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Predlog zakona o GIMNAZIJAH - EPA 933 - DRUGA OBRAVNAVA
Vlada Republike Slovenije je na 137. seji dne 6. aprila 1995
določila besedilo:
- PREDLOGA ZAKONA O GIMNAZIJAH,
ga pošilja v drugo obravnavo in sprejem na podlagi
stališč in sklepov 29. seje Državnega zbora Republike
Slovenije z dne 16/3-1995 in 187. člena poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije.
Hkrati pošilja v obravnavo in sprejem amandmaje Vlade
Republike Slovenije k predlogu zakona o gimnazijah
- 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,
- mag. Teja VALENĆIĆ, državna sekretarka v Ministrstvu
za šolstvo in šport,
- dr. Pavel ZGAGA, državni sekretar v Ministrstvu za
šolstvo in šport.

ffedlog zakona o gimnazijah
'•SPLOŠNE DOLOČBE

gimnazije oziroma po končanem maturitetnem tečaju
v skladu z zakonom o maturi.

1-člen
(vsebina zakona)
akon ure
ia izobraževanje
v splošnih
in strokovnih
gimnaJain, ki omogoča
po opravljeni
maturi nadaljevanje
izobražena v visokem šolstvu.

^okovne
gimnazije izvajajo poleg splošnih tudi strokovne
ne
rnaturitetne predmete.

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)
Izobraževalni program gimnazije traja štiri leta.

2. člen

6. člen
(maturitetni tečaj)

(cilji)
jjPlošna
in strokovna gimnazija (v nadaljnjem besedilu: gimaz
')a) ima nalogo, da:

Gimnazije izvajajo maturitetni tečaj kot poseben program
priprave na maturo.

na
Do) e

mednarodno primerljivi ravni posreduje znanje,
!_ °no za nadaljevanje izobraževanja v visokem šolstvu,
nan^eV'ia samosto'no kritično presojanje in odgovorno ravu e znan
0
ohm>Sret
slovenskem jeziku In književnosti, na
ć ' i so l®
lurtT°
i'h.
opredeljena kot narodnostno mešana, pa
01
j. o Italijanskem oziroma madžarskem jeziku in književno• ter razvija sposobnost za razumevanje In izražanje
Knjižnem jeziku,
'Podbuja zavest o avtomoniji posameznika, o nacionalni
^ kulturni identiteti in zgodovini države Slovenije,
liuh
'®asožitje
'a za odgovorno
varovanje
svobode, za strpno, miro| °no
in spoštovanje
soljudi,
razvi a n
? ar
i ' ohranja lastno kulturno tradicijo in seznanja
^ ri ugimi kulturami in civilizacijami,
- P°dbuja zavest o pripadnosti evropski civilizaciji,
tične Vn'ia Pr'Prav|jenost za vzpostavljanje svobodne, demokra- " j . socialno pravične države,
l
<lravjU'a zaves® odgovornosti za naravno okolje In lastno
^ija zavest o pravicah In odgovornostih človeka in
t

ln ra*vija nadarjenosti ter umetniško doživljanje in Izražanje
omogoča izbiro poklica.
?'"inazija
oziroma splošna srednja šola Je laična in ideolo'K° nevtralna.
3. člen
(javno veljavna izobrazba)
^ gimnaziji se z opravljeno maturo pridobi srednja izobrazba.
4. člen
(matura)
Matura se opravlja po uspešno končanem četrtem letniku

Maturitetni tečaj traja največ eno leto.
Program, organizacija in izvedba maturitetnega tečaja se prilagodijo kandidatom tako, da se upošteva njihovo predhodno
znanje.
7. člen
(status)
Za izvajanje izobraževalnega programa gimnazije se organizira vzgojno-izobraževalni zavod ali organizacijska enota
vzgojno-izobraževalnega zavoda.
8. člen
(učni jezik)
Učni jezik v gimnazijah je slovenski.
Na območjih, kjer živita italijanska oziroma madžarska
narodna skupnost, se izobraževanje izvaja v skladu s posebnim zakonom.
V soglasju z ministrom se lahko del pouka oziroma posamezni predmet zaradi mednarodnih izmenjav ali zaradi priprave na mednarodno maturo izvaja tudi v tujem jeziku.
9. člen
(izobraževanje pod enakimi pogoji)
Državljani Republike Slovenije imajo pravico do izobraževanja v gimnazijah pod enakimi pogoji.
Slovenci brez slovenskega državljanstva se lahko izobražujejo v gimnazijah pod enakimi pogoji kot državljani Republike
Slovenije.
Slovenci brez slovenskega državljanstva po tem zakonu so
potomci staršev slovenske narodnosti do tretjega kolena
v ravni črti.
poročevalec, št. 13 - 1/3

Tuji državljani se lahko izobražujejo v gimnazijah 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.

16. člen
(podzakonski predpis)
Podrobnejše določbe o razpisu in izvedbi vpisa
minister.
2. Dijaki
17. člen
(status dijaka)

10. člen
(izobraževanje dijakov s posebnimi potrebami)
Vzgoja In izobraževanje dijakov s posebnimi potrebami!
v gimnazijah se organizira in izvaja v skladu s tem zakonom in>
posebnimi predpisi.
II. ORGANIZACIJA IZOBRAŽEVALNEGA DELA
1. Pogoji za vpis
11. člen
(vpis)
V gimnazijo se lahko vpiše, kdor je zaključil osnovnošolsko
izobraževanje.
Z izobraževalnim programom se kot pogoj za vpis lahko
določijo:
- znanje iz klasičnih oziroma tujih jezikov, ki so izbirni
predmeti osnovnošolskega izobraževanja,
- preizkus nadarjenosti ali športni dosežki.

Kdor se vpiše v gimnazijo, je dijak.
18. člen
(vzporedno izobraževanje)
Dijak ima pravico, da se hkrati izobražuje v več šolah oziroma
po več izobraževalnih programih.
Če se dijak izobražuje v več šolah, šole z dogovorom določil0,
kako dijak izpolnjuje svoje obveznosti na posamezni šoli.
Dijakom, ki se vzporedno izobražujejo in vrhunskim šport^kom, se lahko prilagodi opravljanje obveznosti iz izobražen
nega programa na način, ki ga določi minister.
19. člen
(hitrejše napredovanje)
Učiteljski zbor šole lahko dijaku omogoči, da v krajšem časJ
kot je določeno z izobraževalnim programom, z izpiti op'3*
obveznosti iz izobraževalnega programa.
20. člen
(ponavljanje)

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 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 maturi
tetni tečaj, se lahko za posamezno šolsko leto omeji, če je
število prijavljenih kandidatov bistveno večje, kot so kadrovske in prostorske zmogljivosti šole.

Dijak, ki do konca šolskega leta ni opravil obveznosti i
izobraževalnega programa, lahko enkrat ponavlja let"'
v istem izobraževalnem programu.
Dijak zaključnega letnika, ki do konca šolskega leta ni opraVj|
obveznosti iz tega letnika, lahko manjkajoče obveznos
opravi tudi z opravljanjem izpitov.
Ne glede na določbo prvega odstavka tega člena ima dija*
pravico večkrat obiskovati isti letnik, če zaradi starševst'?
vojaških obveznosti, izjemnih socialnih in družinskih okol|S
čin, motenj v razvoju ali zaradi bolezni in drugih opravičijo'13
razlogov ni izpolnil obveznosti iz izobraževalnega prograf
21. člen
(pogojno napredovanje)
Ravnatelj šole lahko odloči, da dijak, ki zaradi bolezni a'j
drugih opravičljivih razlogov iz tretjega odstavka 20. člena ?8
izpolnil obveznosti iz izobraževalnega programa, napredki
v naslednji letnik in mu določi pogoje, ki jih mora izpolniti'
22. člen
(prenehanje statusa dijaka)
Status dijaka preneha:

(merila za izbiro)

- za dijaka zaključnega letnika 30 dni po izteku šolskega let?'1
- če se med izobraževanjem ne vpiše v naslednji let" '
v predpisanih rokih,
- če se izpiše,
- če je bil izključen,
- če je sklenil delovno razmerje ali je pridobil status zase"'
nika ali samostojnega podjetnika.

Merila za izbiro kandidatov se določijo z izobraževalnim programom.

23. člen
(podaljšanje statusa dijaka)

Pri izbiri kandidatov za vpis v začetni letnik gimnazije se
upoštevajo njihovi učni uspehi v tretjem obdobju osnovnošolskega izobraževanja, za vpis v maturitetni tečaj pa učni uspehi
v predhodnem izobraževanju.

Dijakom vzporednega izobraževanja, vrhunskim športniko(ij
in dijakom, ki ne napredujejo ali ne končajo izobraževanja11
opravičenih razlogov, se status dijaka lahko podaljša, venda'
največ za dve leti.

Šola si mora k sklepu o omejitvi vpisa pridobiti soglasje
ministra.
15. člen
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O tem odloči ravnatelj šole.
24. člen
(prekinitev izobraževanja)
U

J? * ' ki je za več kot dve leti prekinil izobraževanje, ravnatelj
oioči pogoje za nadaljevanje in dokončanje izobraževanja,
9
se je izobraževalni program bistveno spremenil.
25. člen
(prestop)
ima med izobraževanjem pravico prestopiti v drugo
°o. Ravnatelj šole, v katero želi dijak prestopiti, določi,
re obvez
B
>eu
nostivmora
opraviti,
bi lahko nadaljeval
*anje, in roke,
katerih
mora da
te obveznosti
izpolniti.izobraodločitvijo si mora ravnatelj pridobiti mnenje učiteljSa zbora.

5

26. člen
(pohvale in nagrade)
določi merila in postopek za podeljevanje pohval,
9rad in drugih priznanj dijakom.
27. člen
(ukrepi za kršitev)
^kršitev dolžnosti in za neizpolnjevanje obveznosti se po
IzrlSi' te9a zal<ona in splošnih aktih šole dijaku lahko
naslednji vzgojni ukrepi: opomin, ukor in izključitev
j^'iučitev iz šole se lahko izreče za najtežje kršitve dolžnosti
za
ponavljajoče
neizpolnjevanje obveznosti, vendar
»iveč za dve
leti.
Udobnejše določbe o dolžnostih dijakov, o postopku in
iter U 'zre'<anja ukrepov in o šolskem redu predpiše mini-

Način dela skupnosti in njenih organov določajo pravila
skupnosti.
Skupnost dijakov organizira obšolsko življenje in delo in
obravnava vprašanja, povezana z vzgojno-izobraževalnim
delom in upravljanjem, ter daje organom šole svoje predloge.
Dijaki gimnazij se lahko povezujejo v združenje gimnazijcev.
32. člen
(prehrana)
Gimnazija za vse dijake organizira vsaj en obrok hrane
dnevno.
3. Obseg In organizacija Izobraževalnega dela
33. člen
(obremenitev)
Organizirano izobraževalno delo obsega:
- pouk splošnoizobraževalnih in strokovnoteoretičnih predmetov ter vaje,
- obvezne izbirne vsebine,
- strokovne ekskurzije,
- praktični pouk in druge oblike praktičnega dela,
- pripravo seminarskih nalog in
- druge oblike samostojnega ali skupinskega dela.
Pouk splošnoizobraževalnih in strokovnoteoretičnih predmetov, vaj in obveznih izbirnih vsebin po predmetniku lahko
obsega brez športne vzgoje tedensko največ 30 ur. Obseg
vseh oblik izobraževalnega dela ne sme presegati 36 ur tedensko.
34. člen
(šolsko leto)
Šolsko leto se začne 1. septembra in konča 31. avgusta
naslednje leto.

28. člen
(sodno varstvo)
L®Psr dokončno odločitev pristojnega organa šole o pridobi°*lroma izgubi statusa dijaka se lahko sproži upravni spor.

Organizirano izobraževalno delo za dijake traja največ 38
tednov v šolskem letu.

29. člen
(bivanje v dijaškem domu)
Jtor ima status dijaka in izpolnjuje druge predpisane pogoje,
Pravico bivanja v dijaškem domu.

35. člen
(letni delovni načrt)

H®9oje
in merila ter postopek sprejema v dijaški dom določi
n|
nister.

Razporeditev pouka, pouka proste dneve ter trajanje in razporeditev šolskih počitnic določi minister s šolskim koledarjem.

Izobraževalno delo v gimnaziji se izvaja po letnem delovnem
načrtu, ki vsebuje zlasti:

!j*a0r je zaposlen ali Ima status brezposelnega ali mu preneha
:'ar'us dijaka ali je starejši od 18 let, se lahko jzobražuje kot
b 8sli, tako da se mu prilagodijo organizacija In trajanje
.^braževanja, preverjanje in ocenjevanje znanja ter naprezanje in časovna razporeditev pouka.

- obseg in razporeditev pouka in drugih oblik izobraževalnega dela po predmetniku,
- načrt vpisa,
- razporeditev dijakov v oddelke in skupine,
- roke za opravljanje izpitov,
- strokovno izobraževanje strokovnih delavcev,
- sodelovanje z drugimi šolami, dijaškimi domovi, raziskovalnimi in kulturnimi organizacijami ter
- druge naloge.

osebe, ki se izobražujejo kot odrasli, se glede statusa,
J'#v'c in dolžnosti ter vodenja dokumentacije In evidenc
Porablja zakon, ki ureja Izobraževanje odraslih.

Šola lahko v letnem delovnem načrtu za dijake, ki to želijo,
v soglasju z njihovimi starši organizira izobraževalno delo, ki
ni sestavina predmetnika.

31. člen
(skupnost dijakov)

Šola mora dijakom in staršem v posebni publikaciji predstaviti
pravice in dolžnosti dijakov ter značilnosti izobraževalnega
programa in organizacijo dela šole.

30. člen
(odrasli)

gimnazije lahko organizirajo skupnost dl|akov. Skup°«t deluje na ravni šole In v oddelkih.
^upnost dijakov vodi odbor, v katerem so predstavniki
oddelčnih skupnosti.

Obvezne dele publikacije iz prejšnjega odstavka določi minister.
Šola vodi šolsko kroniko.
poročevalec, št. 13 - 1/5

36. člen
(prilagajanje izvajanja izobraževalnih programov)
Šola dijakom s posebnimi potrebami prilagodi izvajanje in
trajanje izobraževalnega programa.
Šola tem dijakom v skladu z normativi in standardi zagotavlja dodatno pomoč, organizira oddelke z manjšim številom
dijakov in jim zagotavlja uporabo potrebne dodatne opreme
in učnega gradiva.
4. Preverjanje In ocenjevanje znanja ter napredovanje
37. 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.
38. 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 z oceno pri ustnem preverjanju znanja seznanjen takoj, ocenjeno pisno nalogo pa je treba dijaku vrniti na
vpogled.
Ob koncu pouka v šolskem letu se oceni tudi doseženi splošni
učni uspeh.
39. 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 dveh
predmetov, ima pravico opravljati popravne izpite.
40. 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.

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. evidenca podatkov o gibalnih sposobnostih in morfoloških značilnostih,
6. zapisnike sej šolske maturitetne komisije,
7. zapisnike o maturi,
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 izobraževanjuDijaški domovi vodijo evidenco in dokumentacijo iz 1., 2. 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.
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.
Evidenca podatkov iz 5. točke prvega odstavka tega člena
poleg podatkov iz tretjega odstavka tega člena obsega še
podatke o: gibalnih sposobnostih in morfoloških značilnostih dijaka, 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.
Podatki iz prejšnjega odstavka se lahko zbirajo s soglasjem
dijaka.
Evidenca iz 10. točke prvega odstavka tega člena poleg
podatkov iz tretjega odstavka tega člena obsega še:

Ocena komisije je dokončna.

-

41. člen
(podzakonski predpisi o ocenjevanju, evidencah,
spričevalih)

- strokovna mnenja drugih inštitucij: centrov za socialno
delo, zdravstvenih inštitucij, svetovalnih centrov oziroma
vzgojnih posvetovalnic.

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
42. člen
(seznami evidenc z osebnimi podatki)
Gimnazije vodijo naslednje evidence z osebnimi podatki dijakov:
6/poročevalec, št. 13-1

I

družinsko in socialno anamnezo,
razvojno anamnezo,
diagnostične postopke,
postopke strokovne pomoči,

Osebne podatke iz 10. točke prvega odstavka tega člena i
lahko svetovalna služba zbira v soglasju z dijakom, starši j
oziroma skrbniki dijakov. Če je dijak v družini ogrožen in ga j
je treba zavarovati, zadostuje soglasje dijaka.
i
t
Svetovalni delavci so dolžni podatke iz 10. točke prvega
odstavka tega člena varovati kot poklicno skrivnost. Te l
podatke so kot poklicno skrivnost dolžni varovati tudi drugi r
strokovni delavci, ki so jim podatki posredovani zaradi narave r
njihovega dela.
r,
Podrobnejše določbe o načinu zbiranja podatkov in vodenju
evidenc in dokumentacije iz tega člena določi minister.

I

43. člen
(uporaba evidenc)
jjfcbni
podatki dijakov iz evidenc iz prejšnjega člena se
«>lrajo, obdelujejo, shranjujejo in posredujejo za potrebe
jjirnnazij, ministrstva, pristojnega za šolstvo, v drugih prime^ Pa le v skladu s posebnimi predpisi.
^ izdelavi statističnih in drugih analiz se smejo osebni
Podatki uporabiti in objaviti tako, da identiteta dijaka ni raz44. člen
(shranjevanje evidenc)
Zdence
iz 40. člena tega zakona se trajno hranijo v skladu
s
Posebnimi predpisi, če ni s tem zakonom drugače določeno.
45. člen
(dokumentacija)
določila v zvezi z vodenjem, uporabo in shranjevanjem osebJ'h podatkov iz evidenc po tem zakonu se uporabljajo tudi za
okumentacijo, na podlagi katere so bili zbrani osebni
^datki.
Dokumenti o predhodni izobrazbi se po končanem
v
Pisnem postopku vrnejo dijaku.
IV

' nadzor

dneva uveljavitve tega zakona, imajo pravico nadaljevati in
končati izobraževanje po teh programih, vendar najpozneje
v roku, določenem za njihovo izvedbo, podaljšanem za dve
leti.
49. člen
(dokončanje izobraževanja)
Dijaki, ki se bodo vpisali v gimnazijo po uveljavitvi tega
zakona, vendar pred uvedbo novih izobraževalnih programov, se izobražujejo in končajo izobraževanje v skladu
s pogoji, ki so določeni v tem zakonu, vendar najpozneje
v roku, določenem za Izvedbo vzgojno-izobraževalnega programa, podaljšanem za dve leti.
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 izobraževalnih 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.
50. člen
(podzakonski predpisi)
Minister sprejme podzakonske predpise na podlagi tega
zakona v enem letu po uveljavitvi tega zakona.

46. člen
(nadzor)
j-jjtanitost dela in izpolnjevanje pogojev za opravljanje dejaviat''
9'nnazij
nadzoruje
šolska inšpekcija v skladu s tem
"Konom
in 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.
Pravilnik o maturi (Uradni list RS, št. 50/93 in št. 52/94), se
uporablja do uveljavitve zakona o maturi.

Prehodne in končne določbe

51. člen
(uskladitev aktov o ustanovitvi)

47. člen
(postopnost uvajanja)
Jtobraževalni programi po tem zakonu se uvajajo postopoma
j°*°. da bodo uvedeni najkasneje v šolskem letu 1998/99 za
ki se bodo vpisali v prvi letnik.

Akte o ustanovitvi gimnazij je treba uskladiti s tem zakonom
najkasneje v enem letu od njegove uveljavitve.
52. člen
(uveljavitev zakona)

48. člen
(nadaljevanje Izobraževanja)
^'aki, ki so se v programe srednjega izobraževanja vpisali do

Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu
Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 9. 1995.

OBRAZLOŽITEV
J.

seji, 16. marca 1995, je Državni zbor Republike Sloveprvič obravnaval in sprejel predlog zakona o gimnazijah
ugih splošnih srednjih šolah. Vladi Republike Slovenije je
0
gočll, da pripravi predlog zakona za drugo obravnavo, pri
ki!Her nai upošteva stališča in sklepe Državnega zbora Repu"f® Slovenije.
0r

dlagatelj je pri pripravi predloga zakona za drugo obrav.^o
proučil in upošteval mnenja in pripombe Odbora za
tlJ
L ro, šolstvo in šport in mnenja Sekretariata za zakonodajo
Pravne zadeve. Glede na odločitev Državnega zbora, da se
JPfs/me varianta k 1. členu je predlagatelj spremenil naslov
®*ona in nadomestil besedilo »gimnazija in druga splošna
t *dnja šola« z besedilom »splošna in strokovna gimnazija'
^strežnem sklonu in številu ter v novem drugem odstavku
odelil razliko med splošno in strokovno gimnazijo.
J'obrazložitvi so predstavljeni vsebinski popravki, ne pa tudi
. Akcijski popravki in jezikovne izboljšave. Zaradi pregledati so spremembe v besedilu členov prikazane v poudarje'9*> tisku.
**•£/ s stališči in sklepi Državnega zbora Republike Slove-

nije so za drugo obravnavo napravljene naslednje spremembe
in dopolnitve:
V 1. členu je predlagatelj na osnovi sklepa Državnega zbora
Republike Slovenije naj upošteva variantni predlog, opravil
redakcijo besedila, hkrati pa na isti osnovi določil, da matura
v strokovnih gimnazijah poleg splošnih vključuje tudi strokovne izbirne predmete.
V 2. členu so dopolnjeni cilji gimnazijskega izobraževanja,
tako da je poudarjeno spodbujanje zavesti o avtonomiji posameznika, o nacionalni ter kulturni identiteti in zgodovini
države Slovenije ter razvijanje sposobnosti za razumevanje in
izražanje v slovenskem jeziku. Razvijanja odnosa do enakopravnosti med spoloma predlagatelj ni eksplicitno vključil
med cilje, saj je v skladu s sodobno teorijo človekovih pravic
že zaobseženo v pravicah in odgovornostih človeka in držav. Ijana, pač pa je med cilje dodatno vključena odgovornost do
naravnega okolja in lastnega zdravja.
11. člen je spremenjen tako, da je pogoj za vpis v gimnazijo
zaključeno osnovnošolsko izobraževanje, z izobraževalnim
programom pa se lahko določi, da je pogoj za vpis znanje
poročevalec, št. 13 - 1/7

klasičnih ali tujih jezikov, ki so izbirni predmeti osnovnošolskega izobraževanja (to bi lahko določil na primer program
klasične gimnazije) oziroma preizkus nadarjenosti ali športnih dosežkov (to bi lahko določil na primer program glasbene
ali športne gimnazije).
Predlagatelj meni, da so vpisni pogoji, določeni s programi
vzgoje in izobraževanja prav tako splošno znani, kot bi bili
določeni z zakonom, saj je z zakonom določen postopek
njihovega sprejemanja.
V 30. členu je zaradi uskladitve s predlogom zakona o izobraževanju odraslih dopolnjen prvi odstavek tako, da se prilagodi
tudi trajanje izobraževanja. V drugem odstavku pa je določeno, da se za odrasle, ki se izobražujejo v gimnaziji, glede
statusa, pravic in dolžnosti, vodenja dokumentacije in evidenc uporablja zakon o izobraževanju odraslih.
Dodan je nov 31. člen, ki daje možnost za organiziranje
skupnosti dijakov gimnazije in njihovo širše povezovanje
v združenje gimnazijcev. Skupnost in združenje pa nista obvezni.
V 36. členu je urejeno izobraževanje za dijake s posebnimi
potrebami. Za te dijake bo prilagojeno izvajanje in trajanje
izobraževalnega programa, šola pa i/ skladu z normativi in
standardi takim dijakom zagotavlja dodatno pomoč, organizira oddelke z manjšim številom dijakov in jim zagotavlja
uporabo dodatne opreme in učnega gradiva.
V 38. členu je bolj natančno določeno, da mora biti dijak

Amandmaji Vlade Republike Slovenije
Amandma k 2. členu:
V 2. členu se črta drugi odstavek.
Obrazložitev:
Predlagatelj ocenjuje, da je z definicijo pravne nevtralnosti
javne šole in šole s koncesijo v zakonu o organizaciji in
financiranju vzgoje in izobraževanja šola dovolj zavarovana
pred ideološko ali kakšno drugo indoktrinacijo.
Amandma k 8. členu:
Drugi odstavek 8. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Na narodno mešanih območjih, kjer živita italijanska oziroma madžarska narodna skupnost, se v skladu s posebnim
zakonom izvaja izobraževanje v gimnazijah tudi v italijanskem
jeziku oziroma v slovenskem in madžarskem jeziku.«
Doda se nov tretji odstavek, ki se glasi:
»Na narodno mešanem območju, kjer živijo pripadniki slovenskega naroda in italijanske narodne skupnosti, se v šolah
s slovenskim učnim jezikom dijaki obvezno učijo italijanski
jezik, v šolah z italijanskim učnim jezikom pa slovenski jezik.«
Tretji odstavek postane četrti odstavek.
Obrazložitev:
S predlaganim amandmajem se ohrani sedanje stanje vzgoje
in izobraževanja pripadnikov narodnih skupnosti, ki poteka za
pripadnike italijanske narodnosti v italijanskem jeziku,
obvezno pa se učijo tudi slovenski jezik, pripadniki slovenskega naroda pa se na območjih, ki so opredeljena kot
narodno mešana, obvezno učijo italijanski jezik. Pripadniki
madžarske narodne skupnosti in pripadniki slovenskega
naroda pa se na območjih, ki so opredeljena kot narodno
mešana, izobražujejo dvojezično.
Predlagatelj meni, da za spremembo sedanjega stanja ni
utemeljenih strokovnih razlogov.
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z oceno pri ustnem preverjanju znanja seznanjen takoj, ocenjeno pisno nalogo pa mora dobiti na vpogled.
V 39. členu je spremenjen drugi odstavek, ki omejuje število
popravnih izpitov na dva, ni pa omejitve, da se popravna izpita
lahko opravljata samo do konca šolskega leta. Taka rešitev ob
siceršnjem omejevanju števila popravnih izpitov omogoča, da
popravne izpite opravlja tudi, kdor nima več statusa dijaka.
V 42. členu je usklajeno poimenovanje evidence podatkov
o gibalnih sposobnostih in morfoloških značilnostih dijakov
z drugimi zakoni. Dodana je določba, po kateri se ti podatki
lahko zbirajo le s soglasjem dijaka. Osmi odstavek tega člena
pa je spremenjen tako, da lahko podatke iz 10. točke prvega
odstavka zbira samo svetovalna služba, in sicer s soglasjem
dijaka, staršev oziroma skrbnika dijaka. Če pa je treba zavarovati dijaka, ki je v družini ogrožen, zadostuje soglasje dijaka.
V prehodnih In končnih določbah je v skladu s pripombami
Sekretariata za zakonodajo in pravne zadeve natančneje
določeno, kdaj se začne zakon uporabljati in kakšen režim
velja za dijake, ki so se vpisali v gimnazijo pred uvaljavitvijo
zakona o gimnazijah oziroma se bodo vpisali v izobraževalne
programe, ki še ne bodo sprejeti po tem zakonu.
Predlagatelj je ponovno pretehtal zgornjo mejo obremenitve
dijakov s poukom in drugimi sestavinami vzgojno-izobraževalnega dela in ugotovil, da bi zmanjševanje bodisi pouka
bodisi drugih sestavin ogrozilo možnost za doseganje mednarodno primerljivih standardov znanja, zato se ni odločil predlagati nižjih zgornjih mej obremenitve dijakov v gimnazijah.

