe. Izobrazba se pridobi z opravljeno
maturo.
Za tiste, ki niso končali gimnazije oziroma splošne srednje
šole, so pa končali srednjo poklicno ali srednjo strokovno
oziroma srednjo tehniško ali poklicno-tehniško šolo ali so
končali tretji letnik gimnazije in so izobraževanje prekinili za
več kot eno leto, je predviden maturitetni tečaj kot poseben
izobraževalni program, ki jim omogoči pripravo na maturo.
Matura je opredeljena kot zaključek izobraževanja na gimnazijah in splošnih srednjih šolah in se opravlja po načelih
eksternosti. Predvidevamo, da bo matura sestavljena iz skupnega in izbirnega dela. kar bo omogočilo razvoj različnih
tipov mature (splošna, tehniška itd.). Matura pa je tudi pogoj
za vpis na univerzo, zato po svoji naravi že sega v postsrednje
izobraževanje. Zato zakon o gimnazijah in splošnih srednjih
šolah mature ne ureja, ampak jo bo uredil poseben zakon.
Gimnazija in druga splošna srednja šola naj bo po načelu
demokratičnosti dostopna vsem, ki so zaključili osnovnošolsko izobraževanje. Šola lahko kot pogoj za vpis določi le
posebne nadarjenosti (na primer glasbena šola, šola za oblikovanje) ali znanje iz posameznih predmetov (na primer
82

Ta zakon ureja izobraževanje v gimnazijah in drugih sploSnjJ
srednjih šolah, ki omogoča nadaljevanje izobraževanja v visf
kem šolstvu.
j
Varianta: Ta zakon ureja izobraževanje v splošnih in strok"* J.
nih gimnazijah, ki omogoča nadaljevanje izobraževani ^
v visokem šolstvu.
Opomba: (Če se sprejme varianta k prvemu členu, se v vs^
členih besedilo »gimnazija in druga splošna srednja
nadomesti z besedilom »splošna in strokovna gimnazij®
v ustreznem sklonu in številu. Spremeni se tudi nasl"
zakona: »Zakon o gimnazijah«).
2. člen
(cilji)
Gimnazija oziroma druga splošna srednja šola ima nalof"
da:
- posreduje znanje, potrebno za nadaljevanje izobraževal
v visokem šolstvu, na mednarodno primerljivi ravni,
J
- usposablja za samostojno kritično presojanje in odgovor"
ravnanje,
\
- razvija sposobnost za razumevanje in izražanje v materne
jeziku,
- vzgaja za odgovorno varovanje svobode, za strpno, f"11'
ljubno sožitje in spoštovanje soljudi,
.. |f
- posreduje znanje o zgodovini in tradiciji države Sloveni|e
razvija spoštovanje do domovine,
J
- razvija in ohranja lastne kulturne tradicije in seznam
z drugimi kulturami in civilizacijami,
- prispeva k razvijanju pripadnosti evropski zavesti,
~
- razvija pripravljenost za vzpostavljanje svobodne, demoK'
tične in socialno pravične države,
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~ vzbuja zavest odgovornosti do naravnega okolja.
- razvija zavest o pravicah in odgovornostih človeka in držav•jana.
~ razvija nadarjenosti ter umetniško doživljanje in izražanje in
- omogoča izbiro poklica.
Gimnazija oziroma splošna srednja šola je laična in ideološko
"evtralna.
3. člen
(javno veljavna izobrazba)
^ 9imnazi)i in drugi splošni srednji šoli se z opravljeno maturo
Podobi srednja izobrazba.
4. člen
(matura)
Matura se opravka po uspešno končanem četrtem letniku
9'fnazije oziroma druge splošne srednje šole oziroma po
končanem maturitetnem tečaju v skladu z zakonom o maturi.
Gimnazije
lahko v soglasju z ministrom, pristojnim za šolstvo
'v nadaljnjem besedilu: minister), izvajajo mednarodno
Maturo, ki je enakovredna maturi po tem zakonu.
5. člen
(trajanje izobraževanja)
program gimnazije in druge splošne srednje
e traja štiri leta
6. člen
(maturitetni tečaj)
i pirnnazije
in druge splošne srednje šole izvajajo maturitetni
6
^aj kot poseben program priprave na maturo.
Maturitetni tečaj traja največ eno leto.
f^ogram, organizacija in izvedba maturitetnega tečaja se prisodijo kandidatom tako, da se upošteva njihovo predhodno
*nanje
7. člen
(status)
jja izvajanje izobraževalnega programa gimnazije oziroma
^ge
splošne srednje šole se organizira vzgojno-izobražea
'ni zavod ali organizacijska enota vzgojno-izobraževale
9a zavoda.
8. člen
(učni jezik)
ni
3,'
jezik v gimnazijah in drugih splošnih srednjih šolah je
Sl
°venski.

|Ja območjih, kjer živita italijanska oziroma madžarska
Vbodna skupnost, se v skladu s posebnim zakonom izvaja
obraževanje v gimnazijah in drugih splošnih srednjih šolah
. "alijanskem jeziku oziroma v slovenskem in madžarskem
9° Jeziku.
mt jja, obm°čju, kjer živijo pripadniki slovenskega naroda in
Pijanske narodne skupnosti, in so opredeljena kot narodno
nO a
območja, se v šolah s slovenskim učnim jezikom
' c!| ki obvezno učijo italijanski jezik, v šolah z italijanskim
^ °ini jezikom pa se obvezno učfjo slovenski jezik.
\j
soglasju z ministrom se lahko del pouka oziroma posairf ezni predmet zaradi mednarodnih izmenjav ali zaradi priav
e na mednarodno maturo izvaja tudi v tujem jeziku.
mi

Slovenci brez slovenskega državljanstva po tem zakonu so
potomci staršev slovenske narodnosti do tretjega kolena
v ravni črti.
Tuji državljani se lahko izobražujejo v gimnazijah in drugih
splošnih srednjih šolah pod enakimi pogoji kot državljani
Republike Slovenije, kadar se izobražujejo po načelu vzajemnosti.
V skladu z meddržavnimi pogodbami minister za vsako šolsko
leto določi število vpisnih mest za tuje državljane, ki se po
načelu vzajemnosti izobražujejo v gimnazijah in drugih splošnih srednjih šolah.
10. člen
(izobraževanje dijakov z motnjami v razvoju)
Izobraževanje dijakov z motnjami v telesnem in duševnem
razvoju v gimnazijah in drugih splošnih srednjih šolah se
organizira in izvaja v skladu s tem zakonom in posebnimi
predpisi.
II. ORGANIZACIJA IZOBRAŽEVALNEGA DELA

'*obraževalni
So|

1

Slovenci brez slovenskega državljanstva se lahko izobražujejo v gimnazijah in drugih splošnih srednjih šolah pod enakimi pogoji kot državljani Republike Slovenije.

9. člen
(izobraževanje pod enakimi pogoji)

j. pavijani
Republike Slovenije imajo pravico do izobraževali v gimnazijah in drugih splošnih srednjih šolah pod ena^ Pogoji.

1. Pogoji za vpis
11. člen
(vpis)
V gimnazijo oziroma drugo splošno srednjo šolo se lahko
vpiše, kdor je zaključil osnovnošolsko izobraževanje.
Z izobraževalnim programom se kot pogoj za vpis lahko
določijo:
- znanje iz posameznih predmetov,
- preizkus nadarjenosti ali športni dosežki.
Varianta: Srednja šola lahko določi, da izpolnjuje pogoje za
vpis le, kdor je opravil zaključno preverjanje znanja in ni
izkoristil možnosti na podlagi tretjega odstavka 63. člena
Zakona o osnovni šoli.
12. člen
(vpis v maturitetni tečaj)
V maturitetni tečaj se lahko vpiše, kdor je uspešno končal
srednjo poklicno, srednjo tehniško ali drugo srednjo strokovno šolo oziroma tretji letnik gimnazije ali druge splošne
srednje šole in je prekinil izobraževanje najmanj za eno leto.
V maturitetni tečaj se lahko vpiše tudi. kdor ni končal šole iz
prejšnjega odstavka, je pa zaključil osnovnošolsko izobraževanje, če uspešno opravi preizkus znanja na ravni tretjega
letnika gimnazije.
13. člen
(razpis za vpis)
Ministrstvo, pristojno za šolstvo, na predlog šol objavi skupen
razpis za vpis v začetni letnik in v maturitetni tečaj vsako leto,
šest mesecev pred pričetkom šolskega leta. K obsegu vpisa si
morajo šole pridobiti soglasje ministra.
14. člen
(omejitev vpisa)
Število dijakov, ki jih šola vpiše v začetni letnik in v maturitetni
tečaj, se lahko za posamezno šolsko leto omeji, kadar je
število prijavljenih kandidatov bistveno večje, kot so kadrovske in prostorske zmogljivosti šole.
Šola si mora k sklepu o omejitvi vpisa pridobiti soglasje
ministra.
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15. člen
(kriteriji za izbiro)
Merila za izbiro kandidatov se določijo z izobraževalnim programom.
Pri izbiri kandidatov za vpis v začetni letnik gimnazije oziroma
druge splošne srednje šole se upoštevajo njihovi učni uspehi
v tret|em obdobju osnovnošolskega izobraževanja, za vpis
v maturitetni tečaj pa učni uspehi v predhodnem izobraževanju.
16. člen
(izvršilni predpis)

- če se izpiše,
- če je bil izključen,
- če je sklenil delovno razmerje ali je pridobil status zasebnika ali samostojnega podjetnika.
23. člen
(podaljšanje statusa dijaka)
Dijakom vzporednega izobraževanja, vrhunskim športnikom
in dijakom, ki ne napredujejo ali ne končajo izobraževanja iz
opravičenih razlogov, se status dijaka lahko podaljša, vendar
največ za dve leti.
O tem odloči ravnatelj šole.

Podrobne|še določbe o razpisu in izvedbi vpisa predpiše
minister.

24. člen
(prekinitev izobraževanja)

2. Dijaki

Dijaku, ki je za več kot dve leti prekinil izobraževanje, ravnatelj
določi pogoje za nadaljevanje in dokončanje izobraževanja,
če se je izobraževalni program bistveno spremenil.

17. člen
(status dijaka)
Kdor se vpiše v gimnazijo oziroma drugo splošno srednjo
šolo. je dijak.
18. člen
(vzporedno izobraževanje)
Dijak ima pravico, da se hkrati izobražuje v več šolah oziroma
po več izobraževalnih programih.

25. člen
(prestop)
Dijak ima med izobraževanjem pravico prestopiti v drugo
šolo. Ravnatelj šole, v katero želi dijak prestopiti, določi,
katere obveznosti mora opraviti, da bi lahko nadaljeval izobraževanje, in roke, v katerih mora te obveznosti izpolniti.

Će se dijak izobražuje v več šolah, šole z dogovorom določijo,
kako dijak izpolnjuje svoje obveznosti na posamezni šoli.

Pred odločitvijo si mora ravnatelj pridobiti mnenje učiteljskega zbora.
26. člen
(pohvale in nagrade)

Dijakom, ki se vzporedno izobražujejo, in vrhunskim športnikom se lahko prilagodi opravljanje obveznosti iz izobraževalnega programa na način, ki ga določi minister.

Šola določi merila in postopek za podeljevanje pohval,
nagrad in drugih priznanj dijakom.

19. člen
(hitrejše napredovanje)

27. člen
(ukrepi za kršitev)

Učiteljski zbor šole lahko dijaku omogoči, da v krajšem času,
kot je določeno z izobraževalnim programom, z izpiti opravi
obveznosti iz izobraževalnega programa.

Za kršitev dolžnosti in za neizpolnjevanje obveznosti se p o
določbah tega zakona in splošnih aktih šole dijaku lahko
izrečejo naslednji vzgojni ukrepi: opomin, ukor in izključitev
iz šole.

20. člen
(ponavljanje)

Izključitev iz šole se lahko izreče za najtežje kršitve dolžnosti
oziroma za ponavljajoče neizpolnjevanje obveznosti, vendar
največ za dve leti.

Di|ak, ki do konca šolskega leta ni opravil obveznosti iz
izobraževalnega programa, lahko enkrat ponavlja letnik
v istem izobraževalnem programu.
Dijak zaključnega letnika, ki do konca šolskega leta ni opravil
obveznosti iz tega letnika, lahko manjkajoče obveznosti
opravi tudi z opravljanjem izpitov.
Ne glede na določbo prvega odstavka tega člena ima dijak
pravico večkrat obiskovati isti letnik, če zaradi materinstva,
vojaških obveznosti, izjemnih socialnih in družinskih okoliščin. motenj v razvoju ali zaradi bolezni in drugih opravičljivih
razlogov ni izpolnil obveznosti iz izobraževalnega programa.
21. člen
(pogojno napredovanje)
Ravnatelj šole lahko odloči, da dijak, ki zaradi bolezni ali
drugih opravičljivih razlogov iz tret|ega odstavka 20. člena ni
izpolnil obveznosti iz izobraževalnega programa, napreduje
v naslednji letnik in mu določi pogoje, ki jih mora izpolniti.

Podrobnejše določbe o dolžnostih dijakov, o postopku in
načinu izrekanja ukrepov in o šolskem redu predpiše minister.
28. člen
(sodno varstvo)
Zoper dokončno odločitev pristojnega organa šole o pridobitvi oziroma izgubi statusa dijaka se lahko sproži upravni spor29. člen
(bivanje v dijaškem domu)
Kdor ima status dijaka in izpolnjuje druge predpisane pogoje,
ima pravico bivanja v dijaškem domu.
Pogoje in merila ter postopek sprejema v dijaški dom določi
minister.
30. člen
(odrasli)

22. člen
(prenehanje statusa dijaka)
Status dijaka preneha:
- za dijaka zaključnega letnika 30 dni po izteku šolskega leta,
če se med izobraževanjem ne vpiše v naslednji letnik
v predpisanih rokih,
84

Kdor je zaposlen ali ima status brezposelnega ali mu preneha
status dijaka ali ni zaključil osnovnošolskega izobraževanj3
ali je starejši od 18 let, se lahko izobražuje kot odrasli, tako da
se mu prilagodijo organizacija, preverjanje in ocenjevanje
znanja ter napredovanje in časovna razporeditev pouka.
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Za osebe, ki se izobražujejo kot odrasli, se primerno uporabijo določbe tega zakona o pravicah in dolžnostih dijakov.
31. člen
(prehrana)
Gimnazija in druga splošna srednja šola za vse dijake organima vsaj en obrok hrane dnevno.

4. Preverjanje In ocenjevanje znanja ter napredovanje
36. člen
(preverjanje in ocenjevanje)
S preverjanjem in ocenjevanjem znanja se ugotavlja uspešnost dijakov pri doseganju standardov znanj, določenih
s katalogi, oziroma izpolnjevanje obveznosti, določenih z izobraževalnim programom.

3. Obseg In organizacija izobraževalnega dela
32. člen
(obremenitev)
®r9anizirano izobraževalno delo obsega:
~ Pouk splošnoizobraževalnih in strokovnoteoretičnih pred"tetovter vaje,
" obvezne izbirne vsebine,
"" strokovne ekskurzije,
"" praktični pouk in druge oblike praktičnega dela,
~ Pripravo seminarskih nalog in
"" druge oblike samostojnega ali skupinskega dela.
j'ouk
splošnoizobraževalnih in strokovnoteoretičnih predme0v
. vaj in obveznih izbirnih vsebin po predmetniku lahko
°bsega brez športne vzgoje tedensko največ 30 ur. Obseg
"seh oblik izobraževalnega dela ne sme presegati 36 ur tedensko.
33. člen
(šolsko leto)
Šolsko leto se začne 1. septembra in konča 31. avgusta
^slednje leto.

37. člen
(načini)
Znanje se preverja in ocenjuje pri posameznih predmetih
oziroma drugih sestavinah izobraževalnega programa, in
sicer pisno, ustno ali pri izpitu, z vajami, seminarskimi nalogami oziroma z izdelki, nastopi in na druge načine.
Učitelj dijakom omogoči sodelovanje pri načrtovanju preverjanja in ocenjevanja znanja.
Dijak mora biti seznanjen z oceno.
Ob koncu pouka v šolskem letu se oceni tudi doseženi splošni
učni uspeh.
38. člen
(napredovanje)
Dijak napreduje v naslednji letnik, če je ob koncu šolskega
leta pozitivno ocenjen iz vseh predmetov in je opravil vse
obveznosti, ki jih določa izobraževalni program.
Kdor je ob koncu pouka negativno ocenjen iz največ treh
(Varianta: dveh) predmetov, ima pravico do konca šolskega
leta opravljati popravne izpite.

®rQanizirano izobraževalno delo za dijake traja največ 38
ednov v šolskem letu.
^Poreditev
pouka, pouka proste dneve ter trajanje in razpoe
ditev šolskih počitnic določi minister s šolskim koledarjem.
34. člen
(letni delovni načrt)
2

' °braževalno delo v gimnaziji oziroma drugi splošni srednji
Soli se izvaja po letnem delovnem načrtu, ki vsebuje zlasti:
" obseg in razporeditev pouka in drugih oblik izobraževalca dela po predmetniku,
; rnačrt vpisa,
" razporeditev dijakov v oddelke in skupine,
* oke za opravljanje izpitov,
strokovno izobraževanje strokovnih delavcev,
sodelovanje z drugimi šolami, dijaškimi domovi, raziskovalci in kulturnimi organizacijami ter
đr
uge naloge.
£
v°'a lahko v letnem delovnem načrtu za dijake, ki to želijo,
Soglasju
z njihovimi starši organizira izobraževalno delo, ki
s
®stavina predmetnika.
oia
a mora dijakom in staršem v posebni publikaciji predstaviti
vice in dolžnosti dijakov ter značilnosti izobraževalnega
°9rama in organizacijo dela šole.

39. člen
(pravica do ugovora)
Dijak lahko v treh dneh po prejemu letnega spričevala predloži ravnatelju šole obrazložen ugovor zoper oceno pri posameznem predmetu.
Ravnatelj mora v treh dneh imenovati komisijo, ki ponovno
oceni znanje dijaka. V komisijo mora imenovati vsaj enega
člana, ki ni zaposlen v šoli.
*
Ocena komisije je dokončna.
40. člen
(izvršilni predpisi o ocenjevanju, evidencah, spričevalih)
Podrobnejše določbe o preverjanju in ocenjevanju znanja,
obliko in vsebino dokumentacije o preverjanju in ocenjevanju
znanja ter obliko in vsebino javnih listin o končanem izobraževanju predpiše minister.
III. ZBIRANJE IN VARSTVO DIJAKOVIH OSEBNIH PODATKOV
41. člen
(seznami evidenc z osebnimi podatki)

Dr

Gimnazije in druge splošne srednje šole vodijo naslednje
evidence z osebnimi podatki dijakov:

ster62ne cie,e Put>likacije iz prejšnjega odstavka določi mini-

1. evidenco prijavljenih kandidatov za vpis,
2. evidenco vpisanih ter evidenco vpisanih po letnikih, oddelkih in skupinah v redovalnicah,
3. osebni list, ki se vodi za vsakega dijaka od vpisa do
končanja izobraževanja oziroma do izpisa,
4. matično knjigo, ki obsega splošne podatke o vpisanih,
o poteku njihovega izobraževanja od vpisa do dokončanja
izobraževanja oziroma do izpisa,
5. telesnovzgojni karton vpisanih,
6. zapisnike sej šolske maturitetne komisije,
7. zapisnike o maturi,

<>oia vodi šolsko kroniko.
35. člen
(prilagajanje izobraževalnih programov)
Oij ® *a dijake z motnjami v razvoju in za posebej nadarjene
'^edb pri,a9°d' izobraževalni program, trajanje in njegovo
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8. poročilo o maturi,
9. zapisnike o izpitih, ki obsegajo prijavo k izpitu, potek izpita
in doseženo oceno,
10. evidenco o dijakih, ki jih obravnava svetovalna služba,
11. evidenco odraslih, ki se izobražujejo, in evidenco odraslih,
ki opravljajo izpite,
12. evidenco o preverjanju in ocenjevanju znanja,
13.evidenco izdanih dokumentov o končanem izobraževanju.
Diiaški domovi vodijo evidenco in dokumentacijo iz 12. in 3.
točke prvega odstavka tega člena in podatke o premoženjskem stanju za tiste dijake, ki pri plačilu oskrbnine uveljavljajo
olajšavo.
Evidence iz 1. do 4., 6. do 9. ter 11. do 13. točke prvega
odstavka tega člena obsegajo: ime in priimek dijaka, spol,
datum, kraj, občino in državo rojstva, prebivališče in predhodno pridobljeno izobrazbo.

44. člen
(dokumentacija)
Določila v zvezi z vodenjem, uporabo in shranjevanjem oseb- "
nih podatkov iz evidenc po tem zakonu se uporabljajo tudi za
dokumentacijo, na podlagi katere so bili zbrani osebni
podatki. Dokumenti o predhodni izobrazbi se po končanem
vpisnem postopku vrnejo dijaku.
IV. NADZOR
45. člen
(nadzor)
Zakonitost dela in izpolnjevanje pogojev za opravljanje dejavnosti gimnazij in drugih splošnih srednjih šol nadzoruje šolska inšpekcija v skladu s tem zakonom in posebnimi predpisi.

Evidenca iz 3. točke prvega odstavka tega člena poleg podatkov iz prejšnjega odstavka obsega še: podatke o splošnem
učnem uspehu, o opravljenih izpitih, o napredovanju in
dokončanju izobraževanja.

V. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

Evidenca iz 5. točke prvega odstavka tega člena poleg podatkov iz tretjega odstavka tega člena obsega še podatke o:
telesni višini, voluminoznosti telesa, hitrosti alternativnih
gibov, eksplozivni moči, koordinaciji gibanja telesa, fizični
vzdržljivosti trupa, gibljivosti, mišični vzdržljivosti ramenskega obroča in rok, sprinterski hitrosti in vzdržljivosti v submaksimalnem kontinuiranem naprezanju.

Izobraževalni programi po tem zakonu se uvajajo postopoma
tako, da bodo uvedeni najkasneje v šolskem letu 1998/99 za 3
vse, ki se bodo vpisali v prvi letnik.

Evidenca iz 10. točke prvega odstavka tega člena poleg
podatkov iz tretjega odstavka tega člena obsega še:
- družinsko in socialno anamnezo,
- razvojno anamnezo,
- diagnostične postopke,
- postopke strokovne pomoči,
- strokovna mnenja drugih inštitucij: centrov za socialno
delo, zdravstvenih inštitucij, svetovalnih centrov oziroma
vzgojnih posvetovalnic.
Osebni podatki iz 10. točke prvega odstavka tega člena se
zbirajo v soglasju s starši oziroma skrbniki dijakov, razen
v primeru, ko je dijak v družini ogrožen in ga je potrebno
zavarovati.
%
Svetovalni delavci so dolžni podatke iz 10. točke prvega
odstavka tega člena varovati kot poklicno skrivnost. Te
podatke so kot poklicno skrivnost dolžni varovati tudi drugi
strokovni delavci, ki so jim podatki posredovani zaradi narave
njihovega dela.
Podrobnejše določbe o vsebini evidenc in dokumentacije iz
tega člena določi minister.

46. člen
(postopnost uvajanja)

47. člen
(nadaljevanje izobraževanja)
Dijaki, ki so se vpisali do dneva uveljavitve tega zakona
v programe srednjega izobraževanja, imajo pravico nadaljevati in končati izobraževanje po dosedanjih predpisih, vendar
najpozneje v roku, določenem za izvedbo programa, podaljšanem za dve leti.
48. člen
(dokončanje izobraževanja)
Dijaki, ki se bodo vpisali v srednje izobraževanje pred uvedbo
novih programov, se izobražujejo in končajo -izobraževanje
pod pogoji, ki so veljali pred uveljavitvijo tega zakona, vendar
najdlje štiri leta po vpisu.
Dijaki iz prvega in tretjega odstavka 20. člena tega zakona in
dijaki iz prejšnjega odstavka, ki imajo pravico do ponavljanja
po dosedanjih predpisih, pa zaradi postopnega uvajanja izo;
braževalnih programov po tem zakonu ne morejo ponavljati
letnika po dosedanjih programih, nadaljujejo in končajo izobraževanje po novih izobraževalnih programih v skladu s tem
zakonom. Dijaki imajo v tem primeru pravico ponavljati letnik
po ustreznem novem programu.
49. člen
(izvr&ilni predpisi)

Varianta: Točka l»5. telesnovzgojni karton vpisanih«! se črta.
S tem v zvezi se črta tudi peti odstavek tega člena.

Minister sprejme izvršilne predpise na podlagi tega zakona
v enem letu od uveljavitve tega zakona.

42. člen
(uporaba evidenc)
Osebni podatki dijakov iz evidenc iz prejšnega člena se zbirajo, obdelujejo, shranjujejo in posredujejo za potrebe gimnazij in drugih splošnih srednjih šol, ministrstva, pristojnega za
šolstvo, v drugih primerih pa le v skladu s posebnimi predpisi.

Do sprejema predpisov, določenih s tem zakonom, se uporabljajo predpisi, ki so veljali pred uveljavitvijo tega zakona, razen
če so v nasprotju s tem zakonom.

Pri izdelavi statističnih in drugih analiz se smejo osebni
podatki uporabiti in objaviti tako, da identiteta dijaka ni razvidna.

50. člen
(uskladitev aktov o ustanovitvi)
Akte o ustanovitvi gimnazij in drugih splošnih srednjih šol je
treba uskladiti
s tem zakonom najkasneje v enem letu od njegove uveljavitve.

43. člen
(shranjevanje evidenc)

51. člen
(uveljavitev zakona)

Evidence iz 39. člena tega zakona se trajno hranijo v skladu
s posebnimi predpisi, če ni s tem zakonom drugače določeno.

Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu
Republike Slovenije.
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OBRAZLOŽITEV
.Zakonom o gimnazijah in drugih splošnih srednjih šolah
°oivamo samostojno zakonsko ureditev splošnega sred'e9a izobraževanja v naši državi. Z njegovo uveljavitvijo se
"'uja
Zakon o usmerjenem izobraževanju, ki je po letu 1980
re
ial celotno izobraževanje po osnovni šoli, tudi visokooisko.
al(
on
8

ureja gimnazijsko oziroma splošno srednje izobraževa, ' ki vodi do mature. Zakon daje podlage za nadaljnji razvoj
azijskega izobraževanja, ki skupaj s splošno maturo
mogoča prehod v visokošolski študij. Z vpeljavo splošnih
Mnjih šol, ki omogočajo pripravo na maturo z izbirnimi deli
Področja
tehnike, umetniških disciplin, uprave ali z ekonome
9a področja, bomo presegli spontano razpadanje tehni'1 in strokovnih šol na maturitetne oddelke in na oddelke za
'Pravo na zaključni izpit. Programi splošnih srednjih šol
omogočali dijakom, da dosegajo odličnost na določe!oh°rpoclroi
iu' inkar
i'm bo omogočilo
vključitev
v visokošolsko
aževanje
uspešen
študij v izbrani
usmeritvi,
ne pa tudi
°Soe prehodnosti na univerzo. V svetu ta tip šol imenujejo
"viške ali strokovne gimnazije, zato v varianti predlagamo,
se tudi pri nas za te vrste šol uveljavi podobno ime
tokovne gimnazije.
"smerjenem izobraževanju je bilo uveljavljeno načelo, po
6r
em vsaka šola izobražuje za delo in za nadaljnje izobra-

ževanje. Namesto tega v novi koncepciji srednješolskega izobraževanja uveljavljamo načelo, da je treba z ureditvijo prehodov vsakomur omogočiti prestop na drugo izobraževalno pot.
Zato je v zakonu o gimnazijah in drugih splošnih srednjih
šolah predviden maturitetni tečaj, ki tistim, ki so končali
poklicno oziroma strokovno izobraževanje, omogoči, da se
pripravijo na maturo in s tem izpolnijo pogoj za vpis v visokošolski študij. Za absolvente gimnazij in drugih splošnih srednjih šol pa je v Zakonu o poklicnem in strokovnem izobraževanju predviden poklicni tečaj, ki jim omogoči pridobitev poklica.
Zakon ne določa obveznih predmetov v gimnazijah in drugih
splošnih srednjih šolah niti ne določa notranje strukture predmetnikov za te šole. Enotne standarde bo zkgotovila matura,
ki bo eksterna in bo uveljavljala mednarodno primerljive izobrazbene zahteve. Maturo bo urejal samostojen zakon.
Zakon izhaja iz načela demokratičnosti izobraževanja, zato
določa, da izpolnjujejo pogoje za vpis vsi, ki so uspešno
zaključili osnovnošolsko izobraževanje. Ker pa je gimnazijsko
oziroma splošno srednje izobraževanje, ki pripravlja na
maturo, zahtevno, v varianti predlog zakona šolam ponuja
rešitev, da šole vpisne pogoje zaostrijo.
Zakon ne prinaša bistvenih novosti glede pravic dijakov.
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Predloa zakona o POKLICNEM IN STROKOVNEM IZOBRAŽEVANJU
- EPA 933 - PRVA OBRAVNAVA
Vlada Republike Slovenije je na 113. seji dne 10. novembra
1994 določila besedilo:
- PREDLOGA ZAKONA O POKLICNEM IN STROKOVNEM
IZOBRAŽEVANJU,
ki ga pošilja v prvo obravnavo in sprejem na podlagi 174.
člena poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije.
Vlada Republike Slovenije je na podlagi 65. člena poslov-

nika Vlade Republike Slovenije in na podlagi 176. in 268.
člena poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije
določila, da bodo kol njeni predstavniki na sejah Državnega zbora in njegovih delovnih teles sodelovali:
- dr. Slavko GABER, minister za šolstvo in šport,
- mag. Tea VALENČIĆ, državna sekretarka v Ministrstvu
za šolstvo in šport,
- dr. Pavel ZGAGA, državni sekretar v Ministrstvu za
šolstvo in šport.
e

Predlog zakona o poklicnem in strokovnem izobraževanju
I. OCENA STANJA
Poklicno izobraževanje predstavlja področje sistema izobraževanja, s tem pa tudi šolskega sistema, ki je zaradi svoje
kompleksne narave najbolj izpostavljeno križanju različnih
interesnih področij, zato je njegovo spreminjanje in preobrazba izredno občutljiva in zahteva soglasje različnih partnerjev (gospodarstva, sindikatov in države oziroma šole kot
nosilca javnega interesa).
Spremembe na trgu delovne sile kot posledica novih potreb
dela in njegove organizacije zahtevajo sprotno prilagajanje in
vse višji in širši nivo kvalifikacij zaposlenih. Zato se od vsakega posameznika zahtevajo vse bolj poglobljena in široka
temeljna poklicna znanja, ki presegajo tiste ravni, ki jih je
zagotavljal tradicionalni sistem poklicnega izobraževanja.
Zato se vse večja pozornost razvitega sveta namenja razvoju
in prilagajanju poklicnega izobraževanja novim razmeram.
Čeprav je tehnično-tehnološki razvoj in z njim povezane
potrebe dela med posameznimi državami mogoče primerjati
in bi zato lahko sklepali, da je tudi poklicna priprava na delo
povezana z doseženo stopnjo razvoja, pa je na podlagi mednarodnih primerjav in analiz mogoče ugotoviti, da bi le težko
našli enovit model ali take celovite rešitve v sistemih poklicnega izobraževanja, za katere bi lahko rekli, da so njihova
skupna značilnost. To je osnovno spoznanje vseh komparativnih študij, ki so bile v zadnjem času izvedene na evropskem
nivoju, na svoj način pa to izraža tudi Memorandum evropske
skupnosti o poklicnem izobraževanju, ki kot enega osnovnih
ciljev na področju človeških resursov postavlja oblikovanje
enotnega trga delovne sile, kar pa prav zaradi pestrosti in
nacionalnih posebnosti posameznih držav predstavlja velike
težave.
K intenzivnemu dogajanju na področju poklicnega izbraževanja pa je v evropskih okvirih veliko pripomogla tudi naraščajoča brezposelnost mladih in njihova nekonkurečnost na trgu
delovne sile, po drugi strani pa vse večji obseg nadaljnjega
poklicnega izobraževanja, ki povratno vpliva tudi na temeljno
poklicno izobraževanje. Zato je poklicno izobraževanje
postalo predmet posebej pozornih primerjalnih analiz.
Tudi pri nas so bile v zadnjih letih opravljene obsežne študije
o poklicnem izobraževanju, med katerimi so tudi primerjave
poklicnega izobraževanja v številnih državah. Analize kažejo
sliko trenutnih razmer in opozarjajo na slabosti obstoječih
rešitev znotraj sistema poklicnega izobraževanja. Opravljena
je bila tudi ekspertiza Sistemska ureditev poklicnega izobraževanja odraslih, 1992, ki se je posebej ukvarjala zlasti
s poklicnim izobraževanjem odraslih, v njej pa so bila obdelana tudi vprašanja načrtovanja, upravljanja in specifičnega
položaja poklicnega izobraževanja v strukturi šolskega
sistema in njegove regulacije. Kot specifika poklicnega izobraževanja so bila analizirana razmerja med različnimi zainteresiranimi partnerji, se pravi delodajalci, delojemalci (sindikati) in državo v razvoju tega izobraževanja.
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Na podlagi teh raziskav, ekspertiz in programov je mogoi 71
sintetizirati ugotovitve o sedanjem stanju ter hkrati utemelji13<
razloge in opredeliti izhodišča za spremembe v sistemsK
ureditvi poklicnega izobraževanja. Te spremembe so nujn 3(
tudi zato, da bi lahko sledili skupnemu evropskemu trendi
v razvoju sicer raznolikega poklicnega izobraževanja. ^ 3r
trend se kaže v vsemočnejšem povezovanju in soodločanj'
različnih socialnih partnerjev, zlasti gospodarstva in predstav
nikov delodajalcev. V pogovorih o pristojnostih in odgovornog11
6tih za poklicno izobraževanje na vseh nivojih je namrs
prevladalo stališče, da je edina smotrna rešitev partners^®
način odločanja in dogovarjanja. Taka usmeritev pa za neka,'
tere sisteme pomeni, da se v poklicno izobraževanje vnažc''a
več splošnega interesa, za druge pa, da se poveča vpli 'r
gospodarske sfere in da se izobraževanje bolj podredi koi*
kretnim potrebam.
'
H
Po svoji zasnovi je obstoječi sistem poklicnega izobraževanj !jc
prilagojen državno-planskemu gospodarstvu in je v celo' c1
pošolan. V tem smislu država v celoti financira poklicn Jc
izobraževanje, načrtuje obseg, določa programe in zagotavlj 1
pogoje za njegovo izvedbo. Primerjalne raziskave kažejo, d.
si v pogojih tržnega gospodarstva in privatne lastnine i* a
mogoče zamišljati poklicnega izobraževanja brez udeležbtoa
odgovornosti in vlaganj lastnikov kapitala. To zahteva takta
sistemsko ureditev tega področja izobraževanja, ki dolo0£
a
skupna temeljna razmerja med ustreznimi interesnimi sferart1^
ne glede na to, ali gre za poklicno izobraževanje mladin« ,Zl
odraslih, zaposlenih ali nezaposlenih, za bazično ali za nad*i0
Ijevalno poklicno izobraževanje.
j0
Str
Sedanji sistem poklicnega izobraževanja pušča veliko števil!>o
mladih brez vsake poklicne izobrazbe, kar pomeni, da s °
delež nekvalificiranih med zaposlenimi ne zmanjšuje, powo1
čuje pa se tudi število mladih brezposlenih brez kvalifikacij* '!
Razlogov za to je več, med njimi so zlasti nerazvitost poti o'°
temeljene poklicne izobrazbe za nižje nivoje zahtevnost 1
rigidnost obstoječega sistema poklicnega izobraževanj* '
nerazviti mehanizmi stimuliranja pridobivanja temelje.,
poklicne izobrazbe odraslih.
"H
'P
Obstoječi sistem omogoča pridobiti določen poklic le P®15
enem programu in po eni poti izobraževanja, hkrati pa za vi e
istovrstne poklicne profile predpisuje uniformiran modf
glede na trajanje izobraževanja, razmerje med splošno 1 Si:
strokovno izobrazbo, organizacijo šol, njihovo vlogo in vlo91 rai
podjetij v izobraževanju ter razmerje med praktičnim in teo' n
tičnim izobraževanjem za poklic. To ne ustreza niti potreba'1 tj;
dela niti različnim interesom in možnostim posameznikov,
bi se izobraževali, niti raznolikosti podjetij in obrti, ki bi bi'1 P0
pripravljena vlagati v izobraževanje ali ga izvajati. Uniformi'1 <o
nost je zato razlog nezadovoljstva tako pri podjetjih in obrti ka
kih kot pri tistih, ki se izobražujejo. Znak razvitosti poklicne!!(
izobraževanja v mednarodnih okvirih je prav v tem, da po /s
najo različne poti in možnosti izobraževanja za iste skupile
poklicev in celo za isti poklic.
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-V obstoječem poklicnem izobraževanju je skrb za temeljno
joklicno izobraževanje omejena predvsem na mladino.
' temu prispeva dejstvo, da programsko ni razvita celotna
Vertikala poklicnega izobraževanja, v kateri so določene
„Poklicne stopnje dostopne le odraslim. Poleg tega pa so na
poklicno izobraževanje odraslih negativno vplivale tudi
sistemske rešitve, po katerih se programi za izobraževanje
Odraslih pripravljajo na osnovi prilagojenih programov za
Izobraževanje
mladine, kar je vodilo do programskih rešitev,
Kl
odraslim niso ustrezale in so jih odvračale od vključevanja
' izobraževanje. Prav tako so se le izjemoma razvili programi
Nadaljevalnega
izobraževanja, kar je onemogočalo sistemsko
3r
9anizirano izpopolnjevanje v poklicu. K temu je dodatno
Prispevalo še dejstvo, da je bilo poklicno izobraževanje
' celoti v rokah države in znotraj nje šolskega resorja.
„ 'e nasprotju z rešitvami, ki jih kažejo mednarodne primerjave,
sedanji sistem poklicnega izobraževanja v Sloveniji rela« ivno zaprt v stopnjo poklicnega srednjega šolstva. Kljub
e
oretičnim (zakonskim) možnostim za nadaljevanje izobraževanja po končani poklicni šoli le zanemarljiv odstotek absol®ntov teh šol šolanje nadaljuje, pri čemer pa praviloma ni
t ^nosti za nadaljevanje izobraževanja v istem poklicnem
jiitodročju in smeri. To lahko pripišemo dejstvu, da ni razvito
izobraževanje za poklic na ravni nadaljevalnih programov
n ^klicnega izobraževanja na srednji stopnji, kot so mojstrski
ji ^ogrami, delovodski programi in podobno. Njihov namen je
Ti adgradnja znanja poklicne šole, orientirani pa so izrazito
iji taktično in dajejo določeno stopnjo formalne izobrazbe.
%
'0 1 sedanjem
sistemu so formalno razvite možnosti prehajanja
e/ ®01 poklicnim in splošnim izobraževanjem tako, da absolpoklicnih šo1
'Joh?*'
!ahko
nadaljujejo izobraževanje
v vseh
» kah postsrednjega
izobraževanja,
če opravijo ustrezen
ž aPfejemni izpit. Te možnosti so se izkazale le kot deklarativne,
li ' l ni mogoče pričakovati, da bi mladi ali odrasli lahko nadoknadili primankljaj v znanju brez organiziranega izobraževala. Mednarodne primerjave kažejo, da je tako izobraževanje
"jno, čeprav se dopušča tudi možnost dokazovanja znanj,
ij oseženega s samoizobraževanjem. Podoben problem se
i °iavlja pri prehajanju iz splošnega na poklicno izobraževase absolventi
lni
^r' nasdelo
praviloma usposabljajo
Ij oiočeno
z internimgimnazij
izobraževanjem,
medtem ko za
je
ar
i ugih državah to rešeno tudi z javnim poklicnim izobražencem.
l6(J
K a razv
«fi s °j poklicnega izobraževanja in njegovo urejanje pri
krbe različne institucije, med njimi Zavod za šolstvo,
"lol?01Cnaza zaP°sl°vanje, Andragoški center, strokovna in
iO"
združenja, Strokovni svet Republike Slovenije za
K l0®0,° in izobraževanje in po potrebi še nekatere druge ustaweKRešitve v svetu kažejo, da obstajajo v večini držav
ttrou
institu<-iie' ki se ukvarjajo z razvojem in organizacijo
i( )q vnega
dela za področje poklicnega izobraževanja, tako
»od i binski kot tudi po formalni plati. Le-te zagotavljajo tudi
in
rffcokr an'e 2obraževan
usklajevanje
socialnih partnerjev pri urejanju
if lisn
■ '
ja. kar je tudi pomemben razlog, da
0
cl'OIst^ !
institucij, ki sicer skrbijo za strokovni razvoj
I 1- Va
J C'UI IN NAČELA ZAKONA
,

Pln4^rernem'3 v sis,emu poklicnega izobraževanja izhajajo iz
n )h<-.
izhodišč in načel ter rezultatov primerjalnih analiz in
PpStoječega stanja.
#j r^®nielji'jni cilji so:
erri
gtyP"'»>viivyu
Poklicnega itvuioi.o»uii|u
izobraževanja oo
se Iiiuia
mora prilagoditi
razmerg?!
_
,r nem nosnndarstvu Pnstati mnra ournnc^n nrimorliivv
4 tržnem
*
gospodarstvu. Postati mora evropsko primerljiv
> po standardih
standardih kot
kot tudi
tudi po
po načinu
i
)4ia
urejanja in odločaia'-znotrajP°sistema
in njegovih delov.
ci
d

<0r Clpben
je
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brazbo z možnostjo njene nadgradnje na vseh stopnjah in
nivojih zahtevnosti. Zato je potrebno razviti ustrezne programe in razširiti obveznost izobraževanja tudi po končani
osnovni šoli. V ta nemen je potreben razvejan sistem z ustreznimi alternativnimi potmi.
Sistem poklicnega izobraževanja bo omogočal možnost pridobivanja formalne poklicne izobrazbe prek izpitnega
sistema, ki bo upošteval enotne standarde. Tako bo zagotovljen ustrezen nivo znanj in močno povečana možnost izobraževanja zlasti za odrasle.
Sistem naj omogoča pridobiti temeljno poklicno izobrazbo
tudi takim, ki niso uspešno končali osnovne šole. To ne
morejo biti programi, ki bi vodili v slepi rokav, pač pa naj bo
tudi zanje omogočena nadgradnja.
Programi poklicnega izobraževanja morajo slediti razvoju
poklicnih področij in strukturi kvalifikacij tako po splošni
strokovni kot po praktični plati.
Zagotovi naj se nadgradnja srednje izobrazbe na nivoju višje
poklicne šole, kar bo omogočalo zadovoljevanje vse večjih
potreb po znanju tako v proizvodnji kot v storitvenih dejavnostih in s tem prilagoditev izobraževalnega sistema potrebam
dela.
S fleksibilnostjo sistema naj se zagotovi prehodnost znotraj
sistema poklicnega izobraževanja kot tudi med splošnim in
poklicnim izobraževanjem. To je utemeljeno s potrebo po
prehajanju znotraj in med poklicnimi področji kot tudi s povečevanjem potreb po splošnih znanjih na poklicnem področju.
Enotna zakonska ureditev, ki naj določa robne pogoje in
pušča odprto pedagoško doktrino, je cilj, ki bo omogočal
pestrost programov in načinov pridobivanja znanja, hkrati pa
sistem ohranjal pregleden in urejen.
Ohranja naj se povezava med tistim delom poklicnega izobraževanja, ki daje formalno izobrazbo, in ostalim poklicnim
izobraževanjem. Zato je potrebna vzpostavitev enotnega raz. vojnega centra za poklicno izobraževanje, ki bo vključeval
tako »šolski« kot »nešolski« del in skrbel za njuno medsebojno oplajanje.
Temeljna načela so:
Razvoj poklicnega izobraževanja v pogojih tržnega gospodarstva
V tržnih gospodarskih razmerah je nujno doseči razmeroma
visok nivo deetatizacije poklicnega izobraževanja in se odreči
možnosti, da celotno področje ureja le šolsko ministrstvo,
čeprav le-to ohranja pomemben del odgovornosti in pristojnosti tudi za to področje izobraževanja. Zato je tudi spreminjanje sistema poklicnega izobraževanja v vseh fazah naloga
vseh socialnih partnerjev.
Z vidika organizacije sistema poklicnega izobraževanja je
treba na tej osnovi:
- določiti nova temeljna razmerja, pristojnosti, dolžnosti in
pravice za celotno poklicno izobraževanje, se pravi pravno-formalna razmerja,
- zagotoviti skupno odgovornost za izvedbeni del, se pravi za
načrtovanje, programiranje in izvajanje poklicnega izobraževanja med socialnimi partnerji: državo, združenji delodajalcev
in sindikati,
- zagotoviti vpliv potreb trga delovne sile na razvoj in obseg
izobraževanja v določenem poklicu, panogi ali stroki.

razvoj socialnega partnerstva pri odločanju in
ter pri delitvi odgovornosti znotraj celotne vertiPoklicnega izobraževanja.

Zagotavljanje postopnosti preobrazbe sistema poklicnega
izobraževanja

T lac m
(i ti0rrn,
'i in že zaposlenim in nezaposlenim odraslim
a .f l
biti omogočeno, da si pridobijo temeljno poklicno izo-

Skupna značilnost povojnih reformnih posegov na področje
vzgoje in izobraževanja pri nas je bila, da so bili uveljavljeni
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Enotnost poklicnega izobraževanja mladine in odraslih

hitro in brez ustrezne predhodne metodološke priprave in
postopnega eksperimentalnega uvajanja novih rešitev. To
velja tudi za reformo usmerjenega izobraževanja, kjer je bilo
raziskovalno proučevanje odsotno tako pri koncipiranju kot
pri sprejemanju odločitev. Nasprotno pa v svetu reformni
posegi trajajo daljša časovna obdobja, tako da se lahko novosti sproti ovrednotijo, korigirajo in se razvijejo ustreznejše
rešitve.

Poklicno izobraževanje odraslih, ki omogoča pridobitev fo
malne izobrazbe, naj ne predstavlja ločenega sistema, pač P
njegov integralni del, do katerega pa ni mogoče priti le taW
da se programi za izobraževanje mladih prilagajajo odrasli"
Razviti je treba:

Težnja po tem, da se ne posega frontalno v tisti del sistema
poklicnega izobraževanja, ki je v sedaj uveljavljenih rešitvah
razmeroma ustrezen, se je močno izrazila v vseh diskusijah in
usklajevanjih različnih mnenj. Nesmiselno je namreč rušiti že
obstoječi nivo in doseženo kvaliteto, preden ugotovimo, ali
imamo razvite boljše in bolj ustrezne rešitve. To pa lahko
ugotovimo le tako, da spremembe uvajamo postopno in njihove učinke sproti primerjamo z učinki že vzpostavljenih
sistemskih rešitev.

- v vertikali poklicnega izobraževanja določene programa
so namenjeni izključno izobraževanju odraslih,

Da bi zagotovili postopnost spreminjanja, je nujno, da:
- spremembe potekajo postopno, tako da se lahko temeljito
pripravijo,
- se spremembe ne uvajajo frontalno, pač pa po posameznih
elementih in na omejenem delu populacije tam, kjer obstajajo
za to potrebni pogoji,
- se zagotovi kontinuiteta s sedaj obstoječim sistemom
poklicnega izobraževanja, tako da se obdržijo njegove prednosti in dobre rešitve.
Zagotavljanje možnosti za pridobivanje temeljne poklicne
izobrazbe za vse
Sistem mora zagotoviti pogoje in realne možnosti, da se bo
lahko vsak, ki je končal osnovnošolsko obveznost, tudi
ustrezno poklicno izobrazil, tako da se doseže eden temeljnih
ciljev politike človeških resursov v sodobnih družbah, da
namreč celotni populaciji zagotovi ustrezno temeljno
poklicno znanje.
Za preseganje tega stanja je potrebno razviti sistem, ki bo:
- zagotovil, da bo vsak otrok po končani osnovnošolski
obveznosti pridobil temeljno poklicno izobrazbo, kar velja
tudi za tiste, ki osnovne šole ne končajo uspešno,
- zagotovil različne oblike temeljnega poklicnega izobraževanja zaposlenih, posebne možnosti poklicnega izobraževanja za brezposelne in druge odrasle.
Razvoj vzporednih možnosti in poti za dosego določenega
poklica na isti stopnji
Da bi omogočili razvoj vzporednih (alternativnih) poti, naj
zakon ne ureja pedagoške doktrine, pač pa naj vzpostavi
ustrezna telesa oziroma prakso odločanja, v katerih bi se
lahko oblikovala pedagoška doktrina, ki najbolj ustreza določenemu poklicnemu področju in njegovim poklicnim zahtevam.
Sprememba sistema mora zato zagotoviti:
- načrtovanje različnih programov poklicnega izobraževanja
na podlagi enotnih izobrazbenih standardov za istovrstne
poklicne kategorije oziroma poklice,
- raznovrstnost programov, vsebin, trajanja in izvedbe izobraževanja za različne poklice na isti kvalifikacijski stopnji,
- alternativne poti za dosego istega poklica,
- enakovrednost pridobljene poklicne izobrazbe (tako glede
vključevanja v delo kot nadaljnje izobraževanje) ne glede na
način njene pridobitve.
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- sistem poklicnega izobraževanja za mlade in odrasle z upf
števanjem programskih specifičnosti in organizacijo različni
poti,

- programe nadaljevalnega izobraževanja kot sestavni ^
sistema poklicnega izobraževanja.
Zagotavljanje možnosti pridobivanja formalne izobrazb*
z izpitnim sistemom
Odrasli in tisti, ki niso vključeni v redno šolanje, so v sed*
njem sistemu poklicnega izobraževanja v veliki meri podrejs"
zakonitostim, ki veljajo za izobraževanje mladih. Razli'''
sistemi poklicnega izobraževanja poznajo posebne poti. P®
katerih odrasli lahko pridobijo temeljno poklicno izobraz&J
Vsem je skupno, da se ne odvijajo kot posebni programi, Pa
pa temeljijo na določenem standardu znanj in spretnosti."
jih mora obvladati posameznik, da lahko pridobi določa"8
poklicno stopnjo.

^

P
^
^

Tudi v prihodnje naj se ohrani in bolj razvije ureditev, P® J
kateri posameznik lahko pridobi izobrazbo z opravljanj^
izpitov, s katerimi dokazuje, da je dosegel zahtevane staj"
darde znanja (za posamezen letnik, stopnjo ali prednw
Standardi znanj, ki temeljijo na poklicnih profilih, so osno11
ki omogoča, da se na eni strani oblikujejo programi pok '
nega izobraževanja za mlade, po drugi strani pa predstavlj^
temelj, po katerem se lahko razvije sistem izpitov, namenj*1
predvsem odraslim, ki bodo po delih ali v celoti pred verif ' __
ranimi komisijami dokazovali, da obvladajo tiste standafjj
znanj, ki jih predpisuje določena stopnja in profil poklica1*
glede na to, po kakšni poti so potrebna znanja osvojili.
o
V ta namen je potrebno:
- izdelati standarde in normative za vsak poklicni profil i"11 p
vsako stopnjo v poklicnem profilu,
- razviti pogoje za možnost pridobivanja formalne izobrazb
z dokazovanjem znanja z izpitnim sistemom,
- vzpostaviti izpitno mrežo in jo umestiti v sistem poklicna!!'
izobraževartja (stalne izpitne komisije pri šolah ali pri sa"1
stojnih izpitnih centrih),
- vzpostaviti institucionalno osnovo za pripravo odraslih
opravljanje izpitov.
Kompatibilnost z evropskimi sistemi
Čeprav v evropskih državah obstajajo različni sistemi po*'.
nega izobraževanja, lahko v sedanjih razvojnih trendih
še znotraj EGS ugotavljamo številne skupne značilnosti. Pr*j;
vsem postaja vse bolj pomembno iskanje kompatibilno
v sistemu kvalifikacij oziroma v pripravi konkretnih Pr0-L
mov poklicnega izobraževanja, katerih nosilec je EGS- •v
sistem kvalifikacij se še vedno opira na tako imenovano
fikacijsko lestvico z osmimi kvalifikacijskimi stopnjami, k' .,
ni ustrezno izpeljana, kar kaže tudi na notranja neskiaiVi
lestvice, ki je narejena po zahtevnosti izobraževanja, ne p
zahtevnosti dela.
Druga skupna značilnost evropskih sistemov je iskanje razK
nih poti povezovanja med šolo in podjetjem pri izvedbi p°
nega izobraževanja. Tretja skupna značilnost pa je d' 1
odgovornosti za področje poklicnega izobraževanja rti«
različnimi socialnimi partnerji.

poročevalec, št. 46

Kompatibilnost
je nujno doseči zaradi dolgoročnih perspektiv
ra
*voja Slovenije, saj bo z njenim vključevanjem v skupne
?vropske
gospodarske in družbene tokove nujna primerljivost
ln
medsebojno priznavanje poklicnih stopenj.
Gtede na to je potrebno:
- sistem prilagoditi obstoječim dogovorom o kvalifikacijskih
stopnjah v EGS,
razviti pogoje za sodelovanje šole in podjetij pri poklicnem
obraževanju.

l?

prilagajanje in razvoj programov v skladu z vsebino kvalifi■' *»cij in potrebami razvoja določenga poklicnega področja
Sedanji programi poklicnega izobraževanja so nastajali pod
Ročnim vplivom šolsko-sistemskih zahtev (dvig splošne izopazbe, delež teoretičnega izobraževanja), kolikor so bili uve'lavljeni na škodo upoštevanja zahtev poklicne kvalifikacije
konkretnih poklicnih profilov in zlasti praktične usposobljenosti.
Nastajanje in sprejemanje programov je bilo dolgo'raino in močno formalizirano, kar je onemogočalo zadovoljenje konkretnih potreb in hitrih sprememb v strukturi dela.
^eksibilnost programske strukture in njeno prilagajanje
Potrebam
dela in dogajanju na posameznih poklicnih področji'1 ie skupno načelo tistih sistemov poklicnega izobraževanja,
' 9radijo na tesni povezavi s sfero dela in so vzpostavili
^shanizme medsebojnega sodelovanja, dogovarjanja in
^ločanja. Take mehanizme bo potrebno pri nas šele vzpostain zanje zagotoviti institucionalno osnovo.
^'1) razvoja celotnega vzgojno-izobraževalnega sistema je
razvoju rešitev, ki bodo zagotavljale:
"standard splošne izobrazbe na evropski ravni, vendar ne na
kodo njihove poklicne kvalificiranosti,
j

Us
trezno razmerje med širino poklicne kvalifikacije in nepolno usposobljenostjo za konkretno delo,

tak mehanizem sprejemanja in priprave programov, ki bo
'"ogočal hitro prilagajanje potrebam razvoja dela,
Z' Neposredno sodelovanje in vključevanje podjetij v izvajanje
klicnega izobraževanja
D«
gradnja in razvoj celotne vertikale poklicnega izobraževanj 'a> vključno s postsrednjo stopnjo
1(r ^ s r
, ' ukturi delovne sile v sodobno organizirani proizvodnji se
®*ejo tudi potrebe po nadgradnji poklicnega izobraževanja
^ višji stopnji. Take rešitve poznajo vsi sistemi poklicnega
. °braževanja v razvitih evropskih državah, pri čemer je to
obraževanje organizirano zaradi posebnih značilnosti in
jjogojev dela kot vzporednica univerzitetnega izobraževanja
■ I® kot njegov sestavni del Zaradi tega naj se razvije višje
.klicno izobraževanje, katerega cilj bo priprava na stroliC ovno zahtevno operativno delo predvsem v organizaciji, priav
' in kontroli.
t Pr snovan a
i zakonske
ureditve
novega sistema poklicnega
g i?oot,hraževanja
je bilo zato
potrebno:
2a
nj> 9otoviti celotno vertikalo poklicnega
Je do
viš|e stopnje z enotno zakonsko
Vlž

izobraževanja od
,
ureditvijo, tudi za
dl lo stopnjo,
pt ^
azvi
je^an
ti posebnosti v pristopu do višjega poklicnega izobra, 0r,,Kl|
'a tako, da je praviloma nadgradnja prejšnjih stopenj
l|f
cnega izobraževanja,
' 0rT,0 ć
'S Vannia,
9° ^ nadgradnjo
vseh nivojih poklicnega izobražew
vključno
z najmanjnazahtevnimi,
n