Amandma k 17. členu:
Sedemnajsti člen se spremeni tako, da se za besedo: »gimnazijo« dodajo besede: »oziroma v maturitetni tečaj«.
Obrazložitev:
Amandma je redakcijske narave, hkrati pa nedvoumno
določa, da ima status dijaka tudi, kdor se vpiše v maturitetni
tečaj.
Amandma k 18. členu:
Tretji odstavek 18. člena se spremeni tako, da se za besedo
»športnikom« doda besedilo: »in dijakom, ki se pripravljajo
na mednarodna tekmovanja v znanju«.
Obrazložitev:
Tretji odstavek 18. člena je navedel, da se opravljanje obveznosti lahko prilagodi dijakom, ki se vzporedno izobražujejo in
vrhunskim športnikom. S tako določbo ne bi bilo mogoče
prilagoditi izpolnjevanja obveznosti za dijake, ki se pripravljajo za udeležbo na mednarodnih olimpijadah iz fizike, matematike in podobna mednarodna tekmovanja v znanju. Za tako
udeležbo, ki promovira našo državo, pa se morajo dijaki
temeljito pripraviti in zato v času priprav in v času udeležbe ne
morejo opravljati vseh obveznosti enako kot drugi dijaki.
Amandma k 39. členu:
V drugem odstavku se beseda: »dveh« nadomesti z besedo:
»treh«.
Obrazložitev:
Trije popravni izpiti ohranjajo dosedanje pravice dijakov
v gimnazijah, ki so bile utemeljene tudi z upoštevanjem morebitnih razvojnih problemov, ki jih imajo občasno adolescenti,
sicer dobri dijaki.
Če bo sprejeta odločitev, da ostaneta v gimnaziji samo dva
popravna izpita, potem je potrebno dopolniti 48. člen tega
zakona, in sicer tako, da se doda drugi odstavek, ki se glasi:
»Dijaki iz prvega odstavka tega člena dokončajo izobraževanje po dosedanjih predpisih, ki urejajo število popravnih izpitov, vendar najpozneje do 31. 8. 2000.«

Predlog zakona o OSNOVNI ŠOLI - EPA 934 - DRUGA OBRAVNAVA
Vlada Republike Slovenije je na 137. seji dne 6. aprila 1994
določila besedilo:
~ PREDLOGA ZAKONA O OSNOVNI ŠOLI,
^ 9a pošilja v drugo obravnavo in sprejem na podlagi
sklepa in stališč 29. seje Državnega zbora Republike Slovenije z dne 16/3-1994 in 187. člena poslovnika Državnega
zbora Republike Slovenije.
Hkrati vam pošiljamo v obravnavo in spreiem amandmaje

Vlade Republike Slovenije k predlogu zakona o osnovni
šoli - 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 GABEK minister za šolstvo in šport,
- mag. Teja VALENČIČ, državna sekretarka v Ministrstvu
za šolstvo in šport,
- dr. Pavel ZGAGA, državni sekretar v Ministrstvu za
šolstvo in šport.

jfedlog zakona o osnovni šoli
'•TEMELJNE DOLOČBE
1. člen
(vsebina zakona)
zakon ureja osnovnošolsko izobraževanje, ki ga izvajajo
' vne in zasebne osnovne šole ali se izvaja kot izobraževanje
"a domu.

4. člen
(izpolnitev osnovnošolske obveznosti)
Starši, skrbniki in druge osebe, pri katerih je otrok v oskrbi (v
nadaljnjem besedilu: starši), morajo zagotoviti, da njihov
otrok izpolni osnovnošolsko obveznost.
5. člen
(pravica do izbire oblik izobraževanja)

2. člen
(cilji izobraževanja)

Starši imajo pravico izbrati osnovnošolsko izobraževanje svojih otrok v javni ali zasebni šoli ali kot izobraževanje na domu.

®"ii osnovnošolskega izobraževanja so:
~ Ugotavljanje splošne izobrazbe vsemu prebivalstvu;
.-.Spodbujanje skladnega, spoznavnega, čustvenega in socijnega razvoja posameznika;
razvijanje sposobnosti za razumevanje in izražanje v slo*n»kem jeziku, na območjih, ki so opredeljena kot narod-

6. člen
(učni Jezik)

0 me4ana pa tudl v i,a

an |< m

sku
'
"i s e oziroma madžarskem
^n spodbujanje zavesti o avtonomiji posameznika, o nacl«lni in kulturni identiteti In zgodovini države Slovenije;
v
st *9ajanje za medsebojno strpnost, spoštovanje drugačno' m sodelovanje z drugimi, spoštovanje človekovih pravic in
»rneljnih svoboščin in s tem razvijanje sposobnosti za življeJ® v demokratični družbi;
^ doseganje mednarodno primerljivih standardov znanja in
^dobivanje znanj za nadaljevanje šolanja;
- Pridobivanje splošnih in uporabnih znanj, ki omogočajo
j^ostojno, učinkovito in ustvarjalno soočanje z družbenim
naravnim okoljem in razvijanje kritične moči razsojanja;
razvijanje in ohranjanje lastne kulturne tradicije;
- seznanjanje z drugimi kulturami in učenje tujih jezikov;
, omogočanje osebnostnega razvoja učencev v skladu z nji^°vinni sposobnostmi in zakonitostmi razvoja;
^^zvijanje nadarjenosti in umetniškega doživljanja in izra-

Učni jezik v osnovni šoli je slovenščina.
V osnovnih šolah na območjih, kjer prebivajo pripadniki slovenskega naroda in pripadniki italijanske narodne skupnosti
in so opredeljena kot narodno mešana območja, se učenci
v šolah s slovenskim učnim jezikom obvezno učijo italijanski
jezik, učenci v šolah z italijanskim učnim jezikom pa obvezno
slovenski jezik.
V osnovnih šolah na območjih, kjer prebivajo pripadniki slovenskega naroda in madžarske narodne skupnosti in so opredeljena kot narodno mešana območja, se v skladu s posebnim
zakonom organizira osnovnošolsko izobraževanje v slovenskem in madžarskem jeziku.
7. člen
(varstvo pravic manjšin)

" oblikovanje in spodbujanje zdravega načina življenja in
govornega odnosa do naravnega okolja.

Varstvo posebnih pravic italijanske in madžarske narodne
skupnosti na področju osnovnošolskega izobraževanja ureja
zakon.
8. člen
(dopolnilno izobraževanje)

3. člen
(trajanje)

Za otroke slovenskih izseljencev in zdomcev se v državah, kjer
prebivajo, v skladu z mednarodnimi pogodbami organizira
pouk maternega jezika in kulture.

Zvezno osnovnošolsko izobraževanje traja 9 let.
j\ vstopom v 1. razred osnovne šole otrok pridobi status
"Cenca.
[-'Ceneč zaključi osnovnošolsko izobraževanje, ko uspešno
*°nča deveti razred.
j^enec izpolni osnovnošolsko obveznost po devetih letih
'Obraževanja.

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, lahko pa se dodatno organizira
tudi pouk slovenskega jezika.
9. člen
(pravice romske skupnosti)
Osnovnošolsko izobraževanje pripadnikov romske skupnosti
poročevalec, št. 13 - 1/9

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 s posebnimi potrebami)
Otrokom s posebnimi potrebami morajo biti zagotovljeni
pogoji za njihovo vzgojo in izobraževanje.
Otroci s posebnimi potrebami so otroci z motnjami v duševnem razvoju, slepi in slabovidni otroci, gluhi in naglušni,
otroci z govornimi motnjami, otroci z ovirami pri gibanju ter
otroci z motnjami vedenja in osebnosti, ki potrebujejo prilagojeno izvajanje izobraževalnih programov z dodatno strokovno pomočjo ali prilagojene izobraževalne programe oziroma posebni program vzgoje in izobraževanja, ter učenci
z učnimi težavami in posebej nadarjeni učenci.
12. člen
(izobraževanje učencev s posebnimi potrebami)
Učenci s posebnimi potrebami, ki potrebujejo prilagojeno
izvajanje izobraževalnih programov z dodatno strokovno
pomočjo, prilagojene izobraževalne programe ali posebni
program vzgoje in izobraževanja, se izobražujejo v skladu
s tem zakonom in drugimi predpisi.
Izobraževanje učencev z učnimi težavami se izvaja v skladu
s tem zakonom tako, da jim šola prilagodi metode in oblike
dela ter jim omogoči vključitev v dopolnilni pouk in druge
oblike individualne in skupinske pomoči.
Izobraževanje posebej nadarjenih učencev se izvaja
v skladu s tem zakonom tako, da jim šola prilagodi metode
in oblike dela ter jim omogoči vključitev v dodatni pouk in
druge oblike individualne in skupinske pomoči.

obveznih predmetov: slovenskega jezika oziroma italijanskega ali madžarskega jezika na narodno mešanih območji"
(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.
Obvezni predmeti se lahko povezujejo in združujejo v predmetna področja.
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.
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
(prilagojeni programi)
Za učence s posebnimi potrebami se lahko obvezni in izbirni
predmeti določijo s prilagojenimi izobraževalnimi programi
ali posebnim programom vzgoje in izobraževanja.
19. člen
(oddelčna skupnost)
Pri urah oddelčne skupnosti učenci skupaj z razrednikom
obravnavajo vprašanja, povezana z delom in življenje"1
učencev.
20. člen
(razširjeni program)
Razširjeni program obsega podaljšano bivanje, dodatni pouk.
dopolnilni pouk in interesne dejavnosti ter šolo v naravi.

13. člen
(zdravstveno varstvo učencev)

21. člen
(podaljšano bivanje)

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.

Osnovna šola organizira podaljšano bivanje za učence od
prvega do šestega razreda.
Za učence iz prvega odstavka 12. člena tega zakona lahko
šola organizira podaljšano bivanje tudi od sedmega do
devetega razreda, če je tako določeno z odločbo o usmeritvi.

II. PROGRAM IN ORGANIZACIJA DELA V OSNOVNI ŠOLI
1. Program osnovnošolskega izobraževanja
14. člen
(program osnovne šole)

V času podaljšanega bivanja se učenci učijo, opravljajo
domače naloge in druge obveznosti in sodelujejo pri kulturnih, športnih, umetniških in drugih dejavnostih.
22. člen
(dodatni pouk)

Program osnovnošolskega izobraževanja obsega obvezni
program in razširjeni program (v nadaljnjem besedilu: program osnovne šole).

Dodatni pouk se organizira za učence, ki pri posameznih
predmetih presegajo določene standarde znanja.

15. člen
(obvezni program)

23. člen
(dopolnilni pouk)

Obvezni program obsega obvezne predmete, izbirne predmete in ure oddelčne skupnosti.

Dopolnilni pouk se organizira za učence, ki potrebujejo
pomoč pri učenju.

16. člen
(obvezni predmeti)

24. člen
(interesne dejavnosti)

Osnovna šola mora za vse učence izvajati pouk iz naslednjih

Za razvijanje različnih interesov učencev osnovna šola orga-
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n
'*ira interesne dejavnosti, ki jih določi z letnim delovnim
načrtom.

25. člen
(prostovoljnost razširjenega programa za učence)
H Podaljšano bivanje, dodatni in dopolnilni pouk ter interesne
ftejavnosti, ki jih organizira osnovna šola, se učenci vključu]®io prostovoljno.
26. člen
(druge dejavnosti)
Osnovna
šola lahko organizira tudi druge dejavnosti, ki jih
ao|
oči z letnim delovnim načrtom.
27. člen
(zasebne šole)
^sebna šola določi program osnovne šole v skladu s svojimi
Bktj.
jksebna osnovna šola mora izvajati pouk iz naslednjih obvezpredmetov: maternega jezika, matematike, tujega jezika,
*9odovine, etike in družbe, športne vzgoje, vsaj enega naravoslovnega in enega družboslovnega predmeta in vsaj enega
Medmeta s področja umetnosti.
j^sebne šole, ki izvajajo program osnovne šole po posebnih
"dagoških načelih (Steiner, Decroly, Montessori ipd.), lahko
°nbli kujejo program osnovne šole ne glede na določbo prejšiega odstavka tega člena v skladu s temi načeli.
Predmetnik In učni načrt
28. člen
(predmetnik In učni načrt)
§
* Predmetnikom se določijo letno in tedensko število ur
Pouka posameznih predmetov oziroma predmetnih področij,
javilo
ur oddelčne skupnosti in minimalno število ur, potrebn
'n za uresničevanje učnega načrta.
j-lh"čnim načrtom se določijo vsebina predmetov ali predmet" področij, standardi znanj in cilji pouka pri predmetih in
pr
®dmetnih področjih.
29. člen
(zasebne šole)
j|erogram zasebne osnovne šole mora pri predmetih iz dru» 9a odstavka 27. člena tega zakona zagotavljati učencem
poseganje vsaj enakovrednega izobrazbenega standarda, kot
zagotavlja program javne osnovne šole.
M Načrtovanje dela v osnovni šoli
30. člen
(letni delovni načrt)
*a letnim delovnim načrtom se določijo vsebina, obseg in
*Poreditev vzgojno-izobraževalnega in drugega dela
i 11sMadu s predmetnikom in učnim načrtom in obseg, vsebina
J. razporeditev interesnih in drugih dejavnosti, ki jih izvaja
®°'a. Določi se delo šolske svetovalne službe in drugih služb,
šolske knjižnice, aktivnosti, s katerimi se šola vključuje
' okolje, obseg dejavnosti, s katerimi šola zagotavlja zdrav
®2voj učencev, oblike sodelovanja s starši, strokovno izpopolnjevanje učiteljev in drugih delavcev, sodelovanje z visokošolskimi zavodi, ki izobražujejo učitelje, raziskovalnimi
'l^titucijami, vzgojnimi posvetovalnicami oziroma svetovalci centri, sodelovanje z zunanjimi sodelavci in druge
"aloge, potrebne za uresničitev programa osnovne šole.
'•otni delovni načrt sprejme pristojni organ osnovne šole
skladu z zakonom in drugimi predpisi najkasneje do konca
Meseca septembra v vsakem šolskem letu.
v

31. člen
(predstavitev šole)
Osnovna šola mora učencem in staršem v posebni publikaciji
predstaviti pravice in dolžnosti učencev, značilnosti programa in organizacijo dela šole.
Obvezne dele publikacije določi minister.
4.) Organizacija osnovnošolskega izobraževanja
32. člen
(vzgojno-izobraževalna obdobja)
Osnovnošolsko izobraževanje se deli na tri vzgojno-izobraževalna obdobja (v nadaljnjem besedilu: obdobja).
Prvo obdobje traja od 1. do 3. razreda.
Drugo obdobje traja od 4. do 6. razreda.
Tretje obdobje traja od 7. do 9. razreda.
S prilagojenimi izobraževalnimi programi in s posebnim
programom vzgoje in izobraževanja se za učence s posebnimi potrebami vzgojno-izobraževalna obdobja lahko določijo tudi drugače.
33. člen
(šolsko leto)
Šolsko leto se začne 1. septembra in konča 31. avgusta.
Šolsko leto se deli na ocenjevalna obdobja.
Pouk v šolskem letu traja največ 38 tednov po 5 dni v tednu.
t
Izjemoma lahko pouk v posameznem tednu traja 6 dni, če je
tako določeno v letnem delovnem načrtu.
34. člen (tedenska obveznost učencev)
Tedenska obveznost učencev po obveznem programu
v prvem obdobju je lahko največ 22 ur pouka, v drugem
obdobju največ 26 ur pouka in v tretjem obdobju največ 30 ur
pouka.
Ura pouka traja praviloma 45 minut.
35. člen
(šolski koledar)
Razporeditev pouka, pouka proste dneve in trajanje ter razporeditev šolskih počitnic v šolskem letu določi minister s šolskim koledarjem.
36. člen
(razredi, oddelki, učne skupine)
Osnovna šola izvaja vzgojno-izobraževalno delo po razredih,
v oddelkih in učnih skupinah.
Razred je vzgojno-izobraževalna celota, ki v skladu s predmetnikom in učnim načrtom obsega učno snov enega šolskega leta.
Učenci posameznega razreda so razporejeni v oddelke.
Izjemoma so zaradi majhnega števila učenci dveh ali več
razredov lahko razporejeni v en kombiniran oddelek.
Če zaradi majhnega števila učencev ni mogoče organizirati
pouka po razredih in oddelkih - majhne osnovne šole,
osnovne šole v zdravstvenih organizacijah in podobno,
osnovna šola organizira individualno ali skupinsko vzgojno-izobraževalno delo z učenci.
Učenci enega ali več razredov ali oddelkov so pri vzgojno
izobraževalnem delu lahko razporejeni v učne skupine.
Standarde in normative za oblikovanje oddelkov in učnih
skupin določi minister.
poročevalec, št. 13 - 1/11

37. člen
(izvajanje vzgojno—izobraževalnega dela)

vanju s starši, učitelji in šolsko svetovalno službo spremeni
raven zahtevnosti.

Vzgojno-izobraževalno delo v osnovni šoli obsega pouk in
druge oblike organiziranega dela z učenci.

V 9. razredu učenec lahko spremeni raven zahtevnosti na
podlagi ocen.

Vzgojno-izobraževalno delo v osnovni šoli opravljajo učitelji,
svetovalni delavci in drugi strokovni delavci.

41. člen
(prilagojeni programi)

V prvem obdobju osnovne šole poučuje učitelj razrednega
pouka.

Nivojski pouk in prehajanje med nivoji se za učence, ki so
vključeni v prilagojene izobraževalne programe, lahko
določi s temi programi.

V prvem razredu osnovne šole hkrati poučujeta dva učitelja.
Kot drugi učitelj lahko poučuje tudi vzgojitelj predšolskih
otrok.

Določbe 39. In 40. člena tega zakona se ne uporabljajo za
otroke s posebnimi potrebami, ki so usmerjeni v posebni
program vzgoje in izobraževanja.

Drugi učitelj poučuje polovico ur pouka.
42. člen
(zasebne šole)

Pri pouku vzgojnih predmetov lahko z učiteljem razrednega
pouka sodeluje tudi učitelj predmetnega pouka.
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.

Določbe 39. in 40. člena tega zakona niso obvezne za zasebne
osnovne šole.
III. VPIS
43. člen
(vpis)
Osnovna šola vpisuje otroke v prvi razred v mesecu februarju
za naslednje šolsko leto.

V tretjem obdobju osnovne šole poučujejo učitelji predmetnega pouka.

44. člen
(pogoji za vpis)

V oddelku, v katerega so vključeni učenci s posebnimi potrebami iz prvega odstavka 12. člena tega zakona, lahko poleg
učitelja poučuje tudi defektolog v skladu s posebnimi predpisi.

Starši morajo v prvi razred osnovne šole vpisati otroke, Kj
bodo v koledarskem letu, v katerem bodo začeli obiskovati
šolo, dopolnili starost 6 let.

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

Otroku se lahko pričetek šolanja na predlog staršev, zdravstvene službe ali komisije za usmerjanje odloži za eno leto.
če se ugotovi, da otrok ni pripravljen za vstop v šolo.
45. člen
(ugotavljanje pripravljenosti)

S prilagojenimi izobraževalnimi programi in s posebnim
programom vzgoje in izobraževanja se za učence s posebnimi potrebami lahko določi tudi drugačno izvajanje vzgojno-izobraževalnega dela.

Ob vpisu otroka v osnovno šolo se lahko na željo staršev
ugotavlja pripravljenost otroka za vstop v šolo.

38. člen
(zasebne šole)

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 pri pravIjenosti otroka za vstop v šolo obvezno.

Določbe 32., 35., 36. in 37. člena, razen določbe osmega
odstavka 37. člena tega zakona, niso obvezne za zasebne
šole.
S.) Organizacija pouka
39. člen
(nivojski pouk)
V 8. in 9. razredu pri matematiki in pri tujem jeziku poteka
nivojski pouk. Nivojski pouk poteka na dveh ali več ravneh
zahtevnosti.
Učenci se razporedijo po ravneh zahtevnosti ob koncu 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.
40. člen
(prehajanje med nivoji)
Učenec lahko ob zaključku ocenjevalnih obdobij po posveto12/poročevalec, št. 13 - I

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.
46. člen
(odložitev šolanja)
Učencu se med šolskim letom v prvem razredu lahko na
predlog šolske svetovalne službe, šolske zdravstvene službe
ali komisije za usmerjanje 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.

47. 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.

Komisija si mora pred odločitvijo o prešolanju učenca
obvezno pridobiti mnenje staršev in ravnatelja osnovne šole,
v katero naj bi se učenec prešolal.
Odločitev komisije je dokončna.

Med šolanjem lahko učenec prestopi na drugo osnovno šolo,
te ta šola s tem soglaša.

Učence s posebnimi potrebami iz prvega odstavka 12. člena
tega zakona je mogoče vključiti v drugo osnovno šolo na
podlagi odločbe o usmeritivi.

će učenec želi prestopiti iz zasebne šole v javno šolo, ga je
javna šola v šolskem okolišu, v katerem učenec stalno prebiva, dolžna sprejeti.