- omogočiti sistem napredovanja na zahtevnejše poklicne
stopnje s pomočjo nadaljevalnih programov.
Zagotovitev prehodov med poklicnim in splošnim izobraževanjem
Prehajanje med splošnim in poklicnim izobraževanjem je
potrebno zagotoviti zaradi potreb na področju poklicnega
dela, ki v nekaterih dejavnostih vse bolj zahteva predvsem čim
višjo stopnjo splošnih znanj in razmeroma ozek del specifičnega poklicnega znanja, ki ga je moč pridobiti tudi v krajšem
času, kot to velja za sedaj veljavno nomenklaturo. Posebej je
potrebno omeniti programe, ki pripravljajo na poklic mladino
po končanih oblikah splošnega srednjega izobraževanja (po
splošni srednji šoli ali po gimnaziji). Ti programi so danes
v svetu med najpropulzivnejšimi in najaktualnejšimi oblikami
poklicnega izobraževanja
Da bi zagotovili prehode, je potrebno razviti programe, ki
bodo omogočali:
- prehode med splošnim in poklicnim izobraževanjem,
- prehodnost do visokošolskega izobraževanja tistim, ki končajo določene stopnje poklicnega izobraževanja,
- pridobitev formalne poklicne izobrazbe po končani splošnoizobraževalni srednji šoli.
Zagotovitev enotnega razvojnega in upravnega centra za
poklicno izobraževanje
Področje poklicnega izobraževanja je toliko razvejano in specifično, da zahteva drugačen razvojni tretma in pogoje zanj,
kot to velja za ostali del šolskega sistema. Pri njem sodelujejo
tudi drugi, ne le splošni šolski interesi, zakonitosti njegovega
razvoja pa so drugačne kot zakonitosti razvoja splošno izobraževalnih šol ali univerze. Šolska sfera je zato le ena od sft r,
ki odločajo in uravnavajo razvoj na tem področju, zato je
organizacija upravno-razvojnih dejavnosti na tem področju
drugačna.
Da bi lahko postavili temelje za ustreznejši razvoj poklicnega
izobraževanja, je potrebno:
- ustanoviti ustrezni republiški center za urejanje in razvoj
poklicnega izobraževanja (v statusu javnega zavoda),
- določiti pristojnosti, naloge in odgovornosti paritetno
sestavljenega Strokovnega sveta za poklicno izobraževanje
pri Vladi Republike Slovenije, ki bo odločal o programskih in
izvedbenih vprašanjih poklicnega izobraževanja v celi njegovi
vertikali.
III. PREDLAGANE REŠITVE
Splošne značilnosti
Poklicno izobraževanje je v zakonu razvito kot izobraževalna
vertikala na srednjem, postsrednjem in višjem nivoju. Jedro te
vertikale tvorita srednja strokovna in tehniška šola ter
poklicna šola v različnih modalitetah, ki se nadgrajuje s tremi
izobraževalnimi možnostmi:
- z nadaljevanjem poklicnega izobraževanja in hkratno pripravo na eksterni zaključni izpit (sistem 3 + 2), kar omogoča
vključitev v postsrednje poklicno izobraževanje,
- z vključitvijo v postsrednje poklicno izobraževanje (višje
strokovne šole) tudi po štiri ali petletni poklicni šoli,
- z vključitvijo v mojstrski program oziroma v nadaljevalne
programe, kot so poslovodski, delovodski ter različni programi specializacij.
Glede prehodov v visoko šolstvo oziroma v višje šole izhaja
zakon iz predpostavke, da se ta prehod regulira na podlagi
mature in zaključnega izpita. Zaključni izpit pomeni hkrati
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pridobitev poklica in pravico do nadaljevanja izobraževanja
v istem področju ali stroki na višji strokovni šoli, lahko pa tudi
na visoki strokovni šoli, če tako določa študijski program.
Zakon sicer predvideva možnost posebnih izobraževalnih
programov, ki bi bili namenjeni temeljnemu poklicnemu izobraževanju odraslih, vendar se ti programi ne morejo razlikovati od izobraževalnih programov za mladino po standardih
znanj, ki se preverjajo pri zaključnem izpitu.
V celotni vertikali za vse stopnje obstaja možnost opravljanja
in dokazovanja znanja z izpitnim sistemom. Seveda pa je
predpogoj, da se lahko vzpostavi ustrezen izpitni sistem,
jasno določena struktura poklicnega izobraževanja in določeni standardi za posamezne poklicne stopnje. To pa ne
izključuje možnosti, da se razvijejo posebne institucionalne
oblike oziroma stalne oblike priprave na določene izpite ali
serije izpitov, ki bodo pripeljali do formalno priznane poklicne
izobrazbe.
Tistega dela izobraževanja odraslih, ki ne sodi v področje
formalnega izobraževanja in ki torej ne omogoča pridobiti
splošno veljavne poklicne stopnje oziroma poklicne izobrazbe, se ne urejajo s šolskimi predpisi, pač pa ostajajo bolj
ali manj v domeni delovne sfere, sindikatov, delodajalcev in
posameznikov. Gre za tako imenovani certifikatni sistem, ki
omogoča, da posameznik dokazuje svojo usposobljenost za
delo in dobi ustrezno listino, na podlagi katere lahko takšno
delo opravlja. Te listine so lahko javno priznane, vendar le
v skladu z zakonsko ureditvijo znotraj delovnih razmerij, oziroma imajo omejeno veljavnost na podlagi podzakonskih
aktov in kolektivnih pogodb. Razmerja med takimi certifikati
oziroma njihovim priznavanjem in formalnim sistemom se
urejajo v predlaganem zavodu za poklicno izobraževanje.
Opis stopenj in elementov sistema poklicnega izobraževanja
Nižja poklicna šola
profilov

programi izobraževanja ozkih poklicnih

Gre za praviloma dveletno poklicno izobraževanje, ki daje
zaključeno poklicno izobrazbo ozkega profila (nižjo poklicno
izobrazbo). To izobraževanje se lahko izvaja v poklicnih šolah
ali v podjetjih oziroma zavodih, ki morajo biti za to dejavnost
verificirani.
V program se lahko vključi, kdor je končal osnovno šolo,
v primeru periodične organizacije pa je pogoj, da ima sklenjeno učno pogodbo, ki določa status učenca v učnem razmerju.
Po končanem izobraževanju učenci lahko nadaljujejo izobraževanje po programih za izobraževanje širokih poklicnih profilov, pri čemer se lahko ti glede na sorodnost praktičnega
pouka in usposabljanja ustrezno skrajšajo in prilagodijo.
Srednja poklicna šola
Poklicno izobraževanje za široke poklicne profile izvajajo
srednje poklicne šole, ki omogočajo pridobitev srednje
poklicne izobrazbe.
Vanje se lahko vpiše, kdor je končal osnovno šolo ali nižjo
poklicno šolo. Izobraževanje traja praviloma tri, lahko pa tudi
tri in pol do 4 leta. Lahko pa se tudi ustrezno skrajša za tiste,
ki končajo nižjo poklicno šolo.

znanemu statusu vajenca, poznajo v taki ali drugačni obt
vsi sistemi poklicnega izobraževanja v državah evrops
skupnosti. V nekaterih je to prevladujoča oblika (n. pr. Ne
čija), v drugih pa predstavlja vajenstvo alternativno pot poki1
nega izobraževanja (n. pr. Danska, Francija), razširjeno p'
vsem na nekaterih poklicnih področjih, v obrti in v storitve'
dejavnostih.
Izobraževanje v periodični organizaciji ima naslednje zna'
nosti:
- za vpis morajo učenci poleg splošnih pogojev imeti z uč'
pogodbo zagotovljeno učno mesto, s čimer dobijo stal'
učenca v učnem razmerju,
- pravice in odgovornosti učenca v učnem razmerju v ti
praktičnega dela so posebej urejene z zakonom,
- za izvedbo izobraževanja sta odgovorna delodajalec, f
katerem poteka praktični del izobraževanja, in šola,
- izobraževanje za isti poklic lahko traja v periodični orga"
zaciji praviloma dlje kot v celoletni organizaciji,
- izobraževanje se konča s posebnim izpitom pred komis'f
v kateri so tudi zunanji člani.
Izobraževanje v celoletni organizaciji pomeni pot do pridoj
tve izobrazbe, ki jo pozna dosedanji sistem poklicnega i zob'
ževanja pri nas. Primeren je zlasti za tiste poklice in pokli^1
skupine, ki zahtevajo več »teoretičnega« znanja in pridobi"3111,
nje praktičnih znanj in spretnosti s posebno didaktizif 1
opremo v učnih delavnicah in laboratorijih. Večina evrops*
sistemov pozna tudi tako obliko ob sočasni tehnični gimm
in programih s periodično organizacijo.
Izobraževanje v celoletni organizaciji ima naslednje zna'1 v*
nosti:
'
- za izobraževalni proces je v celoti odgovorna šola, n
pomeni, da mora učencem zagotoviti tudi pogoje za
del izobraževanja ne glede na to, ali ga izvaja sama ali v sod *
lovanju z ustreznimi podjetji,
- pravice in obveznosti učencev v času morebitnega prak'1
nega izobraževanja v podjetju se določajo s pogodbo o i i"1 n
braževanju, ki jo skleneta šola in podjetje na podlagi pre^
sov s področja šolstva,
- programi izobraževanja, ki trajajo štiri leta, se pravil^
zaključijo z zaključnim izpitom (s poklicno maturo), 10 '
opravlja z zunanjo kontrolo, lahko pa tudi s posebnim izpi'°
pred eksterno komisijo,

- programi, ki trajajo tri leta, se končajo s posebnim izpi*^ p
pred komisijo, v kateri so tudi zunanji člani. Za obrtne del3
nosti je to urejeno v Obrtnem zakonu.
j.

Končano izobraževanje, ne glede na njegovo obliko 1 ^
goča, da učenci nadaljujejo izobraževanje v: - mojstrs *
šolah in nadaljevalnih programih,

- v dveletnih programih poklicno-tehniškega izobraževal9 J1

- na ustreznih višjih in visokih šolah tisti, ki so uk-j
oP't |.
ustrezen eksterni zaključni izpit in jim to omogočajo vp|S '
pogoji, določeni z visokošolskimi študijskimi programi.

Izobraževanje za določen poklic lahko poteka:
Poklicno-tehniška šola

- v obliki periodične organizacije,
- v obliki celoletne organizacije,
- v obeh oblikah.
Izobraževanje v periodični organizaciji s posebnim statusom
učencev v učnem razmerju, ki je še najbližji iz naše tradicije
92

p

Izvaja programe dveletnega izobraževanja, ki so nadgra^' J
triletni ali štiriletni srednji poklicni šoli in so namenjeni v p
pravi na eksterni zaključni izpit (poklicno maturo) in dos09l!
nju višje praktične, zlasti pa teoretične ravni poklicne j
brazbe.
n
Poklicno-tehniška šola omogoča absolventom srerfp''
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Dl Poklicnih šol dostop do najvišjih stopenj poklicnega izobraže>sl ^anja. Takšna oblika je uveljavljena v državah, ki imajo razvito
e kvalitetno poklicno izobraževanje. Uveljavila pa se je zato, ker
ki Povečuje atraktivnost temeljnega poklicnega izobraževanja,
it s tem ni več zaprto v slepo ulico, kar privablja v poklicno
3 izobraževanje tudi sposobnejšo mladino.
^oklicno-tehniška šola je lahko direktno priključena srednji
Poklicni šoli in se razvije kot enoten petletni program, s čimer
Pa
se izgubljajo omenjene prednosti sistema 3 + 2 (oziroma
4
+ 2 če traja n. pr. zaradi periodične organizacije temeljno
Oj Poklicno izobraževanje 4 leta).
§ola se praviloma zaključi s posebnim zaključnim izpitom
Pred eksterno komisijo.
Srednja strokovna in tehniška šola
V 'a sklop sodi izobraževanje za pridobitev srednje strokovne
'*obrazbe, ki traja 4, izjemoma tudi do 5 let v srednjih tehniških ali srednjih strokovnih šolah. Zadnje so zlasti s področja
tužbenih dejavnosti in so namenjene izobraževanju za
Poklice, ki že sedaj niso imeli značaja poklica tehnika (n. pr.:
.j i ["edicinska sestra, računovodja, administrator in podobno).
Izobraževanje se zaključi z eksternim zaključnim izpitom
Poklicno maturo) in daje strokovno zaokroženo poklicno
zobrazbo, ki omogoča začetek dela, omogoča pa tudi nadaJfivanje izobraževanja na višji poklicni in strokovni šoli, lahko
Pa tudi na visoki strokovni šoli ustrezne smeri. Za opravljanje
jP!ošne ali strokovne mature morajo absolventi te šole opra"i še maturitetni tečaj, ki traja praviloma eno leto in omo■Kif 9oča doseganje maturitetnih standardov. Maturitetni tečaj je
jji! ^amenjen tudi odraslim, ki žele organizirano pripravo na
"naturo.
J*°istrska
šola in nadaljevalni programi poklicnega izobražey
anja
Gre
_ u za— programe
' zf "i i "J izobraževanja,
i^vuiuLviuiiju, ki
m so
ov inadgradnja
i uui IJU izobraževa' n.na srednji poklicni šoli (ali poklicnem tečaju) in se lahko
!® ie vključujejo vsi, ki so si pridobili poklic širokega profila,
morajo tudi delovno prakso.
s,r
ijj Jjl°'me
ska šola omogoča usposobitev za naziv mojstra in je
J ® njena predvsem izpopolnitvi praktičnih znanj, hkrati pa
^Posablja tudi za dela v pripravi, kontroli in organizaciji
eiovnega procesa. S pridobitvijo pedagoško-andragoške
| j obrazbe se mojster usposobi za vodenje praktičnega pouka
| v taktičnega dela srednjega in nižjega poklicnega izobražena. Izobraževanje traja eno do dve leti in je namenjeno
S rn kar omen
P
'' da poteka v oblikah, ki so značilne za
br '' *
I.iznh
e aževanje odraslih. Zaključi se z mojstrskim izpitom, ki ga
ia Obrtni zakon.

I3' P°klicni tečaj
^°9oča pridobitev poklica absolventom gimnazij in sploščit 0. Sr®djih šol, posebej tudi takim, ki niso opravili ali ne želijo
' ' let a- Poudarek
d'3*' mature
Trajajo različno
dolgo, vendar
najmanj
pol
je -predvsem
na pridobivanju
praktičnih
znanj.
J p.
ravmeren
'e z|asti za poklice, pri katerih je potrebna višja
en
splošne izobrazbe in razgledanosti.
)Vji
'S dnf18'0
srednje poklicne ali srednje strokovne šole in
8
s?6n eno
*a ,0a verificirane organizacije. Organizirani so lahko
<W
" Periodično
pouka, kar ustrezno
°ca' tudi vpisne
pogoje organizacijo
in status učencev.
• pij eks!<0nno
'anem poklicnem tečaju, ki se konča z izpitom pred
ivm
komisijo, lahko absolventi nadaljujejo izobraževanje
strsk
«t
Dni,r'
'^ Šolah in nadaljevalnih programih ali opravljajo
|9J ^'icno maturo.
n
ara^a'' S0 Poset3no primerni tudi za odrasle, saj zaradi svoje
jI1 ustrlre 6 in namena omogočajo fleksibilnost v organizaciji in
*ni izpitni režim.

Izraz »poklicni tečaj« ni najbolj primeren, saj gre vendarle za
dalj časa trajajoče izobraževanje, ki nima le tečajniške narave,
a ga bomo kljub temu obdržali kot tehnični termin.
Višje strokovne šole
So šole, ki jih lahko primerjamo s šolami v evropskih deželah
na ravni obratnega inženirja, višjega tehnika in nekaterih
drugih poklicev v administraciji, zdravstvu ter vzgoji in izobraževanju (n. pr.Fachschule v Nemčiji ali programi za diplomo
višjega tehnika BTS ali DUT v Franciji).
Višje strokovne šole trajajo dve leti in so izvenuniverzitetne
ustanove. Niso omejene le na tehniške poklice, pač pa omogočajo poglobljen študij določenega poklicnega področja na
vseh področjih dela.
Pogoj za vpis je opravljen zaključni eksterni izpit (poklicna
matura) ali drug tip ustrezne mature, glede na naravo profila
diplomanta pa se lahko predpišejo tudi delovne izkušnje.
Izobraževanje je organizirano celoletno (redno ali ob delu),
udeleženci pa imajo status študenta višje šole.
Poseben problem predstavlja dilema, ali je smotrno razvijati
ob univerzi in visokih šolah še dodatne višje poklicne in
strokovne šole. Če se zgledujemo po tujih rešitvah, je jasno,
da so take šole integralni del sistemov poklicnega izobraževanja in torej ne sodijo v visokošolski sistem. Za to govori več
razlogov, najpomembnejši pa je gotovo ta, da so programi teh
šol naravnani izrazito praktično, njihovo sprejemanje pa ni
v pristojnosti senatov univerz oziroma sveta za visoko šolstvo.
Za izvajalce teh programov ni predviden izvolitveni (habilitacijski) postopek, kot ga zahtevajo univerze in visoke strokovne šole. Programi v svoji praktični naravnanosti upoštevajo predvsem aktualne praktične potrebe in strokovne kriterije, ne sledijo pa akademski logiki in potrebam razvoja znanosti.
IV. FINANČNE POSLEDICE
Zakon o poklicnem in strokovnem izobraževanju uvaja tudi
možnost dualnega sistema poklicnega in strokovnega izobraževanja. V tem sistemu prevzemajo naloge praktičnega usposabljanja učencev v učnem razmerju delodajalci. Ni mogoče
napovedati, kolikšen delež praktičnega pouka bo vseeno
ostal v šolah, ker bo to jasno, ko bodo sprejeti novi izobraževalni programi. Nove izobraževalne programe bo na predlog
Sveta za poklicno izobraževanje določal minister, pristojen za
šolstvo, ki bo pri tem upošteval tudi finančne posledice za
proračun. Tudi ni mogoče napovedati, koliko bo učnih mest
pri delodajalcih in sklenjenih učnih pogodb, ker je to odvisno
zlasti od stopnje razvitosti gospodarske sfere, od razmer na
trgu delovne sile, pa tudi od ambicij in možnosti zaposlovanja
mladih. Lahko pa na podlagi stroškov za plače učiteljev praktičnega pouka in materialnih stroškov v šolskem letu 1994/95
ocenimo, da bi prenos praktičnega pouka k delodajalcu v nižjem poklicnem izobraževanju pomenil razbremenitev proračuna in sicer za vsakega učenca v prvem letniku 4.020 SIT,
v drugem letniku pa 9.575 SIT na mesec. Povprečno bi bil
torej proračun razbremenjen za praktični pouk za posameznega učenca v nižji poklicni šoli za 4.788 SIT mesečno. Ekvivalentni zneski v triletni poklicni šoli so: v prvem letniku 1.520
SIT, v drugem letniku 3.776 SIT in v tretjem letniku 4.968 SIT
mesečno na učenca (povprečno torej 3.421 SIT na učenca
mesečno). Prenos praktičnega pouka za posameznega
učenca pomeni torej prenos tako prikazanega stroška k delodajalcu. Pri tem ni upoštevano, da pomeni prenos praktičnega pouka k delodajalcu tudi določene potrebe po dodatni
opremi ali orodju za praktično delo vsakega učenca v učnem
razmerju.
Ocenjujemo pa, da bi bilo potrebno prehod v dualni sistem
tudi finančno.spodbujati. Interes delodajalca mora izhajati iz
njegove potrebe, da si izuči bodočega delojemalca z ustrezno
poklicno izobrazbo in potrebnimi praktičnimi znanji in izkušnjami. Zato predlagamo, da se sredstva, ki ne bodo potrebna
v sedanjem obsegu za zagotavljanje praktičnega pouka v niž-

poročevalec, št. 46

93

jih in srednjih poklicnih šolah, namenijo za plačilo dela prispevkov za pokojninsko zavarovanje učencev v učnem razmerju. S tem bi učno razmerje, tako kot drugod, kjer imajo
podoben dualni sistem poklicnega izobraževanja, dobilo značaj posebnega delovnega razmerja.
Zakon prinaša nekaj novosti pri eksternem preverjanju praktične usposobljenosti učencev in dijakov v poklicnem in srednjem strokovnem izobraževanju. Deloma je to že urejeno
v Obrtnem zakonu, deloma bo to urejeno v izvršilnem predpisu ministra, pristojnega za šolstvo. Obseg in način sodelovanja zunanjih strokovnjakov iz vrst delojemalcev in sindikatov v izpitnih odborih bo predvidoma še vedno v mejah dosedanjih stroškov zaključnih izpitov na srednjih šolah, deloma
pa se bodo stroški povečevali enako kot v osnovni šoli in
v gimnazijah (delo izpitnega centra).
BESEDILO ČLENOV

- z opravljenim mojstrskim, delovodskim ali poslovodsl
oziroma drugim ustreznim izpitom (v nadaljnjem besed
mojstrski izpit) v skladu z zakonom.
4. člen
(izpopolnjevanje in specializacija)
Programi poklicnega izpopolnjevanja in usposabljanja d ai
gočajo poglabljanje in razširjanje poklicnih znanj ter prek« lo
fikacijo na isti stopnji poklicne oziroma strokovne izobraz j
lahko pa tudi specializacijo na ožjem poklicnem ali strok ot
nem področju. S specializacijo se lahko pridobi pokli<
oziroma strokovna izobrazba za nov poklic.
5. člen
(pridobitev poklicne izobrazbe)

Nižja in srednja poklicna izobrazba se pridobita po končan 0s
izobraževanju z opravljenim zaključnim izpitom v skUf*
s tem zakonom in posebnimi predpisi.

I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(vsebina zakona)

Srednja strokovna izobrazba se pridobi po končanem izo"
ževanju z opravljeno poklicno maturo kot obliko zaključn'
izpita.

Ta zakon ureja izobraževanje za pridobitev in izpopolnjevanje
javno veljavne poklicne in strokovne izobrazbe na ravni nižjega, srednjega in višjega izobraževanja.

Višja strokovna izobrazba se pridobi po končanem izobtf^
vanju z opravljeno diplomo.
6. člen
(izvajanje izobraževalnih programov, dualni sistem)

2. člen
(cilji)
Poklicno in strokovno izobraževanje ima nalogo, da:
- na mednarodno primerljivi ravni posreduje znanje, spretnosti in veščine, potrebne za opravljanje poklica,
- usposablja za samostojno kritično presojanje in odgovorno
ravnanje,
- razvija sposobnost za razumevanje in izražanje v maternem
jeziku,
- vzgaja za odgovorno varovanje svobode, za strpno, miroljubno sožitje in spoštovanje soljudi,
- posreduje znanje o zgodovini in tradiciji države Slovenije in
razvija spoštovanje do domovine,
- razvija in ohranja lastne kulturne tradicije in seznanja
z drugimi kulturami in civilizacijami,
- prispeva k razvijanju pripadnosti evropski zavesti,
- razvija pripravljenost za vzpostavljanje svobodne demokratične in socialno pravične države,
- vzbuja zavest odgovornosti do naravnega okolja,
- razvija zavest o pravicah in odgovornostih človeka in državljana,
- razvija nadarjenosti ter umetniško doživljanje in izražanje in
- omogoča izbiro poklica in pripravo na poklic.
Nižja in srednja poklicna šola, tehniška in strokovna šola in
višja strokovna šola so laične in ideološko nevtralne.
3. člen
(stopnje izobrazbe)
Poklicna oziroma strokovna izobrazba se pridobi v:
- nižji poklicni šoli po programih za pridobitev nižje poklicne
izobrazbe,
- srednji poklicni šoli po programih za pridobitev srednje
poklicne izobrazbe,
- srednji tehniški in drugi srednji strokovni šoli po programih
za pridobitev srednje strokovne izobrazbe,
- višji strokovni šoli po programih za pridobitev višje strokovne izobrazbe.
Srednja strokovna izobrazba se pridobi tudi:
- v poklicnem tečaiu s področja posameznih strok,
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Nižje in srednje poklicno izobraževanje izvajajo poklicne š'|j
samostojno ali gospodarska družba oziroma podjetnik£
zavod (v nadaljnjem besedilu: delodajalec) skupaj s pokli |h
šolo.
7. člen
(učna pogodba)
Če poklicno izobraževanje izvaja delodajalec sKUl žc
s poklicno šolo, se medsebojne pravice in obveznosti uč®"0,
(Varianta: vajenca) in delodajalca uredijo z učno pogodb
jo skleneta delodajalec in učenec v skladu z zakonom
drugimi predpisi.
Če izvaja poklicno oziroma strokovno izobraževanje pokli',8
ali tehniška oziroma druga srednja strokovna šola in po j
del praktičnega izobraževanja pri delodajalcu, skleneta S°]
in delodajalec pogodbo o medsebojnih pravicah in obve^
stih ter o pravicah in obveznostih učencev oziroma dija"
v času praktičnega izobraževanja.
8. člen
(učni jezik)

Učni jezik v poklicnem oziroma strokovnem izobraževanj11
slovenski.
i(
jir
r
Na območjih, kjer živita italijanska oziroma madW|Z
narodna skupnost, se v skladu s posebnim zakonom poklicno oziroma strokovno izobraževanje v italijans us
jeziku oziroma v slovenskem in madžarskem jeziku.
p
Na območjih, kjer živijo pripadniki slovenskega narod^t
pripadniki italijanske narodne skupnosti, in so oprede'1 rkot narodno mešana območja, se v šolah s slovenskim uCjK
jezikom učenci oziroma dijaki obvezno učijo italijanski I®u p
v šolah z italijanskim učnim jezikom pa se obvezno
slovenski jezik.
h

0
V soglasju z ministrom, pristojnim za šolstvo (vr0 nadali
'^
besedilu: minister), se del izobraževalnega P 9rarT1fj|ZvjQ
katerem sodeluje priznan tuji strokovnjak, lahko
v tujem jeziku.
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9. člen
(izobraževanje pod enakimi pogoji)

13. člen
(določanje pogojev)

'pavijani
Republike Slovenije imajo pravico do poklicnega
2|
roma strokovnega izobraževanja pod enakimi pogoji.
•ovenci brez slovenskega državljanstva se lahko poklicno
strokovno izobražujejo pod enakimi pogoji kot državni ii Republike Slovenije.
<»
31 |lovenci brez slovenskega državljnastva po tem zakonu so
)K otomci staršev slovenske narodnosti do tretjega kolena
ii^ ravni črti.

Pogoje za prostor in opremo, ki jih mora izpolnjevati za
izvajanje izobraževanja delodajalec, določita pooblaščena
zbornica in minister.

2|
roma
a

državljani se lahko poklicno oziroma strokovno izobražu.1° v Republiki Sloveniji pod enakimi pogoji kot državljani
••Publike Slovenije, kadar se izobražujejo po načelu vzajemni, sicer pa morajo plačati stroške izobraževanja.
■C 'skladu z mednarodnimi pogodbami minister za vsako šolafi '6t0 c'0'0'-' število vpisnih mest za tuje državljane, ki se po
la1
elu vzajemnosti poklicno oziroma strokovno izobražujejo.
P
m
10. člen
(učenci oziroma dijaki z motnjami v razvoju)
klicno in strokovno izobraževanje učencev oziroma dijakov
JMotnjami v telesnem in duševnem razvoju (v nadaljnjem
sedilu:
dijaki z motnjami v razvoju) se organizirata in izvaa
v skladu s tem zakonom in posebnimi predpisi.

'ZOBRAŽEVALNI PROGRAMI
ll,"braievalni programi

iC

11. člen
(nomenklatura poklicev)
"I *ob.,raževalni programi poklicnega oziroma strokovnega izobi'ifvan0ia'naP° katerih se pridobi javno veljavna izobrazba, se
la a izobraieva,nih
-ej
podlagi nomenklature poklicev (Varianta: sezf
ma
0n?
profilov),
ki jo
na predlog
zbornic
ozipristojnih ministrstev
določi
minister,
pristojen
za delo.