54. člen
(podaljšanje statusa učenca)

Določbe prvega odstavka tega člena niso obvezne za zasebne
osnovne šole.

Učenec, ki v devetih letih ni končal osnovnošolskega izobraževanja, sme nadaljevati šolanje še 2 leti in tako obdrži status
učenca.

48. člen
(učenci s posebnimi potrebami)
Starši imajo pravico otroka s posebnimi potrebami iz prvega
°d
stavka 12. člena tega zakona vpisati v osnovno šolo
v
šolskem okolišu, v katerem otrok stalno prebiva, razen če
ta šola ne izpolnjuje pogojev in je zaradi tega otroku s pravnomočno odločbo o usmeritvi, ki jo izda pristojna šolska
uprava, določena druga ustrezna osnovna šola.
IV. PRAVICE IN DOLŽNOSTI UČENCEV V OSNOVNI ŠOLI
49. člen
(obiskovanje pouka)

Če učenec iz prvega odstavka tega člena z neprimernim
odnosom ovira vzgojno-izobraževalno delo, lahko ravnatelj
na predlog učiteljskega zbora ne glede na določilo prvega
odstavka tega člena med šolskim letom oziroma ob koncu
šolskega leta odloči, da učenec ne sme več obiskovati
osnovne šole.
Učenec iz prvega odstavka tega člena obdrži status učenca
tudi, če nadaljuje šolanje kot odrasel.
55. člen
(brezplačen prevoz)

Učenec ima pravico obiskovati pouk in se udeleževati dejavnosti, ki jih organizira osnovna šola.

Učenec ima pravico do brezplačnega prevoza, če je njegovo
prebivališče oddaljeno več kot štiri kilometre od osnovne
šole.

Učenec mora redno obiskovati pouk v okviru obveznega programa in izpolnjevati obveznosti in naloge, določene z akti
osnovne šole.

Učenec ima pravico do brezplačnega prevoza ne glede na
oddaljenost njegovega prebivališča od osnovne šole, če pristojni organ za preventivo v cestnem prometu ugotovi, da je
ogrožena varnost učenca na poti v šolo.

50. člen
(vzporedno Izobraževanje, perspektivni športniki)

Učenec, ki obiskuje osnovno šolo zunaj šolskega okoliša,
v katerem prebiva, ima pravico do povračila stroškov prevoza
v višini, ki bi mu pripadala, če bi obiskoval osnovno šolo
v šolskem okolišu, v katerem prebiva.

Učencem, ki se vzporedno izobražujejo v glasbenih in baletnih šolah, in perspektivnim športnikom se lahko prilagodi
opravljanje obveznosti na način, ki ga določi minister.
51. člen
(oprostitev)
Učenec je iz zdravstvenih razlogov lahko oproščen sodelovanja pri posameznih oblikah vzgojno-izobraževalnega dela
v šoli.

O načinu prevoza se osnovna šola dogovori s starši in lokalno
skupnostjo.
Otroci s posebnimi potrebami iz prvega odstavka 12. člena
tega zakona imajo pravico do brezplačnega prevoza ne glede
na oddaljenost njihovega prebivališča od osnovne šole, če je
tako določeno v odločbi o usmeritvi.

52. člen
(izostanki)

Če učencu ni mogoče zagotoviti prevoza, ima pravico do
brezplačne oskrbe v kraju izobraževanja in pravico do brezplačnega prevoza domov ob pouka prostih dnevih.

Starši morajo ob vsakem izostanku učenca šoli sporočiti
zrok izostanka.

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

Učenec lahko izostane od pouka, ne da bi starši sporočili
vzrok izostanka, če njegov izostanek vnaprej napovejo, vendar ne več kot pet dni v šolskem letu.

56. člen
(prehrana)

Ravnatelj lahko na željo staršev iz opravičljivih razlogov
dovoli učencu daljši izostanek od pouka.

Osnovna šola za vse učence organizira vsaj en obrok hrane
dnevno.

53. člen
(prešolanje)

57. člen
(pohvale in nagrade)

Učenec osnovne šole ne more biti izključen iz šole, dokler je
Šoloobvezen.

Učence, ki se odlikujejo s svojim znanjem ali drugim delom,
osnovna šola pohvali oziroma nagradi.

če je iz učnih ali vzgojnih razlogov potrebno, lahko osnovna
šola v soglasju ali na zahtevo staršev vključi učenca v drugo
osnovno šolo, če ta s tem soglaša.

58. člen
(izvršilni predpis o pravicah in dolžnostih učencev)

če šola ne more zagotoviti prešolanja učenca, o tem odloči
komisija, ki jo imenuje minister.

Pravice in dolžnosti učencev, postopek uveljavljanja pravic,
nagrajevanje in izrekanje ukrepov za kršitve podrobneje
določi minister.

v
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65. člen
(prilagojeni programi)

59. člen
(zasebne šole)
Določbi 57. in 58. člena tega zakona nista obvezni za zasebne
šole.
V. PREVERJANJE, OCENJEVANJE IN NAPREDOVANJE
UČENCEV
1. Preverjanje in ocenjevanje
60. člen
(načini ocenjevanja)
Znanje učencev se v osnovni šoli ocenjuje opisno oziroma
številčno.
V prvem obdobju osnovne šole se učenčevo znanje ocenjuje
opisno.
V drugem obdobju osnovne šole se učenčevo znanje pri vseh
predmetih ocenjuje številčno in opisno.
V tretjem obdobju osnovne šole se učenčevo znanje ocenjuje
številčno.
61. člen
(obveščenost o oceni)

S prilagojenimi izobraževalnimi programi in posebnim Pr®j
gramom vzgoje in izobraževanja se lahko drugače dolo'
način ocenjevanja ter preverjanje znanja ob koncu obdobij
2. Ugovor na oceno
66. člen
(ugovor na oceno)
Če učenec in starši menijo, da je bil učenec ob koncu pouM
v šolskem letu ali pri zaključnem preverjanju znanja nepr>"
vilno ocenjen, lahko starši v treh dneh po prejemu spričeval«oziroma obvestila o doseženih ocenah na zaključnem prev«'
janju znanja pri ravnatelju vložijo obrazložen ugovor.
Ravnatelj najpozneje v treh dneh po prejemu ugovora i"10!
nuje komisijo. Med člani komisije mora biti vsaj en član, Wn
zaposlen v šoli.
Če komisija ugotovi, da je ocena učenca ob koncu pouk®
v šolskem letu neustrezna, učenca ponovno oceni. Oce"8
komisije je dokončna.

Učitelj omogoči učencu sodelovanje pri načrtovanju preverjanja in ocenjevanja znanja.

Če komisija ugotovi, da je pri ocenjevanju na zaključne"11
preverjanju znanja prišlo do pisne ali računske napake o*9-'
roma napake v metodologiji ocenjevanja, se postopek oceni
vanja ponovi. Ocena komisije je dokončna.

Učenec mora biti seznanjen z oceno.

3. Napredovanje iz razreda v razred

62. člen
(obveščanje o uspehu)

67. člen
(napredovanje)

Osnovna šola ob koncu vsakega ocenjevalnega obdobja
starše pisno obvesti o učnem uspehu učenca.

Učenci napredujejo v naslednji razred, če so ob koncu S°''
skega leta pozitivno ocenjeni iz vseh predmetov.

V prvem razredu osnovne šole je obvestilo o učnem uspehu
učenca med šolskim letom lahko tudi samo ustno.

Učenci v prvem in drugem obdobju razredov ne ponavljajo'

Med šolskim letom dobijo starši obvestila o uspehu učenca.
Ob zaključku razreda dobijo učenci spričevala, v katerih so
ocene za posamezne predmete in ocena splošnega uspeha.
63. člen
(preverjanje znanja ob koncu obdobij)
Ob koncu obdobij se znanje učencev obvezno preverja z nacionalnimi preizkusi znanja, s katerimi se preverjajo minimalni
stan dardi znanja učencev.
Ob koncu prvega obdobja se preverja znanje učencev iz
maternega jezika in matematike.
Ob koncu drugega obdobja se preverja znanje učencev iz
maternega jezika, matematike in tujega jezika.
Znanje učencev ob koncu prvega in drugega obdobja po
standardiziranem postopku preverja osnovna šola sama.
Rezultati prev erjanja znanja so dodatna informacija o doseženem znanju učencev.
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.
64. člen
(organizacija preverjanja znanja)
Nacionalne preizkuse znanja pripravi Republiški izpitni
center.
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Ne glede na določbo prejšnjega odstavka lahko učenec žara1!1
slabšega učnega uspeha, ki je posledica daljše odsotnost^
bolezni, preselitve, ali zaradi drugih opravičljivih razlog0'
ponavlja razred, če to zahtevajo njegovi starši oziroma pona"'
Ija razred na predlog učitelja in šolske svetovalne služb®
v soglasju s starši.
68. člen
(popravni izpit)
Učenci, ki so v 7. in 8. razredu ob koncu pouka v šolskem Ifl'j1J
negativno ocenjeni iz največ dveh predmetov, do konca So "
skega leta opravljajo popravni izpit. Popravni izpit lahK"
opravljajo največ dvakrat v šolskem letu.
Učenci 9. razreda lahko opravljajo popravni izpit tudi iz ve'
predmetov, iz katerih so ob koncu šolskega leta negativu"11
ocenjeni. Popravni izpit lahko opravljajo večkrat, najma !
štirikrat v šolskem letu.
Če učenec popravnih izpitov ne opravi uspešno, ponavlj®
razred.
69. člen
(učenci s posebnimi potrebami)
Določbi 67. in 68. člena tega zakona ne veljata za učence, K]
so vključeni v prilagojene izobraževalne programe al'
v posebni program vzgoje in izobraževanja, če je tako dole
čeno s temi programi.
70. člen
(uspešno dokončanje devetega razreda)
Učenec uspešno konča deveti razred, če ima pozitivne ocen«
iz vseh predmetov devetega razreda in uspešno opravi za«'
ljučno preverjanje znanja.

!

če prilagojeni izobraževalni program ne določa zaključnega
Preverjanja znanja, učenci uspešno končajo izobraževanje po
'en programih, če imajo pozitivne ocene iz vseh predmetov 9.
razreda.
Učenci s posebnimi potrebami, ki so usmerjeni v posebni
Program vzgoje in izobraževanja uspešno končajo izobraževanje na način kot je določeno s tem programom.

75. člen
(izpitna komisija)
Popravni izpit in razredni izpit opravlja učenec pred izpitno
komisijo.
76. člen
(oprostitev)

71. člen
(uspešno opravljeno zaključno preverjanje znanja)

Učenec, ki je iz zdravstvenih razlogov v celoti oproščen sodelovanja pri posameznem predmetu, se iz tega predmeta ne
ocenjuje.

Učenec uspešno opravi zaključno preverjanje znanja, če je
Pozitivno ocenjen iz vseh predmetov, iz katerih opravlja zaključno preverjanje znanja.

77. člen
(hitrejše napredovanje)

Učenec, ki je pri enem izmed predmetov, iz katerih opravlja
zaključno preverjanje znanja, dosegel najmanj 80 odstotkov
j°čk, 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
jočk,
potrebnih za pozitivno oceno pri teh predmetih, je pri
,e
h predmetih pozitivno ocenjen, če:
~ ima pozitivne ocene iz vseh predmetov devetega razreda in
le 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
™h 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.
72. člen
(ponovno zaključno preverjanje znanja)
Učenci imajo pravico do ponovnega zaključnega preverjanja
*nanja.
73. 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
»ola 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.
Vu izobraževanje po prejšnjem odstavku se lahko vključijo tudi
čenci, ki uspešno končajo osnovnošolsko izobraževanje po
Programih, ki se izvajajo po posebnih pedagoških načelih
(Steiner, Decroly, Montessori ipd.).
74. člen
(izpit)
Učenci, ki zaradi bolezni ali drugih utemeljenih razlogov ne
niorejo obiskovati pouka, lahko do konca šolskega leta opravljajo izpite iz posameznih predmetov.
O utemeljenosti razlogov iz prejšnjega odstavka odloča ravnatelj.

Učencem, ki dosegajo nadpovprečne rezultate v učenju, mora
osnovna šola na predlog staršev, učiteljev ali šolske svetovalne službe omogočiti, da prej kot v devetih letih končajo
osnovnošolsko izobraževanje in s tem izpolnijo osnovnošolsko obveznost.
O hitrejšem napredovanju učenca odloča učiteljski zbor
v soglasju s starši.
78. člen
(izvršilni predpis o ocenjevanju in napredovanju učencev)
Podrobnejše določbe o preverjanju in ocenjevanju znanja in
na predovanju učencev iz razreda v razred izda minister.
79. člen
(zasebne šole)
Določbe 60. do 62. člena, 67. in 68. člena ter 74. do 78. člena
tega zakona niso obvezne za zasebne osnovne šole.
VI. SPRIČEVALA
80. člen
(spričevalo)
Osnovna šola izda učencu spričevalo ob koncu vsakega
razreda. Spričevalo je javna listina.
Učencem, ki so vključeni v posebni program vzgoje in izobraževan ja, se ob koncu šolskega leta izda potrdilo
z opisno oceno na predka učenca po posameznih področjih.
81. člen
(vsebina spričeval)
Osnovna šola izda učencem od 1. do 3. razreda spričevala
z opisnimi ocenami in učencem od 4. do 9. razreda spričevala
s številčnimi ocenami.
Zasebne šole določijo vsebino spričeval s svojimi akti.
82. člen
(zaključno spričevalo)
Osnovna šola izda učencem, ki zaključijo osnovnošolsko izobraževanje, zaključna spričevala.
V zaključno spričevalo se vpišejo učenčeve ocene iz 9.
razreda; ocene pri predmetih, iz katerih je bilo opravljeno
zaključno preverjanje znanja, pa so v enakovrednem deležu
sestavljene iz ocene predmeta v 9. razredu in ocene, dosežene pri zaključnem preverjanju znanja.
Učencem, ki so končali prilagojene izobraževalne programe
iz drugega odstavka 70. člena, se v zaključno spričevalo
vpišejo ocene iz 9. razreda.
Učencem, ki so končali posebni program vzgoje in izobraževanja, se izda zaključno potrdilo o izpolnjeni osnovnošolski
obveznosti z opisno oceno dosežkov učenca.
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83. člen
(potrdilo o izpolnjeni osnovnošolski obveznosti)
Učencu, ki je izpolnil osnovnošolsko obveznost, ni pa končal
osnovnošolskega izobraževanja, osnovna šola izda potrdilo
o izpolnjeni osnovnošolski obveznosti.
84. člen
(izvršilni predpis o šolski dokumetaciji)
Vsebino in obliko spričeval in drugih listin predpiše minister.
85. člen
(potrdilo, izdano v upravnem postopku)
V primerih, ko je spričevalo izgubljeno ali uničeno in ni
ohranjen arhiv osnovne šole, ministrstvo, pristojno za šolstvo,
v skladu z zakonom o splošnem upravnem postopku izda
potrdilo, da je učenec obiskoval osnovno šolo.
VII. IZOBRAŽEVANJE NA DOMU
86. člen
(pravica do izobraževanja na domu)
Starši imajo pravico organizirati osnovnošolsko izobraževanje svojih otrok na domu.
87. člen
(uveljavitev pravice do izobraževanja na domu)
Starši morajo najmanj tri mesece pred pričetkom šolskega
leta o izobraževanju na domu pisno obvestiti osnovno šolo,
v kateri je otrok vpisan.
Obvestilo iz prejšnjega odstavka mora vsebovati: javno
veljavni program, po katerem bo otrok opravljal osnovnošolsko izobraževanje na domu, ime in priimek otroka, kraj, kjer
bo izobraževanje potekalo, in ime in priimek oseb(e), ki
bo(do) otroka poučevala(e).
Osnovna šola vodi dokumentacijo o izobraževanju učenca na
domu.
88. člen
(preverjanje znanja)
Z izobraževanjem na domu mora učenec pridobiti vsaj enakovreden izobrazbeni standard, kot ga zagotavlja obvezni program javne šole.
Učenec mora opravljati preverjanje znanja, na podlagi katerega se ugotovi doseženi standard znanja. Preverjanje znanja
se opravlja ob koncu vsakega šolskega leta. Doseženi standard znanja preverja osnovna šola, na katero je učenec
vpisan.
Za učence s posebnimi potrebami, ki se izobražujejo na
domu po prilagojenih programih izobraževanja ali po posebnem programu vzgoje in izobraževanja, se preverjanje, na
podlagi katerega se ugotovi doseženi standard znanja,
določi s temi programi.
V prvih treh razredih se preverja znanje iz matemega jezika in
matematike.
Od četrtega do šestega razreda se preverja znanje iz maternega jezika, matematike in prvega tujega jezika.
Od sedmega do devetega razreda se preverja znanje iz predmetov iz drugega odstavka 27. člena tega zakona.
Če učenec ne doseže standarda znanja za posamezni razred,
ima pravico do ponovnega preverjanja znanja pred pričetkom
naslednjega šolskega leta.
Če učenec ponovnega preverjanja znanja ne opravi uspešno,
mora v naslednjem šolskem letu nadaljevati osnovnošolsko
izobraževanje v javni ali zasebni osnovni šoli.
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89. člen
(preverjanje znanja ob koncu obdobij)
Za preverjanje znanja ob koncu obdobij se uporablja določb
63. člena tega zakona.
Za učence s posebnimi potrebami, ki se izobražujejo8e
domu po prilagojenih Izobraževalnih programih in po P° ,
nem programu vzgoje in izobraževanja, se za preveri*"!
znanja ob koncu obdobij uporablja določba 65. člena tefl
zakona.
90. člen
(spričevalo o izobraževanju na domu)
Osnovna šola, na katero je učenec vpisan, izda učencu sPri'^
valo o izobraževanju na domu. Spričevalo o izobraževanju n
domu je javna listina.
Pri izdajanju spričeval o izobraževanju na domu se uporat)'
Ijajo določbe od 81. do 85. člena tega zakona.
Za učence s posebnimi potrebami, ki se izobražujejo JJ*
domu po prilagojenih izobraževalnih programih ali
P
posebnem programu vzgoje in izobraževanja, se pri 'z(lalg
nju spričeval uporabljajo določbe drugega odstavka
člena tega zakona ter tretjega in četrtega odstavka M
člena tega zakona.
VIII. IZOBRAŽEVANJE ODRASLIH
91. člen
(izobraževanje odraslih)
Osnovnošolsko izobraževanje odraslih se izvaja po prog'3"111
osnovne šole za odrasle.
Kot odrasli se lahko izobražujejo tisti, ki so izpolnili osnovni
šolsko obveznost in niso zaključili osnovnošolskega izo D<
ževanja.
Izobraževanje odraslih se izvaja v skladu s tem zakonom ta^1
da se prilagodijo organizacija, preverjanje, ocenjevani1
napredovanje in časovna razporeditev pouka.
Glede drugih pogojev za izvajanje osnovnega izobraževani8
odraslih se smiselno uporabljajo določbe tega zakona.
IX. ZBIRANJE IN VARSTVO OSEBNIH PODATKOV
92. člen
(uporaba predpisov o varstvu osebnih podatkov)
Osnovna šola zbira, obdeluje, shranjuje, posreduje in uporab
ija podatke, vsebovane v zbirkah podatkov, ki jih vodi v sklad"
s predpisi o varstvu osebnih podatkov, če s tem zakonom n
drugače določeno.
93. člen
(vrsta zbirk podatkov)
Osnovna šola vodi naslednje zbirke podatkov:
1. zbirko podatkov o učencih, vpisanih v osnovno šolo,|P
njihovih starših;
2. zbirko podatkov o napredovanju učencev, izdanih spriče^
lih in drugih listinah;
h
3. zbirko podatkov o gibalnih sposobnostih in morfološ^'
značilnostih učencev;
4. zbirko podatkov o učencih, ki potrebujejo pomoč oziroC1'
svetovanje.
Zbirka podatkov iz 1. točke tega člena obsega:
- podatke o učencu: ime in priimek, spol, datum, kraj 'J
državo rojstva, prebivališče in državljanstvo, zdravstven«5
posebnosti, katerih poznavanje je nujno za učenčevo varno
in za delo z učencem;
- podatke o starših: ime in priimek, naslov prebivališč'

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 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.
Osebni podatki Iz 3. točke tega člena se zbirajo v soglasju
s starši oziroma skrbniki učencev.
Zbirka podatkov iz 4. točke tega člena poleg podatkov iz 1. in
2. točke tega člena obsega:
- 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 oziro
ma 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.
94. 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.
95. člen
(namen In uporaba zbirk podatkov)
Osebni podatki učencev iz zbirk podatkov iz 93. 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.
96. 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.
97. 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
98. 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
99. člen
(odgovorna oseba)
Z denarno kaznijo najmanj 50.000 tolarjev se za prekršek
kaznuje odgovorna oseba osnovne šole, če:
- ne izvaja vzgojno-izobraževalnega dela v obsegu, ki ga
določa predmetnik in učni načrt;
- ne izvaja vzgojno-izobraževalnega dela po letnem delovnem načrtu;
- za učence s posebnimi potrebami Iz prvega odstavka 12.
člena tega zakona ne izvaja vzgojno-izobraževalnega dela
v skladu z odločbo o usmeritvi;
- v nasprotju s tem zakonom odkloni vpis otroka iz svojega
šolskega okoliša oziroma če odkloni vpis otroka s posebnimi
po trebami iz prvega odstavka 12. člena tega zakona, kot je
določeno v odločbi o usmeritvi;
- za nedoločen čas zaposli strokovnega delavca, ki ne izpolnjuje pogojev;
- ne vodi predpisanih zbirk podatkov.
100. člen
(starši)
Z denarno kaznijo od 10.000 tolarjev do 50.000 tolarjev se za
prekršek kaznujejo starši, če:
- ne vpišejo otroka v osnovno šolo v skladu z 44. in 48.
členom tega zakona, oziroma ne vpišejo otroka s posebnimi
potrebami iz prvega odstavka 12. člena tega zakona
v skladu z odločbo o usmeritvi v program
- ne zagotovijo otroku izpolnitve osnovnošolske obveznosti.
XII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
101. člen
(Izpopolnjevanje znanja)
Učitelji, ki bodo poučevali v prvem razredu osnovne šole in so
si pridobili ustrezno izobrazbo po študijskih programih, ki so
bili sprejeti pred uveljavitvijo tega zakona, morajo na podlagi
posebnega programa za izpopolnjevanje izkazati znanje,
potrebno za izvajanje programa osnovne šole po tem zakonu.
Če ni ustreznega visokošolskega programa za izpopolnjevanje iz prejšnjega odstavka, določi program za pridobitev znanja, potrebnega za izvajanje programa osnovne šole po tem
zakonu, minister po predhodnem mnenju Sveta za visoko
šolstvo Republike Slovenije.
Vključevanje v program za izpopolnjevanje se prične zagotavljati v okviru nenehnega strokovnega izobraževanja in usposabljanja učiteljev najkasneje v šestih mesecih po uveljavitvi
tega zakona.
102. člen
(predmetnik in učni načrt)
Predmetnik in učni načrt v skladu s tem zakonom določi
pristojni organ najkasneje do 1. 9. 1996.
103.člen
(postopno izvajanje programa)
Izvajanje programa osnovne šole po tem zakonu se uvaja
postopoma.
V šolskih letih 1997/1998, 1998/1999 in 1999/2000 se lahko
uvede na osnovnih šolah, ki imajo dovolj prijavljenih učencev
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in izpolnjujejo kadrovske, prostorske in druge pogoje in imajo
za izvajanje programa dovoljenje ministra.
Pogoje iz prejšnjega odstavka tega člena, postopek ugotavljanja izpolnjevanja pogojev in izdaje dovoljenja določi minister
najkasneje do 1. 9. 1996.
Do začetka Šolskega leta 2000/2001 morajo država in lokalne
skupnosti zagotoviti pogoje za izvajanje osnovnošolskega
izobraževanja po tem zakonu na vseh osnovnih šolah v državi.
104. člen
(prostovoljen vpis)
Starši lahko vpišejo otroke, ki bodo v koledarskih letih 1997,
1998 in 1999 dopolnili 6 let, v 1. razred osnovne šole po tem
zakonu prostovoljno.
Starši lahko vpišejo otroka po prejšnjem odstavku v skladu
s 47. členom tega zakona.