III. STROKOVNI IN DRUGI ORGANI
14. člen
(zbornice)
Če z zakonom ni določeno drugače, zbornice predlagajo
poklice, za katere se pripravijo programi poklicnega oziroma
strokovnega izobraževanja, in skrbijo za praktično izobraževanje za poklice v dejavnostih, za katere so ustanovljene.
V tem okviru zbornice predvsem:
- predlagajo standard praktičnih znanj, ki se preverjajo na
zaključnem oziroma mojstrskem izpitu,
- organizirajo opravljanje praktičnega dela zaključnih izpitov
za učence v učnem razmerju in opravljanje mojstrskih izpitov
v skladu z zakonom in drugimi predpisi,
- predlagajo programe izpopolnjevanja in usposabljanja pristojnemu strokovnemu svetu,
- imenujejo svoje člane v izpitne komisije za zaključne izpite
na nižjih in srednjih poklicnih šolah,
- opravljajo verifikacijo in vodijo registre učnih mest za
učence v učnem razmerju in sklenjenih učnih pogodb,
- organizirajo izvajanje praktičnega dela izobraževanja za
pridobitev poklicne oziroma strokovne izobrazbe za učence
v učnem razmerju,
- opravljajo svetovalno delo in nadzor nad izvajanjem praktičnega izobraževanja učencev v učnem razmerju,
- organizirajo medpodjetniške centre za skupni del praktičnega izobraževanja učencev v učnem razmerju,
- organizirajo opravljanje vmesnih preizkusov, s katerimi se
ugotavlja uspešnost praktičnega izobraževanja pri delodajalcu.
Podrobnejše določbe o verifikaciji in vodenju registra učnih
mest ter o izbrisu iz registra predpiše minister, pristojen za
gospodarstvo.

~ ^omenklaturo poklicev se določijo tudi poklici, za katere se
P Pravijo posebni oziroma prilagojeni izobraževalni programi
'*°braževanje dijakov z motnjami v razvoju.

15. člen
(sosveti)

[)e°rnen
klatura poklicev obsega seznam poklicev, raven zahn
°sti dela in tipična dela v okviru posameznega poklica.

Za posamezno strokovno področje oziroma za posamezne
gospodarske in obrtne panoge oziroma za več panog zbornice lahko organizirajo strokovne sosvete, ki Svetu za
poklicno izobraževanje posredujejo strokovne predloge in
mnenja o zadevah iz njegove pristojnosti.

12. člen
(trajanje izobraževanja)
0

fcr ^
n|e za pridobitev poklicne oziroma strokovne izo[
traja:
^ poklicno izobraževanje do dve leti, za učence, ki niso
p sr ednjezal<
ljučili osnovne
šole patrinajveč
leta,
poklicno
izobraževanje
do štiritri leta,
a

j6tiri^dnie tehniško oziroma drugo strokovno izobraževanje
i< ' Pet let,
klicno_
'V Dotr'e P°
tehniško izobraževanje dve leti,
,eća od
s
vi«
l izobraževanje
šest mesecevdododve
enega
)t>
ie strokovno
leti. leta,
Va Za m s rski
ara
°i tizobraževanja.
izpit obsega najmanj 70 ur pedagoškoi|«j/~anr?
goškega
v

16. člen
(sindikati)

aŽ6va

Cn

«bsi'B9a °najmanj
izpopolnjevanje
400 ur. in usposabljanje za specializacijo

Sindikati skrbijo za uresničevanje pravic učencev v učnem
razmerju, ki so določene z zakonom in učno ter kolektivno
pogodbo.
Sindikati predlagajo svoje predstavnike v izpitne organe zbornic in šol izmed uveljavljenih strokovnjakov s področja poklicnega izobraževanja.
17. člen
(zavod)
Strokovno in razvojno delo za poklicno izobraževanje opravlja zavod za poklicno in strokovno izobraževanje. Ustanovi ga
Vlada Republike Slovenije skupaj z zbornicami kot javni
zavod.
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Zavod:
- opravlja razvojno delo za poklicno in strokovno izobraževanje ter svetovalno delo za strokovnoteoretične predmete in
praktično izobraževanje,
- pripravlja predmetne kataloge znanj strokovnoteoretičnih
predmetov in izobraževalne programe poklicnega oziroma
strokovnega izobraževanja,
- pripravlja analize delovnih procesov, ki so podlaga za
izdelavo opisov poklicev,
- usklajuje predloge za strokovne rešitve,
- opravlja druga strokovna dela,
- opravlja strokovno-administrativna dela za Svet za
poklicno izobraževanje, za zbornice pa strokovno-administrativna dela, povezana z njihovimi pristojnostmi na
področju poklicnega izobraževanja.

24. člen
(razpis za vpis)
Šola si mora k obsegu vpisa pridobiti soglasje ministra. De
Ministrstvo, pristojno za šolstvo, na predlog šol objavi sKUl razpis za vpis v začetni letnik vsako leto, šest mesecev P (ai
pričetkom šolskega leta. Število prostih mest mora žago' Ijati vpis za vse učence z učno pogodbo.
M

IV. POGOJI ZA VKLJUČITEV
18. člen
(splošni pogoji)
V poklicno oziroma strokovno izobraževanje se lahko vključi,
kdor izpolnjuje s tem zakonom in z izobraževalnim programom določene pogoje.
Z izobraževalnim programom se kot pogoj za vključitev lahko
določijo posebna nadarjenost oziroma psihofizične sposobnosti, če so te potrebne za uspešno izobraževanje in opravljanje dela v določeni dejavnosti oziroma stroki.
Če poklicno izobraževanje izvaja delodajalec skupaj s šolo, je
pogoj za vključitev v šolo tudi sklenjena učna pogodba.

Šola lahko objavi razpis prostih mest za odrasle tudi v d'" h
rokih, kot je določen v prejšnjem odstavku.
*ai
op
25. člen
(objava učnih mest)
Zbornice objavijo vsako leto, šest mesecev pred pričeti*
šolskega leta, razpis prostih učnih mest.

U(

Podrobnejše določbe o razpisu in izvedbi vpisa ter o raZP
učnih mest določi minister.
26. člen
(omejitev vpisa)

19. člen
(nižje poklicno izobraževanje)
V izobraževanje za pridobitev nižje poklicne izobrazbe se
lahko vključi, kdor je izpolnil osnovnošolsko obveznost in
uspešno končal najmanj sedmi razred osnovne šole ali je
zaključil osnovnošolsKO izobraževanje po prilagojenem programu ter izpolnjuje druge z izobraževalnim programom
določene pogoje.
20. člen
(srednje poklicno oziroma strokovno izobraževanje)
V izobraževanje za pridobitev srednje poklicne in srednje
strokovne izobrazbe se lahko vključi, kdor je uspešno zaključil osnovnošolsko izobraževanje ali nižjo poklicno šolo ter
izpolnjuje druge z izobraževalnim programom določene pogoje.
21. člen
(srednje poklicno-tehniško izobraževanje)
V poklicno-tehniško izobraževanje za pridobitev srednje
strokovne izobrazbe se lahko vključi, kdor je uspešno zaključil srednjo poklicno šolo in izpolnjuje druge z izobraževalnim
programom določene pogoje.

Število učencev, dijakov oziroma študentov, ki jih šola"P^c
v začetni letnik, se lahko za posamezno šolsko leto omel'
je število prijavljenih kandidatov bistveno večje, ko'
kadrovske in prostorske zmogljivosti šole.
Šola si mora k sklepu o omejitvi vpisa pridobiti sog"^
Pr
ministra.
27. člen
(kriteriji za izbiro)

Merila za izbiro kandidatov se določijo z izobraževalnih W
gramom.

Pri izbiri kandidatov se upoštevajo zlasti njihovi učni
v predhodnem izobraževanju ter znanja oziroma spretno5 *a
so pomembne za uspešno izobraževanje oziroma opravil
določenega poklica.
^
V. UČENCI V UČNEM RAZMERJU

P(

(Varianta k naslovu tega poglavja: VAJENCI

^

Če se sprejme variantni predlog, se v vseh členih
,
zakona besedilo »učenec v učnem razmerju-^nadon1
z besedo »vajenec« v ustreznem sklonu in številu).
28. člen
(učno razmerje)

22. člen
(poklicni tečaj)
V poklicni tečaj se lahko vključi, kdor je uspešno zaključil
četrti letnik gimnazije oziroma druge splošne srednje šole in
izpolnjuje druge z izobraževalnim programom določene pogoje.

Kdor se poklicno izobražuje pri delodajalcu in v poklič"1
je učenec v učnem razmerju.
Učno razmerje se sklene z učno pogodbo.
29. člen
(pogoji za sklenitev)

23. člen
(višje strokovno izobraževanje)
V višie strokovno izobraževanje se lahko vključi, kdor je
96

končal srednjo strokovno šolo, tehniško šolo, gimnazijo e;
roma drugo splošno srednjo šolo in izpolnjuje druge z izo »
ževalnim programom določene pogoje.
]Jč
V višje strokovno izobraževanje se lahko vključi tudi, kd<tsi
opravil mojstrski izpit ali je končal srednjo poklicno šot >b
ima tri leta delovnih izkušenj ter opravi preizkus zna'
splošnoizobraževalnih predmetov v obsegu, ki je določb rfh
poklicno maturo v srednjem strokovnem izobraževanju. ^al

Učno pogodbo lahko sklene, kdor je uspešno končal 05 ^
nošolsko izobraževanje ter z zdravniškim potrdilom izkaz
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p zdravstveno sposoben za poklic, za katerega se želi izobra°fevati.
■Ično pogodbo lahko sklene tudi, kdor ni uspešno zaključil
'^ovnošolskega izobraževanja, je pa izpolnil osnovnošolsko
'Dveznost in je zaključil prvi letnik nižje poklicne šole.

5

e

' ^'adoletnik lahko sklene učno pogodbo, če v to privoli njegov
-akoniti zastopnik.
30. člen
(pogoji za delodajalca)

podajalec lahko sklene učno pogodbo, če:
~ ima ustrezne delovne prostore in opremo,
. ~ niegovo poslovanje pretežno obsega dejavnost poklica, za
f katerega se učenec izobražuje,
^ ima mojstrski izpit oziroma ima zaposlenega delavca
'akim izpitom.
ry

plovni prostori iz prve alinee prejšnjega odstavka se ne
ahtevajo za dejavnosti, ki se po posebnih predpisih lahko
Javljajo brez delavnic.

33. člen
(dolžnosti učenca)
Dolžnosti učenca v učnem razmerju so zlasti:
- da redno izpolnjuje svoje učne obveznosti,
- da redno obiskuje pouk in druge obvezne izobraževalne
oblike,
- da se pri izobraževanju ravna po navodilih delodajalca in
šole,
- da varuje poslovno tajnost delodajalca,
- da se ravna po predpisih o varstvu pri delu.
34. člen
(obseg izobraževalnega dela učenca)
Praktično in teoretično izobraževanje učenca v učnem razmerju sme trajati skupno največ 8 ur dnevno, vendar tedensko
ne sme presegati z zakonom in kolektivno pogodbo določene
tedenske delovne obveznosti, zmanjšane za dve uri. Če traja
splošno in strokovno- teoretično izobraževanje v dnevu 5 ur,
isti dan ne sme biti praktičnega izobraževanja pri delodajalcu.
Če praktično izobraževanje traja strnjeno 4 ali več ur dnevno,
mora biti učencu zagotovljeno v tem času najmanj 30 minut
odmora.

31. člen
(sestavine)
<Jčn,a pogodba obsega:
Priimek in ime, dan, mesec in leto rojstva, stalno bivališče
cenca in staršev oziroma drugega zakonitega zastopnika
®nca, če je učenec mladoleten,
»olsko izobrazbo učenca,
'Pf^sTdb S8C*eŽ in vrs,° dejavnosti delodajalca, ki sklepa učno
_ na,ziv poklica, za katerega se bo učenec izobraževal,
Phčetek in trajanje izobraževanja učenca,
obseg praktične usposobljenosti in obseg znanj, ki jih mora
'odajalec zagotoviti učencu,
SOVno raz
in
DreH
poreditev
razčlenitev
izobraževanja v času,
e
dvidenem
v
izobraževalnem
programu,
me
r ' a delavca z ustrezno strokovno izobrazbo, ki je odgovo^ * izobraževanje učenca,
_ °oseg izobraževalnega dela v šoli,
pip0P09°ie. pod katerimi se učna doba podaljšuje zaradi neiz- rtn,e.n''1 obveznosti učenca v šoli,
„ dolžnosti in pravice učenca,
.p _ °o^nosti delodajalca,
5li **>ečno nagrado, ki jo prejema učenec ves čas izobražeijj
med počitnicami in bolezenskim dopustom v skladu
norn n ko,ek, vno
-v oh°
'
pogodbo,
težnosti' delodajalca
v primeru, če razdre učno pogodbo
z
PooSprot'uzarac1
zakonom,,er v primeru, če učenec razdre učno
ezo da ' neizpolnjenih dolžnosti delodajalca,
ki ni!.^
'
delodajalec ne bo obremenjeval učenca z deli,
n,s
° povezana z njegovim izobraževanjem.

32. člen
(dolžnosti delodajalca)
>0lžn

osti delodajalca, ki sklene učno pogodbo, so zlasti:

a

prj5 učencu v učnem razmerju omogoči izobraževanje za
- °bitev poklicne izobrazbe,
Obv 2ne
da bo učenec redno obiskoval šolo in druge
C (jg
izobraževalne oblike,
naj® učencu poleg počitnic v skladu s tem zakom omogoči še
kpit n' šest Prostih delovnih dni za pripravo na zaključni
- ufiencu redno izplačuje dogovorjeno mesečno nagrado,
vamost r 81
"» daa Sl
*rl3' 23 seznani
' d " 'nozavarnosti
zdravjepri
učenca,
učenca
sP predpisi
delu,

Učencu v učnem razmerju, ki se izobražuje več kot devet
mesecev, mora biti zagotovljeno najmanj 8 tednov počitnic
v letu.
35. člen
(vmesni preizkus)
Učenec v učnem razmerju opravlja enkrat v času učnega
razmerja vmesni preizkus praktične usposobljenosti pred
strokovno komisijo pristojne zbornice.
Vsebino in način vmesnega preizkusa določi na predlog pristojne zbornice Strokovni svet Republike Slovenije za
poklicno izobraževanje.
36. člen
(pravice in obveznosti učenca)
O dnevnem in tedenskem počitku, opravičenih plačanih
odsotnostih z dela, posebnem varstvu mladine ter disciplinski
in odškodninski odgovornosti delodajalca, s katerim ima sklenjeno učno pogodbo, se za učenca v učnem razmerju smiselno uporabljajo določbe zakona, ki ureja delovna razmerja.

*

37. člen
(nagrada)

V času učnega razmerja ima učenec v učnem razmerju pravico do nagrade kot nadomestila plače. Višina nagrade se
določi v odstotku od povprečne plače v gospodarstvu Republike Slovenije v dejavnosti in znaša najmanj:
letnik
prvi
drugi
tretji
četrti

%
15%
20%
25%
30%

Varianta:
15%
25%
35%
50%

38. člen
(sprememba in odpoved pogodbe)
Učna pogodba se lahko spremeni na pobudo vsake od pogodbenih strank.

d

Sl<r 5 za

''
Prav''ne medsebojne odnose med delavci in
' la i'zpolnjuje druge s pogodbo dogovorjene obveznosti.
4

Delodajalec in učenec v učnem razmerju lahko vsak čas
sporazumno odpovesta učno pogodbo, če je tako določeno
v pogodbi.
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39. člen
(razdrtje pogodbe)
Učenec v učnem razmerju lahko ob vsakem času na podlagi
svoje zahteve enostransko razdre učno pogodbo.
Mladoletni učenec lahko razdre učno pogodbo le s soglasjem
staršev oziroma njegovega zakonitega zastopnika.
Delodajalec lahko razdre učno pogodbo:
- če je bila sklenjena na podlagi lažnih listin,
- če se učenec v učnem razmerju brez opravičljivega razloga
v osmih dneh ne vrne na učno mesto oziroma v šolo,
- če postane učenec duševno ali telesno nesposoben za
izobraževanje za poklic,
- če bi po zdravnikovem mnenju strokovno izobraževanje
ogrožalo učenčevo življenje in zdravje,
- če učenec trajno oboli za boleznijo, ki je po zdravnikovem
mnenju nevarna drugim delavcem,
- če učenec oboli za tako boleznijo, da po posebnih predpisih ne bi smel opravljati poklica, za katerega se izobražuje,
- če učenec večkrat huje krši dolžnosti, ki so določene v 33.
členu tega zakona,
- če je učenec izključen iz šole.

43. člen
(smiselna uporaba drugih določil)
Določbe tega zakona, ki urejajo pravice in obveznosti dijal
srednjih šol, se primerno uporabljajo tudi za učence v učn
razmerju, razen če ni s tem zakonom drugače določeno.
Določbe tega zakona, ki urejajo pravice in obveznosti u t
cev v učnem razmerju, se uporabljajo tudi za dijake in i •
dente v strokovnem izobraževanju.
44. člen
(Inšpekcija)
Nadzor nad izvrševanjem določb tega zakona, ki urejajo ui
razmerje, opravlja inšpekcija, pristojna za delo.
Nadzor nad izpolnjevanjem pravic in obveznosti učeni
v učnem razmerju v zvezi z izobraževanjem opravlja inšp
cija, pristojna za šolstvo.

tu.

kl
VI. UČENCI IN DIJAKI SREDNJIH ŠOL TER ŠTUDENTI v
JIH ŠOL

Delodajalec mora svojo odločitev pisno utemeljiti.
Pogodba se razdre, če delodajalec ne izpolnjuje več pogojev
za poklicno izobraževanje ali drugače ni več zmožen izpolnjevati svojih pogodbenih obveznosti.
40. člen
(prenehan)e učnega razmerja)
Učno razmerje preneha:
- z iztekom pogodbeno določene učne dobe,
- ko učenec opravi zaključni izpit,
- če se učna pogodba razdre.
41. člen
(podaljšanje učnega razmerja)
Če se učna pogodba razdre zaradi nezmožnosti izpolnjevanja
pogodbenih obveznosti delodajalca, se učno razmerje
učencu podaljša do sklenitve nove učne pogodbe, vendar
najdlje za eno leto.
Za čas iz prejšnjega odstavka prevzame obveznosti iz
pogodbe pristojna zbornica. Zbornica omogoči sklenitev
nove pogodbe z drugim delodajalcem.
Če učenec v učnem razmerju v šoli ne napreduje se mu učna
pogodba podaljša, vendar najdlje za eno leto.
Če je učenec v učnem razmerju izkoristil pravico do podaljšanja učne pogodbe in v šoli ne napreduje, se učna pogodba
razdre.
42. člen
(zavarovalna doba)
V času trajanja učnega razmerja ima učenec pravice iz zdravstvenega zavarovanja ter pokojninskega in invalidskega zavarovanja v skladu z zakonom.
Prispevke za pokojninsko in invalidsko zavarovanje učencev
iz prvega odstavka tega člena plačujeta država in delodajalec,
in sicer:

45. člen
(učenec in dijak srednje šole)
Kdor se vpiše v nižjo oziroma srednjo poklicno šoloučenec.
•iji
3|
d'
Kdor se vpiše v srednjo tehniško oziroma drugo srei
strokovno šolo, je dijak.
46. člen
(študent višje šoie)
Kdor se vpiše v višjo strokovno šolo, je študent višje šol«
nadaljnjem besedilu: študent).
47. člen
(vzporedno izobraževanje)
Učenec oziroma dijak (v nadaljnjem besedilu: dijak) ima.
vico, da se hkrati izobražuje po več izobraževalnih progra"®
Če izobraževalne programe iz prejšnjega odstavka izvalj
*0
dve ali več šol, šole z dogovorom uskladijo način izpolnjfie* '
nja obveznosti dijaka na posamezni šoli.
48. člen
(prenehanje statusa dijaka in študenta)
Status dijaka oziroma študenta preneha:
- za dijaka oziroma študenta zaključnega letnika 30 dni
izteku šolskega leta,
- če se med izobraževanjem ne vpiše v naslednji I®"
v predpisanih rokih,
- če se izpiše,
- če je bil izključen,
- če je sklenil delovno razmerje ali je pridobil status zas<
nika ali samostojnega podjetnika.
49. člen
(podaljšanje statusa dijaka oziroma študenta)

Ne glede na določbi prve in druge alinee prejšnjega člen3
lahko dijakom oziroma študentom vzporednega izobražuj,
- država v celoti za prvi letnik in največ do 50 % za naslednje
nja, vrhunskim športnikom, dijakom oziroma študentom, WJ0
letnike,
napredujejo ali ne končajo izobraževanja zaradi materins'
- delodajalec razliko do polnega zneska prispevka.
vojaških obveznosti, izjemnih socialnih in družinskih oK"
f
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> motenj v razvo|u ali zaradi bolezni, podaljša status dijaka
'iroma studenta največ za dve leti.
'em odloči ravnatelj šole.

57. člen
(posebne pravice dijakov in študentov)
Dijakom oziroma študentom, ki se vzporedno izobražujejo, in
vrhunskim športnikom se lahko prilagodi opravljanje obveznosti iz izobraževalnega programa na način, ki ga določi
minister.

50. člen
(hitrejše napredovanje)
ijak oziroma študent lahko napreduje in dokonča izobražene
v krajšem času, kot je predvideno z izobraževalnim
r
°gramom. O tem odloči učiteljski zbor šole.
51. člen
(prestop)
'lak oziroma študent ima med izobraževanjem pravico pre°piti v drugo šolo. Ravnatelj šole, v katero želi dijak oziroma
ii udent prestopiti, določi, katere obveznosti mora opraviti, da
'ahko nadaljeval izobraževanje, in roke, v katerih mora te
nežnosti izpolniti.
si mora

tag

ravnatelj pridobiti mnenie učitelj-

52. člen
(ponavljanje)
|ijak oziroma študent, ki do konca šolskega leta ni opravil
^eznosti
iz izobraževalnega programa, lahko enkrat ponavle
'nik v istem izobraževalnem programu.
aio^'Z preišnjega odstavka lahko v zaključnem letniku manjd l°ce obveznosti opravi tudi z opravljanjem izpitov.

Dijaki in študenti imajo pri praktičnem pouku ter na strokovnih ekskurzijah pravico do zdravstvenega zavarovanja in do
zavarovanja za primer poškodbe pri delu in poklicne bolezni
kot učenci in študenti v skladu z zakonom
59. člen
(bivanje v dijaškem domu)
Dijak oziroma študent, ki izpolnjuje predpisane pogoie, ima
pravico bivanja v dijaškem domu.
Pogoje in merila ter postopek sprejema v dijaški dom določi
minister.
60. člen
(prehrana)
Šola za vse dijake oziroma študente organizira vsaj en obrok
hrane dnevno.
61. člen
(sodno varstvo pravic)

53. člen
(večkratno obiskovanje)
^6 I de na
turi
določbo Prejšnjega člena ima dijak oziroma
1 ^ent pravico večkrat obiskovati isti letnik, če zaradi bolezni
!DQiruni.9'h utemeljenih razlogov, določenih v 48. členu, ni
l obveznosti iz izobraževalnega programa.
^1, šole lahko odloči, da dijak oziroma študent iz prejšl 9a odstavka napreduje v naslednji letnik in mu določi
. ki jih mora izpolniti.
54. člen
(prekinitev izobraževanja)
oz roma
iloK
'
študentu določi
, ki je za
več kot
leti prekinil
(j i^ževanje,
ravnatelj
pogoje
za dve
nadaljevanje
in
, končanje izobraževanja, če se je izobraževalni program
s,v
eno spremenil.

55. člen
(pohvale, nagrade in drugi vzgojni ukrepi)
I^oia
n r določi merila in postopek za podeljevanje pohval,
9 ad in drugih priznanj dijakom in študentom.
56. člen
dolžnosti in za neizpolnjevanje obveznosti se po
izredah tega zakona in splošnih aktov šole dijaku lahko
i* Sof'0 nasledni' vz9°ini ukrepi: opomin, ukor in izključitev
|*k| u
ro' ^tev iz šole se lahko za najtežje kršitve dolžnosti ozilu?1 a za ponavljajoče se neizpolnjevanje obveznosti izreče
študentu, vendar največ za dve leti.
r bn
° ejše
s,

58. člen
(zdravstveno varstvo)

določbe o odgovornostih dijakov in študentov,
Pr
^n.r?
°pku
in
načinu izrekanja ukrepov ter o šolskem redu
ili 8dpise minister.

Zoper dokončno odločitev pristojnega organa o pridobitvi
oziroma izgubi statusa dijaka oziroma študenta se lahko
sproži upravni spor.
VII. IZOBRAŽEVANJE ODRASLIH
62. člen
(odrasli)
Kdor je zaposlen ali ima status brezposelnega ali mu preneha
status dijaka oziroma študenta ali kdor ni zaključil osnovnošolskega izobraževanja ali je starejši od 18 let, se lahko
poklicno izobražuje kot odrasli.
63. člen
(izobraževalni programi za odrasle)
Odrasli se izobražujejo po izobraževalnih programih za mladino, s prilagojeno organizacijo, časovno razporeditvijo izobraževanja ter prilagojenim preverjanjem, ocenjevanjem znanja in napredovanjem, po posebnih izobraževalnih programih
za odrasle ali po delih izobraževalnih programov.
Šole, drugi zavodi in enote, ki izvajajo izobraževanje odraslih,
v skladu z navodili ministra prilagajajo izobraževalne programe posameznemu udeležencu izobraževanja, pri čemer
upoštevajo predhodno pridobljena znanja, ki jih odrasli
dokaže z javno listino oziroma pri preizkusu znanja.
64. člen
(doseganje enakovrednega izobrazbenega standarda)
Programi iz prejšnjega člena morajo za posamezno stopnjo
izobrazbe oziroma za posamezni poklic zagotavljati enak izobrazbeni standard, kakršnega določajo izobraževalni programi za mladino.

+
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Za odrasle se uporabljajo izpitni katalogi za zaključne izpite,
ki veljajo za mladino.
65. člen
(priprava na mojstrski izpit)
Kot izobraževanje odraslih se organizira tudi priprava na
mojstrski izpit.

- razporeditev dijakov oziroma študentov v letnike, odd
in skupine,
- roke za opravljanje izpitov,
- strokovno izpopolnjevanje učiteljev, svetovalnih in stroflir
nih delavcev,
ic
- sodelovanje z drugimi šolami, z delodajalci, zbornic ar
društvi in združenji in
- druge naloge.

66. člen
(pravice in dolžnosti v izobraževanju)

Šola lahko v letnem delovnem načrtu za dijake, ki to ž< |.
v soglasju z njihovimi starši, predvidi organizirano izob''
valno delo, ki ni sestavina predmetnika.

Za odrasle, ki se izobražujejo, se primerno uporabljajo
določbe tega zakona o pravicah in dolžnostih dijakov in
študentov.

Šola mora dijakom in staršem v posebni publikaciji predst1 'c
pravice in dolžnosti dijakov ter značilnosti izobraževali
programa in organizacijo dela šole.
Obvezne dele publikacije iz prejšnjega odstavka določi«
ster.

67. člen
(napotilo na izobraževanje)

ler

Šola vodi šolsko kroniko.

Delavci, ki jih na izobraževanje napoti delodajalec, imajo
pravico do odsotnosti z dela v času izobraževanja in v času
opravljanja izpitov, do povračil stroškov v zvezi z izobraževanjem ter druge pravice in obveznosti, določene z zakonom,
izvršilnim predpisom, kolektivno pogodbo ter pogodbo o izobraževanju.
VIII. IZOBRAŽEVALNO DELO
1. Obseg in organizacija

h0
'ic
K

71. člen
(prilagajanje izobraževalnih programov)

,
J'
Šola lahko za dijake z motnjami v razvoju in za pos :p
nadarjene dijake prilagodi izobraževalni program in njej te
izvajanje.
9i
2. Preverjanje in ocenjevanje znanja ter napredovanje *1s
(91

68. člen
(obremenitev)

72. člen
(preverjanje in ocenjevanje)

Organizirano izobraževalno delo obsega:
- pouk oziroma predavanja splošnoizobraževalnih in strokovnoteoretičnih predmetov ter vaje, (v nadaljnjem besedilu:
teoretični pouk),
- praktični pouk,
- interesne dejavnosti,
- strokovne ekskurzije,
- delovno prakso,
- seminarje in drugo samostojno študijsko delo za študente.
Teoretični pouk za dijake lahko obsega brez športne vzgoje
največ 30 ur tedensko, obseg vseh oblik izobraževalnega dela
pa ne sme presegati 36 ur tedensko.

S preverjanjem in ocenjevanjem znanja se ugotavlja usl
nost dijakov in študentov pri doseganju standardov zj
določenih s katalogi, oziroma izpolnjevanje obveznosti,'''
čenih z izobraževalnim programom.
73. člen
(načini)
Znanje se preverja in ocenjuje pri posameznih predi^J'
oziroma drugih sestavinah izobraževalnega program*11
sicer pisno oziroma ustno ali pri izpitu, z vajami, s sen '
skimi nalogami oziroma z izdelki, nastopi in na druge ns>,{ild

Teoretični pouk in seminarji za študente lahko obsegajo največ 25 ur tedensko, obseg vseh oblik izobraževalnega dela pa
ne sme presegati 35 ur tedensko.