107. člen
(izpolnitev osnovnošolske obveznosti)
Kdor je izpolnil osnovnošolsko obveznost po predpisih,
veljavnih do uveljavitve tega zakona, jo je izpolnil tudi
v skladu s tem zakonom.
108. člen
(podzakonski predpisi)
Podzakonske predpise po tem zakonu sprejme minist«r
v enem letu po uveljavitvi tega zakona.
Do uveljavitve predpisov iz prejšnjega odstavka se uporabIjajo do sedaj veljavni izvršilni predpisi, razen določb, ki s°
v nasprotju s tem zakonom in sicer:

V šolskem letu 2000/2001 se prične izvajati program iz prejšnjega odstavka za vse učence v državi, ki so vpisani v 6. razred
os novne šole.
106. člen
(zaključno preverjanje znanja)

- 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-'
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.1
SRS, št. 20/80, 16/82, 7/87 in Ur. I. RS, št. 44/92),
- Pravilnik o dokumentaciji za nostrifikacijo v tujini pridobi]®"
nih šolskih spričeval (Ur. I. SRS, št. 34/84 in 36/84),
- Pravilnik o stalnem izobraževanju in izpopolnjevanju delav"
cev v vzgojno-varstvenih organizacijah in osnovnih šolan
(Ur. I. SRS, št. 20/80),
- Sklep o sprejemu smernic za delo osnovnih šol in učni"
načrtov za pouk fakultativnih predmetov (Ur. I. SRS, št. 35/82'
- Sklep o delu programa življenja in dela osnovne šole (Ur '■
SRS, št. 18/83).

Za učence iz drugega odstavka 103. člena tega zakona se na
koncu 5. razreda opravi preverjanje znanja v skladu s tretjim
odstavkom 63. člena tega zakona.

109. člen
(predpisi, ki prenehajo veljati)

105. člen
(izvajanje pouka za učence 6. razreda)
V šolskih letih 1997/1998, 1998/1999 in 1999/2000 se začne
izvajati pouk po programu osnovne šole v skladu s tem
zakonom za vse učence 6. razreda na šolah, ki imajo dovoljenje ministra in soglasje staršev.

Učenci, ki so pričeli obiskovati prvi razred osnovne šole
najkasneje v šolskem letu 1994/1995, opravljajo zaključno
preverjanje znanja v skladu s tem zakonom prostovoljno.
Učenci, ki bodo pričeli obiskovati prvi razred v šolskem letu
1995/1996, obvezno opravljajo zaključno preverjanje znanja
v skladu s tem zakonom.

Z uveljavitvijo tega zakona preneha veljati Zakon o osnovi'
šoli (Ur. I. SRS, št. 5/80, 29/86 in 31/86).
110. člen
(veljavnost zakona)
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem lis'u
Republike Slovenije.

OBRAZLOŽITEV
Državni zbor Republike Slovenije je na 29. seji dne 16. marca
1995 v prvi obravnavi sprejel Predlog zakona o osnovni šoli
kot primerno osnovo za pripravo besedila predloga zakona za
drugo obravnavo. Vladi Republike Slovenije je ob tem naročil,
naj upošteva sklepe in stališča iz prve obravnave predloga
zakona v Državnem zboru Republike Slovenije.
Predlagatelj je pri pripravi besedila za drugo obravnavo upoštev al sklepe in stališča Državnega zbora ter ponovno proučil
pripombe iz razprave. V obrazložitvi so predstavljene dopolnjene in nove rešitve, posebej pa so obravnavana tudi tista
vprašanja, pri katerih je bilo predlagatelju naročeno, da jih
ponovno pretehta.
V besedilu členov so zaradi preglednosti v poudarjenem tisku
prikazane vse vsebinske spremembe, ne pa tudi redakcijski
popravki in jezikovne izboljšave.
I.
Na podlagi sklepov Državnega zbora se je predlagatelj pri
pripravi predloga zakona za drugo obravnavo soočil z naslednjimi kompleksnimi sklopi vprašanj:
1. Predlagatelj po ponovni proučitvi ugotavlja, da je opredelitev določanja šolskega okoliša in obveznost javnih šol, da na
željo staršev vpišejo učence iz svojega okoliša, v besedilu
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ustrezno razčlenjena. 47. člen predloga zakona narvrei
določa, da imajo starši pravico vpisati otroka v osnovno šol°
v šolskem okolišu, v katerem otrok stalno prebiva. Ta določbi
pomeni obenem tudi ob veznost države, da zagotovi tako
mrežo javnih šol, da bodo starši to pravico lahko tudi uresni'
čili. Ta dolžnost države je opredeljena v predlogu zakoni
o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja, ki v 10•
členu določa, da mora mreža osnovnih šol zagotavljati vsert
otrokom možnost osnovnošolskega izobraževanja. Merila Z*6
postavitev javne mreže osnovnih šol določa Vlada Republik
Slovenije ob upoštevanju števila in starosti otrok na določa
nem območju, specifičnosti poselitve in razvojnih posebnost1
območja.
2. V zvezi z zagotovitvijo načina in vsebine enakovrednega
izobrazbenega standarda ob koncu Izobraževanja (zaradi
možnosti oblikovanja različnih programov v javnih in zaseb•
nih šolah) je predlagatelj ugotovil, da iz 16. člena predlog*
zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanji
izhaja, da je enak izobrazbeni standard programa osnovni
šolskega izobraževanja za sebnih šol zagotovljen s tem, da gi
ugotavlja Strokovni svet Republike Slovenije za splošno izobraževanje. Strokovni svet za splošno izobraževanje ugotavlja
tudi javno veljavnost programa osnovnošolskega izobraževanja. Izobraževalni program zasebne šole namreč na podlagi
določil zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja pridobi javno veljavnost, ko pristojni strokovni svet

ugotovi enak izobrazbeni standard. Poleg navedenega pa se
bo tudi v zasebnih šolah ugotavljal standard znanja, saj
določbe predloga zakona o osnovni šoli, ki se nanašajo na
preverjanje po prvem in drugem vzgojno-izobraževalnem
obdobju ter zaključno preverjanje znanja, veljajo tudi za
zasebne šole.
3. Predlagatelj je ponovno proučil tudi ustreznost določb
o preverjanju znanja in o končnem spričevalu. Ugotovitve so
naslednje: Zakon ob koncu prvega in drugega vzgojno-izobraževalnega odbdobja res predvideva ocenjevanje z nacionalnimi preizkusi znanja, vendar se bodo rezultati preizkusov uporabljali zgolj kot povratna informacija učencem, učiteljem in njihovim staršem. Te informacije bodo pomagale
zmanjševati tudi nekatere slabosti notranjega preverjanja in
ocenjevanja. Šele ob koncu tretjega obdobja je predvideno
zunanje preverjanje znanja pri petih predmetih. Le-to sicer
vpliva na zaključno oceno in zaključek šole, vendar so ocene
v spričevalu sestavljene iz enakovrednih deležev rezultatov
zaključnega preverjanja in zaključnih razrednih ocen. Iz predžganega sistema preverjanja je tudi razvidno, da je celotni
sistem preverjanja znanja z nacionalnimi preizkusi postavljen
tako, da učence na zunanje preverjanje navaja postopoma,
saj se na koncu prvega vzgojno-izobraževalnega obdobja
preverja znanje iz dveh, ob koncu drugega iz treh, ob koncu
tretjega pa iz petih predmetov. Zato predlagatelj meni, da je
predlagana rešitev, ki ohranja temeljni poudarek na ocenah,
pridobljenih v šoli, dodaja pa elemente zunanjega ocenjevanja kot dopolnitev notranje ocene, primerna.
4. Skladno s stališčem Državnega zbora je predlagatelj pripravil predlog zakona o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami. S tem zakonom se ureja usmerjanje otrok, mladoletnikov in mlajših polnoletnih oseb s posebnimi potrebami ter
določa načine in oblike izvajanja vzgoje in izobraževanja.
V skladu z drugim odstavkom 11. člena predloga zakona
o osnovni šoli so otroci s posebnimi potrebami: otroci z motnjami v duševnem razvoju, slepi in slabovidni otroci, gluhi in
naglušni, otroci z govornimi motnjami, otroci z ovirami pri
gibanju ter otroci z motnjami vedenja in osebnosti, ki potrebujejo prilagojeno izvajanje izobraževalnih programov
z dodatno strokovno pomočjo ali prilagojene izobraževalne
programe oziroma posebni program vzgoje in izobraževanja.
Predlagatelj ob tem še pojasnjuje, da so po variantnem predlogu zakona o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami poleg
omenjene opredelitve otroci s posebnimi potrebami: otroci, ki
zaradi umskega primanjkljaja, primanjkljaja sluha in vida,
govornih motenj, ovir pri gibanju ter motenj vedenja in osebnosti potrebujejo prilagojeno izvajanje programov vzgoje in
izobraževanja z dodatno strokovno pomočjo ali prilagojene
programe vzgoje in izobraževanja. Predlagatelj zato opozarja,
da bo treba tudi določbe predloga zakona o osnovni šoli, ki se
nanašajo na izobraževanje otrok s posebnimi potrebami,
uskladiti glede na končno opredelitev otrok s posebnimi
potrebami v zakonu o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami. Ti otroci se bodo izobraževali po določilih Zakona
o osnovni šoli in v skladu z drugimi predpisi.
Predlagatelj je v predlog zakona za drugo obravnavo zato
vključil določbe, ki se nanašajo na specifiko izobraževanja teh
otrok (obvezni in izbirni predmeti, podaljšano bivanje,
vzgojno izobraževalna obdobja, izvajanje vzgojno -izobraževalnega dela, nivojski pouk, vpis, prešolanje, ocenjevanje in
preverjanje znanja ob koncu obdobij, napredovanje, popravni
izpiti, spričevala, izobraževanje na domu). Zakon o osnovni
šoli med otroke s posebnimi potrebami uvršča tudi učence
z učnimi težavami in posebej nadarjene učence, katerih izobraževanje se izvaja v skladu s tem zakonom tako, da jim šola
prilagodi metode in oblike dela ter jim omogoči vključitev
v dodatni oziroma dopolnilni pouk in druge oblike individualne in skupinske pomoči.
5. Določbe, ki se nanašajo na pooblastila ministra pri izvrševanju pravic učencev v osnovni šoli, je predlagatelj ponovno
temeljito proučil. Zakon o osnovni šoli ministru ne prinaša
novih pooblastil pri izvrševanju pravic učencev v osnovni šoli.
V zakonu je tako kot v celotni šolski zakonodaji le jasno
razvidna delitev pristojnosti med ministrom, ki odloča o organizacijskih, finančnih in upravnih vprašanjih (šolski koledar,

preverjanje in ocenjevanje znanja, vsebina in oblika spričeval
in drugih listin, varstvo osebnih podatkov) ter Strokovnim
svetom Republike Slovenije za splošno izobraževanje, ki
odloča o vsebinskih vprašanjih osnovnošolskega izobraževanja (predlaga splošni del ter določi posebni del programa
osnovnošolskega izobraževanja -14. člen predloga zakona
o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja).
Predlagatelj je za drugo obravnavo predloga zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanju v 11. členu na
novo vnesel spremembo, s katero se bo še okrepila strokovna
avtonomija procesa vzgoje in izobraževanja. Tudi predmetnik
bo namreč določil pristojni strokovni svet. V zvezi z izvršilnim
predpisom o pravicah in dolžnostih učencev, ki ga predlog
zakona določa v 58. členu, pa je treba poudariti, da takšno
rešitev narekuje potreba po enotnem in sodobnem ukrepanju
šol, predvsem kar zadeva izrekanje ukrepov za kršitve (opomini in ukori), ki v osnovni šoli nimajo pravega vzgojnega
učinka, saj otrok kljub tem ukrepom ne more biti izključen iz
osnovne šole (prvi odstavek 53. člena).
6. Predlagatelj je ponovno proučil določbi 6. in 7. člena
zakonskega predloga, ki se nanašata na urejanje pravic pripadnikov Italijanske in madžarske narodne skupnosti.
Posebne pravice avtohtone italijanske in madžarske narodne
skupnosti v Sloveniji opredeljuje Ustava Republike Slovenije
v 64. členu. Ustava med drugim določa, da zakon ureja položaj in način uresničevanja pravic italijanske oziroma madžarske narodne skupnosti na območjih kjer živita, obveznosti
samoupravnih lokalnih skupnosti za uresničevanje teh pravic
ter tiste pravice, ki jih pripadniki teh narodnih skupnosti
uresničujejo tudi zunaj teh območij. Uresničevanje posebnih
pravic pripadnikov italijanske in madžarske narodnosti na
področju vzgoje in varstva predšolskih otrok ter osnovnega in
srednjega izobraževanja ureja Zakon o uresničevanju posebnih pravic pripadnikov italijanske in madžarske narodnosti na
področju vzgoje in izobraževanja (Ur. i. SRS, št. 12/82). Ta
zakon določa dva načina oziroma dva različna modela izobraževanja teh narodnih skupnosti. Določbi 6. in 7. člena predloga zakona o osnovni šoli torej izhajata iz Ustave Republike
Slovenije in omenjenega zakona ter pomenita nadaljevanje
ureditve, ki jo je uzakonil obstoječi Zakon o osnovni šoli. Za
drugačno ureditev predlagatelj v danem trenutku ne najde
ustreznih strokovnih razlogov.
7. Predlagatelj je ob obravnavi 55. člena predloga zakona, ki
govori o brezplačnem prevozu otrok, preveril pobudo, po
kateri naj bi država prispevala vsaj 50 % za stroške prevozov
otrok v šolo. V zvezi s tem ugotavlja, da se po 81. členu
predloga zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja sredstva za prevoze učencev osnovne šole in
sredstva za varstvo vozačev v skladu z normativi in standardi
zagotavljajo iz sredstev lokalne skupnosti, tako kot so se
zagotavljala tudi sedaj. Če bodo nekatere občine pri financiranju prevozov učencev zaradi geografskih pogojev v neenakopravnem položaju, jim Zakon o financiranju občin (Ur. I. RS,
št. 80/94) v 20. členu omogoča pridobitev sredstev za zagotovljeno porabo iz državnega proračuna.
8. V zvezi s pobudo, da naj predlagatelj v členu, ki govori
o posebni publikaciji, vključi tudi jasno opredelitev terminov
»šolski prostor« in »šolski okoliš« (zlasti z vidika varnosti
otrok) ter določi in časovno opredeli odgovornost šole
v okviru šolskega prostora in odgovornost staršev, predlagatelj ugotavlja, da 31. člen predloga zakona o osnovni šoli
določa, da mora šola učencem in staršem v posebni publikaciji predstaviti med drugim tudi pravice in dolžnosti učencev
in organizacijo dela šole. Že navedeno zakonsko besedilo
predpostavlja, da bodo v publikaciji zajeta tudi določila, ki se
nanašajo na odgovornost učencev, učiteljev in staršev
v okviru šolskega prostora. Pri tem pa je treba poudariti tudi
to, da temeljna določila o odgovornosti izhajajo že iz Zakona
o obligacijskih razmerjih, (Ur. I. SFRJ, št. 29/78, 39/85 in 57/
89), ki določa odgovornost staršev za mladoletne otroke (165.
člen), odgovornost šole za mladoletnika (167. člen), kot tudi
osebno odgovornost staršev za svoje otroke (168. člen).
V publikakciji bodo zato lahko le precizneje, glede na specifiko vsake posamezne šole, izpeljana navedena splošna
zakonska določila.
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9. Predlagatelj je proučil tudi pobudo, po kateri naj bi opravljanje osnovnošolske obveznosti prilagodili vsem nadarjenim
učencem in ne samo učencem, ki se vzporedno izobražujejo
ter perspektivnim športnikom. Predlagatelj ugotavlja, da se
določba 50. člena zakona nanaša zgolj na učence, ki se
vzporedno izobražujejo v glasbenih in baletnih šolah ter na
perspektivne športnike. O nadarjenih učencih pa govori predlog zakona v 12. členu in določa, da mora osnovna šola
posebej nadarjenim učencem prilagoditi oblike in metode
dela ter jim omogočiti vključitev v dodatni pouk in druge
oblike individualne in skupinske pomoči. V skladu z 22. členom zakona se bo za učence, ki pri posameznih predmetih
presegajo določene standarde znanja, organiziral dodatni
pouk. Za nadarjene učence pa so v predlaganih rešitvah
predloga zakona o osnovni šoli načrtovane tudi različne
oblike individualizacije in diferenciacije v posameznih vzgojno-izobraževalnih obdobjih, (nivojski pouk - 39. člen), večja
programska razčlenjenost pa je predstavljena tudi z izbirnimi
predmeti v zadnjem vzgojno izobraževalnem obdobju (17.
člen), kar omogoča nadarjenim, da razvijajo svoje sposobnosti.
10. V zvezi z zagotavljanjem potrebnih razmer za oskrbo
šestletnih otrok v osnovnošolskem Izobraževanju (jutranje
varstvo, prehrana, prilagoditev prostorov) je predlagatelj
predvidel, da bo imel 1. razred osnovne šole lahko prostore
tudi v vrtcu. Vendar pa je treba poudariti, da v tem primeru ne
bo šlo za program male šole, ki se ukinja, pač pa za program
osnovnošolskega izobraževanja. Sicer pa bo učencem zagotovljeno podaljšano bivanje (21. člen zakona), organizirana
prehrana (56. člen) in brezplačen prevoz (55. člen).
11. Predlagatelju je bilo naloženo, naj pri pripravi zakona za
drugo obravnavo prouči razloge in pripravi ukrepe, s katerimi
bi preprečili naraščanje fizičnega In psihičnega nasilja med
osnovnošolci ter jih zavarovali pred izrazito nasilnimi učenci.
Predlagatelj ugotavlja, da je celoten koncept Zakona
o osnovni šoli zasnovan tako, da med drugim omogoča tudi
preprečevanje naraščanja fizičnega in psihičnega nasilja med
osnovnošolci. Najpomembnejši elementi, prek katerih se
lahko doseže ta cilj, so naslednji:
- ob zgodnejšem vstopu v šolo zakon predvideva, da se
učitelju v prvem razredu pridruži še vzgojitelj;
- integracija otrok predvideva individualizirane programe in
dodatno izobražene kadre, kar doslej zakonsko ni bilo urejeno;
- zakon predvideva tudi prešolanje učenca, kadar je to
potrebno iz učnih ali vzgojnih razlogov, o čemer dokončno
odloči komisija (53. člen);
- v zakonu je v 58. členu določena tudi podlaga za izvršilni
predpis o pravicah in dolžnostih učencev, s katerim bo določeno izvajanje ukrepov za kršitve.
12. V zvezi s predlogom, po katerem naj bi se zbiranje In
varstvo osebnih podatkov celovito uredilo s podzakonskimi
akti, predlagatelj ugotavlja, da v skladu z določili Zakona
o varstvu osebnih podatkov (Ur. I. RS, št. 8/90 in 19/91) to
področje lahko celovito uredi samo zakon. Predvideno pa je
določilo, po katerem bo v skladu z 97. členom Zakona
o osnovni šoli minister predpisal 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 ter ukrepe zavarovanja podatkov.
II.
Skladno s sklepi Državnega zbora je predlagatelj pri pripravi
predloga zakona za drugo obravnavo upošteval še naslednje
spremembe in dopolnila:
1. V 2. členu je dopolnil cilje osnovnošolskega izobraževanja
ter jih v kar največji meri uskladil tudi s cilji gimnazijskega,
poklicnega in strokovnega izobraževanja, vendar hkrati ohranil potrebno specifičnost ciljev vzgoje in izobraževanja
v osnovni šoli.
20/poročevalec, št. 13-1

2. V 8., 17., 39. In 65. členu je predlagatelj upošteval osnovno
besedilo iz predloga zakona v prvi obravnavi, v 94. in
členu pa variantne predloge iz predloga zakona v prvi obravnavi.
3. Predlagatelj je v razširjeni program osnovnošolskega izobraževanja dodatno vključil tudi šolo v naravi (20. členit
kulturni, naravoslovni in športni dnevi pa bodo tudi v prihodnje del vsebin posameznih predmetov in bodo opredeljeni
s predmetnikom, to je enako kot doslej. V zvezi s financiranjem šole v naravi predlog zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja v 80. členu določa, da se osnovnim šolam za izvedbo programa šole v naravi ustrezno zagotavljajo sredstva iz državnega proračuna.
4. Predlagatelj je upošteval pripombo, ki se nanaša na četrt1
odstavek 37. člena. Zapisal je, davi. razredu hkrati poučujeta
dva učitelja. S črtanjem besede »lahko- je odpadel dvom
o tem, ali morata poučevati dva učitelja ali lahko samo eden■
5. Za otroke slovenskih državljanov, ki prebivajo v Republik
Sloveniji in katerih materni jezik ni slovenski, je predlagate'!
v drugem odstavku 8. člena določil, da se zanje lahM
dodatno organizira pouk slovenskega jezika.
III.
Ob upoštevanju stališča Državnega zbora je predlagate^
posebej proučil mnenja in pripombe Sekretariata Državnog*
zbora za zakonodajo in pravne zadeve.
1. Sekretariat meni, da predlog zakona države ne zavezuj«
dovolj k ustavni dolžnosti o obveznem osnovnošolskem izobraževanju, ampak to dolžnost izrecno predlaga le otrokovih
staršem. Meni tudi, da bi bilo treba šolske okoliše predviden1
z zakonom oziroma izvršilnim predpisom. Predlagatelj v zvez
s tem pojasnjuje, da morajo starši v skladu s 4. členom
predloga zakona o osnovni šoli zagotoviti, da njihov otroK
izpolni osnovnošolsko obveznost. S tem je mišljena njihova
odgovornost, da otroci redno obiskujejo osnovno šolo ozi-0
roma da v primeru izobraževanja otrok na domu ravnajo ta* '
kot določa zakon. Res je sicer, da zakon daje staršem pravico
do vpisa v šolskem okolišu, v katerem otrok prebiva, vendar fi
v zvezi z obveznim osnovnošolskim izobraževanjem kot
ustavno dolžnostjo, treba upoštevati določila predlogi
zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanje•
po katerem mora javna mreža osnovnih šol zagotavljati vsem
otrokom možnost osnovnošolskega izobraževanja.
2. Po mnenju Sekretariata je treba proučiti ustreznost rešitve
na podlagi katere lahko šola sama, pa čeprav z odločitvijo
komisije, šoloobveznega otroka prešola v drugo osnovno
šolo. Predlagatelj pojasnjuje, da ima prešolanje učenca ni
drugo šolo iz učnih ali vzgojnih razlogov namen učencO
omogočiti, da v drugem okolju nadaljuje oziroma dokoni
osnovnošolsko izobraževanje. Ob tem pa je potrebno upoštevati določilo 10. člena predloga zakona o organizaciji
financiranju vzgoje in izobraževanja o zagotavljanju možnosti
osnovnošolskega izobraževanja vsem otrokom, določilo
prvega odstavka 53. člena predloga zakona o osnovni šoli, pO
katerem učenec ne more biti izključen iz šole, dokler je
šoloobvezen, če pa šola ne more zagotoviti prešolanje
učenca, o tem odloči komisija, ki jo imenuje minister.
3. Sekretariat meni, da zakon nima jasne opredelitve o tem, aH
mora zasebna šola s koncesijo izvajati enak Izobraževalni
program, kot ga izvajajo javne šole, in o tem, ali se morajo tudi
ostale določbe zakona, ki se nanašajo na javno šolo, smiselno
uporabljati za zasebne šole s koncesijo. Predlagatelj s tem
v zvezi pojasnjuje, da se določila zakona nanašajo na zasebne
šole s koncesijo in na zasebne šole brez koncesije. Sicer pa je
s tem v zvezi treba upoštevati določilo 16. člena predloge
zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja,
na podlagi katerega se vsebina in postopek izobraževalnega
programa zasebne šole določita z aktom o ustanovitvi. Izobraževalni program 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
lavno veljavnost, ko pristojni strokovni svet ugotovi, da ga je
Pmnalo ustrezno mednarodno združenje teh šol.
*• Sekretariat nadalje opozarja, da predlog zakona predviđa. da zasebne šole program osnovne šole določijo s svo1'mi akti. da lahko izvajajo le devet obveznih predmetov,
nekatere določbe zakona pa zanje sploh niso obvezne, kar bi
u,
egnilo povzročiti dvom o enakem izobrazbenem standardu.
Predlagatelj
napotuje na 32. člen predloga zakona o organizaCl n
l' ' financiranju vzgoje in izobraževanja, ki določa, katere
Pogoje morajo izpolnjevati zasebne šole, ki izvajajo javno
veljavne programe, oziroma katere pogoje morajo izpolnjevati
So
'e. ki ne izvajajo javno veljavnih programov. Ob tem je
v
zvezi z zasebnimi šolami treba omeniti še 29. člen predloga
zakona o osnovni šoli, na podlagi katerega mora program

zasebne šole pri obveznih predmetih zagotavljati učencem
doseganje vsaj enakovrednega izobrazbenega standarda, kot
ga zagotavlja program javne osnovne šole.
5. Glede mnenja Sekretariata, po katerem je sporna določba,
ki zasebnim šolam omogoča, da določijo vsebino spričeval
s svojimi akti, predlagatelj pojasnjuje, da se ta določba
nanaša le na prvi odstavek 81. člena, ki govori o opisnih in
številčnih ocenah v posameznih obdobjih osnovne šole. Sicer
pa zakon v 84. členu določa, da vsebino in obliko spričeval in
drugih listin predpiše minister, kar velja tudi za zasebne šole.
6. Predlagatelj je pri pripravi predloga zakona za drugo obravnavo upošteval tudi navodilo sekretariata o določitvi denarne
kazni za odgovorno osebo (99. člen).
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Predlog zakona o POKLICNEM IN STROKOVNEM IZOBRAŽEVANJU
- EPA 935 - DRUGA OBRAVNAVA
Vlada Republike Slovenije je na 137. seji dne 6. aprila 1995
določila besedilo:
- PREDLOGA ZAKONA O POKLICNEM IN STROKOVNEM
IZOBRAŽEVANJU,
ki ga pošilja v drugo obravnavo in sprejem na podlagi
stališč in sklepov 29. seje Državnega zbora Republike
1

Hkrati pošilja v obravnavo in sprejem amandmaje Vlade
Republike Slovenije k predlogu zakona o poklicnem in
strokovnem izobraževanju - 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,
- mag. Teja VALENĆIČ, državna sekretarka v Ministrstvu
za šolstvo in šport,
- dr. Pavel ZGAGA, državni sekretar v Ministrstvu za
šolstvo in šport.

Predlog zakona o poklicnem in strokovnem izobraževanju
- višji strokovni šoli po programih za pridobitev višje strokovne izobrazbe.

I. SPLOŠNE DOLOČBE
1.člen
(vsebina zakona)
Ta zakon ureja izobraževanje za pridobitev in izpopolnjevanje
javno veljavne poklicne in strokovne izobrazbe na ravni nižjega, srednjega in višjega izobraževanja.
2. člen
(cilji)
Poklicno in strokovno izobraževanje ima nalogo, da:
- na mednarodno primerljivi ravni posreduje znanje, spretnosti in veščine, potrebne za opravljanje poklica,
- razvija samostojno kritično presojanje in odgovorno ravnanje,
- razvija sposobnost za razumevanje in izražanje v slovenskem jeziku, na območjih, ki so opredeljena kot narodno
mešana, pa tudi v italijanskem oziroma v madžarskem jeziku,
- spodbuja zavest o avtonomiji posameznika, o nacionalni
ter kulturni identiteti in zgodovini države Slovenije,
7 vzgaja za odgovorno varovanje svobode, za strpno, miroljubno sožitje in spoštovanje soljudi,
- razvija in ohranja lastne kulturne tradicije in seznanja
z drgimi kulturami in civilizacijami,
- omogoča vključevanje v evropsko delitev dela,
- razvija pripravljenost za vzpostavljanje svobodne demokratične in socialno pravične države,
- vzbuja zavest odgovornosti za naravno okolje In lastno
zdravje,
- 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,

Srednja strokovna izobrazba se pridobi tudi:
- v poklicnem tečaju s področja posameznih strok,
- z opravljenim mojstrskim, delovodskim ali poslovodskim
oziroma drugim ustreznim izpitom (v nadaljnjem besedilu:
mojstrski izpit) v skladu z zakonom.
4. člen
(izpopolnjevanje In specializacija)
Programi poklicnega izpopolnjevanja in usposabljanja omogočajo poglabljanje in razširjanje poklicnih znanj ter prekvalifikacijo na isti stopnji poklicne oziroma strokovne izobrazbe,
lahko pa tudi specializacijo na ožjem poklicnem ali strokovnem področju. S specializacijo se lahko pridobi poklicna
oziroma strokovna izobrazba za nov poklic.
5. člen
(pridobitev poklicne izobrazbe)
Nižja in srednja poklicna izobrazba se pridobita po končanem
izobraževanju z opravljenim zaključnim izpitom v skladu
s tem zakonom in posebnimi predpisi. Zaključni izpit obsega
strokovno teoretični in praktični del.
Srednja strokovna izobrazba se pridobi po končanem izobraževanju z opravljeno poklicno maturo kot obliko zaključnega
izpita.
Višja strokovna izobrazba se pridobi po končanem izobraževanju z opravljeno diplomo.
6. člen
(izvajanje izobraževalnih programov, dualnl sistem)
Nižje in srednje poklicno izobraževanje izvajajo poklicne šole
samostojno ali gospodarska družba oziroma podjetnik ali
zavod (v nadaljnjem besedilu: delodajalec) skupaj s poklicno
šolo.
7. člen
(učna pogodba)
Če poklicno izobraževanje izvaja delodajalec skupaj
s poklicno šolo, se medsebojne pravice in obveznosti
vajenca in delodajalca uredijo z učno pogodbo, ki jo skleneta
delodajalec in vajenec v skladu z zakonom in drugimi predpisi.
Če izvaja poklicno oziroma strokovno izobraževanje poklicna
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ali tehniška oziroma druga srednja strokovna šola in poteka
del praktićnega izobraževanja pri delodajalcu, skleneta šola
in delodajalec pogodbo o medsebojnih pravicah in obveznostih ter o pravicah in obveznostih dijakov v času praktičnega
izobraževanja.
8. člen
(učni jezik)
Učni jezik v poklicnem oziroma strokovnem izobraževanju je
slovenski.
Na območjih, kjer živita italijanska oziroma madžarska
narodna skupnost, se poklicno in strokovno izobraževanje
izvaja v skladu s posebnim zakonom.
V soglasju z ministrom, pristojnim za šolstvo (v nadaljnjem
besedilu: minister), se del izobraževalnega programa, pri
katerem sodeluje priznan tuji strokovnjak, lahko izvaja
v tujem jeziku.
9. člen
(izobraževanje pod enakimi pogoji)
Državljani Republike Slovenije imajo pravico do poklicnega
oziroma strokovnega izobraževanja pod enakimi pogoji.
Slovenci brez slovenskega državljanstva se lahko poklicno
oziroma strokovno izobražujejo pod enakimi pogoji kot državljani Republike Slovenije.
Slovenci brez slovenskega državljanstva po tem zakonu so
potomci staršev slovenske narodnosti do tretjega kolena
v ravni črti.
Tuji državljani se lahko poklicno oziroma strokovno izobražujejo v Republiki Sloveniji pod enakimi pogoji kot državljani
Republike Slovenije, kadar se izobražujejo po načelu vzajemnosti, sicer pa morajo plačati stroške izobraževanja.
V skladu z mednarodnimi pogodbami minister za vsako šolsko leto določi število vpisnih mest za tuje državljane, ki se po
načelu vzajemnosti poklicno oziroma strokovno izobražujejo.
10. člen
(vajenci oziroma dijaki s posebnimi potrebami)
Poklicno in strokovno izobraževanje vajencev oziroma dijakov s posebnimi potrebami (v nadaljnjem besedilu: dijaki
s posebnimi potrebami) se organizirata in izvajata v skladu
s tem zakonom in posebnimi predpisi.
II. IZOBRAŽEVALNI PROGRAMI
Izobraževalni programi
11. člen
(nomenklatura poklicev)
Izobraževalni programi poklicnega oziroma strokovnega izobraževanja, po katerih se pridobi javno veljavna izobrazba, se
oblikujejo na podlagi nomenklature poklicev, ki jo na predlog
zbornic, za področja, za katera zbornice niso organizirane,
pa na predlog pristojnih ministrstev, določi minister, pristojen za delo.
Z nomenklaturo poklicev se določijo tudi poklici, za katere se
pripravijo posebni oziroma prilagojeni izobraževalni programi
za izobraževanje dijakov s posebnimi potrebami.
Nomenklatura poklicev obsega seznam poklicev, raven zahtevnosti dela in tipična dela v okviru posameznega poklica.
12. člen
(tra|anje izobraževanja)
Izobraževanje za pridobitev poklicne oziroma strokovne izobrazbe traja:
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- nižje poklicno izobraževanje do dve leti, za učence, ki niso
uspešno zaključili osnovne šole, pa največ tri leta,
- srednje poklicno izobraževanje tri do štiri leta,
- srednje tehniško oziroma drugo strokovno izobraževanje
štiri do pet let,
- srednje poklicno-tehniško izobraževanje dve leti,
- poklicni tečaj od šest mesecev do enega leta,
- višje strokovno izobraževanje do dve leti.
Priprava za mojstrski izpit obsega najmanj 70 ur pedagoško-andragoškega izobraževanja.
Poklicno izpopolnjevanje in usposabljanje za specializacijo
obsega najmanj 400 ur.
13. člen
(določanje pogojev)
Pogoje za prostor in opremo, ki jih mora izpolnjevati za
izvajanje izobraževanja delodajalec, določita pooblaščena
zbornica in minister.
III. STROKOVNI IN DRUGI ORGANI
14. člen
(zbornice)
Če z zakonom ni določeno drugače, zbornice predlagal0
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 izpit°v
za vajence in opravljanje mojstrskih izpitov v skladu z zak°"
nom in drugimi predpisi,
- predlagajo programe izpopolnjevanja in usposabljanja Pr'"
stojnemu strokovnemu svetu,
- imenujejo svoje člane v izpitne komisije za zaključne izpit®
na nižjih in srednjih poklicnih šolah,
- opravljajo verifikacijo in vodijo registre učnih mest za
vajence in sklenjenih učnih pogodb,
- organizirajo izvajanje praktičnega dela izobraževanja za
pridobitev poklicne oziroma strokovne izobrazbe za vajenci
- opravljajo svetovalno delo in nadzor nad izvajanjem praktičnega izobraževanja vajencev,
- organizirajo medpodjetniške centre za skupni del praktik
nega izobraževanja vajencev,
- organizirajo opravljanje vmesnih preizkusov, s katerimi se
ugotavlja uspešnost praktičnega izobraževanja pri delodajalcu.
Podrobnejše določbe o verifikaciji in vodenju registra učnif1
mest ter o izbrisu iz registra predpiše minister, pristojen za
gospodarstvo.
15. člen
(sosveti)
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.
16. člen
(sindikati)
Sindikati skrbijo za uresničevanje pravic vajencev, 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)

23. člen
(višje strokovno izobraževanje)

Strokovno in razvojno delo za poklicno izobraževanje opravka zavod za poklicno in strokovno izobraževanje. Ustanovi ga
Vlada Republike Slovenije skupaj z zbornicami kot javni
zavod.

V višje strokovno izobraževanje se lahko vključi, kdor je
končal srednjo strokovno šolo, tehniško šolo, gimnazijo in
izpolnjuje druge z izobraževalnim programom določene pogoje.

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.

V višje strokovno izobraževanje se lahko vključi tudi, kdor je
opravil mojstrski izpit ali je končal srednjo poklicno šolo in
ima tri leta delovnih izkušenj ter opravi preizkus znanj iz
splošnoizobraževalnih predmetov v obsegu, ki je določen za
poklicno maturo v srednjem strokovnem izobraževanju.

'V. POGOJI ZA VKLJUČITEV

24. člen
(razpis za vpis)
Šola si mora k obsegu vpisa pridobiti soglasje ministra.
Ministrstvo, pristojno za šolstvo, na predlog šol objavi skupen
razpis za vpis v začetni letnik vsako leto, šest mesecev pred
pričetkom šolskega leta. Število prostih mest mora zagotavljati vpis za vse vajence.
Šola lahko objavi razpis prostih mest za odrasle tudi v drugih
rokih, kot je določen v prejšnjem odstavku.
25. člen
(objava učnih mest)

18. člen
(splošni pogoji)
V Poklicno oziroma strokovno izobraževanje se lahko vključi,
kdor izpolnjuje s tem zakonom in z izobraževalnim programom določene pogoje.
2 izobraževalnim programom se kot pogoj za vključitev lahko
določijo
posebna nadarjenost oziroma psihofizične sposobn
?sti, če so te potrebne za uspešno izobraževanje in opravljanje dela v določeni dejavnosti oziroma stroki.
poklicno izobraževanje izvaja delodajalec skupaj s šolo, je
Pogoj za vključitev v šolo tudi sklenjena učna pogodba.
19. člen
(nižje poklicno izobraževanje)
^a izobraževanje za pridobitev nižje poklicne izobrazbe se
' hko vključi, kdor je izpolnil osnovnošolsko obveznost in
"spešno končal najmanj sedmi razred osnovne šole ali je
j-aključil osnovnošolsko izobraževanje po prilagojenem izobraževalnem programu ter izpolnjuje druge z izobraževalnim
Programom določene pogoje.
20. člen
(srednje poklicno oziroma strokovno izobraževanje)
^ izobraževanje za pridobitev srednje poklicne in srednje
strokovne izobrazbe se lahko vključi, kdor je uspešno zaključi osnovnošolsko izobraževanje ali nižjo poklicno šolo ter
'zpolnjuje druge z izobraževalnim programom določene
Pogoje.
21. člen
(srednje pokllcno-tehniško izobraževanje)
V poklicno-tehniško izobraževanje za pridobitev srednje
strokovne izobrazbe se lahko vključi, kdor je uspešno zaključi srednjo poklicno šolo in izpolnjuje druge z izobraževalnim
Programom določene pogoje.

Zbornice objavijo vsako leto, šest mesecev pred pričetkom
šolskega leta, razpis prostih učnih mest.
Podrobnejše določbe o razpisu in izvedbi vpisa ter o razpisu
učnih mest določi minister.
26. člen
(omejitev vpisa)
Število vajencev, dijakov oziroma študentov višje šole, ki jih
šola vpiše v začetni letnik, se lahko za posamezno šolsko leto
omeji, če je število prijavljenih kandidatov bistveno večje, kot
so kadrovske in prostorske zmogljivosti šole.
Šola si mora k sklepu o omejitvi vpisa pridobiti soglasje
ministra.
27. člen
(merila za izbiro)
Merila za izbiro kandidatov se določijo z izobraževalnim programom.
Pri izbiri kandidatov se upoštevajo zlasti njihovi učni uspehi
v predhodnem izobraževanju ter znanja oziroma spretnosti, ki
so pomembne za uspešno izobraževanje oziroma opravljanje
določenega poklica.
V. VAJENCI
28. člen
(vajeniško razmerje)
Kdor se poklicno izobražuje pri delodajalcu in v poklicni šoli,
je vajenec.
Vajeniško razmerje se sklene z učno pogodbo.
29. člen
(pogoji za sklenitev)

22. člen
(poklicni tečaj)

Učno pogodbo lahko sklene, kdor je uspešno končal osnovnošolsko izobraževanje ter z zdravniškim potrdilom izkaže, da
je zdravstveno sposoben za poklic, za katerega se želi izobraževati.

V poklicni tečaj se lahko vključi, kdor je uspešno zaključil
četrti letnik gimnazije in izpolnjuje druge z izobraževalnim
Programom določene pogoje.

Učno pogodbo lahko sklene tudi, kdor ni uspešno zaključil
osnovnošolskega izobraževanja, je pa izpolnil osnovnošolsko
obveznost in je zaključil prvi letnik nižje poklicne šole.
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Mladoletnik lahko sklene učno pogodbo, če v to privoli njegov
zakoniti zastopnik.
30. člen
(pogoji za delodajalca)

- 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 vajenca)

Delodajalec lahko sklene učno pogodbo, če:
- ima ustrezne delovne prostore in opremo,
- njegovo poslovanje pretežno obsega dejavnost poklica, za
katerega se vajenec izobražuje,
- ima mojstrski izpit oziroma ima zaposlenega delavca
s takim izpitom.
Delovni prostori iz prve alinee prejšnjega odstavka se ne
zahtevajo za dejavnosti, ki se po posebnih predpisih lahko
opravljajo brez delavnic.
31. člen
(sestavine)
Učna pogodba obsega:
- priimek in ime, dan, mesec in leto rojstva, stalno bivališče
vajenca in staršev oziroma drugega zakonitega zastopnika
vajenca, če je vajenec mladoleten,
- šolsko izobrazbo vajenca,
- naziv, sedež in vrsto dejavnosti delodajalca, ki sklepa učno
pogodbo,
- naziv poklica, za katerega se bo vajenec izobraževal,
- pričetek in trajanje izobraževanja vajenca,
- obseg praktične usposobljenosti in obseg znanj, ki jih mora
delodajalec zagotoviti vajencu,
- časovno razporeditev in razčlenitev izobraževanja v času,
predvidenem v izobraževalnem programu,
- ime delavca z ustrezno strokovno izobrazbo, ki je odgovoren za izobraževanje vajenca,
- obseg izobraževalnega dela v šoli,
- pogoje, pod katerimi se učna doba podaljšuje zaradi neizpolnjenih obveznosti vajenca v šoli,
- dolžnosti in pravice vajenca,
- dolžnosti delodajalca,
- mesečno nagrado, ki jo prejema vajenec ves čas izobraževanja, med počitnicami in bolezenskim dopustom v skladu
z zakonom in kolektivno pogodbo,
- obveznosti delodajalca v primeru, če razdre učno pogodbo
v nasprotju z zakonom, ter v primeru, če vajenec razdre učno
pogodbo zaradi neizpolnjenih dolžnosti delodajalca,
- obvezo, da delodajalec ne bo obremenjeval vajenca z deli,
ki niso povezana z njegovim izobraževanjem.
32. člen
(dolžnosti delodajalca)
Dolžnosti delodajalca, ki sklene učno pogodbo, so zlasti:
- da vajencu omogoči izobraževanje za pridobitev poklicne
izobrazbe,
- da skrbi, da bo vajenec redno obiskoval šolo in druge
obvezne izobraževalne oblike,
- da vajencu poleg počitnic v skladu s tem zakonom omogoči še najmanj šest prostih delovnih dni za pripravo na
zaključni izpit,
- da vajencu redno izplačuje dogovorjeno mesečno nagrado,
- da skrbi za varnost pri delu in za zdravje vajenca,
- da vajenca seznani s predpisi o varnosti pri delu,
- da skrbi za pravilne medsebojne odnose med delavci in
vajenci,
- da izpolnjuje druge s pogodbo dogovorjene obveznosti.
33. člen
(dolžnosti vajenca)
Dolžnosti vajenca so zlasti:
- da redno izpolnjuje svoje učne obveznosti,
- da redno obiskuje pouk in druge obvezne izobraževalne
oblike.
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Praktično in teoretično izobraževanje vajenca 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 vajencu zagotovljeno v tem času najmanj 30 minut
odmora.
Vajencu, ki se izobražuje več kot devet mesecev, mora biti
zagotovljeno najmanj 8 tednov počitnic v letu.
35. člen
(vmesni preizkus)
Vajenec opravlja enkrat v času vajeniškega razmerja vmesni
preizkus praktične usposobljenosti pred strokovno komisijo
pristojne zbornice.
Vsebino in način vmesnega preizkusa določi na predlog pri"
stojne zbornice Strokovni svet Republike Slovenije za
poklicno izobraževanje.
36. člen
(pravice In obveznosti vajenca)
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 vajenca smiselno uporabljajo
določbe zakona, ki ureja delovna razmerja.
37. člen
(nagrada)
V času vajenlikega razmerja ima vajenec 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%.
38. člen
(sprememba in odpoved pogodbe)

Učna pogodba se lahko spremeni na pobudo vsake od pogodbenih strank.
Delodajalec in vajenec lahko vsak čas sporazumno odpovesta učno pogodbo, če je tako določeno v pogodbi.
39. člen
(razdrtje pogodbe)
Vajenec lahko ob vsakem času na podlagi svoje zahteve
enostransko razdre učno pogodbo.
Mladoletni vajenec lahko razdre učno pogodbo le s soglasjem staršev oziroma njegovega zakonitega zastopnika.
Delodajalec lahko razdre učno pogodbo:

~

je bila sklenjena na podlagi lažnih listin,
se vajenec brez opravičljivega razloga v osmih dneh ne
ne na učno mesto oziroma v šolo,
~ če postane vajenec duševno ali telesno nesposoben za
'*obraževanje za poklic,
če bi po zdravnikovem mnenju strokovno izobraževanje
°9rožalo vajenčevo življenje in zdravje,
~ če vajenec trajno oboli za boleznijo, ki je po zdravnikovem
Mnenju nevarna drugim delavcem,
~ če vajenec oboli za tako boleznijo, da po posebnih predpiS|
n ne bi smel opravljati poklica, za katerega se izobražuje,
~ če vajenec večkrat huje krši dolžnosti, ki so določene v 33.'
C|
enu tega zakona,
~ če je vajenec izključen iz šole.
~ 4e
Vr

Delodajalec mora svojo odločitev pisno utemeljiti.
pogodba
se razdre, če delodajalec ne izpolnjuje več pogojev
2a
Poklicno izobraževanje ali drugače ni več zmožen izpolnjevati svojih pogodbenih obveznosti.
*
40. člen
(prenehanje vajeniškega razmerja)
teniško razmerje preneha:
~ z iztekom pogodbeno določene učne dobe,
~ ko vajenec opravi zaključni izpit,
~ če se učna pogodba razdre.
41. člen
(podaljšanje vajeniškega razmerja)

Nadzor nad izpolnjevanjem pravic in obveznosti vajencev
v zvezi z izobraževanjem opravlja inšpekcija, pristojna za
šolstvo.
VI. DIJAKI SREDNJIH ŠOL TER ŠTUDENTI VIŠJIH ŠOL
45. člen
(dijak srednje šole)
Kdor se vpiše v nižjo oziroma srednjo poklicno šolo, v srednjo
tehniško oziroma drugo srednjo strokovno šolo, je dijak.
46. člen
(študent višje šole)
Kdor se vpiše v višjo strokovno šolo, je študent višje šole (v
nadaljnjem besedilu: študent).
47. člen
(vzporedno izobraževanje)
Dijak ima pravico, da se hkrati izobražuje po več izobraževalnih programih.
Če izobraževalne programe iz prejšnjega odstavka izvajata
dve ali več šol, šole z dogovorom uskladijo način izpolnjevanja obveznosti dijaka na posamezni šoli.
48. člen
(prenehanje statusa dijaka in študenta)
Status dijaka oziroma študenta preneha:

^8 se učna pogodba razdre zaradi nezmožnosti izpolnjevanja
Pogodbenih
obveznosti delodajalca, se va|enlško razmerje
a
|encu podaljša do sklenitve nove učne pogodbe, vendar
na
ldlje za eno leto.
j-a čas iz prejšnjega odstavka prevzame obveznosti iz
pogodbe
pristojna zbornica. Zbornica omogoči sklenitev
n
°ve pogodbe z drugim delodajalcem.

- za dijaka oziroma študenta zaključnega letnika 30 dni po
izteku šolskega leta,
- če se med izobraževanjem ne vpiše v naslednji letnik
v predpisanih rokih,
- če se izpiše,
- če je bil izključen,
- če je sklenil delovno razmerje ali je pridobil status zasebnika ali samostojnega podjetnika.

^ vajenec v šoli ne napreduje, se mu učna pogodba
Podaljša, vendar najdlje za eno leto.