Učitelj dijakom omogoči sodelovanje pri načrtovanju Pre'
janja in ocenjevanja znanja.

69. člen
(šolsko oziroma študijsko leto)

Dijaku se ob koncu pouka v šolskem letu oceni tudi dos«'
splošni učni uspeh.

Šolsko oziroma študijsko leto se začne 1. septembra in konča
31. avgusta naslednje leto.

Dijak oziroma študent mora biti seznanjen z oceno.

al

Znanje študentov se preverja in ocenjuje z izpiti,
seminarskimi nalogami.

Organizirano izobraževalno delo za dijake in študente traja
največ 42 tednov v šolskem oziroma v študijskem letu. Razporeditev pouka, pouka proste dneve in trajanje ter razporeditev
šolskih počitnic določi minister s šolskim koledarjem.

74. člen
(napredovanje)
Dijak oziroma študent napreduje v naslednji letnik, čel.,
koncu šolskega leta pozitivno ocenjen iz vseh predmetov
opravil vse obveznosti, ki jih določa izobraževalni prog'' |

70. člen
(letni delovni načrt)
Izobraževalno delo se izvaja po letnem delovnem načrtu, ki
vsebuje:
- obseg in razporeditev pouka in drugih oblik izobraževalnega dela po predmetniku,
- načrt vpisa,

0

Dijak, ki je ob koncu pouka negativno ocenjen iz najve^
predmetov, ima pravico do konca šolskega leta opra
popravne izpite.
Študent ima v šolskem letu pravico trikrat opravljati
istega predmeta.

>
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75. člen
(izvršilni predpis, ocenjevanje, evidence, spričevala)
o linister
podrobneje predpiše način in postopek preverjanja
1
ocenjevanja znanja ter obliko in vsebino javnih listin o končanem izobraževanju.
'•nister predpiše izpitni red, s katerim podrobneje določi
°stopek, način in pogoje za opravljanje zaključnih izpitov ter
j, Ustavo
izpitnih komisij. V postopku priprave sodeluje s prito
,[ jno zbornico.
faktični del zaključnih izpitov za učence v učnem razmerju
,,10sMojstrski izpit se opravljata v skladu s tem zakonom in
II ®bnimi predpisi.
76. člen
(pravica do ugovora)
'^Jahko v treh dneh po prejemu letnega spričevala, štubil seznanjen
| . 'Pa— v* treh
»"Vil dneh
UMVII po tem,
tUdI, ko
l*V je
J VSII
iui ijwi i t-z oceno
UV/CIIV pri
pii
■Pitu, predloži ravnatelju šole ugovor zoper oceno. Ravnatelj
j^a v treh dneh imenovati komisijo, ki ponovno oceni znanje
laka
oziroma študenta. V komisijo mora imenovati vsaj
e
9a člana, ki ni zaposlen v šoli.
j |'iak lahko v treh dneh po seznanitvi z oceno pri zaključnem
,g Mu predloži ravnatelju šole obrazložen ugovor zaradi kršiPredpisanega postopka pri opravljanju izpita oziroma
na oceno, če je prišlo do pisne oziroma računske
6 pr
ski
P'snem delu
izpita Ravnatelj
v treh dneh
sklepom ' ugotoviti
utemeljenost
ugovora.mora
Če ugotovi,
da je
l^ovor utemeljen, imenuje komisijo, ki ponovno oceni znanje

7. zapisnike zaključnih izpitov,
8. poročilo o zaključnem izpitu,
9. zapisnike o izpitih, ki obsegajo prijavo k izpitu, potek izpita
in doseženo oceno,
10. evidenco o dijakih, ki jih obravnava svetovalna služba,
11. evidenco odraslih, ki se izobražujejo, in evidenco odraslih,
ki opravljajo izpite,
12. evidenco o preverjanju in ocenjevanju znanja,
13. evidenco izdanih dokumentov o končanem izobraževanju.
Dijaški domovi vodijo evidence in dokumentacijo iz 1., 2. in 3.
točke prejšnjega odstavka in podatke o premoženjskem stanju za dijake, ki pri plačilu oskrbnine uveljavljajo olajšavo.
Evidence 1. do 4., 6. do 9. ter 11. do 13. točke prvega odstavka
tega člena obsegajo: ime in priimek dijaka'oziroma študenta,
spol, datum, kraj, občino in državo rojstva, stalno in začasno
bivališče ter predhodno pridobljeno izobrazbo.
Evidenca iz 3. točke prvega odstavka tega člena poleg podatkov iz tretjega odstavka tega člena obsega še: podatke
o splošnem učnem uspehu, o opravljenih izpitih, o napredovanju in dokončanju izobraževanja.
Evidenca iz 5. točke prvega odstavka tega člena poleg podatkov iz tretjega odstavka tega člena obsega še podatke o:
telesni višini, voluminoznosti telesa, hitrosti alternativnih
gibov, eksplozivni moči, koordinaciji gibanja telesa, fizični
vzdržljivosti trupa, gibljivosti, mišični vzdržljivosti ramenskega obroča in rok, sprinterski hitrosti in vzdržljivosti v submaksimalnem kontinuiranem naprezanju.
Evidenca iz 10. točke prvega odstavka tega člena poleg
podatkov iz tretjega odstavka tega člena obsega še:

>d|

očitev ravnatelja in ocena komisije sta dokončni.

- družinsko in socialno anamnezo,
77. člen
(pravica do ugovora pri mojstrskem izpitu)

- razvojno anamnezo,

'9ovi
0 'Of zoper postopek pri mojstrskem izpitu se v treh dneh
končanem izpitu predloži komisiji za ugovore, ki jo ime16
minister, pristojen za obrt.
za u
tem'8'-8enost
9°vore m°ra v treh dneh s sklepom ugotoviti
iti nn *ter.
'i pristojen
ugovora.
Če ugotovi,
je ugovorkiutemeljen,
za obrt,
imenujeda komisijo,
ponovno
ni
znanje kandidata.

i'1 ločitvi komisij sta dokončni.
78. člen
(omejitev opravljanja izpitov)
a

^'jučni izpiti se lahko opravljajo največ trikrat v letu.
Hiranje in varstvo osebnih podatkov

- diagnostične postopke,
- postopke strokovne pomoči,
- strokovna mnenja drugih institucij: centrov za socialno
delo, zdravstvenih inštitucij, svetovalnih centrov oziroma
vzgojnih posvetovalnic.
Osebni podatki iz 10. točke prvega odstavka tega člena se
zbirajo v soglasju s starši oziroma skrbniki dijakov, razen
v primeru, ko je dijak v družini ogrožen in ga je potrebno
zavarovati.
Svetovalni delavci so dolžni podatke iz 10. točke prvega
odstavka tega člena varovati kot poklicno skrivnost. Te
podatke so kot poklicno skrivnost dolžni varovati tudi drugi
strokovni delavci, ki so jim podatki posredovani zaradi narave
njihovega dela.
Varianta: Točka 5. »telesnovzgojni karton vpisanih« se črta.
S tem v zvezi se črta tudi peti odstavek tega člena.
Podrobnejše določbe o vsebini evidenc in dokumentacije iz
tega člena določi minister.

79. člen
(seznami evidenc z osebnimi podatki)
it^odijo naslednje evidence z osebnimi podatki učencev in
8nco

r

/p!, e!'H
P 'ja j ih kandidatov za vpis,
a'tih il -,nco vPisanih ter evidenco vpisanih po letnikih, oddelskupinah v redovalnicah,
»I onA,e ' ''st' ki se vodi za vsakega vpisanega od vključitve do
3 zo
a< i pm"'
braževanja
oziromasplošne
do izpisa,
at
'čno' knjigo,
ki obsega
podatke o vpisanih,
u n ih
*ob a evan
i aovega
izobraževanja od vključitve do končanja
P' te[esnovz
^
' oziroma do izpisa,
g°jni karton vpisanih,
2a
apisnike sej izpitnega odbora za zaključni izpit,
1

80. člen
(uporaba evidenc)

v| en

Osebni podatki vpisanih iz evidenc iz prejšnega člena se
zbirajo, obdelujejo, shranjujejo in posredujejo za potrebe
šole, dijaških domov, ministrstva, pristoinega za šolstvo, in
pristojne zbornice, v drugih primerih pa le v skladu s posebnimi predpisi.
Pri izdelavi statističnih in drugih analiz se smejo osebni
podatki uporabiti in objaviti tako, da ni razvidna identiteta
vpisanega.
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81. člen
(shranjevanje evidenc)
Evidence iz 79. člena tega zakona se trajno hrani|o v skladu
s posebnimi predpisi, če ni v tem zakonu drugače določeno.
82. člen
(dokumentacija)
Določila v zvezi z vodenjem, uporabo in shranjevanjem osebnih podatkov iz evidenc po tem zakonu se uporabljajo tudi za
dokumentacijo, na podlagi katere so bili zbrani osebni
podatki. Dokumenti o predhodni izobrazbi se po končanem
vpisnem postopku vrnejo vpisanemu.
X. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

ževanje po posameznih programih lahko vključijo osebe,
končale izobraževanje po zakonu o usmerjenem izobrai Jr;
nju, in sicer:

- v program za pridobitev srednje poklicne in srednje! jer
kovne izobrazbe, kdor je uspešno zaključil izobraževanji
skrajšanem programu srednjega izobraževanja,
l.
- v program priprave za opravljanje mojstrskega izpita, I jj(
je uspešno končal triletni program srednjega izobraževal ^
- v poklicni tečaj, kdor je uspešno zaključil izobraževanji
programih srednjega izobraževanja: naravoslovno-mate
tična tehnologija, naravoslovno-matematična dejav"
splošno-kulturni, družboslovno-jezikovna dejavnost, i
boslovni in kulturni, učitelj, vzgojitelj predšolskih otrok, P
goški, predšolska vzgoja, - v program višjega strokov"
izobraževanja, kdor je uspešno zaključil izobraževanje Dv
štiriletnem programu srednjega izobraževanja ali po nad g
valnem programu srednjega izobraževanja.
88. člen
(evidenca o maturi)

83. člen
(stopnje izobrazbe)

Izobraževalni programi po tem zakonu se uvajajo postopoma
tako, da bodo uvedeni za vse, ki se bodo vključili v prvi letnik
poklicnega oziroma strokovnega izobraževanja v šolskem
letu 1998/99.

Bit,
Poleg evidenc iz 79. člena šole vodijo za dijake, ki i| e
pravico opravljati maturo po dosedanjih predpisih, tu® c
uveljavitvi tega zakona evidenco o maturi v skladu z zakol 'a;
o/t.
Isti
8k
89. člen
8 rr
(komisija za ugovor)
D/t
Minister, pristojen za obrt, imenuje komisijo iz
odstavka 77. člena tega zakona v treh mesecih po nj«! ®c
u
uveljavitvi.
Os,
Si
e
9
90. člen
lir
(mojstrski izpit)
is.
Delodajalci, ki do dneva uveljavitve tega zakona niso op' ®
mojstrskega izpita, opravljajo pa svojo dejavnost več k<> !'
let, lahko sklepajo učne pogodbe, če si predhodno prid®r n®
pedagoško-andragoško izobrazbo po posebnem prog * '
ki ga predpiše minister.

Odločitve o poklicih, za katere se pripravljajo izobraževalni
programi iz prejšnjega odstavka, morajo biti sprejete najkasneje v šestih mesecih po uveljavitvi tega zakona.

Minister predpiše program iz prejšnega odstavka v treh i" ot
cih po uveljavitvi tega zakona.
*

Nižja poklicna izobrazba ustreza I. in II. stopnji strokovne
izobrazbe po prejšnih predpisih.
Srednja poklicna izobrazba ustreza III. in IV. stopnji strokovne
izobrazbe po prejšnih predpisih.
Srednja strokovna izobrazba ustreza V. stopnji strokovne
izobrazbe po prejšnih predpisih.
Višja strokovna izobrazba ustreza VI. stopnji strokovne izobrazbe po prejšnjih predpisih.
84. člen
(postopnost uvajanja)

Dokler ne bo določena nomenklatura poklicev, za katere se
pripravljajo izobraževalni programi poklicnega oziroma strokovnega izobraževanja po tem zakonu, se uporabljajo kot
podlaga za pripravo izobraževalnih programov dosedanji
predpisi.
85. člen
(pravice učencev)
Učenci, ki so se do uveljavitve tega zakona vpisali v izobraževalne programe po zakonu o usmerjemem izobraževanju (Ur.
list SRS, št. 11/80, 6/83, 25/89 in 35/89), imajo pravico, da
nadaljujejo in končajo izobraževanje po dosedanjih predpisih, vendar najpozneje v roku, določenem za izvedbo programa, podaljšanem za dve leti.

91. člen
(učna in zavarovalna doba)

v
Do sprejema zakona iz prvega odstavka 42. člena tega Za5ik'' 0|
se učencu šteje učna doba v zavarovalno dobo tako, da )((
mesecev učnega razmerja šteje za 6 mesecev zavaro^T,
dobe.

Osnova za plačevanje prispevkov iz drugega odstavK^
•
člena tega zakona je mesečna nagrada učenca v u , i,
razmerju, povečana za davke in prispevke po stopnji i 1
člena zakona o pokojninskem in invalidskem zavar0»1..>h
(Uradni list RS, št. 12/92).
W
lof
Osnova iz prejšnjega odstavka ne more biti nižja od p"'
zneska zajamčene plače.

86. člen
(ustanovitev zavoda)

92. člen
(izvršilni predpisi)

Zavod za poklicno izobraževanje se ustanovi najkasneje
v osemnajstih mesecih po uveljavitvi tega zakona. Do ustanovitve Zavoda za poklicno izobraževanje opravlja njegove
naloge Zavod Republike Slovenije za šolstvo in šport.

Izvršilni predpisi iz tega zakona se sprejmejo najka5'
v enem letu po njegovi uveljavitvi.
Z uveljavitvijo tega zakona prenehajo veljati:
- Pravilnik o preverjanju in ocenjevanju znanja v sredfj
izobraževanju (Uradni list SRS, št. 5/81, 29/85, 10/88 in"*'

87. člen
(izpolnjevanje pogojev za vpis)
Ne yiede na določbe 20. do 23. člena tega zakona se v izobra-

ot

- Pravilnik o razpisu za vpis in izvedbi vpisa v usmeri^
izobraževanju (Uradni list SRS, št. 5/81, 6/85, 6/90 in RS
91-1, 7/92, 10/93 in 5/94),
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Jr Pravilnik

o šolskem koledarju za srednje izobraževanje
adni list SRS, št. 22/90 in RS, št. 24/91),

i ■ Praviinik o pedagoški dokumentaciji in evidencah v sredj 6rTl izobraževanju (Uradni list SRS, št. 5/81, 10/88 in 6/90).
® sprejema predpisov, določenih s tem zakonom, se uporaba ,j° izvršilni predpisi, ki so veljali pred uveljavitvijo tega
f *ona, če niso v nasprotju s tem zakonom.

menjavi dela na področju vzgoje in izobraževanja, Ur.l. SRS,
št. 1/80, 25/89 in 32/89).
94. člen
(prenehanje veljavnosti zakona o usmerjenem
izobraževanju)
Z dnem uveljavitve tega zakona preneha veljati Zakon
o usmerjenem izobraževanju (Ur.l. SRS, št. 11/80, 6/83 25/89
in 35/89).

93. člen
(prenehanje pristojnosti strokovnega sveta)
e, ^nem uveljavitve tega zakona prenehajo pristojnosti Strojnega sveta Republike Slovenije za vzgojo in izobraževanje
Področje poklicnega izobraževanja (Zakon o svobodni

95. člen
(uveljavitev zakona)
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu
Republike Slovenije.

OBRAZLOŽITEV
, JJon o poklicnem in strokovnem izobraževanju ureja listo
evan e k
3 M^
i ' ' omogoča
nižjeizoin
ne
l poklicne
oziroma pridobitev
srednje injavno
višje veljavne
strokovne
ole že
" )kr
9 uveljavljenega
šolskega vpeljuje
načina pridobivanja
* Cr)e^ oziroma
strokovne izobrazbe
tudi dualni
<ern izobraževanja, kakršnega v različnih oblikah poznajo
vsi razviti sistemi poklicnega izobraževanja. V dualS stemu s
)kitiicno
' izobrazbo
' deloda/alec
in šolavajenca.
delita Zakon
odgovornost
za
učenca oziroma
za razliko
6mSI(e a
# M°"o
9 dualnega
uveljavljaPošolo
kotznačaju
enakonosilko
poklicnegasistema
izobraževanja.
svojem
>s k razmer
ie- k' Qa uvaja zakon, posebno razmerje, bliže
oblik
t$u" učenca
'oziroma
delovnega
razmerja
(učenje z delom)
stadijaka,
ki se izobražuje
le v šoli.kotDualsistema ni mogoče in tudi ni smiselno uvajati kot edino
ko
L
< prevladujočo obliko poklicnega izobraževanja pri
j/ *a to ni niti usposobljenih mojstrov oziroma delodajalcev
1.1|. razl
ogov, da bi vsepovsod sedanje celoletne poklicne
' |0°ma strokovne šole nadomeščali s periodično organiza'«ni°*nostmi,
?ualn' sistem
bo torej
uvajal postopno v skladu
interesisemladine
in delodajalcev.

ni ohr6 na P°treb° P° razšolanju poklicnega in strokovnega
° uaževan/a zakon določa pomembnejšo vlogo zbornicam
f f 9'm vladnim resorjem pri razvoju poklicnega oziroma
kovnega izobraževanja. Uvajanje dualnega sistema, pa
oh rs'cer&nia potreba, da se poklicno oziroma strokovno
aievanje uravnava v procesu usklajevanja socialnih partv
y'* (delodajalci, delojemalci, država), narekuje vzpostaviou°i°rclinac'le tako glede določanja izobraževalnih progra9
)kr or 9lede vsebine teh programov. Strokovni svet za
V° izobraževanje, ki ga sicer opredeljuje Predlog
°na o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja,
I
*r*di tega partnersko sestavljen organ. Tudi predlagani
v
■l I " 'a poklicno izobraževanje, ki naj bi predstavljal osredkovni cen,er za
^
pripravo
izobraževalnih
in
[1 sJ°
®'°vanye pri njihovem
izvajanju,
ustanovijoprogramov
skupaj Vlada
f

Sedan
Crnicei- ort
i'epoložaj Zavoda Republike Slovenije za
>kli°
P
'
doslej opravljal
strokovnonedelo
tudi za
c
il'e °° oziroma istrokovno
izobraževanje,
omogoča
lo\,^0(j
*nega vpliva vseh zainteresiranih partnerjev, saj je ta
organ v sestavi ministrstva.

Pomembna novost, ki jo prinaša zakon, je višja strokovna
šola. Novi Zakon o visokem šolstvu višjih šol ne regulira več,
omogoča pa preoblikovanje dosedanjih šol v visoke strokovne šole, če za to obstajajo določeni predpogoji. Analize
izobrazbenih potreb kažejo, da je v naši državi primanjkljaj
srednjega vodstvenega kadra, za katerega srednješolska izobrazba ne zadošča več, visokošolska izobrazba pa ni
potrebna. Višja strokovna šola naj bi torej omogočila nadaljevanje izobraževanja predvsem tistim, ki začenjajo izobraževanje v poklicni izobraževalni vertikali. Zato je višja strokovna
šola po svoji organizacijski podobi bližje srednji strokovni ali
tehniški šoli kot univerzitetnim ustanovam. Na njej ni predviden poseben izvolitveni postopek za predavatelje višjih strokovnih šol. Položaj študentov višjih strokovnih šol in študijski
režim pa se zgledujeta po položaju in režimu, ki veljata za
študente visokih šol in univerz. Višje strokovne šole bodo
pomenile novo možnost izobraževalnih strategij v posameznih regijah.
Zakon omogoča, da se zaradi specifičnih potreb izobraževanja odraslih izobraževalni programi prilagajajo ali pa se pripravijo povsem novi izobraževalni programi. Ob tem pa zakon
uveljavlja za mladino in za odrasle enake izobrazbene zahteve, iste predmetne, predvsem pa iste izpitne kataloge. Izobraževanja odraslih torej ni potrebno podrejati po organizaciji
in po programski podobi izobraževanju mladine, tudi zanj pa
morajo veljati iste izobrazbene zahteve oziroma isti izobrazbeni standardi.
Za področje obrti je Obrtni zakon uveljavil mojstrski izpit kot
pogoj za opravljanje obrtne dejavnosti. Zakon o poklicnem in
strokovnem izobraževanju ureja mojstrsko izobraževanje in
mojstrski izpit kot del izobraževalnega sistema in kot enega
od zaključnih izpitov.
Za tiste, ki so končali gimnazijsko oziroma splošno izobraževanje, pa ne želijo nadaljevati izbraževanja v visokem šolstvu
ali pa niso opravili mature, je predviden poklicni tečaj, ki jim
omogoči pridobitev poklica oziroma strokovne izobrazbe.
Zakon ne prinaša bistvenih novosti glede pravic učencev.

|Sm
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Predlog zakona o IZOBRAŽEVANJU ODRASLIH - EPA 938 - PRVA
OBRAVNAVA
Vlada Republike Slovenije je na 113. seji dne 10. novembra
1994 določila besedilo:
- PREDLOGA ZAKONA O IZOBRAŽEVANJU ODRASLIH,
ki ga pošilja v prvo obravnavo in sprejem na podlagi 174.
člena poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije.
Vlada Republike Slovenije je na podlagi 65. člena poslovnika Vlade Republike Slovenije in na podlagi 176. in 268.

-d
'al
člena poslovnika Državnega zbora Republike Slovenij«N
določila, da bodo kot njeni predstavniki na sejah Držav iZi
s
nega zbora in njegovih delovnih teles sodelovali:
t
d
sti
- dr. Slavko GABER, minister za šolstvo in šport,
Inc
- mag. Tea VALENČIČ, državna sekretarka v Ministrstvu
za šolstvo in šport,
- dr. Pavel ZGAGA, državni sekretar v Ministrstvu z^e
šolstvo in šport.
bc
ra
H
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Predlog zakona o izobraževanju odraslih
I. OCENA STANJA IN RAZLOGI ZA IZDAJO ZAKONA
Razvojni zaostanek v izobraževanju odraslih v Republiki Sloveniji je v primerjavi z razvitejšimi državami Evrope zlasti
v kakovostnem pogledu precejšen. Nanj kažeta med drugim
podatka, da je zaposleni v Sloveniji hodil v šolo poprečno le
9,8 let, medtem ko je ta doba v razvitih državah vsaj za kakšno
leto daljša, ter da se zaposleni izobražujejo v poprečju kar
desetkrat manj ur letno, kot se na primer v najrazvitejših
državah Evrope. Ponudbi izobraževanja odraslih v Sloveniji
manjka sodobnejših organizacijskih prijemov, sodobnih
metod in učne tehnologije, izobraževalni programi so pretežno stereotipni in uniformirani, nimamo tudi dovolj razvitega in raznovrstnega omrežja javnih izobraževalnih organizacij za odrasle, ki je sicer značilno za razvite evropske
države.
Med poglavitnimi razlogi za takšno stanje so zlasti neustrezna
sistemska ureditev in razvojna politika ter zaostajanje infrastrukture v izobraževanju odraslih.
Ob zadnji celoviti reformi vzgoje in izobraževanja v začetku
osemdesetih let se je uveljavila doktrina, da je izobraževanje
odraslih del enotnega vzgojno-izobraževalnega sistema,
zaradi česar se lahko pravno ureja kar v zakonih, ki urejajo
šolski sistem za otroke in mladino. Iz tega razloga je šolska
zakonodaja, ki je predstavljala normativno podlago te reforme
in ki je bila sprejeta v letih 1979 - 1980, absorbirala tudi
podsistem izobraževanja odraslih in razveljavila do tedaj
veljavni zakon o organizacijah za izobraževanje odraslih
(Uradni list SRS, št. 16/77).
Taka zakonodajna rešitev se je v praksi sprevrgla v to, da se je
celotno izobraževanje odraslih - tudi neformalno - vse bolj
sholariziralo, namesto da bi ga razvijali v specifičen, samostojen in kompleksen ter raznovrsten sistem, ki temelji na značilnostih, potrebah in možnostih odraslih ljudi in na družbenih
potrebah in interesih v zvezi z odraslo populacijo.
Izobraževanje odraslih se je sholariziralo praktično v vseh
svojih sestavinah. Programska struktura tega izobraževanja
se je izgrajevala samo na »prilagajanju« programov, namenjenih izobraževanju mladine, ne pa tudi na podlagi specifičnih
principov in zakonitosti, ki jih v izobraževanju odraslih
odkriva andragoška stroka in na podlagi rešitev, ki sta jih
razvili stroka in sodobna praksa izobraževanja odraslih
v svetu. Glavne značilnosti teh novih rešitev so predvsem
prožnost, aktualnost in prilagodljivost glede na izobrazbene
potrebe in interese ter glede na učne zmogljivosti vsakega
odraslega, ki se izobražuje. Tudi kadar gre pri tem za formalno izobraževanje, se v programski strukturi izobraževanja
odraslih te značilnosti in posebnosti ohranjajo, pomembno pa
je, da so izobrazbeni rezultati po standardu primerljivi s formalnimi stopnjami, veljavnimi v izobraževanju mladine.
Kesaa se v zadnjih letih ponovno uveljavlja tudi neformalno

6l
izobraževanje, zlasti na nekaterih področjih (računalni' [*'
tuji jeziki ipd.), vendar je razvoj tega izobraževanja stid' ™
ponudba tega izobraževanja pa je izrazito enostransk ®
neenakomerno porazdeljena po območjih države. Vs',
terja, da v izobraževanju odraslih oblikujemo jasno " '
onalno razvojno strategijo in politiko ter mehanizme za "i Q
sprejemanje in uresničevanje.
J:

Izobraževanje odraslih se je v skladu z doktrino o enot"
vzgojno-izobraževalnega sistema tudi v upravljanju in "'e
nizaciji, v načinih, metodah in sredstvih ter standardi* _
normativih vzgojno-izobraževalnega dela ravnalo po iz® ,a!
ževanju mladine. Pri ustanavljanju izobraževalnih organi' '
za izobraževanje odraslih ter njihovi verifikaciji so veljali P l
tično enaki pogoji in enak način. Vpis v izobraževanje o1 .
■ kakor fli
oblike, načini in roki za preverjanje in ocenjevanje znani'c
pogoji za napredovanje v izobraževanju, pri vodenju d,
mentacije o tem izobraževanju ni bistvenih posebnost'
Skratka, unificirana zakonodaja ni in tudi ni mogla reg"'£l
izobraževanja odraslih, kakor bi ustrezalo njegovim spe ri
nostim in razvojnim potrebam.
t()

Edina pomembnejša razlika v zakonskem urejanju izobefl £
vanja odraslih se je izrazila v načinu financiranja - in ta j ^
skoraj popolna: izobraževanje odraslih je bilo praktično |r)
ljučeno iz sistema javnega financiranja, čeprav je moral" a|
vseh drugih normativnih podlagah funkcionirati kot la a,
služba. Ta razlika je bila doslej za razvoj izobraževanja"^
slih prav usodna. Medtem ko razvite evropske države fina j
rajo iz javnih sredstev od 70 do 90% vseh operativnih stro®
izobraževalnih organizacij, ki opravljajo javno službo 5
njimi so najbolj razširjene ljudske visoke šole), in še pO '
razvojno, svetovalno in raziskovalno dejavnost za potreb®
organizacij, so se pri nas
univerze - do leta 1994 nuanuiais ■«.
o.o— .
v nekaj nad 20 odstotnem deležu. Zaradi materialne P0°J4r
njenosti je izobraževanju odraslih grozil razpad in je v
desetih letih le životarilo.
ija
I
Ob takšni zakonski ureditvi izobraževanje odraslih t>i
v upravni ureditvi ni imelo svojega ustreznega mesta. V,r V
bliškem upravnem organu, pristojnem za šolstvo oZ'^
izobraževanje, se temu izobraževanju dolgo časa ni P° r6,
čalo skoraj nikakršne pozornosti. Šele v zadnjih treh le"ia
je v ministrstvu za šolstvo in šport postopno organ'^
upravni sektor, ki se posebej ukvarja s tem področjem |0
Zavod Republike Slovenije za šolstvo v njegovi sesta ,0
organiziran in usposobljen samo za razvojne in sveto« ^
naloge v izobraževanju mladine in v šolskem, forma^j
izobraževanju. Medtem pa imajo vse razvitejše evW|2|
države že dolgo organizirane ustrezne upravne ali r
službe oziroma organe (institute, oddelke, direktorate, 6
onalne odbore ali ustrezne vladne in nevladne institucijv !^
pripravljajo in predlagajo razvojno politiko v izobraž0 ^
odraslih, razvijajo strokovne rešitve in skrbijo za izval
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'®jete politike ter v ta namen ponekod tudi upravljajo z javsredstvi.

nja govori za takšno izhodišče tudi vrsta razlogov, ki izhajajo
iz univerzitetne avtonomije.