49. člen
(podaljšanje statusa dijaka oziroma študenta)

j*nevje vajenec izkoristil pravico do podaljšanja učne pogodbe
šoli ne napreduje, se učna pogodba razdre.
42. člen
(zavarovalna doba)
^.času trajanja vajeniškega razmerja ima vajenec pravice iz
nravstvenega zavarovanja ter pokojninskega in invalidskega
avarovanja v skladu z zakonom.
Pr'spevke za pokojninsko in invalidsko zavarovanje vajencev
Prvega odstavka tega člena plačujeta država in delodajalec,
^država v celoti za prvi letnik in največ do 50% za naslednje
" delodajalec razliko do polnega zneska prispevka.

Ne glede na določbi prve in druge alinee prejšnjega člena se
lahko dijakom oziroma študentom vzporednega izobraževanja, vrhunskim športnikom, dijakom oziroma študentom, ki ne
napredujejo ali ne končajo izobraževanja zaradi starševstva,
vojaških obveznosti, izjemnih socialnih in družinskih okoliščin, motenj v razvoju ali zaradi bolezni, podaljša status dijaka
oziroma študenta največ za dve leti.
O tem odloči ravnatelj šole.
50. člen
(hltre|še napredovanje)
Dijak oziroma študent lahko napreduje in dokonča izobraževanje v krajšem času, kot je predvideno z izobraževalnim
programom. O tem odloči učiteljski zbor šole.

43. člen
(smiselna uporaba drugih določil)

51. člen
(prestop)

določbe tega zakona, ki urejajo pravice in obveznosti dijakov
prednjih
šol, se primerno uporabljajo tudi za vajence, razen
Ce
ni s tem zakonom drugače določeno.

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

Določbe
tega zakona, ki urejajo pravice in obveznosti Iz
*8leniškega razmerja, se uporabljajo tudi za dijake in štu®nte višje šole v strokovnem izobraževanju.

a

44. člen
(Inšpekcija)
[^adzor nad izvrševanjem določb tega zakona, ki urejajo va|e"Iško razmerje, opravlja inšpekcija, pristojna za delo.

Pred odločitvijo si mora ravnatelj pridobiti mnenje učiteljskega zbora.
52. člen
(ponavljanje)
Dijak oziroma študent, ki do konca šolskega leta ni opravil
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obveznosti iz izobraževalnega programa, lahko enkrat ponavlja letnik v istem izobraževalnem programu.

61. člen
(sodno varstvo pravic)

Dijak iz prejšnjega odstavka lahko v zaključnem letniku manjkajoče obveznosti opravi tudi z opravljanjem izpitov.

Zoper dokončno odločitev pristojnega organa o pridobitvi
oziroma izgubi statusa dijaka oziroma študenta se lahko
sproži upravni spor.

53. člen
(večkratno obiskovanje)

62. člen
(skupnost dijakov)

Ne glede na določbo prejšnjega člena ima dijak oziroma
študent pravico večkrat obiskovati isti letnik, če zaradi bolezni
in drugih utemeljenih razlogov, določenih v 49. členu, ni
izpolnil obveznosti iz izobraževalnega programa.

Dijaki oziroma študenti lahko organizirajo skupnost dijakov
oziroma študentov (v nadaljnjem besedilu: skupnost). Skupnost deluje na ravni šole in v oddelkih.

Ravnatelj šole lahko odloči, da dijak oziroma študent iz prejšnjega odstavka napreduje v naslednji letnik in mu določi
pogoje, ki jih mora izpolniti.

Skupnost vodi odbor, v katerem so predstavniki vseh
oddelčnih skupnosti.

54. člen
(prekinitev izobraževanja)
Dijaku oziroma študentu , ki je za več kot dve leti prekinil
izobraževanje, ravnatelj določi pogoje za nadaljevanje in
dokončanje izobraževanja, če se je izobraževalni program
bistveno spremenil.

Skupnost organizira obšolsko življenje in delo in obravnava
vprašanja, povezana z vzgojno-izobraževalnim oziroma
študijskim delom in upravljanjem ter daje organom šole
svoje predloge.
Dijaki oziroma študenti se lahko povezujejo v združenja
dijakov oziroma študentov.
VII. IZOBRAŽEVANJE ODRASLIH

55. člen
(pohvale, nagrade in drugi vzgojni ukrepi)
Šola določi merila in postopek za podeljevanje pohval,
nagrad in drugih priznanj dijakom in študentom.
56. člen
Za kršitev dolžnosti in za neizpolnjevanje obveznosti se po
določbah tega zakona in splošnih aktov šole dijaku lahko
izrečejo naslednji vzgojni ukrepi: opomin, ukor in izključitev
iz šole.
Izključitev iz šole se lahko za najtežje kršitve dolžnosti oziroma za ponavljajoče se neizpolnjevanje obveznosti izreče
tudi študentu, vendar največ za dve leti.
Podrobnejše določbe o odgovornostih dijakov in študentov,
o postopku in načinu izrekanja ukrepov ter o šolskem redu
predpiše minister.
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.
58. člen
(zdravstveno varstvo)

63. 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.
64. 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.
65. 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.

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.

Za odrasle se uporabljajo izpitni katalogi za zaključne izpite,
ki veljajo za mladino.

59. člen
(bivanje v dijaškem domu)

Kot izobraževanje odraslih se organizira tudi priprava na
mojstrski izpit.

Dijak oziroma študent, ki izpolnjuje predpisane pogoje, ima
pravico bivanja v dijaškem domu.

67. člen
(pravice In dolžnosti v Izobraževanju)

Pogoje in merila ter postopek sprejema v dijaški dom določi
minister.

Za odrasle se glede statusa, pravic in dolžnosti ter vodenja
dokumentacije In evidenc uporablja zakon, ki ureja izobraževanje odraslih.

60. člen
(prehrana)
Šola za vse dijake oziroma študente organizira vsaj en obrok
hrane dnevno.
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66. člen
(priprava na mojstrski izpit)

68. člen
(napotilo na izobraževanje)
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 izobraževanem ter druge pravice in obveznosti, določene z zakonom,
izvršilnim predpisom, kolektivno pogodbo ter pogodbo o izobraževanju.

Šola dijakom in študentom s posebnimi potrebami zagotavlja
v skladu z normativi in standardi dodatno pomoč, zagotavlja
uporabo potrebne dodatne opreme in oblikuje manj številčne
oddelke.

v

2. Preverjanje in ocenjevanje znanja ter napredovanje

»l. IZOBRAŽEVALNO DELO

1- Obseg In organizacija
69. člen
(obremenitev)
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
n
ajveč 30 ur tedensko, obseg vseh oblik izobraževalnega dela
Pa ne sme presegati 36 ur tedensko.

73. člen
(preverjanje in ocenjevanje)
S preverjanjem in ocenjevanjem znanja se ugotavlja uspešnost dijakov in študentov pri doseganju standardov znanj,
določenih s katalogi, oziroma izpolnjevanje obveznosti, določenih z izobraževalnim programom.
74. člen
(načini)
Znanje se preverja in ocenjuje pri posameznih predmetih
oziroma drugih sestavinah izobraževalnega programa, in
sicer pisno oziroma ustno ali pri izpitu, z vajami, s seminarskimi nalogami oziroma z izdelki, nastopi in na druge načine.
Učitelj dijakom omogoči sodelovanje pri načrtovanju preverjanja in ocenjevanja znanja.
Dijak oziroma študent mora biti seznanjen z oceno.

Teoretični pouk in seminarji za študente lahko obsegajo največ 25 ur tedensko, obseg vseh oblik izobraževalnega dela pa
ne
sme presegati 35 ur tedensko.

Dijaku se ob koncu pouka v šolskem letu oceni tudi doseženi
splošni učni uspeh.

70. člen
(šolsko oziroma študijsko leto)

Znanje študentov se preverja in ocenjuje z izpiti, vajami in
seminarskimi nalogami.

šolsko oziroma študijsko leto se začne 1. septembra in konča
'• avgusta naslednje leto.
Organizirano
izobraževalno delo za dijake in študente traja
n
aiveč 42 tednov v šolskem oziroma v študijskem letu.

75. člen
(napredovanje)

Razporeditev pouka, pouka proste dneve in trajanje ter razpoeaitev šolskih počitnic določi minister s šolskim koledarjem.
71. člen
(letni delovni načrt)
'zobraževalno delo se izvaja po letnem delovnem načrtu, ki
Sebuje:
~n obseg in razporeditev pouka in drugih oblik izobraževalega dela po predmetniku,
" načrt vpisa,
Pn razporeditev dijakov oziroma študentov v letnike, oddelke
skupine,
~ roke za opravljanje izpitov,
~ strokovno izpopolnjevanje učiteljev, svetovalnih in strokovnih delavcev,
" sodelovanje z drugimi šolami, z delodajalci, zbornicami,
Qr
uštvi in združenji in
" druge naloge.
j^ola lahko v letnem delovnem načrtu za dijake, ki to želijo,
; soglasju z njihovimi starši, predvidi organizirano izobraževalno delo, ki ni sestavina predmetnika.
j^ola mora dijakom in staršem v posebni publikaciji predstaviti
Pravice
in dolžnosti dijakov ter značilnosti izobraževalnega
Pr
ograma in organizacijo dela šole.
Povezne dele publikacije iz prejšnjega odstavka določi minister.
^ola vodi šolsko kroniko.
72. člen
(prilagajanje izobraževalnih programov)
^°la dijakom in študentom s posebnimi potrebami prilagodi
dajanje in trajanje izobraževalnega programa.

Dijak oziroma študent 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.
Dijak, ki je ob koncu pouka negativno ocenjen iz največ treh
predmetov, ima pravico opravljati popravne izpite.
Študent ima v šolskem letu pravico trikrat opravljati izpit iz
istega predmeta.
76. člen
(podzakonski predpis, ocenjevanje, evidence, javne listine)
Minister podrobneje predpiše način in postopek preverjanja
in ocenjevanja znanja ter obliko in vsebino javnih listin o končanem izobraževanju.
Minister predpiše izpitni red, s katerim podrobneje določi
postopek, način in pogoje za opravljanje zaključnih izpitov ter
sestavo izpitnih komisij. V postopku priprave sodeluje s pristojno zbornico.
Praktični del zaključnih izpitov za vajence in mojstrski izpit se
opravljata v skladu s tem zakonom in posebnimi predpisi.
77. člen
(pravica do ugovora)
Dijak lahko v treh dneh po prejemu letnega spričevala, študent pa v treh dneh po tem, ko je bil seznanjen z oceno pri
izpitu, predloži ravnatelju šole ugovor zoper oceno. Ravnatelj
mora v treh dneh imenovati komisijo, ki ponovno oceni znanje
dijaka oziroma študenta. V komisijo mora imenovati vsaj
enega člana, ki ni zaposlen v šoli.
Dijak lahko v treh dneh po seznanitvi z oceno pri zaključnem
izpitu predloži ravnatelju šole obrazložen ugovor zaradi kršitve predpisanega postopka pri opravljanju izpita oziroma
ugovor na oceno, če je prišlo do pisne oziroma računske
napake pri pisnem delu izpita. Ravnatelj mora v treh dneh
s sklepom ugotoviti utemeljenost ugovora. Če ugotovi, da je
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ugovor utemeljen, imenuje komisijo, ki ponovno oceni znanje
dijaka.

Evidenca iz 10. točke prvega odstavka tega člena poleg
podatkov iz tretjega odstavka tega člena obsega še:

Odločitev ravnatelja in ocena komisije sta dokončni.

- 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.

78. člen
(pravica do ugovora pri mojstrskem izpitu)
Ugovor zoper postopek pri mojstrskem izpitu se v treh dneh
po končanem izpitu predloži komisiji za ugovore, ki jo imenuje minister, pristojen za obrt.
Komisija za ugovore mora v treh dneh s sklepom ugotoviti
utemeljenost ugovora. Če ugotovi, da je ugovor utemeljen,
minister, pristojen za obrt, imenuje komisijo, ki ponovno
oceni znanie kandidata.
Odločitvi komisij sta dokončni.
79. člen
(omejitev opravljanja izpitov)
Zaključni izpiti se lahko opravljajo največ trikrat v letu.
IX. ZBIRANJE IN VARSTVO OSEBNIH PODATKOV
80. člen
(seznami evidenc z osebnimi podatki)
Šole vodijo naslednje evidence z osebnimi podatki dijakov in
študentov:

Osebne podatke iz 10. točke prvega odstavka tega člena
lahko svetovalna služba zbira v soglasju z dijakom, starši
oziroma skrbniki dijakov. Če je dijak v družini ogrožen in ga
je treba zavarovati, zadostuje soglasje dijaka.
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.
81. člen
(uporaba evidenc)
Osebni podatki vpisanih iz evidenc iz prejšnega člena se
zbirajo, obdelujejo, shranjujejo in posredujejo za potrebe
šole, dijaških domov, ministrstva, pristojnega za šolstvo, in
pristojne zbornice, v drugih primerih pa le v skladu s posebnimi predpisi.

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 vpisanega od vključitve
dokončanja izobraževanja oziroma do izpisa,
4. matično knjigo, ki obsega splošne podatke o vpisanih,
o poteku njihovega izobraževanja od vključitve do končanja
izobraževanja oziroma do izpisa,
5. evidenca podatkov o gibalnih sposobnostih in morfoloških značilnostih vpisanih,
6. zapisnike sej izpitnega odbora za zaključni izpit,
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.

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.

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.

X. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
84. člen
(stopnje izobrazbe)

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.

Nižja poklicna izobrazba ustreza I. in II. stopnji strokovne
izobrazbe po prejšnjih predpisih.

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:
gibalnih sposobnostih in morfoloških značilnostih dijaka, ki
se nanašajo na telesno višino, voluminoznost telesa, hitrost
alternativnih gibov, eksplozivno moč, koordinacijo gibanja
telesa, fizično vzdržljivosti trupa, gibljivost, mišično vzdržljivost ramenskega obroča in rok, sprintersko hitrost in vzdržljivost v submaksimalnem kontinuiranem naprezanju.
Podatki iz prejšnjega odstavka se lahko zbirajo s soglasjem
dijaka.
30/poročevalec, št. 13 - I

Pri izdelavi statističnih in drugih analiz se smejo osebni
podatki uporabiti in objaviti tako, da ni razvidna identiteta
vpisanega.
82. člen
(shranjevanje evidenc)
Evidence iz 80. člena tega zakona se trajno hranijo v skladu
s posebnimi predpisi, če ni v tem zakonu drugače določeno83. člen
(dokumentacija)

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 prejšnih predpisih.
85. člen
(postopnost uvajanja)
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.
Odločitve o poklicih, za katere se pripravljajo izobraževalni

Programi iz prejšnjega odstavka, morajo biti sprejete najkasneje v šestih mesecih po uveljavitvi tega zakona.
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.
86. člen
(pravice dijakov)
Dijaki, ki so se do uveljavitve tega zakona vpisali v vzgojnoizobraževalne programe po zakonu o usmerjemem izobraževanj (Ur. list SRS, št. 11/80, 6/83, 25/89 in 35/89), imajo pravico,
da nadaljujejo in končajo izobraževanje po teh programih,
vendar najpozneje v roku, določenem za njihovo izvedbo,
Podaljšanem za dve leti.
87. člen
(ustanovitev zavoda)
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.

mojstrskega izpita, opravljajo pa svojo dejavnost več kot pet
let, lahko sklepajo učne pogodbe, če si predhodno pridobijo
pedagoško-andragoško izobrazbo po posebnem programu,
ki ga predpiše minister.
Minister predpiše program iz prejšnjega odstavka v treh
mesecih po uveljavitvi tega zakona.
92. člen
(zavarovalna doba)
Do sprejema zakona iz prvega odstavka 42. člena tega zakona
se vajencu šteje učna doba v zavarovalno dobo tako, da se 12
mesecev vajeniškega razmerja šteje za 6 mesecev zavarovalne dobe.
Osnova za plačevanje prispevkov iz drugega odstavka 42.
člena tega zakona je mesečna nagrada vajenca, povečana za
davke in prispevke po stopnji iz 44. člena zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Uradni list RS, št. 12/92).
Osnova za plačevanje prispevkov iz drugega odstavka 42.
člena ne more biti nižja od zneska zajamčene plače.
93. člen
(podzakonski predpisi)

88. člen
(izpolnjevanje pogojev za vpis)

Podzakonski predpisi iz tega zakona se sprejmejo najkasneje
v enem letu po njegovi uveljavitvi.

Ne glede na določbe 20. do 23. člena tega zakona se v izobraževanje po posameznih programih lahko vključijo osebe, ki so
končale izobraževanje po zakonu o usmerjenem izobraževanju, in sicer:

Do sprejema predpisov, določenih s tem zakonom, se uporabljajo izvršilni predpisi, ki so veljali pred uveljavitvijo tega
zakona, če niso v nasprotju s tem zakonom, in sicer:

~ v program za pridobitev srednje poklicne in srednje strokovne izobrazbe, kdor je uspešno zaključil izobraževanje po
skrajšanem programu srednjega izobraževanja,
~ v program priprave za opravljanje mojstrskega izpita, kdor
)e uspešno končal triletni program srednjega izobraževanja,
~ v poklicni tečaj, kdor je uspešno zaključil izobraževanje po
Programih srednjega izobraževanja: naravoslovno-matema'ična
tehnologija, naravoslovno-matematična dejavnost,
s
Plošno-kulturni, družboslovno-jezikovna dejavnost, družboslovni in kulturni, učitelj, vzgojitelj predšolskih otrok, pedagoški, predšolska vzgoja,
~ v program višjega strokovnega izobraževanja, kdor je
uspešno zaključil izobraževanje po štiriletnem programu
srednjega izobraževanja ali po nadaljevalnem programu srednjega izobraževanja.
89. člen
(evidenca o maturi)
Poleg evidenc iz 80. člena šole vodijo za dijake, ki imajo
Pravico opravljati maturo po dosedanjih predpisih, tudi po
Uveljavitvi tega zakona evidenco o maturi v skladu z zakonom.
90. člen
(komisija za ugovor)
Minister, pristojen za obrt, imenuje komisijo iz prvega
odstavka 78. člena tega zakona v treh mesecih po njegovi
Uveljavitvi.
91. člen
(mojstrski Izpit)
Delodajalci, ki do dneva uveljavitve tega zakona niso opravili

- Pravilnik o preverjanju in ocenjevanju znanja v srednjem
izobraževanju (Uradni list SRS, št. 5/81, 29/85, 10/88 in 6/90),
- Pravilnik o razpisu za vpis in izvedbi vpisa v usmerjenem
izobraževanju (Uradni list SRS, št. 5/81, 6/85, 6/90 in RS, št. 9/
91-1, 7/92, 10/93 in 5/94),
- Pravilnik o šolskem koledarju za srednje izobraževanje
(Uradni list SRS, št. 22/90 in RS, št. 24/91),
- Pravilnik o pedagoški dokumentaciji in evidencah v srednjem izobraževanju (Uradni list SRS, št. 5/81, 10/88 in 6/90).
94. člen
(prenehanje pristojnosti strokovnega sveta)
Z dnem uveljavitve tega zakona prenehajo pristojnosti Strokovnega sveta Republike Slovenije za vzgojo in izobraževanje
za področje poklicnega izobraževanja (Zakon o svobodni
menjavi dela na področju vzgoje in izobraževanja, Ur.l. SRS,
št. 1/80, 25/89 in 32/89).
95. 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).
96. člen
(uveljavitev zakona)
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu
Republike Slovenije uporabljati pa se začne 1. 9. 1995.

■
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OBRAZLOŽITEV
Na 29. seji, 16. marca 1995, je Državni zbor Republike Slovenije prvič obravnaval in sprejel predlog zakona o poklicnem in
strokovnem izobraževanju. Vladi Republike Slovenije je naročil, da pripravi predlog zakona za drugo obravnavo, pri čemer
naj upošteva stališča in sklepe Državnega zbora Republike
Slovenije.

V. poglavje se skladno z odločitvijo Državnega zbora Republike Slovenije imenuje Vajenci. Skladno s tem je v vseh
členih predloga zakona besedilo »učenec v učnem razmerju«
nadomeščeno z besedo »vajenec« v ustreznem sklonu in
številu.

Predlagatelj je pri pripravi predloga zakona za drugo obravnavo proučil in upošteval mnenja in pripombe Odbora za
kulturo, šolstvo in šport in mnenje Sekretariata za zakonodajo
in pravne zadeve.

Dodan je nov 62. člen, ki daje možnost organiziranja skupnosti dijakov in skupnosti študentov višjih šol in njihovo širše
povezovanje v združenje dijakov oziroma študentov.

V obrazložitvi so predstavljeni vsebinski popravki, ne pa tudi
redakcijski popravki in jezikovne izboljšave. Zaradi preglednosti so spremembe v besedilu členov prikazane v poudarjenem tisku.
V zvezi s stališči in sklepi Državnega zbora Republike Slovenije, so za drugo obravnavo napravljene naslednje spremembe in dopolnitve:
V 2. členu so dopolnjeni cilji poklicnega in strokovnega izobraževanja, tako da je poudarjena vloga zavesti o avtonomiji
posameznika, o nacionalni ter kulturni identiteti ter zgodovini
države Slovenije, razvijanje sposobnosti za razumevanje in
izražanje v slovenskem jeziku. Razvijanja odnosa do enakopravnosti med spoloma predlagatelj ni eksplicitno vključil
med cilje, saj je v skladu s sodobno teorijo človekovih pravic
že zaobseženo v pravicah in odgovornostih človeka in državljana, pač pa je med cilje dodatno vključena odgovornost do
naravnega okolja in lastnega zdravja.
V 5. členu je natančneje določeno, da obsega zaključni izpit
teoretični in praktični del.
V 8. členu je spremenjen drugi in črtan dosedanji tretji odstavek, skladno s stališči Državnega zbora Republike Slovenije
o tem, da se pripadnikom slovenskega naroda na območjih, ki
so opredeljena kot narodno mešana ni treba obvezno učiti
italijanskega jezika, pač pa se morajo pripadniki italijanske
narodne skupnosti obvezno učiti slovenski jezik. Ker to materijo ureja tudi poseben zakon o vzgoji in izobraževanju pripadnikov italijanske in madžarske narodne skupnosti, je predlagatelj opustil urejanje v tem zakonu.
V 11. členu je jasneje določeno, da nomenklaturo poklicev za
področja, na katerih niso organizirane zbornice, predlagajo
pristojna ministrstva.
Predlagatelj je ponovno proučil vprašanje nadzora nad kvaliteto izvajanja praktičnega pouka, za katerega so v 14. členu
pristojne zbornice (oprema, strokovnost učiteljev praktičnega
pouka). Zagotovil je, da je v sedmi alinei tega člena povsem
jasno opredeljeno, da je nadzor nad izvajanjem praktičnega
izobraževanja v pristojnosti zbornic, ki tudi verificirajo učna
mesta in vodijo register učnih mest. Glede na to, da so
delodajalci najbolj zainteresirani za kvaliteto praktičnega izobraževanja, je to tudi najbolj smiselno, podobne pa so tudi
rešitve v drugih izobraževalnih sistemih.
V zakonu je tudi predvideno, da v komisijah pri zaključnih
izpitih sodelujejo predstavniki sindikatov, ki so drugi zainteresirani socialni partner za kvaliteto izobraževanja. Tudi ta rešitev je podobna v drugih izobraževalnih sistemih.
Ustreznost strokovnih delavcev v šolah in oprema šolskih
delavnic se ugotavlja v postopku verifikacije v skladu z zakonom. Nadzor nad izpolnjevanjem pogojev pa opravlja šolska
inšpekcija.
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V 37. členu je upoštevan osnovni tekst.