_lđ®Publiki prav tako ni bilo institucionalizirano sodelovanje
' alnvladnimi organi in nacionalnimi zvezami in centri izobra' 'h organizacij za izobraževanje odraslih (Zveza ljudskih
<'v6rz Slovenije, Skupnost izobraževalnih centrov ipd.).
' s, in centri so, podobno kot Zavod za šolstvo, po reformi
va v osemdesetih letih postopno opuščali predhodno že
'8,1dobro utečene povezovalne, svetovalne in razvojne dejav'a lastne članice, mednarodno sodelovanje in razisko, n° dejavnost.

b) Kot kažejo analize, v Evropi večinoma ne poznajo zakonov
o izobraževanju odraslih, ki bi urejali celoto socialnih razmerij
in vse prvine razvojnih politik, ki so pogoj za razvoj in delovanje sistema izobraževanja odraslih, ter vse normativne osnove
tega sistema - torej celovitih, »sistemskih« zakonov. Izobraževanje odraslih (tudi neformalno) normativno urejajo v glavnem z večjim številom zakonov, kot npr. o pospeševanju
izobraževanja odraslih, o organizacijah za izobraževanje
odraslih, o financiranju tega izobraževanja, o izobraževalnih
dopustih in podobno. Takšna razdrobljenost in nepreglednost zakonodaje pa je predmet vse številnejših kritičnih pripomb v njihovi strokovni javnosti.
Tudi zato smo v predlogu zakona uporabili celovitejši pristop.
Tisto, kar je skupno vsem področjem izobraževanja, se sicer
ureja z enim zakonskim aktom. Gre predvsem za skupna
vprašanja organizacije in financiranja. Vendar s posebnim
zakonom o izobraževanju odraslih celoviteje urejamo tako
normativne podlage sistema izobraževanja odraslih v ožjem
smislu (udeležence izobraževanja, izobraževalne programe,
pogoje za opravljanje izobraževanja odraslih, organizacijo
izobraževanja, evidence in dokumentacijo) kot tudi posebnosti v sistemu njegovega upravljanja in financiranja (nacionalni
in letni program izobraževanja odraslih, določitev nalog, pristojnosti in odgovornosti upravnih in oblastnih organov, trdnejši okviri financiranja iz javnih sredstev, razvojne in svetovalne organizacije, izpitni centri, namenski javni skladi za
pospeševanje izobraževanja odraslih in nadzor).

1,1

zaostajanje v razvoju andragoške stroke in infrastruk? za področje izobraževanja odraslih se je kazalo v pret>° razviti znanstveno-raziskovalni dejavnosti, v nerazvito' 'dvojno-svetovalnih
služb, v nezadostni razvitosti in neuj ,K?n°sti programov za izobraževanje andragoških strokov°v ter v nerazvitosti informacijskega sistema.
;J

' |adnjih štirih letih so se razmere vendarle začele temeljito
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i! »enije z nalogami razvojno-svetovalne službe, ki že zapolmno e
9 °d
naštetih vrzeli,
na Filozofski
fakulteti
so
.< Bdr
^b študij
andragogike,
v državnem
proračunu
se na
;f! ® ni postavki namenjajo posebna sredstva za razvoj in
c vanje izobraževanja odraslih, urejeno je financiranje
ošolske a
i ® dela
9 izobraževanja
odraslih, nain podlagi
razvojse uvajajo
mnoge programske
organizacijske
0s
'i. s formiranjem komisije za izobraževanje odraslih pri
svetu R
" in , nem
S za vzgojo in izobraževanje smo dobili
6*1 • sam°stojnega strokovnega organa, opravljene so
mnoge soprimerjalne
študije,
ki kažejo, kakšno
je
0j in j® in kakšni
razvojni trendi
v izobraževanju
odraslih
tem sve,u
''p iar^'
' vključili smo se v številne mednarodne
janizac,ije in razvojne
projekte, ponudba programov za
trževa,
nje
odraslih
postaja pestrejša in bogatejša, pripravHo Pa tudi zakonodajo,
ki bo na novo uredila celotno
Wr
očje izobraževanja odraslih.
'ii adnan
)a iz opravljenih študij, kakor tudi realna gibanja
6m obdob u
i o!!'ras
i terjajo, da v državi postavimo izobraževarj ? 'ih na nove temelje, s čimer bomo v bistveno večji
,0k°t doslej uresničevali pravico do izobrazbe kot člove5o Pravico. K temu nas zavezujejo tudi mednarodne norme,
r
ra,i i,<aci 0
' Not
'
i postale
sestavnipravicah,
del našeSporazum
pravne ureditve
.. Sna deklaracija
o človekovih
o eko5 n
ina

socialnih in kulturnih pravicah, Evropska socialna
|of'
I*a J®a i"ir norme
Mednarodne organizacije dela). Pomemben
8
ri ,em e ,uc)i
i rar!i!,P
) tudi Poprava
priprava nove zasnove izobraževanja
si P ' fem je
" ter ustreznejših normativnih rešitev kot podlage za
a Vo ni
'5$>1li P'ibližal
vzpon, Evropi.
ki nas bo tudi v izobraževanju odraslih
n? i
razviti
^ElJNA IZHODIŠČA ZA ZAKON
ii <0n 2
ytih ° ' °braževanju odraslih temelji na naslednjih izho,Sl

kažejo, da v državah z relativno bolj razvitim izoijjl^iem odraslih, njihovo šolsko, formalno izobraževanje
ar s recl s 0
i an^ u P P' ' šolstvu, medtem ko se predpisi o izo' odraslih osredotočajo na nešolsko, neformalno
r #>ra> evan
V,j. uira je oziroma na tisto formalno izobraževanje, ki
ir
V'
takoimenovano drugo izobraževalno pot. To je
se bo
za
°ii,edot razlo9'
kon o izobraževanju odraslih
a
1 03 ure an e
/ $rh "
' ' Predvsem nešolskega izobraževanja
*a takšno rešitev predpostavlja, da bo nova šolska
.11 fctij?
5|j j ba'i®a na
na posameznin
r6Quiir3i3 tudi
tuoi pos©D~
posameznih poorocjin
področjih regulirala
posebktl ° raževanja odraslih po prvi izobraževalni poti (poseb!|Jkob raŽevan
-e pogojev
za ustanavljanje in delo oddelkov ali enot
9v
8vc
ie odraslih,etqnrlqr/4/\ii
glede učiteljev
in drugih strokovnih
e
ce
^j V^rj V,' HmoniTOfiio
i« nArmotii<nw
cictomo
v/l ai
y aianuaiuuv im
nuiiiidiivuv, aiaicinci
n
ifciln ina ' ocenjevanja znanja, vpisa ipd.) v večji meri, kot
^i'no za sedanjo »enotno« zakonodajo. Še zlasti
»r ®rju d0 univerzitetnega oz. visokošolskega izobraževa-

c) Izobraževanje odraslih je sestavljen in obsežen sistem,
v katerem so, kot v vsakem podobnem sistemu, prvine, ki ga
povezujejo z zunanjim okoljem, ter elementi, ki so prvenstveno njegova »interna« sestavina. Med prve lahko štejemo
predvsem ugotavljanje izobraževalnih potreb oziroma določanje ciljev in nalog izobraževanja ter vrednotenje njegovih
rezultatov, k elementom druge vrste pa sodijo predvsem programsko-izvedbeni deli (programiranje, neposredna priprava ter organizacija in izvajanje izobraževalnih aktivnosti).
Izkušnje z našo dosedanjo šolsko zakonodajo prepričljivo
govorijo v prid izhodišču, naj se z zakonom urejajo predvsem
začetni pogoji za opravljanje izobraževanja odraslih ter
načini, postopek in pristojni organi za verifikacijo teh pogojev
ter za ugotavljanje rezultatov izobraževalnega procesa,
v zvezi s samim izobraževalnim procesom pa naj se v kar
največji meri spoštuje načelo strokovne avtonomije izvajalcev
in določajo le nekatere norme, pomembne za zaščito pravic
udeležencev izobraževanja ter za zagotavljanje kvalitete izobraževalnega dela.
č) Izobraževanje odraslih obsega po ciljih in namenih zelo
različne izobraževalne aktivnosti. Nekatere med njimi so v javnem interesu (npr. izobraževanje za dvig splošnoizobraževalne, politične in kulturne ravni, socialne in delovne mobilnosti in adaptivnosti ter kvalitete življenja vsega prebivalstva,
izobraževanje in usposabljanje brezposelnih, oseb z motnjami v razvoju in invalidov, pripadnikov manjšin in imigrantov ipd.), druge pa izhajajo bolj iz posameznih ali posebnih
interesov (najbolj razširjeni in značilni sta v tem smislu samoizobraževanje ter podjetniško izobraževanje in usposabljanje).
Predlagane rešitve temeljijo na izhodišču, naj zakon ureja
predvsem tisto izobraževanje odraslih, ki ima značaj javne
službe in je v javnem interesu, ureja pa tudi način javne
verifikacije s samoizobraževanjem ali v podjetniškem in drugem izobraževanju pridobljenega znanja.
III. POGLAVITNE PREDLAGANE REŠITVE
Zakon o izobraževanju odraslih naj bi v skladu z navedenimi
izhodišči torej urejal predvsem:
- nešolsko, neformalno izobraževanje odraslih in tisto formalno izobraževanje, ki omogoča pridobivati javno veljavne
listine po drugi izobraževalni poti;
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- okvirne normativne podlage sistema izobraževanja odraslih
ter specifičnosti v upravljanju in financiranju, ki so v tem
izobraževanju različne od drugih delov izobraževalnega sistema;
- začetne pogoje za opravljanje izobraževanja odraslih ter
načine, postopek in pristojne organe za verifikacijo teh pogojev in za ugotavljanje rezultatov izobraževalnega procesa,
v zvezi s samim izobraževalnim procesom pa le nekatera
vprašanja, pomembna za zaščito pravic udeležencev izobraževanja ter za zagotavljanje kvalitete izobraževalnega dela;
- tisto izobraževanje odraslih, ki ima značaj javne službe in je
v javnem interesu ter način javne verifikacije s samoizobraževanjem ali v podjetniškem izobraževanju pridobljenega
znanja.
Zakon v splošnih določbah opredeljuje pojem izobraževanje
odraslih in načela, na katerih naj temeljita razvoj in delovanje
sistema izobraževanja odraslih. Te določbe so v bistvu v normativni jezik prevedena temeljna izhodišča za zakon ter nekatera priporočila mednarodnih dokumentov, ki so bili sprejeti
kot možna platforma za razvoj sistema izobraževanja odraslih
in za vodenje politike na tem področju.
Z določbami o udeležencih izobraževanja odraslih zakon definira, kateri pogoji se lahko zanje predpišejo, in nekatere
njihove pravice ter določa, kdaj preneha status udeleženca.
Pri opredeljevanju izobraževalnih programov za odrasle izhajajo rešitve iz že uveljavljene prakse, da si odrasli lahko
pridobivajo izobrazbo ali znanja, spretnosti in veščine po
posebnih programih za odrasle ali po prilagojenih programih
za mladino ali z opravljanjem izpitov. Pri tem podrobneje
definira le tiste izobraževalne programe, ki omogočajo pridobiti javno veljavno listino, ne pa tudi javno veljavne izobrazbe,
ter izobraževalne programe za neformalno izobraževanje, ki
pa so v javnem interesu; področja neformalnega izobraževanja tudi našteva.
Zakon predvideva različne pogoje, ki jih mora potencialni
izvajalec izobraževanja odraslih izpolniti pred začetkom dela,
- minimalne zahteve za tisto izobraževanje odraslih, ki se ne
opravlja niti kot javna služba niti kot izobraževanje po javno
veljavnih programih;
- nekoliko strožje zahteve za izobraževanje odraslih, ki se
opravlja kot javna služba.
Organizacije ali zasebniki se v skladu s tem, katere zahteve
izpolnjujejo, vpisujejo v razvid izobraževalnih organizacij,
v katerem se tudi posebej označi, za katero vrsto izobraževanja organizacija ali zasebnik izpolnjuje pogoje.
Še bolj določene zahteve zakon predpisuje za javne zavode, ki
naj bi tvorili okostje mreže izobraževalnih organizacij za odrasle, v kateri se bo izvajala javna služba. Javni zavod za izobraževanje odraslih mora biti sposoben organizirati in izvajati vse
tiste izobraževalne programe za odrasle, ki so na območju
njegovega delovanja v javnem interesu. Kot v drugih državah
tudi naš zakon določa, da je tipičen javni zavod za izobraževanje odraslih ljudska univerza.
Da bi javna služba v izobraževanju odraslih delovala kolikortoliko kontinuirano in načrtno, predlagamo rešitev, po kateri
Državni zbor sprejme nacionalni program izobraževanja odraslih, Vlada pa na njegovi podlagi po predhodnem mnenju
Strokovnega sveta za izobraževanje odraslih vsako leto sprejema letni program izobraževanja odraslih. Z njim določi
izobraževalne programe ter obseg in vrsto drugih dejavnosti
v izobraževanju odraslih, ki so v javnem interesu, kakor tudi
obseg sredstev zanje iz državnega proračuna in pristojna
ministrstva za njegovo izvedbo. Zakon ureja tudi postopke in
odgovornost za izvajanje letnega programa. V tem smislu
106

določa naloge in pristojnosti za izobraževanje odraslih 1/E
stojnih ministrstev, lokalnih skupnosti oziroma javfl
sklada, če ga bo država ali lokalna skupnost ustanovila '61
zakon omogoča.

Zakon določa, za katere namene in na kakšen način se la'
uporabljajo javna sredstva. Pri tem predlagamo podobne' ^
tve, kot jih poznajo v drugih, zlasti zahodnoevropskih d1 >
vah. Gre za to, da se iz javnih financ zagotavljajo minirnf
sredstva za obstoj in delovanje organizacij, ki tvorijo m' Ej
javnih zavodov za izobraževanje odraslih, ter sredstva
razvoj in delovanje nujne infrastrukturne dejavnosti. Fina'1
ranje same izvedbe izobraževanja odraslih (razen ne kal >(,
nacionalno pomembnih izobraževalnih programov za o' ^
sle, kot je npr. pridobivanje osnovnošolske izobrazbe, pf^8 g
poklica ali uresničevanje pravice do enoletnega dopolni Hi
nja osnovnošolske izobrazbe, katerih izvajanje se naj W
cira v celoti iz javnih sredstev) pa naj bi potekalo po tako#
novanem tretjinskem principu - tretjina država, t reji ^
lokalna skupnost, tretjina udeleženec oziroma zainteresi'
uporabniki, vendar bi tretjinski delež iz državnega proraf
lahko pridobili le, če bo zagotovljen tretjinski delež iz pf®
čuna lokalne skupnosti.
Zakon ureja specifičnosti, ki jih je treba upoštevati v organ'
ciji izobraževanja, kadar je namenjeno odraslim. Pri tem ^
za specifično ureditev vpisa in druge posebnosti, ki se do1
niso mogle uveljaviti legalno, so pa pri organizaciji izobf«
vanja odraslih nujne.

Zakon nekoliko podrobneje regulira možnosti odrasli"* ed
s posebnimi postopki za ugotavljanje in potrjevanje z"' |;
dokazujejo in potrjujejo svoja znanja ne glede na način njty
vega pridobivanja.
IV. FINANČNE POSLEDICE PREDLAGANE REŠITVE

Kot ugotavljajo analize, namenjajo v razvitejših država''
razvoj in delovanje sistema izobraževanja odraslih pravil" U
okrog 1% družbenega proizvoda, kar običajno pomeni o*'
10% sredstev, ki so namenjeni celotnemu izobraževaf
Podatki kažejo, da smo v naši državi v letu 1992 namenil'
vse vrste in oblike izobraževanja odraslih le 0,09% drui'se
nega proizvoda (po oceni je ta delež v letu 1993 poras«1
0,14%), kar je pomenilo v letu 1992 2,2%, v letu 1993 pa3vl:
delež v vseh tekočih izdatkih za izobraževanje. Uvelja
zakona o izobraževanju odraslih bo seveda terjala prim®' 0
spremembe v razmerjih porabe javnih financ. Venda'
večina posledic za javne finance v prvi vrsti odvisna od od|( bi
tev o vrsti, obsegu in standardu letnega programa, ki fl'11
vsako leto sprejemala Vlada Republike Slovenije. Posle*5
ki bodo neposredno sledile iz zakona, so povezane pred**
z določbami o vzdrževanju mreže javnih zavodov za izob'V
vanje odraslih, z delovanjem na novo ustanovljenih orgaJe
(Strokovnega sveta RS za izobraževanje odraslih) ter z v^vi
stavitvijo certifikatnega sistema, ki pa se bo delno rt
osnovno in srednješolsko stopnjo) lahko pokrival iz že dojki
izdvajanih sredstev za preverjanje znanja, pridobljenega5^
moizobraževanjem.
Predvidevamo, da bi za učinkovito in kakovostno uveljs'
zakonskih rešitev v prvi fazi morali vsaj podvojiti se<j'e
obseg javnih sredstev, postopno pa zagotoviti takšen d
teh sredstev, kot jih namenjajo v razvitejših državah, saj d" ati
ganje takšnega deleža ob našem družbenem proizvod^ ne
zdaleč ne pomeni tudi takšnih absolutnih zneskov, ko'JPbi
v izobraževanju odraslih dosegajo te države na glavo Pr
valca.
flJ
V. VIRI

Mo
Osnovni vir je pripravljena »Zasnova razvoja izobražene
6
odraslih v Republiki Sloveniji«, kjer je naveden tudi o tli
nejši seznam literature in drugih uporabljenih virov.
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fSEDILO ČLENOV

7. člen
(izobraževalni programi)

6p

LOŠNE DOLOČBE

Udeleženci izobraževanja odraslih si pridobivajo znanja,
spretnosti in veščine po posebnih izobraževalnih programih
za odrasle in po delih izobraževalnih programov za mladino.

1. člen
(vsebina zakona)
j braževanje odraslih po lem zakonu obsega izobraževanje,
i! °P°lnjevanje,
usposabljanje in učenje oseb, ki so izpolnile
ii ,0vnošolsko obveznost in si želijo pridobiti, posodobiti,
a Siriti m poglobiti znanie, pa pri tem izobraževanju nimajo
,i '^sa učenca, dijaka ali študenta
i( l^ževanje odraslih po programih osnovnošolskega,
Učnega, srednjega strokovnega, gimnazijskega in dru'9Ja splošnega srednjega ter višjega strokovnega izobražela se ureja z zakoni, ki urejajo ta področja izobraževanja,
'em zakonom.
ti. r
i, aževanje odraslih v visokem šolstvu se ureja z zakonom,
i, r®ia področje visokega šolstva.

i

2. člen
(načela)

Programi iz prejšnjega odstavka so programi za zviševanje
splošno izobraževalne in kulturne ravni prebivalstva, za funkcionalno opismenjevanje, za izobraževanje in usposabljanje
brezposelnih, izobraževanje za demokracijo, učenje tujih jezikov, učenje slovenskega jezika za tujce, izobraževanje za
kvaliteto življenja, izobraževanje za uveljavljanje posebnih
pravic manjšin in posebnih skupin ter drugo splošno izobraževanje odraslih.
Znanja, spretnosti in veščine, pridobljene po izobraževalnih
programih za odrasle in drugih izobraževalnih programih,
sprejetih po predpisih, ki ne urejajo področja vzgoje in izobraževanja, za katere je pristojni strokovni svet ugotovil enakovredni izobrazbeni standard, ali po delih izobraževalnih programov za mladino, po katerih se pridobi javno veljavna
izobrazba, imajo javno veljavnost, ki se izkazuje z javno listino.
8. člen
(javno veljavna izobrazba)

)bf

až,evanje odraslih temelji na naslednjih načelih:

Jjermanentnost izobraževanja,
ostopnost izobraževanja pod enakimi pogoji,
J °ooda in avtonomnost pri izbiri poti, vsebine, oblik,
! S ev ln
I u'
metod izobraževanja,
^nost izobraževanja odraslih, ki se opravlja kot javna
na n e, na
Sn°4
'^ odgovornost
izobraževalcev,
gostovanje' osebnosti
in dostojanstva
vsakega udeleženca,
ra evan u oclraslih k da e
•seoSanje *enakih
' standardov
. i kot) v javno
veljavno mladine.
izobrazbo.
izobraževanju

Javno veljavna izobrazba se lahko pridobi tudi z ugotavljanjem in potrjevanjem znanja z izpiti ali na podlagi javnih listin
iz tretjega odstavka 7. člena tega zakona.
9. člen
(dokazovanje znanja z izpiti)

$
Id Udeleženci izobraževanja odraslih
3. člen
J'
(udeleženec izobraževanja)
iji
jI ibj s,

Javno veljavna izobrazba se pridobi po javno veljavnih izobraževalnih programih za odrasle oziroma za mladino, ki so
prilagojeni odraslim udeležencem izobraževanja tako, da
upoštevajo njihovo predhodno znanje, življenjske in delovne
izkušnje, prilagodijo pa se jim tudi organizacija, časovna
razporeditev in trajanje izobraževanja ter preverjanje, ocenjevanje in napredovanje.

Kl

se vključi v izobraževalni program za odrasle, priatus udeleženca izobraževanja odraslih.

l^aževanje
po javno veljavnih izobraževalnih programih
r
°^rasle
asle se
se lilahko vključijo odrasli, ki izpolnjujejo pogoje
te":
) e hoc ne
,K 0usiP/edhodr.
ll*bn
,[ ^ ' izobrazbe ali,—
posebnih psihofizičnih spo". predpisanih za vključitev.

Odrasli lahko z izpiti dokazujejo znanje, ne glede na način
njegovega pridobivanja, pri Republiškem izpitnem centru.
Kadar se v primerih iz prejšnjega odstavka dokazuje znanje iz
izobraževalnih programov, po katerih se pridobi javno
veljavna izobrazba, oziroma njihovih delov, odloči o enakovrednosti znanja, ki se ugotavlja in potrjuje z izpiti, pristojni
strokovni svet, v drugih primerih pa Strokovni svet Republike
Slovenije za izobraževanje odraslih.

4. člen
(pravice)

10. člen
(izobraževalni programi)

11 Vrio 0r anizobraževanja
odraslih imajo pravico do stroTavu 9u or
iziran
anega
do sodelovanja pri
zac eizobraževanja,
v
o! iktom
9 i i) .
kateri se izobražujejo, če je
5
0 n en
"ain 6 a ' ' ustanovitvi tako določeno, pravico do izobraii a|; ? dopusta in druge pravice, določene z drugimi predkolektivnimi pogodbami.
|V
di
5. člen
V
(prenehanje statusa)
iOatus aele
Iti nec
*enca izobraževanja odraslih preneha, ko udeleUspešno kon
;tbbrai
ča izobraževanje ali z izpisom iz tega
/ "Rvanja.
I2

°BRAŽEVALNI PROGRAMI
6. člen
\v9ounia
(vsebina izobraževanja)
i£uuid£cvdii|d;

'io^anju odraslih si udeleženci izobraževanja odraslih
lav/ n Predvsem znanja, spretnosti in veščine, lahko pa
° veljavno izobrazbo.

Javno veljavni izobraževalni program za odrasle ima splošni
in posebni del:
a)Splošni del vsebuje:
- ime programa,
- obseg izobraževanja po programu,
- oblike in načine preverjanja znanja,
- pogoje za vključitev v izobraževanje, za napredovanje in
dokončanje izobraževanja,
- znanja, ki jih morajo imeti izvajalci programa.
b) Posebni del vsebuje predmetne kataloge znanj in izpitne
kataloge, v katerih se navedejo:
- standardi in vsebine znanj, spretnosti in veščin,
- znanja, ki se preverjajo,
- minimalno število ur organiziranega izobraževalnega dela
in obseg obveznih oblik izobraževalnega dela za udeležence
izobraževanja,
- javna veljavnost znanj, spretnosti in veščin, ki se pridobijo
z izobraževanjem po programu.
Obseg in vsebina izobraževalnih programov za odrasle na
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področju osnovnošolskega izobraževanja, nižjega in srednjega poklicnega izobraževanja, srednjega strokovnega in
tehničnega izobraževanja, srednjega splošnega izobraževanja in višjega strokovnega izobraževanja se določita v skladu
z zakoni, ki urejajo ta področja.
11. člen
(objava)
Izobraževalni program za izobraževanje odraslih mora biti
objavljen do razpisa za vpis.

jali
n

Poslovodni organ in andragoški vodja ljudske univerze Jjj
direktor.
L.

Javno organizacijo za izobraževanje odraslih, ki se organiz ^
kot organizacijska enota, vodi ravnatelj ali vodja enote. Fuf
cijo ravnatelja lahko opravlja tudi pooblaščena oseba pra«
osebe, v okviru katere se organizira organizacijska enota. ne
Direktor, pomočnik direktorja, ravnatelj oziroma vodja eni
morajo imeti visokošolsko izobrazbo, pedagoško-andra!
ško izobrazbo, strokovni izpit in najmanj pet let delo"1
izkušenj, od tega najmanj tri leta v izobraževanju odrasli br

IV. POGOJI ZA OPRAVLJANJE IZOBRAŽEVANJA
ODRASLIH
12. člen
(opravljanje dejavnosti)
Izobraževanje odraslih opravljajo učitelji, predavatelji višjih
strokovnih šol, organizatorji izobraževanja odraslih in drugi
strokovni delavci v ljudskih univerzah, šolah za izobraževanje
odraslih in drugih organizacijah, ki so registrirane za izobraževanje odraslih (v nadaljnjem besedilu: »organizacije za izobraževanje odraslih«), in zasebniki, ki imajo status zasebnega
učitelja.
Statusna vprašanja organizacij za izobraževanje odraslih in
pogoji za strokovne delavce se urejajo v skladu z zakonom, ki
ureja ta vprašanja za šole, če s tem zakonom ni drugače
določeno.
13. člen
(pogoji za opravljanje dejavnosti)
Organizacije za izobraževanje odraslih, ki izvajajo izobraževalne programe, financirane iz javnih sredstev, morajo izpolnjevati naslednje pogoje:
- da ima strokovni delavec, ki organizira izobraževanje, visokošolsko izobrazbo ustrezne smeri, pedagoško-andragoško
izobrazbo in strokovni izpit, predpisan za področje izobraževanja (v nadaljnjem besedilu: »strokovni izpit«),
- da ima zagotovljene učitelje in druge strokovne delavce, ki
izpolnjujejo pogoje, predpisane za posamezna področja izobraževanja,
- da razpolaga s prostori in opremo, predpisano za izvedbo
posameznega izobraževalnega programa.
Smer visokošolske izobrazbe in minimalne standarde prostorov in opreme, določi minister, pristojen za izobraževanje
odraslih (v nadaljnjem besedilu: »minister«), V postopku priprave si mora minister pridobiti mnenje pristojnega strokovnega sveta.
14. člen
(vpis v razvid)
Organizacije za izobraževanje odraslih, ki bodo izvajale javno
veljavne programe ali programe, ki se financirajo iz javnih
sredstev, lahko začnejo opravljati izobraževalno dejavnost po
vpisu v razvid, ki ga vodi ministrstvo, pristojno za izobraževanje odraslih.
V. JAVNE ORGANIZACIJE ZA IZOBRAŽEVANJE ODRASLIH
15. člen
(ustanavljanje)
Javne organizacije za izobraževanje odraslih ustanovi lokalna
skupnost, lahko pa tudi država.
Javna organizacija za izobraževanje odraslih se lahko ustanovi kot javni zavod - ljudska univerza ali organizira kot
organizacijska enota vzgojno-izobraževalnega zavoda,
zavoda ali druge pravne osebe.
Javna organizacija za izobraževanje odraslih se lahko ustanovi, če je izkazana potreba in zagotovljeno financiranje oziroma sofinanciranje programov, ki naj bi jih izvajale.
108

.. člen
16.
(direktor, ravnatelj, vodja enote)

17. člen
(zveza ljudskih univerz)

Ljudske univerze in druge organizacije za izobraževanje ođ
slih, ki izvajajo izobraževalne programe, ki se financiraj"
javnih sredstev, se za uresničevanje skupnih nalog pri razvi11 a;
in pospeševanju izobraževanja odraslih, ki je v javnem i sj;
resu, za medsebojno usklajevanje in sodelovanje ter za sd as
lovanje z drugimi organizacijami, strokovnimi in upraven
organi, lahko združujejo v zvezo ljudskih univerz.
.VI. NACIONALNI PROGRAM IZOBRAŽEVANJA ODRASLI'
18. člen
(nacionalni program)

»ji

Javni interes v izobraževanju odraslih se določi z nacional1Od
programom, ki ga sprejme Državni zbor na predlog VH ofc
Republike Slovenije.
pP

Pred določitvijo predloga nacionalnega programa iz p<e ®l
njega odstavka tega člena si mora Vlada pridobiti m"6' 'o
Strokovnega sveta Republike Slovenije za izobraževafv
odraslih.
PP
19. člen
(vsebina)
Nacionalni program za izobraževanje odraslih:
- opredeli cilje izobraževanja odraslih,
- določi prednostna področja izobraževanja odraslih, .
- opredeli dejavnosti, potrebne za izvajanje izobraževal
odraslih.
VII. LETNI PROGRAM IZOBRAŽEVANJA ODRASLIH
20. člen
(letni program)

II.
(i

Izvajanje nacionalnega programa se določi z letnim pro9
mom, ki ga sprejme Vlada Republike Slovenije.