V 67. členu je določeno, da se za odrasle glede statusa, pravic
in dolžnosti ter vodenja dokumentacije in evidenc uporablja
zakon za izobraževanje odraslih.
V 72. členu je določeno, da se dijakom s posebnimi potrebami
prilagodi izvajanje in trajanje izobraževalnega programa, šola
pa v skladu z normativi in standardi zagotavlja tem dijakom
dodatno pomoč, oblikuje oddelke z manjšim številom dijakov
in jim zagotavlja uporabo dodatne opreme in učnega gradiva.
V 80. členu je usklajeno poimenovanje evidence o gibalnih in
morfoloških značilnostih dijakov z drugimi zakoni. Ti podatki
se zbirajo samo s soglasjem dijaka. Osmi odstavek tega člena
pa je spremenjen tako, da lahko podatke iz 10. točke prvega
odstavka zbira samo svetovalna služba, jn sicer s soglasjem
dijaka, staršev oziroma skrbnika dijaka. Če pa je treba zavarovati dijaka, ki je v družini ogrožen, zadostuje soglasje dijaka.
V prehodnih določbah je v 92. členu redakcijsko spremenjen
tretji odstavek, ki jasneje pove, da osnova za plačevanje
prispevkov ne more biti nižja od zneska zajamčene plače. Ker
se bo štelo dvanajst mesecev izobraževanja za šest mesecev
pokojninske dobe, bo torej osnova polovica zajamčene plače.
V skladu s pripombami Sekretariata za zakonodajo in pravne
zadeve je natančneje določeno, kdaj se začne zakon uporabljati.
Predlagatelj je proučil tudi druga vprašanja.
O položaju vajencev se je posvetoval s strokovnjaki z Gospodarske zbornice Slovenije in Obrtne zbornice. Ugotovil je, da
dodatne zaščite vajencev v tem zakonu ni mogoče uveljaviti.
Proučiti pa bo treba še možnosti za tako zaščito v drugih
ustreznih zakonih.
Glede določb, ki urejajo pogodbene odnose med vajencem in
delodajalcem, je treba upoštevati, da Obrtni zakon pooblašča
Obrtno zbornico Slovenije da določi vsebino učne pogodbe.
Predlog zakona o poklicnem in strokovnem izobraževanju
torej v teh členih z vidika zaščite vajenca opredeljuje nujne
sestavine učne pogodbe, ne ureja pa tega v celoti.
V zvezi s pravno naravo nomenklature poklicev kot podlage
za pripravo izobraževalnih programov je treba upoštevati, da
le-ta s predlaganim zakonom nadomešča programske zasnove, ki jih je v samoupravnem sistemu sprejemala izobraževalna skupnost, po ukinitvi samoupravnih interesnih skupnosti pa Izvršni svet Skupščine SR Slovenije oziroma Vlada
Republike Slovenije. Nomenklatura poklicev, katere sestavine
so s predlaganim zakonom določene, imajo torej povsem
enako pravno naravo kot dosedanje programske zasnove.
Poklicna matura je v predlogu zakona izrecno opredeljena kot
oblika zaključnega izpita, torej bo urejena z istim podzakonskim aktom kot drugi zaključni izpiti.

Amandmaji Vlade Republike Slovenije

naroda pa se na območjih, ki so opredeljena kot narodno
mešana, izobražujejo dvojezično.

Amandma k 2. členu:

Predlagatelj meni, da za spremembo sedanjega stanja ni
strokovno utemeljenih razlogov.

črta se drugi odstavek 2. člena.
Obrazložitev:

Amandma k 37. členu:
Drugi stavek 37. člena se spremeni tako, da se glasi:

v

Predlagatelj ocenjuje, da je z definicijo pravne nevtralnosti
zakonu o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja
Šola dovolj zaščitena pred ideološko ali kakšno drugo indoktrinacijo.

»Višina nagrade se določi v odstotku od povprečne bruto
plače v gospodarstvu Republike Slovenije in znaša najmanj...«.

Amandma k 8. členu:

Obrazložitev:

Drugi odstavek se spremeni tako, da se glasi:

Glede na to, da se je Državni zbor Republike Slovenije ob prvi
obravnavi odločil za osnovni tekst in ne za varianto, predlagatelj ocenjuje, da je treba jasneje opredeliti osnovo za določanje višine nagrade. S predlaganim amandmajem bo dosežena
tudi primerna višina nagrade za vajence.

"Na narodno mešanih območjih, kjer živita italijanska ozi°ma madžarska narodna skupnost, se v skladu s posebnim
zakonom izvaja poklicno oziroma strokovno izobraževanje
'udi v italijanskem jeziku oziroma v slovenskem in madžarskem jeziku.«

f

Doda se nov tretji odstavek, ki se glasi:
"Na narodno mešanem območju, kjer živijo pripadniki slovennaroda in pripadniki italijanske narodne skupnosti, se
Šolah s slovenskim učnim jezikom vajenci oziroma dijaki
°bvezno učijo italijanski jezik, v šolah z italijanskim učnim
lezikom pa slovenski jezik.«
s
*ega
v

tretji odstavek postane četrti.
Obrazložitev:
? Predlaganim amandmajem se ohrani sedanje stanje vzgoje
izobraževanja pripadnikov narodnih skupnosti, ki poteka za
Pripadnike italijanske narodne skupnosti v italijanskem
J©ziku, obvezno pa se učijo tudi slovenski jezik, pripadniki
slovenskega
naroda pa se na območjih, ki so opredeljena kot
n
arodno mešana, obvezno učijo italijanski jezik. Pripadniki
Madžarske narodne skupnosti in pripadniki slovenskega

Amandma k 57. členu:
57. člen se dopolni, tako da se za besedo: »športnikom« doda
besedilo:
»in dijakom oziroma študentom, ki se pripravljajo na mednarodna tekmovanja v znanju.«
Obrazložitev:
57. člen določa, da se lahko prilagodi opravljanje obveznosti
dijakov oziroma študentov, ki se vzporedno izobražujejo.
S tako določbo ne bi bilo možno prilagajanje izpolnjevanja
obveznosti za dijake oziroma študente, ki se pripravljajo na
udeležbo na mednarodnih tekmovanjih, kot so: olimpiade iz
fizike, matematike, mednarodna tekmovanja na področju
posameznih poklicnih znanj, kot so na primer tekmovanja
gostincev, kovinarjev, na področju posameznih obrti ipd. Tudi
za taka tekmovanja se morajo dijaki oziroma študenti posebej
pripravljati, da dostojno promovirajo našo državo, v času
priprav in v času udeležbe pa ne morejo opravljati vseh
obveznosti na šoli.

BELEŽKE:
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Predlog zakona o VRTCIH - EPA 936 - DRUGA OBRAVNAVA
Vlada Republike Slovenije je na 137. seji dne 6. aprila 1994
določila besedilo:
PREDLOGA ZAKONA O VRTCIH,
ki ga pošilja v drugo obravnavo in sprejem na podlagi
sklepa in stališč 29. seje Državnega zbora Republike Slovenije z dne 16/3-1994 in 187. člena poslovnika Državnega
zbora Republike Slovenije.
Hkrati
pošilja v obravnavo in sprejem amandmaje
Vlade Republike Slovenije k predlogu zakona o vrtcih
- 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,
- mag. Teja VALENCIČ, državna sekretarka v Ministrstvu
za šolstvo in šport,
- dr. Pavel ZGAGA, državni sekretar v Ministrstvu za
šolstvo in šport.

Predlog zakona o vrtcih
■- temeljne določbe
1. člen
Ta zakon ureja predšolsko vzgojo, ki jo izvajajo javni in
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 ust
varjanje pogojev za razvoj otrokovih telesnih in duševnih
sposobnosti.
3. člen
(načela predšolske vzgoje v vrtcih)
Predšolska vzgoja v vrtcih je sestavni del sistema vzgoje in
izobraževanja in poteka po načelih:
- demokratičnosti,
- pluralizma,
- avtonomnosti, strokovnosti in odgovornosti zaposlenih,
- enakih možnosti za otroke in starše, upoštevaje različnosti
med otroki,
- pravice do izbire in drugačnosti in
- ohranjanja ravnotežja med raznimi vidiki otrokovega telesnega in duševnega razvoja.
4. člen
(cilji predšolske vzgoje)
Cilji predšolske vzgo|e v vrtcih so:
- razvijanje sposobnosti razumevanja in sprejemanja sebe
in drugih,
- razvijanje sposobnosti za dogovarjanja, upoštevanje
različnosti in sodelovanje v skupinah,
- razvijanje sposobnosti prepoznavanja čustev in spodbujanje čustvenega doživljanja in izražanja,
- negovanje radovednosti, raziskovalnega duha, domišljije
in intuicije ter razvijanje neodvisnega mišljenja,
- spodbujanje jezikovnega razvoja za učinkovito in ustvarjalno uporabo govora, kasneje pa tudi branja in pisanja,
- spodbujanje umetniškega doživljanja In izražanja,
- posredovanje znanj z različnih področij znanosti in iz
vsakodnevnega življenja,
- spodbujanje telesnega In gibalnega razvoja,
- razvijanje samostojnosti pri higienskih navadah in pri
skrbi za zdravja.
5. člen
(jezik)
V vrtcih se pri vzgojnem delu uporablja slovenski jezik.

V vrtcih na narodno mešanih območjih, kjer živijo pripadniki
slovenskega naroda in pripadniki italijanske narodne skupnosti, se slovenski otroci seznanjajo z italijanskim jezikom,
otroci italijanske narodne skupnosti pa s slovenskim jezikom.
V vrtcih na narodno mešanih območjih, kjer živijo pripadniki
slovenskega naroda in pripadniki madžarske narodne skupnosti, se v skladu s posebnim zakonom pri vzgojnem delu
uporabljata slovenski in madžarski jezik.
6. člen
(uresničevanje pravic manjšin)
Uresničevanje posebnih pravic italijanske in madžarske
narodne skupnosti v Republiki Sloveniji na področju predšolske vzgoje ureja poseben zakon.
7. člen
(pravice romske skupnosti)
Predšolska vzgoja otrok Romov se izvaja v skladu s tem
zakonom in drugimi predpisi.
8. člen
(otroci s posebnimi potrebami)
Otroci s posebnimi potrebami po tem zakonu so otroci
z motnjami v duševnem razvoju, slapi in slabovidni, gluhi in
naglušni, otroci z govornimi motnjami, otroci z ovirami pri
gibanju ter otroci z motnjami vedenja in osebnosti, ki potrebujejo prilagojeno izvajanje programov za predšolske
otroke z dodatno strokovno pomočjo ali prilagojene programe.
Predšolska vzgoja za otroke s posebnimi potrebami se izvaja
v skladu s tem zakonom in drugimi predpisi.
9. člen
(pravica do izbire programov)
Starši imajo pravico izbrati programe predšolske vzgoje za
svoje otroke v javnem in zasebnem vrtcu.
10. člen
(zagotavljanje vključevanja otrok v programe javne službe)
Kadar v kraju bivanja ni vrtca, ki izvaja javno službo, oziroma
vrtec nima prostih mest, starši pa izrazijo interes za vključitev
v vrtec tolikšnega števila otrok, da bi se v skladu s standardi in
normativi oblikoval en oddelek, je lokalna skupnost dolžna
najkasneje v 30 dneh začeti postopek za zagotovitev dodatnih
prostih mest v javnem vrtcu ali razpisati koncesijo.
11. člen
(predstavitev programov vrtca)
Vrtec mora staršem v posebni publikaciji predstaviti programe, ki jih izvaja, njihove cilje, vsebine in metode dela.
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Zasebni vrtec mora v publikaciji objaviti tudi mnenje Strokovnega sveta Republike Slovenije za splošno izobraževanje
o ustreznosti programov.
Obvezne dele publikacije določi minister.

Za vzgojo na območjih s posebnimi razvojnimi problemi,
narodno mešanih območjih ter za vzgojo otrok Romov se
sprejmejo posebni normativi in standardi.
15. člen
(starostna obdobja)

II. ORGANIZACIJA IN VSEBINA PREDŠOLSKE VZGOJE
V VRTCIH

Predšolska vzgoja v vrtcih poteka v dveh starostnih obdobjih:

12. člen
(programi za predšolske otroke)

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

Programe za predšolske otroke, ki jih izvajajo javni vrtci,
sprejme Strokovni svet Republike Slovenije za splošno izobraževanje.

16. člen
(oddelki)

Program za predšolske otroke obsega:

Vzgojno delo v vrtcu poteka v oddelkih.

-

Otroci so razporejeni v starostno homogene, heterogene ali
kombinirane oddelke.

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

Izvajalce programov za predšolske otroke določi lokalna
skupnost.
13. člen
(sprejemanje programa zasebnega vrtca)
V zasebnem vrtcu določi program za predšolske otroke ustanovitelj oziroma pristojni organ vrtca v skladu z aktom o ustanovitvi.
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.
14. 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, celodnevno 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.

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.
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.
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.
Krajši program lahko izvaja vzgojitelj.
Podrobnejša določila o številu otrok, vključenih v oddelke,
določi minister, pristojen za predšolsko vzgojo.
18. člen
(vzgojnovarstvene družine)
Vrtec lahko organizira vzgojo in varstvo otrok tudi v vzgojno
varstveni družini. Ta oblika vzgoje in varstva se izvaja na
domu in jo lahko opravlja vzgojitelj ali pomočnik vzgojitelja,
ki je zaposlen v vrtcu, ali zasebni vzgojitelj.

Dnevni in poldnevni programi so namenjeni otrokom od
prvega leta starosti do vstopa v šolo in obsegajo vzgojo,
varstvo in prehrano otrok.

Za otroke prvega starostnega obdobja lahko to obliko vzgoje
in varstva opravljajo osebe iz prejšnjega odstavka, ki izpolnjujejo pogoje za vzgojitelja ali pomočnika vzgojitelja, za
otroke drugega starostnega obdobja pa tiste, ki izpolnjujejo
pogoje za vzgojitelja, če imajo v skladu z normativi in standardi zagotovljen prostor in opremo.

Krajši programi so namenjeni otrokom od tretjega leta starosti do vstopa v šolo in obsegajo vzgojo, varstvo, lahko pa tudi
prehrano otrok.

Vrtec sklene z zasebnim vzgojiteljem Iz prejšnjega odstavka
pogodbo na podlagi predhodno objavljenega javnega razpisa.

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.

Za pogodbo Iz prejšnjega odstavka tega člena se smiselno
uporabljajo določila Zakona o organizaciji in financiranju
vzgoje In izobraževanja, ki urejajo pogodbo o koncesiji.

Normativi in standardi določajo delovno obveznost strokovnih delavcev, merila za oblikovanje oddelkov, merila za oblikovanje svetovalne službe, administrativno-računovodske
in tehnične službe, pogoje za kadrovsko zasedbo, prostor in
opremo ter merila za vrednotenje materialnih stroškov v vrtcih, ki izvajajo javno službo.
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Podrobnejša določila v zvezi z vzgojnovarstvenimi družinami
določi minister, pristojen za predšolsko vzgojo.
19. člen
(vpis in sprejem otrok)
Javni vrtec vpisuje in sprejema otroke v svoje programe na
podlagi prijav vse leto.

će je v vrtec vpisanih več otrok, kot je v vrtcu prostih mest,
odloča o sprejemu komisija za sprejem otrok.

odstavka prejšnjega člena ali če ji je s pravnomočno odločbo
prepovedano opravljanje te dejavnosti.

Sestavo in način dela komisije iz prejšnjega odstavka ter
kriterije za sprejem otrok v vrtec določi svet vrtca v soglasju
z ustanoviteljem. Komisijo imenuje ravnatelj.

Ministrstvo, pristojno za predšolsko vzgojo, vodi evidenco
oseb, ki jim je bilo prepovedano občasno varovanje otrok na
domu, s čimer se prepreči možnost, da bi te osebe ponovno
varovale otroke.

Starši morajo ob sprejemu otroka v vrtec priložiti potrdilo
pediatra 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 s posebnimi potrebami.
20. člen
(letni delovni načrt)

Evidenca vsebuje:
- ime, priimek in naslov,
- datum rojstva,
- pravno podlago za prepoved opravljanja občasnega varovanja otrok na domu.
Podatki iz te evidence so trajni.
IV. FINANCIRANJE

Organizacijo in podrobno vsebino življenja in dela vrtca
določi vrtec z letnim delovnim načrtom, ki ga sprejme svet
vrtca.
2 letnim delovnim načrtom se določi organizacija in obratovalni čas vrtca, programi vrtca, vzgoja in varstvo otrok v vzgojno-varstvenih družinah, razporeditev otrok v oddelke, delo
strokovnih in drugih delavcev v vrtcu, sodelovanje s starši,
sodelovanje z vzgojno-izobraževalnimi, zdravstvenimi in drugimi organizacijami, mentorstvo pripravnikom, aktivnosti za
vključevanje vrtca v okolje, sodelovanje s šolami, ki izobražujejo delavce za potrebe vzgoje predšolskih otrok, program
strokovnega izpopolnjevanja delavcev vrtca, program dela
strokovnih organov vrtca ter kadrovske, materialne in druge
Pogoje, potrebne za uresničitev vzgojnega procesa.
Ml. OBČASNO VAROVANJE OTROK NA DOMU
21. člen
(pogoji)
Vrtec lahko organizira občasno varovanje otrok na domu.
Občasno varovanje otrok na domu lahko opravljajo vzgojitelji,
Pomočniki vzgojiteljev, svetovalni delavci vrtca (v nadaljnjem
besedilu: strokovni delavci) in zunanji sodelavci.
Zunanji sodelavci so lahko osebe, ki obvladajo slovenski
jezik in imajo najmanj srednjo izobrazbo.

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

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

24. člen
(finančni nadzor)
Porabo javnih sredstev v vrtcih nadzoruje Računsko sodišče
Republike Slovenije.
Namensko porabo javnih sredstev v vrtcih nadzoruje organ
šolske inšpekcije.
25. člen
(presežek)
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.
Merila za delitev presežka prihodkov nad odhodki določi
minister.

S strokovnimi delavci in zunanjimi sodelavci vrtec sklene
Pogodbo, s katero se urejajo medsebojne pravice in obveznosti.

UIVII
(sredstva lokalne skupnosti)

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.

Iz proračuna lokalne skupnosti se za razliko 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.

Podrobnejše pogoje v zvezi z občasnim varovanjem otrok na
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.
Evidenca oseb, ki občasno varujejo otroke na domu, vsebuje:
- ime, priimek, naslov in številko telefona, pri katerem je
oseba dosegljiva,
- datum rojstva,
- spol,
- formalno izobrazbo,
- posebna znanja.
Oseba, ki občasno varuje otroke na domu, se izbriše iz evidence po prenehanju veljavnosti pogodbe iz četrtega

Sredstva iz prejšnjega odstavka tega člena zagotavlja lokalna
skupnost, v kateri imajo otrokovi starši stalno prebivališče.
V proračunu lokalne skupnosti 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 v skladu z normativi in standardi
zagotavljajo sredstva za:
- oddelke vrtcev v bolnišnicah, katerih dejavnost je namenjena območju države,
- oddelke predšolske vzgoje v zavodih za vzgojo in izobraževanje otrok s posebnimi potrebami, katerih ustanovitelj je
država,
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- plačilo višjih stroškov dvojezičnih oddelkov za otroke itali
janske in madžarske narodnosti ter za oddelke otrok Romov,
- del sredstev za investicije v nepremičnine in opremo na
narod no mešanih območjih.
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 s posebnimi potrebami je
cena programa za druge enako stare otroke.
29. člen
(določitev cene programov)
Cene programov iz prejšnjega člena na predlog vrtca določi
ustanovitelj oziroma koncedent.
30. člen
(dohodkovni razredi)
Višina plačila staršev se določi na podlagi lestvice, ki starše
razvršča v dohodkovne razrede glede na dohodek na družinskega člana v primerjavi s povprečno plačo na zaposlenega
v Republiki Sloveniji. Starši lahko plačajo največ 60 % cene
programa, v katerega je otrok vključen.

34. člen
(pogodba o financiranju)
Financiranje in obveznosti zasebnega vrtca se podrobneje
uredijo s pogodbo.
3. Razvoj dejavnosti
35. člen
Za dejavnost predšolske vzgoje se iz sredstev državnega
proračuna zagotavljajo:
- 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.
V. POVEZOVANJE V SKUPNOSTI
36. člen
(povezovanje zavodov v skupnosti)

Plačila storitve so oproščeni tisti starši, katerih dohodek na
družinskega člana ne presega 30 % povprečne plače
v Republiki Sloveniji.

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

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

VI. ZAPOSLENI V VRTCU

31. člen
(izvršilni predpis)

37. člen
(Izobrazbeni pogoji)

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

Vzgojno dejavnost v javnem vrtcu opravljajo: vzgojitelj,
pomočnik vzgojitelja, svetovalni delavec, organizator zdravstveno higienskega režima, organizator prehrane in drugi.

2. Zasebni vrtci

Vzgojitelj v razvojnem oddelku, ki Izvaja prilagojen program
za predšolske otroke s posebnimi potrebami, mora Imeti
stopnjo izobrazbe, predpisano za vzgojitelja predšolski!)
otrok In specialno pedagoško izobrazbo.

32. člen
(pogoji za financiranje)
Zasebnim vrtcem pripadajo sredstva iz proračuna lokalne
skupnosti, če izpolnjujejo naslednje pogoje:
- 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 85 % sredstev, ki jih lokalna skupnost za plače in materialne stroške
zagotavlja na otroka v javnem vrtcu.
Obveznost lokalne skupnosti se izračuna iz povprečnega
obsega sredstev, ki jih lokalna skupnost 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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V oddelku vrtca, v katerega so vključeni tudi otroci s posebnimi potrebami, lahko opravlja vzgojno delo poleg vzgojitelja predšolskih otrok tudi vzgojitelj s specialno pedagoško
izobrazbo.
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:
- srednjo strokovno izobrazbo, pridobljeno po izobraževalnem programu za področje predšolske vzgoje ali
- zaključen četrti letnik gimnazije in opravljen poklicni tečaj
za delo s predšolskimi otroki.
Svetovalni delavci morajo imeti visokošolsko izobrazbo
ustrezne smeri in pedagoško Izobrazbo.
Organizator zdravstveno higienskega režima in organizator
prehrane morata imeti najmanj višjo strokovno izobrazbo
ustrezne smeri.

38. člen
(obveznost vzgojitelja in pomočnika vzgojitelja)
Delovna obveznost vzgojitelja obsega pripravo na vzgojno
delo, načrtovanje in izvajanje vzgojnega dela, delo s starši ter
sodelovanje pri organizaciji življenja in dela v vrtcu.
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.
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.
VII. ZBIRANJE IN VARSTVO OSEBNIH PODATKOV
39. člen
(uporaba predpisov o varstvu osebnih podatkov)
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.
a) Zbirke podatkov
40. člen
(zbirke podatkov v vrtcu)

- družinsko in socialno anamnezo,
- razvojno anamnezo,
- diagnostične postopke,
- postopke strokovne pomoči,
- strokovna mnenja drugih institucij: centrov za socialno
delo, zdravstvenih institucij, svetovalnih centrov oziroma
vzgojnih posvetovalnic.
Osebni podatki se zbirajo po presoji svetovalne službe za
tiste otroke, ki potrebujejo strokovno svetovanje oziroma
pomoč, z namenom preventivnega delovanja in zagotavljanja primernega vzgojnega pristopa.
Osebni podatki iz prvega odstavka se zbirajo v soglasju
s starši oziroma skrbniki otrok, razen v primeru, ko je otrok
v družini ogrožen in ga je potrebno zavarovati.
Svetovalni delavci so podatke iz prvega odstavka tega
člena dolžni varovati kot poklicno skrivnost. Te podatke so
kot poklic no skrivnost dolžni varovati tudi drugi strokovni
delavci, ki so jim podatki posredovani zaradi narave njihovega dela.
44. člen
(način zbiranja podatkov)
Osebni podatki se zbirajo neposredno od posameznika, na
katerega se nanašajo.
c) Shranjevanje zbirk
45. člen
(rok hrambe)

Za izvajanje predšolske vzgoje, za spremljanje dejavnosti in
statistične namene vrtci vodijo naslednje zbirke podatkov:
1. evidenco vpisanih in vključenih otrok,
2. evidenco plačil staršev,
3. evidenco otrok, ki potrebujejo svetovanje oziroma pomoč,
4. evidenco oseb, ki občasno varujejo otroke na domu.

Podatki iz evidenc iz prve in tretje točke 40. člena se izbrišejo
eno leto po izstopu otroka iz vrtca.
Podatki iz evidence iz druge točke 40. člena se izbrišejo po iz
polnitvi namena, zaradi katerega so bili zbrani.

b) Vsebina in namen posameznih zbirk
41. člen
(evidenca vpisanih in vključenih otrok)
Evidenca vpisanih in vključenih otrok vsebuje:
- ime, priimek in prebivališče otroka in staršev,
- datum rojstva in spol otroka,
~ naslov, telefonska številka osebe, ki je dosegljiva vzgojitelju
v času otrokovega bivanja v vrtcu,
- zdravstvene posebnosti, katerih poznavanje je nujno za
otrokovo varnost in za delo z otrokom.
Vrtec zbira osebne podatke o otroku zaradi ustreznega dela
z otroki pri izvedbi programov in zaradi sodelovanja s starši.
42. člen
(evidenca plačil staršev)
Evidenca plačil staršev vsebuje podatke o:
- dohodkih in prejemkih družinskih članov,
- številu družinskih članov,
- plačilu staršev.