Letni program določa izobraževalne programe, ki se fina^d
rajo iz javnih sredstev, obseg in vrsto dejavnosti, potrebnima
njegovo uresničevanje, obseg sredstev, ki se zagoto^jjrr
v državnem proračunu, in ministrstva, pristojna za izved"
programa (v nadaljnjem besedilu: pristojna ministrstva) pi
Pred sprejemom letnega programa iz prejšnjega odsta"'
tega člena si mora Vlada pridobiti mnenje Strokovnega s"e
Republike Slovenije za izobraževanje odraslih.
Med izobraževalne programe in dejavnosti iz drug^si
odstavka tega člena spadajo.

- izobraževalni programi osnovnošolskega izobraževanja odrasle, ki niso zaključili tega izobraževanja, izobraževan
programi za pridobitev prvega poklica za odrasle, ki so zak'1. <
čili samo osnovnošolsko izobraževanje, program desete
leta, ki obsega enoletno dopolnjevanje osnovnošolske »Ji
brazbe za odrasle, ki ne nadaljujejo izobraževanja, in izo"
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a|
ni programi za pridobivanje
m
veščin,
ln,
e rastrukturne dejavnosti v

posameznih znanj, spretno-

izobraževanju odraslih, ki
' 9ajo raziskovalno, razvojno in svetovalno delo, razvoj in
Sevanje informacijskega sistema, publicistično dejavnost,
>ravo in spremljanje standardov in normativov, mednan
iz ° sodelovanje, razvoj javne službe, izpopolnjevanje in
ji ^sabljanje andragoških delavcev in druge naloge,
Jnembne za razvoj dejavnosti izobraževanja odraslih.
ne

b) Državni proračun

Programe lahko sprejmejo tudi lokalne skupnosti.
21. člen
(izvajalci)

11

mov, ki se sofinancirajo oziroma subvencionirajo iz državnega proračuna, ki obsegajo sredstva za plače, avtorske
honorarje in materialne stroške za njihovo izvedbo,
- za investicije v javno mrežo in
- za izvedbo programov, določenih z letnim programom
izobraževanja odraslih, ki ga sprejme lokalna skupnost.

^aževalne
programe iz prejšnjega člena tega zakona izvalavne in druge organizacije za izobraževanje odraslih.
jjraževalne programe za pridobitev prvega poklica izvajajo
■ 'ahko pa tudi javne in druge organizacije za izobraževaodraslih.

J ®as,rukturne dejavnosti, določene z letnim programom,
3i i j° raziskovalno-razvojne organizacije za izobraževanje
visokošolski zavodi in druge organizacije ali posanj ni
*i, ki izpolnjujejo predpisane pogoje.
22. člen
(izvajanje letnega programa)

26.člen
(obseg sredstev)
Iz državnega proračuna se v skladu z normativi in standardi
ter obsegom izobraževanja Zagotavljajo sredstva:
- za kritje dela stroškov za izvajanje izobraževalnih programov, ki obsegajo sredstva za plače, avtorske honorarje in
materialne stroške za izvedbo programov,
- za opravljanje infrastrukturnih dejavnosti, ki obsegajo sredstva za plače, avtorske honorarje in materialne stroške,
- za druge namene, določene z letnim programom in
- javnim organizacijam za izobraževanje odraslih za plače
s prispevki in davki za andragoške in druge strokovne delavce
- organizatorje izobraževanja, na podlagi sistemizacije in
zasedbe delovnih mest v skladu z zakonom ter kolektivno
pogodbo, odvisno od obsega izobraževanja.
27. člen
(standardi in normativi)

a

ianje letnega programa zagotavljajo pristojna ministrstva
^a skladi. V ta namen:
a

°' j° o razmestitvi programov,
\ PaJavljajo javne razpise za izvajanje letnih programov in
s lo pogodbe,
IT1 a 0
r«l 6d v'*'.
''80' Potrebni
'zvajanjeza njegovo
Jetnega izvajanje,
programa in sprejemajo
et
sredstva za financiranje izobraževalnih prograinfrastrukturnih dejavnosti in
°Pravi ]ajo druge naloge, določene z letnim programom.
23. člen
(razmestitev programov)
°blik,
u
9a *■ovan
na i javne mreže in razmestitvi programov iz prejš®ln»
se upošteva dostopnost izobraževanja, raci2ra a
'braV
Van^ izobraževalnih zmogljivosti in krajevna bližina
, ® ja, tako da je vsakemu odraslemu državljanu
0Q

So?'
razdaljinaobičajne
dnevne
migra^'rorria izobraževanje
tako, da pride na
najmanj
vsakih 50.000
državljaena
Fasl>,
iavna ali druga organizacija za izobraževanje

ivj
$

Fn

' ANCIRANJ£

Standarde in normative iz 25. in 26. člena tega zakona določi
minister. V postopku priprave si minister pridobi mnenje
pristojnega strokovnega sveta.
28. člen
(javni razpis)
Izvajalce letnega programa izberejo pristojna ministrstva na
podlagi javnega razpisa.
Za izvedbo izobraževalnega programa za odrasle se lahko iz
državnega proračuna dodelijo sredstva organizaciji za izobraževanje odraslih, če le ta izkaže, da ima vsaj eno tretjino
sredstev, potrebnih za izvedbo programa, zagotovljeno iz
sredstev lokalnih skupnosti ali drugih virov.
Določba prejšnjega odstavka ne velja za financiranje izobraževalnih programov osnovnošolskega izobraževanja in izobraževalnih programov za pridobitev prvega poklica, za
katere je z letnim programom tako določeno.
29. člen
(pogodba)
Z izvajalcem letnega programa pristojno ministrstvo sklene
pogodbo.

24. člen
(viri)

S pogodbo o izvedbi izobraževalnih programov se določijo:

a
za izvajanje
lV?, ee9a Kiuiaiuiid,
proračuna,

letnega programa se zagotavljajo iz
aicuaicv
lurvanini orvu^/uuo
sredstev lokalnih
skupnosti (v nadaljsedilu: »javna sredstva«) in drugih virov.

•ISjstva lokalne skupnosti
25. člen
(obseg sredstev)
lokalnih skupnosti se v skladu z normativi in
^ardi zagotavljajo sredstva:
ea?'6 neProgramskih stalnih stroškov javnim organizaci0[j *°braževanje odraslih, ki obsegajo materialne stroške
^eQaT0vanie
investicijsko vzdrževanje, odvisno od
izobraževanja,
iz^a britji
e
t/ ' dela stroškov za izvajanje izobraževalnih progra-

- vrste in število izobraževalnih programov in število udeležencev oziroma oddelkov in izobraževalnih skupin,
- število učiteljev in drugih strokovnih delavcev, potrebnih za
izvedbo programa.
- višina sredstev, ki se zagotavljajo iz državnega proračuna in
dinamika zagotavljanja,
- način spremljanja izpolnjevanja pogodbenih obveznosti,
- druge medsebojne pravice in obveznosti.
S pogodbo o zagotavljanju izobraževalne infrastrukture se
določijo:
- obseg storitev izobraževalne infrastrukture in način njene
uporabe,
- obseg sredstev, ki se zagotavljajo iz republiškega proračuna,
- spremljanje uresničevanja pogodbenih obveznosti,
- druge medsebojne pravice in obveznosti.
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X. ORGANIZACIJA IZOBRAŽEVANJA

S pogodbo za pripravo razvojnega projekta pa tudi:
-

vsebina in obseg naloge oziroma projekta,
čas izdelave,
pričakovani rezultati,
obseg sredstev, ki se zagotovijo iz državnega proračuna,
druge medsebojne pravice in obveznosti.
30. člen
(izvršilni predpis)

37. člen
(vpis)
V izobraževanje po izobraževalnih programih, določenih z
nim programom, se odrasli vključujejo na podlagi javne
razpisa.

SE

Z razpisom se objavijo:

Način in postopke lavnega razpisa in izbora izvaialcev, financiranje, sofinanciranje oziroma subvencioniranje in spreml|anje izvajanja izobraževalnih programov in infrastrukturnih
dejavnosti podrobneje določi minister.
IX. SKLADI
31. člen
(skladi)
Za financiranje letnega programa lahko država ustanovi sklad
za izobraževanje odraslih (v nadaljnjem besedilu, »sklad«).
Sklade lahko ustanovijo tudi lokalne skupnosti.
Akt o ustanovitvi sklada določi vire, način in pogoie pridobivanja sredstev za uresničevanje namena, za katerega je sklad
ustanovljen.
Na sklade se prenesejo sredstva za financiranje izobraževalnih programov iz državnega proračuna oziroma proračunov
lokalnih skupnosti. V sklade se lahko združujejo tudi sredstva
iz drugih virov.
Javna sredstva se skladu zagotavljajo v skladu z normativi in
standardi, ki jih določi minister.
32. člen
(upravni odbor)
Poslovanje sklada iz prvega odstavka prejšnjega člena vodi
upravni odbor, ki ga sestavlja deset članov. Člane imenuje
Vlada na predlog ministra, pristojnega za izobraževanje odraslih. V upravni odbor se imenujejo predstavniki ministrstev,
delodajalcev, sindikatov in strokovne javnosti.
33. člen
(status sklada)

Ji

- pogoji za vpis v skladu s tem zakonom, izobraževal"
programom in pravili organizacije za izobraževanje odrasl
- število prostih vpisnih mest,
- način in pogoji izvedbe izobraževanja ter pogoji za uspe*
dokončanje izobraževanja,
- javna veljavnost izobraževalnega programa,
- višina prispevka na posameznega odraslega udeleže"
izobraževanja, če izobraževanje ni v celoti financirano iz f
nih sredstev oziroma je le sofinancirano ali subvencionira'
Razpis iz prejšnjega odstavka mora biti objavljen najkasrt
en mesec pred začetkom izobraževanja.

Podrobnejše določbe o vpisu in izvedbi razpisa določi C' 'r'
ster.
38. člen
(omejitev vpisa)
Če se na razpis prijavi več kandidatov, kot jih je v izobr^'
valni program mogoče vpisati, se pri izbiri kandidatov upO'
vajo predhodno izobraževanje in stopnja izpolnjevanja po
jev, pomembnih za izobraževanje, v katerega se vključuje
39. člen
(vpis po pogodbi)
Odrasli se lahko v izobraževalne programe, ki se ne finafT)1 s.
rajo, subvencionirajo ali sofinancirajo iz javnih sreds' |j
vključujejo tudi na podlagi pogodbe, ki jo sklenejo z ljud5
univerzo oziroma drugo izobraževalno organizacijo
odrasle.
40. člen
(časovna razporeditev izobraževanja)
Časovna razporeditev izobraževanja v šolskem oziroma
dijskem letu in izobraževalno delo v posameznem dnev"
tednu se v izobraževanju odraslih lahko razporeja drug3'
kot je to sicer določeno s šolskim koledarjem

Sklad je pravna oseba javnega prava.

Izobraževalna organizacija mora najmanj dvakrat letno of*
viti roke za izpite iz izobraževalnih programov, ki jih izvaj"ei

Sklad posluje v skladu z zakoni in drugimi predpisi, ki veljajo
za javne zavode.S statutom sklada se podrobneje določijo
organizacija, naloge, način odločanja in druga vprašanja,
pomembna za opravljanje dejavnosti in poslovanje javnega
sklada

XI. REPUBLIŠKI IZPITNI CENTER

34. člen
(namenska poraba sredstev)

Republiški izpitni center:

Sredstva sklada se lahko uporabljajo le za namene, za katere
je bil sklad ustanovljen.

1. pripravlja kataloge in standarde znanj, spretnosti in ve^1
katerih obvladovanje je pogoj za pridobitev javne listine;
2. organizira preizkuse znanja in v ta namen:

35. člen
(poročilo)
Sklad mora vsako leto do konca februarja predložiti ustanovitelju poročilo o svojem delu v preteklem letu.
36. člen
(nadzor)
Revizijo in nadzor nad skladi opravlja računsko sodišče.
110

41. člen
(pristojnosti)

- oblikuje izpitne komisije za posamezna izobraženi
področja in organizira usposabljanje njihovih članov,
- razpisuje roke, kraj in pogoje za preizkuse znanja ter"
evidenco o teh preizkusih,
- izdaja listine o uspešno opravljenih preizkusih znanja
3. skrbi za vključevanje in povezovanje sistema pridobi^'f
jmnv
javno priznane
^/1 ILMUMV izobrazbe
ILVUI ULUV/ oziroma
ULM UM1U posameznih
^/UvJUMIbLIMM bllUMj
znanj v rn .
narodne certifikatne sisteme in za usklajevanje izobrazb6
standardov s standardi teh sistemov
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47. člen
(dokumentacija)

42. člen
(izvršilni predpis)
dfobnejšo organizacijo in način dela ter naloge in pristojRepubliškega izpitnega centra, način vodenja evidence,
IKo
in vsebino listin predpiše minister.
beEV'DENCE

in dokumentacija ter varstvo
bnih podatkov

Organizacije za izobraževanje odraslih vodijo naslednjo dokumentacijo:
-

evidenco o opravljenih učnih obveznostih,
zapisnike izpitov,
zapisnike sej izpitnih odborov in
javne listine.
48. člen
(izvršilni predpis)

43. člen
(uporaba predpisov o varstvu osebnih podatkov)
* ®anizacije za izobraževanje odraslih zbirajo, obdelujejo,
plujejo,
posredujejo in uporabljajo podatke, vsebovane
°'rkah podatkov, ki jih vodijo v skladu s predpisi o varstvu
podatkov, če s tem zakonom ni določeno drugače.
44. člen
(vrsta zbirk)

Podrobnejša navodila o načinu zbiranja podatkov, o strokovnih delavcih organizacije za izobraževanje odraslih, ki so
pooblaščeni za uporabo podatkov, vsebovanih v posameznih
zbirkah, o načinu evidentiranja uporabe in posredovanja
osebnih podatkov in o načinu njihovega uničenja po poteku
roka uporabe, druge postopke in ukrepe zavarovanja podatkov predpiše minister.
XIII. NADZOR

pjjnizacije
lrke

za izobraževanje odraslih vodijo naslednje
Podatkov:

"

2

birko podatkov o udeležencih izobraževanja;

zt)

irko podatkov o napredovanju udeležencev izobraževa„ ' Vdanih spričevalih in drugih listinah.

49. člen
(nadzor)
Nadzor v izobraževanju odraslih se opravlja v skladu z zakonom, ki ureja šolsko inšpekcijo.
XIV. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

r a

jO i' ^ podatkov iz 1. točke tega člena obsega podatke o udeit j ncu izobraževanja: ime in priimek, spol, datum, kraj in
0 r s,va
b?|'"<0,
°i
. prebivališče
državljanstvo
tersporočila.
telefonsko
na katero
je mogočeinposredovati
nujna
''rkae podatkov iz 2. točke tega člena obsega poleg podatkov
Pfejšnje
iC ^
lsnjega odstavka tega člena še podatke o napredovanju
I iih'riezne
9a udeleženca izobraževanja in o izdanih spričelr
£ > drugih listinah.
"knce iz tega člena se hranijo trajno.
45. člen
(način zbiranja podatkov)
Sl

datki' 'z prejšnjega člena se zbirajo neposredno od posaj S2nikov, na katere se podatki nanašajo.
46. člen
(namen in uporaba zbirk podatkov)
>w
ila>44
8bnj: Podatki udeležencev izobraževanja iz zbirk podatkov
. člena se zbirajo, obdelujejo, shranjujejo in uporabljajo
e
nist,rstvom
izobraževalnega
dela in določenih
posredujejo
pristojnim
za izvajanje z zakonom
nalog.
znanstvenoraziskovalnega dela in pri izdelavi staanaliz se
a
" tal
smejoudeleženca
osebni podatki
uporabljati
in objav*°. da identiteta
izobraževanja
ni razvidna.

50. člen
(strokovni delavci)
Strokovni delavec, ki ob uveljavitvi tega zakona ne izpolnjuje
s tem zakonom predpisanih pogojev o izobrazbi, lahko še
naprej opravlja delo v izobraževanju odraslih, če si v petih
letih po njegovi uveljavitvi pridobi predpisano izobrazbo. Ne
glede na določbo prejšnjega odstavka tega člena, lahko delavec, ki ima za eno stopnjo nižjo izobrazbo, kot je predpisana
s tem zakonom, pa ob uveljavitvi tega zakona opravlja delo
delavca v vzgoji in izobraževanju že najmanj 20 let, še naprej
opravlja delo v izobraževanju odraslih.
Strokovni delavec, ki si do uveljavitve tega zakona ni pridobil
pedagoško-andragoške izobrazbe ali opravil strokovnega
izpita, lahko še naprej opravlja delo v izobraževanju odraslih,
če si v dveh letih pridobi pedagoško-andragoško izobrazbo
oziroma opravi strokovni izpit.
51. člen
(izvršilni predpisi)
Minister izda izvršilne predpise iz tega zakona v enem letu po
njegovi uveljavitvi.
52. člen
(uveljavitev zakona)
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu
Republike Slovenije.
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OBRAZLOŽITEV
S predlaganim zakonom želimo urediti tako normativne podlage sistema izobraževanja odraslih v ožjem smislu (udeleženci izobraževanja, izobraževalni programi, pogoji za opravljanje izobraževanja odraslih, organizacija izobraževalnega
dela, evidence in dokumentacija) kot tudi sistem njegovega
upravljanja in financiranja (nacionalni in letni program izobraževanja odraslih, določitev nalog, pristojnosti in odgovornosti
upravnih in oblastnih organov, viri financiranja iz javnih sredstev, izpitni center, javni skladi).
Predlagani zakon je razdeljen na štirinajst poglavij, ki imajo
53 členov in sicer:
V 1. in 2. členu so razloženi obseg zakona in načela, na
katerih temelji izobraževanje odraslih.
V 3., 4. in 5. členu so posebej navedeni pogoji, po katerih se
lahko odrasla oseba vključi v izobraževalne programe za
odrasle, ki se financirajo iz javnih sredstev, ter tudi nekatere
pravice, ki jih omogoča takšen status.
Izobraževalni programi, ki so razdelani v 6., 7 ,8., 9., 10. in 11.
členu, so razdeljeni na dva dela, in sicer zakon predvideva, da
si lahko odrasli pridobivajo znanja, spretnosti in veščine po
posebnih izobraževalnih programih za odrasle, lahko pa tudi
po izobraževalnih programih za mladino ali po delih teh
programov.
Izobraževalni program za odrasle obsega splošni del in kataloge znanj ter mora biti objavljen do razpisa za vpis.
Pogoji za opravljanje izobraževanja odraslih so zajeti v 12., 13.
in 14. členu V predlogu zakona so navedeni pogoji, ki jih
morajo izpolnjevati organizacije za izobraževanje odraslih:
ljudske univerze, šole za izobraževanje odraslih in druge
organizacije, ki so registrirane za izobraževanje odraslih, ter
zasebniki, in so hkrati tudi pogoj za vpis v razvid.

kovnega sveta za izobraževanje odraslih. Z njim bo doto
izobraževalne programe ter obseg in vrsto drugih dejavne"
v izobraževanju odraslih, ki so v javnem interesu, kakor H
obseg sredstev zanje iz državnega proračuna in pristolJ*
ministrstva za izvedbo. Predlog zakona predvideva I
postopke in odgovornost za izvajanje letnega programa,
čemer določa naloge in pristojnosti za izobraževanje odraS
pristojnih ministrstev, lokalnih skupnosti oziroma javne
sklada, če ga bo država ali lokalna skupnost ustanovila,
zakon v določbah o javnih skladih omogoča.

Predlog zakona v 24., 25., 26., 27., 28., 29. in 30. členu doli"
za katere namene in na kakšen način se lahko uporabil'
javna sredstva. Pri tem predvideva podobne rešitve, kol
poznajo v drugih državah. Iz javnih financ se zagotavlf
minimalna sredstva za obstoj in delovanje organizacij.
tvorijo mrežo javnih zavodov za izobraževanje odraslih j._
sredstva za razvoj in delovanje nujne infrastrukturne de ja^
sti. Financiranje same izvedbe izobraževanja odraslih pa
bi potekalo po takoimenovanem tretjinskem principu: tretj'
država, tretjino lokalna skupnost, tretjino udeleženec ozirO'
uporabnik, vendar bi tretjinski delež iz državnega proraft io
lahko pridobili le, če bo zagotovljen tretjinski delež iz prt le
čuna lokalne skupnosti.
V 31., 32., 33., 34., 35. in 36. členu je podrobneje definiri
delovanje javnega sklada tako na ravni države kot tudi /oW'
skupnosti.

V predlogu zakona so v 37.. 38., 39. in 40. členu okvif '6
določene specifičnosti, ki jih je treba upoštevati v organiz#e Ses
izobraževanja, kadar je namenjeno odraslim. Pri tem g' t
specifično ureditev vpisa in druge posebnosti, ki se dO\ st
niso mogle uveljaviti legalno, so pa pri organizaciji izobf*
vanja odraslih nujne.
Predlog zakona z določbami o izpitnem centru (41 in 42. f
regulira možnosti odraslih, da z izpiti dokazujejo in potrjuj
svoja znanja ne glede na način njihovega pridobivanja. »a;

15.. 16. in 17. člen podrobneje obravnavajo javne organizacije
za izobraževanje odraslih. Javni zavodi, ki naj bi tvorili okostje
mreže izobraževalnih organizacij za odrasle, v katerih se bo
izvajala javna služba, naj bi bili sposobni organizirati in izvajati vse tiste izobraževalne programe za odrasle, ki so na
območju njihovega delovanja v javnem interesu. Tako kot
v drugih državah tudi naš zakon predpostavlja, da je tipičen
javni zavod za izobraževanje odraslih ljudska univerza.

V 43., 44., 45. in 46., 47., 48. in 49. členu predlog
t
podrobno ureja zbiranje, obdelovanje, shranjevanje, posr& $
vanje in uporabljanje osebnih podatkov, kar je glede M
občutljivost varstva osebnih podatkov in njeno zakonodr'a
ureditev potrebno.

Predlog zakona v 18., 19., 20., 21., 22. in 23. členu predvideva
in razčlenjuje nacionalni in letni program izobraževanja odraslih, ki bo osnova za kontinuirano in načrtno delovanje javne
službe v izobraževanju odraslih. Nacionalni program bo sprejel Državni zbor, na tej osnovi pa bo letni program za posamično leto sprejemala Vlada po predhodnem mnenju Stro-

V prehodnih in končnih določbah v 51., 52. in 53. £let ^
predlog zakona zaradi dosedanje pomanjkljive normati*11
ureditve določa roke za praktično realizacijo ter neka
olajšave za dolgoletne delavce v izobraževanju odraslih
pogojev, kakor jih določa zakon, ne bodo izpolnjevali. ^
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50. člen izrecno poudarja vlogo nadzora, ki se op
v skladu z zakonom, ki ureja šolsko inšpekcijo.
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redlog SPREMEMB IN DOPOLNITEV POSLOVNIKA DRŽAVNEGA
j< 30RA - EPA 528 - TRETJA OBRAVNAVA
Na podlagi tretje alinee 134. člena poslovnika državnega
j|bora (Uradni list RS, št, 40/93) v skladu s drugim odstavim 195. člena poslovnika državnega zbora Vam poši'lamo
~ PREDLOG sprememb in dopolnitev poslovnika
državnega zbora
Pr
edlagatelj predlaga, da državni zbor obravnava predlog
na
decembrski seji in naj zato v skladu s 179. členom
Poslovnika skrajša rok za predložitev gradiva in vlaganje
amandmajev.

Komisija za poslovnik kot predlagatelj določa na podlagi
176. člena poslovnika kot svoje predstavnike člane komisije in sicer:
- Mirana Potrča, Miroslava Mozetiča, Toneta Anderliča,
Petra Petroviča, Jadranko Šturm-Kocjan, Ignaca Polajnarja, dr. Cirila Ribičiča, Franca Lipoglavška, Zmaga Jelinčiča, Antona Peršaka, Žarka Preglja, dr. Franca Zagožna,
dr. Vladimirja Toplerja in Roberta Battellija. %

C^djog sprememb in dopolnitev poslovnika državnega zbora
1. člen
niku

q i °!
državnega zbora (Uradni list RS, št. 40/93) se na
I drugega odstavka 6. člena doda naslednje besedilo:
,0 e tako določa zakon ali drug predpis na podlagi
2. člen
/V 16., 23., 44., 48., 58., 67., 84., 91., 97., 98. in 99. členu se
* seđe'» sekretar državnega zbora« v ustreznem sklonu nado9 'Stijo 2
is istr«
besedami »generalni sekretar državnega zbora«
-TWe2nem sklonu.

»Mandatno-imunitetna komisija predlaga državnemu zboru,
da poslancu prizna ali ne prizna imuniteto«.
Doda se nov tretji odstavek, ki se glasi:
»Mandatno-imunitetna komisija lahko z večino glasov navzočih članov sklene, da bo obravnavala zahtevo oziroma
obvestilo na seji, zaprti za javnost.«.
7. člen
V drugem odstavku 37. člena se beseda »vzpostaviti« nadomesti z besedo »priznati«.

3. člen

8. člen

''lat ec|s,avek

Drugi odstavek 38. člena se spremeni tako, da se glasi:

/l/l ' tft
kda se
K^Pra1'6a"nin brez
' °Pravi razprava, odloči državni zbor brez
i >(j|a '
obrazložitve glasu. Vsak poslanec lahko
a kda na se
ravi
■j/ravi najprej
'
'po preteku
i
°P48
Razprava
urrazprava.
od sprejema
sklepa.«se lahko

»Državni zbor brez razprave in brez obrazložitve poslanskih
glasov odloča o tem, ali poslancu imuniteto prizna ali ne «

J nl' stavek drugega odstavka se spremeni tako, da se glasi:

»Državni zbor lahko na predlog Mandatno-imunitetne komisije ali poslanske skupine sklene, da se odločanje opravi na
zaprti seji. Na tej seji je možna razprava in obrazložitev
poslanskih glasov. Odločitev državnega zbora, ali je poslancu
priznal, ali ni priznal imunitete, se sporoči javnosti.«.

prvega odstavka 29. člena se nadomesti
njimi tremi stavki:

ikoP|ava
Predstavnika predlagatelja in predstavnika vlade
h cl a'a na)več 15 minut, razprava predstavnikov poslanf^pim pa največ 5 minut.«

Doda se nov tretji odstavek, ki se glasi:

9. člen

4. člen

Prvi odstavek 39. člena se spremeni tako, da se glasi:

členu se doda nov četrti odstavek, ki se glasi:
^Poslanec, ki je dal pobudo, z odgovorom ni zadovoljen,
bUcj *ah'ev£i, naj predsednik državnega zbora dodeli
muu ? ,ln odgovor nanjo v obravnavo pristojnemu delov'6lesu.«

»Kadar je treba o imuniteti odločati med dvema sejama državnega zbora, glede na okoliščine primera pa ni mogoče počakati do prve prihodnje seje, mandatno-imunitetna komisija
odloči o tem ali se poslancu prizna ali ne prizna imuniteta.«
V drugem odstavku 39. člena se beseda »vzpostavitvi« nadomesti z besedo »priznanju«.

5. člen
od

stavku 35. člena, v prvem odstavku 36. člena,
Secjj|
avku 37. člena in v prvem odstavku 38. člena se
d0rn° "zahteva za odvzem imunitete« v različnih sklonih
Z
četeift*'
besedilom
»zahtevavzaus
dovolitevsklonih.
pripora oziroma
kazenskega
postopka«
ustreznih
odst

6. člen
^9i stavek drugega odstavka 36. člena se spremeni tako, da

10. člen
Prvi odstavek 40. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Državni zbor, ali v primeru iz prejšnjega člena mandatnoimunitetna komisija, svojo odločitev o tem, ali poslancu
prizna imuniteto ali mu ne prizna imunitete, nemudoma pošlje
pristojnemu državnemu organu.« V drugem odstavku 40.
člena se beseda »vzpostavil« nadomesti z besedo »priznal«.
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11. člen

15. člen

Prvi in drugi odstavek 52. člena se nadomestita s tremi
odstavki, ki se glasijo:
»Predhodni sklic seje državnega zbora se pošlje poslancem
najkasneje 30 dni pred dnem, določenim za sejo. Predhodni
sklic vsebuje predvideni dnevni red seje in predvidene
datume sej delovnih teles.
Končni sklic seje s predlogom dnevnega reda se pošlje
poslancem najkasneje 7 dni pred dnem, določenim za sejo.
Gradivo, ki je podlaga za uvrstitev zadev na dnevni red seje, je
praviloma lahko le gradivo, ki je bilo predloženo državnemu
zboru najkasneje 45 dni pred dnem, določenim za sejo, in so
ga poslanci prejeli najkasneje do predhodnega sklica seje.
Ostalo gradivo (poročila delovnih teles, amandmaji in drugo)
se pošlje poslancem najkasneje s končnim sklicem seje.«
Tretji odstavek, ki postane četrti odstavek, se spremeni tako,
da se glasi:
»Če predlog akta ni vložen v skladu s tem poslovnikom,
predsednik državnega zbora o tem obvesti predlagatelja.
S tem se šteje, da predlog akta ni bil vložen.«
Četrti in peti odstavek postaneta peti in šesti odstavek.

Na koncu zadnjega stavka prvega odstavka 70. člena
dodajo besede »in brez obrazložitve glasu«.
16. člen
Prvi odstavek 73. člena se nadomesti z dvema odstavkom«
se glasita:
|r

»Če državni zbor v zadevi, ki jo je obravnaval, ni kol46
razprave ali če ni pogojev za odločanje, se razprava oziro
odločanje o zadevi preloži na eno naslednjih sej.
Predsedujoči, najmanj deset poslancev, poslanska skup'
predlagatelj ali vlada, kadar ni sama predlagateljica zaM
lahko predlagajo, da se razprava ali odločanje o obravna«
zadevi preloži na eno naslednjih sej. O takem predlogu od'
državni zbor po postopku, določenem v petem odstavku
člena tega poslovnika «
17. člen
V četrtem odstavku 87. člena se beseda »predloži« nado"1'
z besedo »predlaga«.
Dri
"9

18. člen
12. člen
V prvem odstavku 53. člena se besede »Predlog dnevnega
reda« nadomestijo z besedami »Predhodni in končni sklic
s predlogom dnevnega reda«.

Tretji odstavek 88. člena se spremeni tako, da se glasi: to
»O postopkovnih vprašanjih odloča državni zbor takoj61 £
razprave in brez obrazložitve glasu. Dokler ni odio# 1
o postavljenem postopkovnem vprašanju, ni mogoče <ML
novih predlogov za odločitev o postopkovnih vprašanjih'

13. člen

19. člen

V drugem stavku 60. člena se beseda »predpisi« nadomesti
z besedo »pravili«.

Za prvim stavkom 93. člena se doda nov drugi stavek, W "i
Up
glasi:
»Ugovor se lahko poda le neposredno po objavi izida (
vanja.«

14. člen
Drugi odstavek 64. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Pri določanju dnevnega reda državni zbor najprej odloča:
o predlogih, da se posamezne zadeve umaknejo z dnevnega
reda, nato o predlogih, da se dnevni red razširi in v zvezi
s predlagano razširitvijo po potrebi skrajšajo roki iz 52. člena
tega poslovnika, ter nazadnje o predlogih za hitri postopek in
skrajšani postopek «

V drugem stavku, ki postane tretji stavek, se za besed53'1
»brez razprave« dodajo besede »in brez obrazložitve gla "
20. člen
Drugi odstavek 107. člena se črta.

Četrti odstavek se črta.

21. člen

Prvi stavek petega odstavka, ki postane četrti odstavek, se
spremeni tako, da se glasi:

Naslov oddelka nad 114. členom in 114. člen se spreme"
tako, da se glasita:

»Državni zbor lahko odloča o razširitvi dnevnega reda le, če
so razlogi zanjo nastali po sklicu seje in če je bilo poslancem
poslano ali izročeno gradivo, ki je podlaga za uvrstitev zadeve
na dnevni red.«
Šesti odstavek, ki postane peti odstavek, se spremeni tako, da
se glasi:
»O predlogih v zvezi z dnevnim redom ni mogoča razprava
poslancev in obrazložitev glasu. O njih lahko sporoče državnemu zboru stališča predstavniki poslanskih skupin. Listna
predstavitev takšnega sporočila ne sme trajati več kot
5 minut. Predlagatelj spremembe dnevnega reda lahko v največ 5 minutah dodatno pojasni razloge za svoj predlog.«
Sedmi odstavek postane šesti odstavek.

»3. Generalni sekretar državnega zbora
Generalni sekretar državnega zbora vodi službe državi
zbora, pomaga predsedniku državnega zbora pri pripravi'
vodenju sej, skrbi za objavljanje zakonov in drugih a*,
državnega zbora in opravlja druge zadeve, določene s P'
pisi in s tem poslovnikom.
Generalnega sekretarja imenuje državni zbor. Njegova '"j'®
cija preneha s konstituiranjem novega državnega zbora, L
pa opravljati svoje naloge do imenovanja novega genera^V
sekretarja. Za svoje delo je generalni sekretar odgoV
državnemu zboru.«

Jt
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22. člen
a^ugem
stavku drugega odstavka 115. člena se besede
Kr
etarja državnega zbora« nadomestno z besedami »geneza
lre, sekretarja državnega zbora«, besede »generalnega
arja služb državnega zbora« pa se črtajo.

denčni seji. Predsednik delovnega telesa mora sklicati redno
sejo, če do konca korespondenčne seje najmanj ena tretjina
članov delovnega telesa ugovarja korespondenčni seji in zahteva sklic redne seje «
30. člen
V 166. členu se črtajo besede »proračunski memorandum«.

23. člen
17

členu se besedilo četrte alinee nadomesti z nasledniim
jedilo:
31. člen

Predlogi za skrajšani postopek za sprejem zakona,«.
Črta se 167. člen.
24. člen

32. člen

/" odstavek 119. člena se spremeni tako, da se glasi:
°s!anci, ki so bili izvoljeni z istoimenskih list, in poslanci, ki
'ani iste parlamentarne stranke, imajo pravico ustanoviti
Poslansko skupino. Poslanec je lahko le član poslanSkupjne istoimenske liste, na kateri je bil izvoljen oziroma
an
ske skupine parlamentarne stranke, katere član je «.

33. člen
V 179. členu se črtata drugi in tretji odstavek.

25. člen
u

j' 9em odstavku 122. člena se za prvim stavkom doda nov
stavek, ki se glasi:
tova
^Poslanska skupina se lahko ustanovi, če šteje naimanj
^nji drugi stavek postane tretji stavek.
stavek tretjega odstavka se spremeni tako, da se glasi:
°slanci, ki jim je prenehalo članstvo v politični stranki, ki
Sl n aH skupaj z drugimi političnimi strankami oblikuje
!(ri sko skupino po prvem odstavku 119. člena ali po prejš(I Vi..odstavku, imajo pravico, pod pogoji iz 120. člena, ustaskupino samostojnih poslancev, ali pristopiti k taki
6e je že ustanovljena.«

su

Na koncu drugega odstavka 178. člena se doda naslednji
stavek: »Poročilo o finančnih posledicah zakona oziroma
amandmaja lahko to delovno telo poda neposredno državnemu zboru«

34. člen
Prvi stavek prvega odstavka 180. člena se spremeni tako, da
se glasi:
»Predlagatelj predloga zakona lahko predlaga umik zakona
do konca druge obravnave.«.
V drugem odstavku se doda nov stavek, ki se glasi:
»Državni zbor lahko v tem primeru sklene, da za matično
delavno telo pripravi predlog zakona za nadaljnjo obravnavo
ali da se zakonodajni postopek ustavi.«.
35. člen

26. člen

V 181. členu se dodata nova drugi in tretji odstavek, ki se
glasita:

^ členu se doda nov tretji odstavek, ki se glasi:
zbor lahko sklene, da mora sestava posameznih
aiicn .teles odražati razmerje med poslanci vladajoče
'le in poslanci opozicije.«.
27. člen
'?9
istijo1 2®? Se ':)esede "Samostojne poslanske skupine« nadobesedami »skupine samostojnih poslancev«.

»Ob predložitvi predloga akta, ki ga bo državni zbor obravnaval, določi sekretariat za zakonodajo in pravne zadeve kratico
akta, v skladu s posebnim predpisom, ki določa način računalniškega označevanja predpisa. Kratica akta se lahko
v postopku sprejemanja akta spremeni le, če se spremeni
naslov predloga akta ali pa to zahtevajo pravila določanja
kratice.
Kratica akta se skupaj s sprejetim aktom objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.«

28. člen
is*

erT1

odstavku 132. člena se doda nova prva alinea, ki se

.lokava predloge zakonov in drugih aktov, ki urejaio
,er
./ifcauJ
Pravice poslancev in funkcionarjev v službah
^Jrnega zbora,«.
29. člen
Ulf59. členu se doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
n<
i®?® ie n
Jiko a!a nesklepčni seji prisotna najmanj ena tretjina članov,
n so asno
katerih'se
' odloča,
9'
da obravnavajo
vprašanja
insklenejo,
da se odločitve
sprejmejotudi
na korespon-

36. člen
V drugem stavku petega odstavka 182. člena se besedi »mora
upoštevati« nadomestita z besedo »upošteva«.
»V drugem stavku tretjega odstavka se beseda »poprejšnja«
nadomesti z besedo »predhodna«.
37. člen
Določba 184. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Matično delovno telo oblikuje predlog odločitve, ki naj jo
državni zbor sprejme po končani prvi obravnavi predloga
zakona.
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Matično delovno telo lahko oblikuje predlog stališč, ki naj jih
predlagatelj upošteva pri pripravi predloga zakona za drugo
obravnavo.
K predlogu odločitve in stališč lahko poslanci, predlagatelj
predloga zakona in vlada, kadar le ta ni predlagateljica
zakona, vlagajo dopolnjevalne in spreminjevalne predloge do
konca splošne razprave. Glede glasovanja o dopolnjevalnih in
spreminjevalnih predlogih smiselno veljajo pravila tega
poslovnika za glasovanje o amandmajih k predlogu zakona«

43. člen
V prvem stavku 190. člena se za besedami »matično delovp
telo« doda vejica in besede »zainteresirano delovno telo
Doda se nov četrti odstavek 190. člena, ki se glasi:
»Matično delovno telo lahko predlaga amandmaje t«
v poročilu iz 138. člena poslovnika.«
44. člen

38. člen
Besedilo prvega odstavka 185. člena se spremeni tako, da se
glasi:

Prvi stavek 191. člena se dopolni tako, da se za besed®
»Najmanj deset poslancev« dodajo besede »poslanska s*
pina ali matično delovno telo«.

»Državni zbor po končani prvi obravnavi predloga zakona
odloči:
da se na isti ali na naslednji seji opravi druga obravnava
predloga zakona v besedilu, ki je bilo predloženo za prvo
obravnavo;
- da predlagatelj zakona ali sekretariat za zakonodajo in
pravne zadeve v določenem roku pripravi besedilo predloga
zakona za drugo obravnavo v skladu s stališči državnega
zbora, sprejetimi po končani prvi obravnavi;
- da se zakon ne sprejme «.
Za drugim odstavkom se doda nov tretji odstavek, ki se glasi:
»Če državni zbor po končani prvi obravnavi odloči, da se
druga obravnava predloga zakona v besedilu, predloženem za
prvo obravnavo, opravi na isti seji, določi tudi rok za vlaganje
amandmajev, ki ne sme biti krajši od 48 ur. Državni zbor ne
more odločiti, da se druga obravnava opravi na isti seji, če
temu nasprotuje najmanj tretjina navzočih poslancev.«.

45. člen
V 193. členu se za besedo »umakne« doda besedilo 'fei
spremeni«.
46. člen
Prvi odstavek 194. člena se spremeni tako, da se glasi:

»Če v drugi obravnavi ni bil k besedilu zakonskega predi® ,r<
sprejet noben amandma ali so bili sprejeti le amandmaji, ki! 'r
po mnenju sekretariata za zakonodajo in pravne zadef
redakcijske narave, lahko državni zbor že na isti seji preide
tretjo obravnavo predloga zakona. V tem primeru se ama'
maji lahko vlagajo do konca obravnave člena, ki se v skia'
s prvim odstavkom 196. člena poslovnika lahko spreminja- se

47. člen
39. člen

V prvem odstavku 203. člena se besedi »hkrati opravi« na^
mestita z besedami »po vrsti opravijo«.
i;

Prvi odstavek 186. člena se črta.

48. člen

40. člen
Besedilo 187. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Besedilu predloga zakona, pripravljenemu za drugo obravnavo, mora biti priložena obrazložitev, iz katere je razvidno,
pri katerih členih in kako so bila upoštevana stališča državnega zbora.«.

Te
b;
Drugi odstavek 204. člena se spremeni tako, da se glasi: e
'i
1
»Na seji lahko amandma predloži posamezen poslan,6<h
matično delovno telo, predlagatelj zakona ali vlada, kada''
sama predlagateljica zakona. Državni zbor lahko zahteva,®
se o predloženem amandmaju takoj izreče matično delov^
telo, sekretariat za zakonodajo in pravne zadeve, predlag"
in vlada.«.

41. člen
V 188. členu se besedilo drugega odstavka spremeni tako, da
se glasi:
»Na predlog matičnega delovnega telesa, poslanske skupine
ali najmanj desetih poslancev lahko državni zbor sklene, da se
v drugi obravnavi opravi splošna razprava o predlogu zakona
ali da se o predlogu zakona ponovno opravi prva obravnava «.

49. člen*
Za 204. členom se dodata nov podnaslov pododdelka in n<?
člen, ki se glasita:
»ee) Skrajšani postopek za sprejem zakona

Sli
r\
#'
Državni zbor lahko na obrazložen predlog predlagate'
s katerim soglaša matično delovno telo po poprejšnjem rn" ^
nju sekretariata za zakonodajo in pravne zadeve, odloči. !f)
bo na isti seji opravil vse tri obravnave predloga zakona r
določbah tega poslovnika o hitrem postopku, kadar gre
204.a člen

42. člen
Besedilo pete alinee prvega odstavka 189. člena se spremeni
tako, da se glasi:
»- da se razpravlja in glasuje skupaj o več poglavjih zakonskega predloga ali o zakonskem predlogu v celoti,«.
Doda se nov tretji odstavek, ki se glasi:
»Sklep, da se razpravlja in glasuje o zakonskem predlogu
v celoti, ne more biti sprejet, če so bili v roku iz 190. člena
predloženi amandmaji k zakonskemu predlogu.«.
116

- manj zahtevne spremembe in dopolnitve zakonov; 0
- prenehanje veljavnosti posameznih zakonov ali njih '
posameznih določb;
- manj zahtevne uskladitve z drugimi zakoni;
.
- spremembe in dopolnitve zakonov v zvezi z odločb3
ustavnega sodišča.
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kr
ajšanem
0 v

postopku za sprejem zakona se amandmaji
lagajo samo k členom sprememb in dopolnitev predzakona.

°čitev državnega zbora iz prejšnjega odstavka ne more
sprejeta, če ji nasprotuje najmanj ena tretjina navzočih
'lancev.
fontani
prvi obravnavi lahko vsak poslanec predlaga, da
avr
>i zbor spremeni odločitev iz prvega odstavka tega
a
in da se druga in tretja obravnava predloga zakona
avi,
a po rednem postopku.«

»Ob predložitvi predloga državnega proračuna predstavita
predsednik vlade in minister za finance na seji državnega
zbora proračunski memorandum in predlog državnega proračuna. O tej predstavitvi ni razprave.«.
55. člen
Doda se nov 216. a člen, ki se glasi:

»216. a člen
Državni zbor opravi splošno razpravo o predlogu državnega
proračuna najkasneje v sedmih dneh po preteku roka iz 216.
člena.
,

50. člen
*«10 210. člena se spremeni tako, da se glasi:
a,

ično delovno telo razpravlja o mnenju sekretariata za
_podajo in pravne zadeve ter o mnenju vlade in predlaga
»nemu zboru, ali naj predlog za obvezno razlago zakona
']
ali zavrne. Matično delovno telo lahko poda k bese8°bvezne razlage spreminjevalne in dopolnjevalne pred®eji državnega zbora lahko pove mnenje o predlogu za
'no razlago zakona tudi predlagatelj zakona, na katerega
'anaša predlog.
®1 '|redls °gu za obvezno razlago zakona državni zbor razpravPrejme ali zavrne predloge matičnega delovnega te\& B,M.
51. člen
di

' * '° drugega odstavka 212. člena se spremeni tako, da se
more
i nfDv10ezne
' ne razlage
l° zakona
vlagati amandmajev
h končnemu bese«.

52. člen

Državni/bor po končani splošni razpravi sklene, da nadaljuje
postopek sprejemanja predloga državnega proračuna
v skladu s tem poslovnikom, ali da predlog državnega proračuna ne sprejme in hkrati določi rok, v katerem mora vlada
pripraviti nov predlog državnega proračuna.«.
56. člen
Besedilo 217. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Amandmaji k predlogu državnega proračuna se lahko vlagajo v roku 15 dni po opravljeni splošni razpravi. Amandma
mora biti vložen na način in pod pogoji iz 190. člena poslovnika.
Vsak predlagatelj amandmaja mora upoštevati pravilo o ravnovesju med proračunskimi prejemki in izdatki.«.
57. člen
V prvem odstavku 219. člena se za besedo »opredelitve« doda
besedilo »ter zadnjih analiz gospodarskih gibanj in realizacije
državnega proračuna za tekoče leto«.
58. člen

13

- členu se doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
-d
r
e,ka
*a'zakona,
obravnave
niso predloženi
pisni
amandmaji
j ed?
®'°9u
lahko državni
zbor sklene,
da bo
glasoval
redlo u
/ejet
P
9
v
celoti.
Taka
odločitev
ne
more
biti
eiice 'e '' nasPro,uie najmanj tretjina navzočih po53. člen

Besedilo 220. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Pred pričetkom razprave, v kateri državni zbor razpravlja
o posameznih delih predloga državnega proračuna, lahko
najprej predstavnik vlade dodatno obrazloži predlog državnega proračuna. Za njim poda poročilo poročevalec matičnega delovnega telesa.«.
59. člen *

t!a se 214 člen.

V 225. členu se v drugem odstavku doda nov stavek, ki se
glasi:

54. člen
členu se doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
®jja Predloži skupaj s predlogom državnega proračuna
PJ°računski memorandum. Proračunski memorandum je
leiine ' s ka,erim vlada predstavi državnemu zboru
jtJ cilje in naloge ekonomske, socialne in proračunske
H J5 vlade ter globalne okvire celotnih javnih financ za
'e ,eto. Proračunski memorandum vsebuje tudi gloCl e
iilč
'' Politike javnih financ za naslednja leta, kot izhoe
1,1
*a sestavo predloga državnega proračuna.«.
" t\j jPi' drugi odstavek, ki postane tretji odstavek, se sprejo, da se glasi:
e
[ dse
Jovnt^nik državnega zbora pošlje predsednikom vseh
i na j te'es in vsem poslancem predlog državnega prora'dviv Proračunski memorandum ter sklic seje, na kateri bo
)raA' *&or opravil splošno razpravo o predlogu državnega
<-una.«
®'iifn odstavkom se doda nov četrti odstavek, ki se glasi:

»Predlagatelj amandmaja k rebalansu državnega proračuna,
ki mora biti predložen v pisni obliki in mora biti obrazložen,
mora upoštevati pravilo o ravnovesju med proračunskimi prihodki in izdatki.«.
V tretjem odstavku se beseda »Rebalans« nadomesti z besedama »Predlog rebalansa«.
60. člen
V prvem odstavku 229. člena se besedi »opravi hkrati« nadomestita z besedami »po vrsti opravijo«.
61. člen
Besedilo 230. do 238. člena se nadomesti z naslednjim besedilom:
»230. člen
Predlog, da naj državni zbor na svojo pobudo razpiše zakonodajni referendum ali posvetovalni referendum, lahko da vsak
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poslanec. Pisni predlog, ki mora biti obrazložen, pošlje predsedniku državnega zbora.
O predlogu da sta mnenje matično delovno telo in sekretariat
za zakonodajo in pravne zadeve.
231. člen

»Osebe, ki niso vabljene na sejo, so lahko navzoče na
v skladu s pravili o notranjem redu, ki jih določi gene'^
sekretar v soglasju s kolegijem predsednika državn
bsi
zbora«.
V drugem odstavku se doda nov stavek, ki se glasi:
»Sklep o tem sprejme državni zbor na zaprti seji «

Zahteva za razpis zakonodajnega referenduma in zahteva za
razpis referenduma o spremembi ustave se vloži pisno in
mora biti obrazložena. Zahteva se pošlje predsedniku državnega zbora.

69. člen
Drugi odstavek 318. člena se črta.

Pred razpisom referenduma poda sekretariat za zakonodaj
in pravne zadeve mnenje o tem, ali zahteva za razpis referenduma izpolnjuje vse z zakonom predpisane pogoje.
232. člen

t
Predsednik državnega zbora uvrsti predlog iz 230. člena in
zahtevo iz prejšnjega člena na dnevni red prve naslednje seje
državnega zbora «.
62. člen
Besedilo 250. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Državni zbor odloča o tem, ali dovoli, da se sodnik, ki je
osumljen kaznivega dejanja pri opravljanju sodniške funkcije
pripre ali da se zoper njega začne kazenski postopek na
zahtevo pristojnega organa. O dovoljenju, da se sodnik pripre, odloči državni zbor, ko pridobi mnenje sodnega sveta «.
63. člen
V 275. členu se v oklepaju številka »261.« nadomesti s številko
»260.«.
64. člen
280. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Če je bila vladi izglasovana nezaupnica, lahko predsednik
republike, poslanska skupina ali najmanj deset poslancev
najkasneje v 7 dneh predložijo kandidature za novega predsednika vlade. Glede postopka pri izvolitvi novega predsednika vlade veljajo določbe od 258. do 261. člena tega poslovnika, s tem da je treba v primeru, če kandidat pri prvem
glasovanju ni izvoljen (259. člen), predložiti nove kandidature
najkasneje v treh dneh po dnevu seje. na kateri je bilo opravljeno prvo glasovanje «.

'*<
rec

70. člen

V prvem odstavku 320. člena se besedilo »Služba držav" 6
zbora za informacije« nadomesti z besedilom »Služba drif
nega zbora za informiranje«.
ii
Drugi odstavek se spremeni tako, da se glasi:
>Pi
1 a
»Pogoji, v katerih bodo delali predstavniki javnih o s
v državnem zboru, se določijo s pravili, ki jih sprejme g^ef <
ralni sekretar v soglasju s kolegijem predsednika državi'•n
zbora.«
71. člen
Besedilo 333. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Za opravljanje strokovnih, administrativnih in drugih oprt
ter tehničnih nalog, s katerimi se zagotavljajo pogoji za®1
državnega zbora, ima državni zbor službe, ki ju vodi gene'
sekretar državnega zbora.
Za pravno obdelavo predlogov zakonov in drugih predpl!
ter za dajanje mnenj o njihovi skladnosti z ustavo in s pra"'
sistemom ima državni zbor sekretariat za zakonodaj"
pravne zadeve, ki ga vodi sekretar
Sekretarja sekretariata za zakonodajo in pravne zadeve i'
nuje državni zbor. Njegova funkcija preneha s konstituiraj6
novega državnega zbora, mora pa opravljati svoje nalog
imenovanja novega sekretarja
Organizacijo in delo služb državnega zbora ureja odlok d<"
nega zbora.«.
72. člen
V drugem odstavku 334. člena se doda nov stavek, ki se 9^

65. člen

»Komisija sprejme razlago z dvotretjinsko večino navZ"'
članov«

Prvi stavek 289 člena se spremeni tako, da se glasi:
»Po končani razpravi o interpelaciji o delu ministra lahko
najmanj deset poslancev zahteva, da se glasuje o nezaupnici
ministru, zoper katerega je bila vložena interpelacija «.
*
66. člen
Tretji odstavek 308. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Če je predložen predlog obtožbe zoper predsednika vlade,
mora na zahtevo državnega zbora izreči svoje mnenje o predlogu obtožbe tudi predsednik republike, o predlogu obtožbe
zoper ministre pa predsednik vlade.«

Tretji odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»Vsak poslanec lahko predlaga, da državni zbor spr®J.
obvezno razlago poslovnika po postopku, ki je s tem posl""
kom določen za obvezno razlago zakona.«
73. člen
V 335. členu se doda nov drugi odstavek, ki se glasi.
»Šteje se, da je ustavljen postopek o aktih iz prejšn)®
odstavka, glede katerih državni zbor do uveljavitve spren^
poslovnika ni odločil, da ostanejo v postopku.«.

67. člen*
V drugem odstavku 309. člena poslovnika se beseda
»obtožbo« nadomesti z besedama »predlog obtožbe«.
68. člen
Prvi odstavek 317. člena se spremeni tako, da se glasi:
118

74. člen (
(Prehodna in končna določba)
Spremembe in dopolnitve poslovnika začnejo veljati petn®
dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Določbe 114. in 333. člena začnejo veljati z dnem uvelja'|V»
ustreznih sprememb in dopolnitev odloka o organizaciji si"
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davnega zbora, ki se opravijo najkasneje do konca mandata
rf9a državnega zbora.
"danske skupine, ki so bile ustanovljene v skladu s poslov-

nikom državnega zbora (Uradni list RS, št. 40/93) do dneva
objave sprememb in dopolnitev poslovnika, lahko nadaljujejo
s svojim delom do konca mandata tega sklica državnega
zbora.

OBRAZLOŽITEV
Z 0r e na
^ i
seji, dneposlovnika
24. 11. 1994,
obravnaval
oiog sprememb
in26,
dopolnitev
državnega
zbora
ru
9a obravnava in k predlogu sprejel amandmaje k:

i9a Ven (sedaj 49. člen),
a členu (sedaj 59. člen),
J" a členu (sedaj 66. člen),
b členu (sedaj 67. člen),
'■ členu (sedaj 74. člen).
Jn^sdeni amandmaji so vključeni v predlog sprememb in
Polnitev poslovnika državnega zbora - tretja obravnava,
° iSBrn&r 16dru
Predta
9ateli opravil tudi potrebno preštevilčenje
e
ir»
9
obravnave.
predloguzso
1716 "
"
"jeni v drugi obravnavi,Voznačeni
(').členi, ki so bili

* * *
Predlagatelj je obenem vkljufiil redakcijske popravke, ki jih je
predlagal sekretariat za zakonodajo in pravne zadeve. Tako
so vnešeni naslednji popravki:
- v 1., 6., 8., 10., 14., 23., 24., 27., 29.. 35., 50. in 61. členu so
odpravljene tiskovne napake:
.
- v 5. členu je zamenjana beseda »izraz« v ustreznem sklonu
z besedo »beseda" v ustreznem sklonu:
- v 14. členu, v tretjem odstavku, je v napovedanem stavku
določeno, za kateri nov odstavek 64. člena gre:
- v 16. členu je zaradi jasnosti določeno, da za spremembo
predlaganega drugega odstavka veljajo določbe novega
petega odstavka 64. člena:
- v 72. členu pa je dodana besedica »glasov«, ki je izpadla
pri pisanju besedila predloga.
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