46. člen
(shranjevanje dokumentacije)
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.
č) Varovanje zbirk
47. člen
(varstvo podatkov)
Vrtec lahko posreduje podatke iz zbirk podatkov ministrstvu,
pristojnemu za predšolsko vzgojo, za izvajanje njegovih
z zakonom določenih nalog.
Vrtec 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.

Vrtec zbira te podatke zaradi določitve plačil in evidence
plačevanja.
Vrtec zbira podatke iz prve in druge alinee prvega odstavka
tega člena samo za tiste starše, ki uveljavljajo subvencijo
k plačilu vrtca.
43. člen
(evidenca otrok, ki potrebujejo svetovanje oziroma pomoč)
Evidenca otrok, ki potrebujejo svetovanje oziroma pomoč,
vsebuje:

48. člen
(izvršilni predpis)
Podrobnejša navodila o načinu zbiranja podatkov, o delavcih
vrtca, ki so pooblaščeni za uporabo osebnih podatkov, vsebovanih v posameznih evidencah, o načinu evidentiranja uporabe 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.
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VIII. NADZOR
49. 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
50. 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:
- 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
v skladu 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 lokalne skupnosti,
sredstva za izvajanje dejavnosti iz druge, tretje in četrte alinee
iz proračunov lokalnih skupnosti in države, sredstva za izvajanje dejavnosti iz pete alinee prejšnjega odstavka pa iz državnega proračuna.
51. člen
(pogoji za financiranje zasebnih vrtcev)
Ne glede na določile 32. člena tega zakona pripada zasebnemu vrtcu za posameznega otroka tri leta po uveljavitvi tega
zakona 100% sredstev, ki jih lokalna skupnost za plače in
materialne stroške zagotavlja na otroka v javnem vrtcu.
52. 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.
53. člen
(varuhi)
Delavci na delovnem mestu varuha ali vzgojitelja, 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.
54. člen
(svetovalni delavci)
Svetovalni delavci, ki so izpolnjevali pogoje za opravljanje
svetovalnega dela v vrtcu do uveljavitve tega zakona, lahko še
naprej opravljajo delo svetovalnega delavca po tem zakonu.
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55. člen
(organizator prehrane 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 aii higiene, še naprej opravljajo svo)6
delo.
56. člen
(določitev programov)
Strokovni svet Republike Slovenije za splošno izobraževanje
določi programe za predšolske otroke najkasneje v dveh letih
po uveljavitvi tega zakona.
57. 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.
58. člen
(postopno zniževanje števila otrok v oddelkih)
Število otrok v oddelkih se postopoma zmanjšuje tako, da je
s 1. 9. 1997 v oddelek prvega starostnega obdobja vključenih
največ 14 otrok in v oddelek drugega starostnega obdobja
največ 24 otrok.
S 1. 9. 2000 je v oddelek prvega starostnega obdobja lahko
vključenih največ 12 otrok in v oddelek drugega starostnega
obdobja največ 22 otrok.
59. člen
(kadri)
Drugi odstavek 17. člena tega zakona se prične uporabljati
s 1. 9. 1997.
60. člen
(podzakonski predpisi)
Minister izda podzakonske predpise najkasneje v letu dni po
uveljavitvi tega zakona.
Do sprejema podzakonskih predpisov, določenih s tem
zakonom, se uporabljajo podzakonski predpisi, ki so veljali
pred uveljavitvijo tega zakona, če niso v nasprotju s tem
zakonom, in sicer:
- Določbe Samoupravnega sporazuma o uresničevanju
socialno-varstvenih pravic (Ur.l.SRS, št. 27/89);
- Pravilnik o največjem dopustnem številu otrok v oddelkih
vzgojno-varstvenih organizacij ter o spremstvu otrok (Ur. ISRS, št. 20/80 in 16/81);
- Pravilnik o pedagoški dokumentaciji v vzgojno-varstvenih organizacijah (Ur. I. SRS, št. 20/80);
- Sklep o sprejemu vsebine priprave otrok za osnovno šolo
(Ur. I. SRS, št. 22/81), ki preneha veljati 1. 9. 1999;
- Sklep o vzgojnem programu za vzgojo in varstvo predšolskih otrok jugoslovanskih državljanov slovenske narodnosti
na začasnem delu v tujini (Ur. I. SRS, št. 32/80).

- Standardi in normativi za družbeno vzgojo predšolskih
otrok.
61. člen
(prenehanje veljavnosti zakona)
2 dnem uveljavitve tega zakona preneha veljati Zakon o vzgoji
in varstvu predšolskih otrok (Ur. I. SRS, št. 5/80). razen
določb, ki se nanašajo na pripravo na osnovno šolo (drugi

odstavek 11. člena, 13., 14., 31. in 42. člen), ki prenehajo
veljati 1.9.1999;
62. člen
(veljavnost zakona)
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu
Republike Slovenije.

OBRAZLOŽITEV
i.
Državni zbor Republike Slovenije je na 29. seji dne 16. marca
1995 v prvi obravnavi sprejel predlog Zakona o vrtcih kot
primerno osnovo za pripravo besedila predloga zakona za
drugo obravnavo. Vladi Republike Slovenije je ob tem naročil,
naj upošteva sklepe in stališča iz prve obravnave predloga
zakona v Državnem zboru Republike Slovenije.
Predlagatelj je pri pripravi besedila za drugo obravnavo upošteval sklepe in stališča Državnega zbora ter ponovno proučil
pripombe iz razprave. V obrazložitvi so predstavljene dopolnjene in nove rešitve, posebej pa so obravnavana tudi tista
vprašanja, pri katerih je bilo predlagatelju naročeno, da jih
ponovno pretehta.
V besedilu členov so zaradi preglednosti v poudarjenem tisku
prikazane tako vsebinske spremembe kot tudi redakcijski
popravki in jezikovne izboljšave.
II.
1. Predlagatelj je posebej proučil ustreznost določb, ki se
nanašajo na urejanje pravic pripadnikov italijanske in madžarske narodne skupnosti in pri tem ugotovil, da sta obe določbi
skladni z Zakonom o uresničevanju posebnih pravic pripadnikov italijanske in madžarske narodnosti na področju vzgoje in
izobraževanja (Ur. I. SRS, št. 12/82).
Ker na območjih, kjer živi italijanska narodna skupnost, delujejo poleg vrtcev, v katerih poteka vzgojno delo v slovenskem
jeziku, tudi vrtci, v katerih poteka vzgojno delo samo v italijanskem jeziku, drugi odstavek tega člena temu dejstvu primerno
opredeljuje, da se otroci italijanske narodne skupnosti seznanjajo s slovenskim jezikom in obratno, tako kot je to doslej
urejal Zakon o vzgoji in varstvu predšolskih otrok (Ur. I. SRS,
št. 5/80). Na območjih, kjer živi madžarska narodna skupnost,
pa so se uveljavili in uspešno delujejo dvojezični vrtci, zato je
v tretjem odstavku tega člena povzeto sedanje stanje, zakon
pa določa, da se pri vzgojnem delu uporabljata slovenski in
madžarski jezik, tako kot je to doslej urejal Zakon o vzgoji in
varstvu predšolskih otrok (Ur. I. SRS, št. 5/80).
2. Predlagatelj je ponovno proučil določilo o izvajanju vzgojnih programov po posebnih pedagoških načelih (četrti odstavek 13. člena). Pedagogike, ki temeljijo na posebnih pedagoških načelih, imajo v svetu že dolgoletno tradicijo in so v tem
času oblikovale svoja posebna združenja, zato predlagatelj
meni, da so te asociacije strokovno primerne, da se opredelijo
o ustreznosti posameznih programov. Strokovni svet Republike Slovenije za splošno izobraževanje je v postopku dajanja pozitivnega mnenja zasebnemu vrtcu vezan le na ugotovitev, da je program, ki ga želi vrtec izvajati, priznalo ustrezno
mednarodno združenje.
3. Predlagatelj je ponovno proučil možnost, da se za pomočnika vzgojitelja kot obvezna predpiše pedagoška izobrazba.
Program izobraževanja za področje predšolske vzgoje, ki bo
potekal na srednji strokovni šoli, bo obsegal vsa znanja, ki
bodo posamezniku z zaključnim izpitom na tej šoli dala poklic
in s tem možnost za začetek dela. Spremenjena druga alinea
petega odstavka 37. člena pa bo absolventom gimnazij omogočila, da si bodo dodatna znanja, potrebna za delo s predšolskimi otroki pridobili na poklicnem tečaju.

4. Predlagatelj je pri pripravi besedila upošteval sklep
Državne-ga zbora Republike Slovenije, da prouči možnost
dodeljevanja koncesije zasebnim vzgojiteljem. Predlagatelj
ugotavlja, da to omogoča predlog zakona o organizaciji in
financiranju vzgoje in izobraževanja v 72. členu, zato te
določbe v predlog zakona o vrtcih ni treba vnašati.
5. V zvezi s stališčem, da mora zakon vsebovati opredelitev,
da je predšolska vzgoja lokalna zadeva javnega pomena, je
predlagatelj po ponovnih konzultacijah ugotovil, da Zakon
o lokalni samoupravi v peti alinei drugega odstavka 21. člena
že določa, da je predšolsko varstvo naloga občine, predlog
zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja
pa skupaj s predlogom zakona o vrtcih in v skladu s to
določbo opredeljuje pristojnosti lokalne skupnosti oziroma
države glede posameznih segmentov dejavnosti predšolske
vzgoje, kot so ugotavljanje pogojev za opravljanje te dejavnosti, način upravljanja in financiranja.
6. Predlagatelj je ponovno proučil tudi možnost, da se
v Zakon o vrtcih vnesejo določbe, ki bi določale obveznost
države za financiranje javnih vrtcev in vrtcev s koncesijami
v ekonomsko šibkih občinah. Ker je to predmet urejanja
Zakona o financiranju občin, ki v poglavju pod naslovom
»Financiranje nalog občine« v 20. členu določa, da so sredstva za izvajanje dejavnosti otroškega varstva v sklopu njenih
nujnih nalog oziroma zagotovljene porabe, teh določb ni
smiselno vnašati v Zakon o vrtcih. Višino sredstev za zagotovljeno porabo na področju predšolske vzgoje ugotavlja Mini' strstvo za finance na podlagi meril, ki jih določi Ministrstvo za
šolstvo in šport.
7. Predlagatelj je pri pripravi zakona za drugo branje ponovno
proučil možnost, da se v zakonu uredi način javnega financiranja neprofitnih organizacij (društva, ustanove), ki skrbijo za
različne oblike vzgoje in izobraževanja predšolskih otrok. Ta
možnost je dana, če kateri od navedenih subjektov ustanovi
vrtec. Predlog zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in
izobraževanja določa kot možne ustanovitelje javnih vrtcev
lokalno skupnost oziroma državo in kot ustanovitelje zasebnih vrtcev domače in tuje fizične ter pravne osebe. To pomeni,
da lahko vrtec ustanovi vsak subjekt, ki mu zakon priznava
katerega od navedenih statusov.
8. Predlagatelj je ponovno proučil določbe 37. in 52. člena, ki
urejajo izobrazbene pogoje vzgojiteljev. V 52. členu (v
poglavju o prehodnih določbah) je omogočeno vsem vzgojiteljem, ki na podlagi sedaj veljavne zakonodaje izpolnjujejo
pogoje za opravljanje tega dela, da lahko še naprej opravljajo
to delo. Drugačna rešitev od predlagane bi pomenila, da bi
bilo delavcem, ki so dosedaj uspešno opravljali svoje delo,
odvzeta možnost opravljanja njihovega poklica. Prav tako
predlagana zakonska rešitev ne izenačuje srednje in višje
izobrazbe, saj Zakon o razmerjih plač v javnih zavodih, državnih organih in v organih lokalnih skupnosti (Ur.l. RS, št. 18/94)
delovno mesto vzgojitelja s končano srednjo šolo vrednoti
z osnovnim količnikom 2,50, delovno mesto vzgojitelja s končano višjo šolo pa z osnovnim količnikom 2,75. Za delavce na
delovnih mestih vzgojiteljev, ki sedaj ne izpolnjujejo vseh
predpisanih pogojev za opravljanje tega dela, pa predlog
zakona določa, da bodo lahko opravljali dela pomočnika
vzgojitelja, če imajo končano štiriletno srednjo šolo in pet let
delovnih izkušenj v predšolski vzgoji.
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9. Predlagatelj je proučil mnenje Sekretariata za zakonodajo
in pravne zadeve o možnosti sklenitve delovnega razmerja
s strokovnimi delavci, ki bodo opravljali občasno varovanje
otrok na domu (21. člen). Pri tem ugotavlja, da ta določba to
omogoča že sedaj, zato je v tem smislu ni potrebno dopolnjevati.
10. Predlagatelj je proučil tudi možnost, da bi se nižji normativi o številu otrok v oddelku v celoti uveljavili do leta 1997.
Predlagatelj ugotavlja, da bi upoštevanje tega predloga zahtevalo povečan obseg sredstev in dodatne prostorske kapacitete v vrtcih, ki se bodo sprostile šele z uveljavitvijo novega
osnovnošolskega sistema, ki predvideva zgodnejši vstop
otrok v šolo.
11. V zvezi s pripombo Sekretariata za zakonodajo in pravne
zadeve, da so v prehodnih določbah posamezni roki neobrazloženo dolgi, je predlagatelj ugotovil, da so te določbe medsebojno usklajene z roki, ki jih določata predlog zakona
o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja ter predlog zakona o osnovni šoli in jih ni mogoče spremeniti.
III.
Ob upoštevanju stališč in sklepov Državnega zbora Republike
Slovenije ter v skladu z njimi tudi stališč drugih zainteresiranih predlagateljev so v besedilo predloga zakona za drugo
obravnavo vključene naslednje konkretne spremembe in dopolnitve:
Na predlog Državnega zbora je predlagatelj za 3. členom
dodal novi 4. člen, ki opredeljuje cilje predšolske vzgoje
v vrtcih.
V 10. členu je v skladu s sprejetim stališčem Državnega zbora
črtana varianta.
Državni zbor je predlagatelju naložil, naj v predlog zakona za
drugo obravnavo vgradi mehanizme, ki bodo zagotovili enak
nacionalni standard v vrtcih po vsej državi, tudi na demografsko ogroženih območjih. Predlagatelj je to stališče upošteval
tako, da je ustrezno dopolnil 14. in 18. člen zakona, ki urejata
vzgojnovarstvene družine. Pri tem je 14. členu dodan novi
šesti odstavek, ki določa sprejem posebnih normativov in
standardov za predšolsko vzgojo na območjih s posebnimi
razvojnimi potrebami, narodno mešanih območjih in za
vzgojo Romov.
V celoti je črtan 16. člen predloga za prvo obravnavo, ker je
to sedaj predmet urejanja v predlogu zakona o usmerjanju
otrok s posebnimi potrebami.
Iz istega razloga kot 14. člen ter ob upoštevanju stališča
Državnega zbora, da je treba v zakon vnesti možnost dodelitve koncesije za varstvo otrok na domu, je spremenjen tudi 18.
člen in sicer tako, da omogoča organiziranje vzgoje in varstva
otrok v vzgojnovarstvenih družinah tudi za otroke drugega
starostnega obdobja. To obliko vzgoje in varstva na domu
lahko opravlja vzgojitelj ali pomočnik vzgojitelja, ki je zaposlen v vrtcu, kot bistvena novost te določbe pa je vnešena
možnost, da to obliko lahko izvaja tudi zasebni vzgojitelj. Za
otroke prvega starostne ga obdobja to obliko vzgoje in varstva opravlja pomočnik vzgojitelja ali vzgojitelj, za otroke
drugega starostnega obdobja pa vzgojitelj ali zasebni vzgojitelj, ki izpolnjuje pogoje za vzgojitelja. Z zasebnim vzgojiteljem sklene vrtec pogodbo po predhodno opravljenem javnem razpisu. S to rešitvijo se vpeljuje tako imenovana
»posredna koncesija«, saj za to vrsto pogodbe smiselno
veljajo vse tiste določbe predloga zakona o organizaciji in
financiranju vzgoje in izobraževanja, ki urejajo pogodbo
o koncesiji.
Spremenjena določba o vzgojnovarstvenih družinah bo po
mnenju predlagatelja staršem in otrokom, ki jim je iz različnih
razlogov otežkočeno dnevno prihajanje v vrtec (npr. slabe
prometne povezave, redka poseljenost območja), omogočila
bolj dostopno obliko vzgoje in varstva.
Črtan je zadnji del stavka v šestem odstavku, ki je določal, da
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vrtec sprejme otroka s posebnimi potrebami, če ima zagotovljene ustrezne pogoje za njegovo vzgojo in varstvo, in sedmi
odstavek 19. člena, ki je določal, da vrtec sprejme otroka
s posebnimi potrebami na predlog strokovnega tima zdravstvene institucije v sodelovanju s strokovnimi delavci vrtca in
starši. Ker je Državni zbor predlagatelju naložil, da mora ob
pripravi zakonov s področja vzgoje in izobraževanja pripraviti
za prvo obravnavo tudi predlog zakona o usmerjanju otrok
s posebnimi potrebami, je bilo treba to besedilo črtati, ker je
postalo predmet urejanja v navedenem zakonu.
Besedilo tretjega odstavka 21. člena je skladno s sklepom
Državnega zbora dopolnjeno z dodatnim pogojem, ki ga
morajo izpolnjevati osebe za opravljanje občasnega varovanja otrok na domu in sicer tako, da je zanje predpisano znanje
slovenskega jezika.
V 25. členu je črtana varianta, po kateri naj bi merila za delitev
presežka prihodkov nad odhodki določila Vlada Republike
Slovenije.
Predlagatelj je stališče Državnega zbora, da ob novi metodologiji za izračun prispevka staršev za vrtce predlaga take
rešitve, ob katerih se obstoječe cene za starše najnižjih in
srednjih dohodkovnih razredov ne bodo povišale, upošteval
na ta način, da je 30. člen dopolnil z drugim odstavkom, ki
določa, da so plačila v celoti oproščeni starši, katerih dohodek na družinskega člana ne presega 30 % povprečne plače
v Republiki Sloveniji. Razen te bi bilo možna le še rešitev, ki bi
pomenila zamrznitev sedanjih cen.
Besedilo drugega odstavka 32. člena je spremenjeno tako, da
je vanj vnešen variantni predlog, ki ga je podprl Državni zbor
in določa, da pripada zasebnemu vrtcu za posameznega
otroka 85% sredstev, ki jih lokalna skupnost zagotavlja na
otroka v javnem vrtcu.
Besedilo 37. člena je skladno s sklepom Državnega zbora
dopolnjeno z novim drugim in tretjim odstavkom. Drugi
odstavek določa, da mora imeti vzgojitelj v razvojnem
oddelku stopnjo izobrazbe, ki je predpisana za vzgojitelja
predšolskih otrok in specialno pedagoško izobrazbo.
Tretji odstavek pa določa, da v oddelku vrtca, v katerega so
vključeni tudi otroci s posebnimi potrebami, lahko opravlja
vzgojno delo poleg vzgojitelja predšolskih otrok tudi vzgojitelj
s specialno pedagoško izobrazbo. Druga alinea petega
odstavka tega člena je spremenjena tako, da mora imeti
pomočnik vzgojitelja zaključen četrti letnik gimnazije in
opravljen poklicni tečaj za delo s predšolskimi otroki.
V šestem odstavku tega člena je na koncu stavka dodano
besedilo: »in pedagoško izobrazbo«.
V drugi alinei prvega odstavka 41. člena je na predlog Državnega zbora črtano besedilo: »in datum rojstva staršev«.
43. člen je dopolnjen tako, da novi drugi odstavek opredeljuje
namen zbiranja osebnih podatkov za otroke, ki potrebujejo
sveto vanje oziroma pomoč. Zbiranje teh podatkov je namenjeno preven tivnemu delovanju in zagotavljanju primernega
vzgojnega pristopa za vse tiste otroke, za katere svetovalna
služba v vrtcu meni, da potrebujejo strokovno pomoč. Predlagatelj je v ta člen vnesel tudi določbo o dolžnosti varovanja
teh podatkov kot poklicne skrivnosti za vse svetovalne
delavce ter druge strokovne delavce vrtca, ki so jim ti podatki
posredovani zaradi narave njihovega dela.
V 54. členu je ob upoštevanju stališča matičnega odbora
črtan drugi odstavek.
60. člen je na podlagi mnenja Sekretariata za zakonodajo in
pravne zadeve usklajen z 61. členom in sicer tako, da je
redakcijsko dopolnjen z novim drugim odstavkom, ki do sprejetja novih izvršilnih predpisov ohranja v veljavi sedanje izvršilne predpise, v kolikor niso v nasprotju s predlaganim zakonom.
Redakcijsko je dopolnjen tudi 61. člen in sicer tako, da do 1.
9. 1999 ostanejo v veljavi vse tiste določbe tega zakona, ki se
nanašajo na obvezno pripravo otrok na osnovno šolo. Ker je

redakcijsko popravljen 60. člen, je bilo treba črtati besedilo
drugega odstavka tega člena.
IV.
Predlog zakona vsebuje tudi nekatere redakcijske izboljšave
besedila posameznih določb in terminološka poenotenja
s predlogom zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in
izobraževanja, kar pa ne spreminja vsebine zakona. Tako sta
popravljena prvi odstavek 12. in peti odstavek 14. člena, izraz
»občina oziroma mesto« pa je nadomeščen z izrazom
"lokalna skupnost«.

Ker je Državni zbor predlagatelju naložil, da mora ob pripravi
zakonov s področja vzgoje in izobraževanja za drugo obravnavo pripraviti predlog zakona o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami, je moral predlagatelj opraviti terminološka
poenotenja tudi na tem področju. Tako je bilo treba v besedilu
predloga zakona o vrtcih izraz »otroci z motnjami v razvoju«
nadomestiti z izrazom »otroci s posebnimi potrebami«, ter v 8.
člen vnesti definicijo otrok s posebnimi potrebami. Redakcijsko so narejeni popravki v 19., 27. in 28. členu predloga
zakona. Iz istega razloga je bilo treba v besedilu predloga
zakona o vrtcih za prvo obravnavo črtati 16. člen, peto točko
40. člena in 44. člen.

Amandmaji Vlade Republike Slovenije
'• Amandma za novi 20.a člen:
Za 20. členom se doda novi 20. a člen (izvršilni predpis o dokumentaciji), ki se glasi:
"Vrtci vodijo dokumentacijo o vzgojnem delu, ki jo predpiše
minister«.
Obrazložitev:
Predlagatelj je pri pripravi zakona za drugo obravnavo
ponovno proučil obseg in posamezne vrste sedaj predpisane
pedagoške dokumentacije, ki jo vrtci kot obvezno vodijo na
podlagi Pravilnika o pedagoški dokumentaciji v vzgojno-izobraževalnih organizacijah (Ur. I. SRS, št. 20/80). Ker bo treba
tudi v bodoče za celovito spremljanje dela in življenja v vrtcu
ohraniti nekatere že uveljavljene vrste dokumentacije (kot
npr. dnevnik dela, priprava na vzgojno delo, kronika), predlagatelj meni, da je treba podlago za kasnejši podzakonski
predpis vnesti v zakon.
2- Amandma k 21. členu:
^ drugem odstavku 21. člena se črta besedilo:
"obvladajo slovenski jezik in«.
Obrazložitev:
Varovanje otrok na domu naj bi omogočilo predvsem zadovoljevanje različnih potreb staršev, ki ga sedaj vrtci ne izvajajo,
temveč se s tem ukvarjajo druge organizacije ali celo »siva
ekonomija«. Varovanje otrok na domu ne sodi v obseg javne
službe, zato bodo starši to storitev, ki jo bo nudil vrtec, v celoti
plačali sami. Predlagatelj pri tem poudarja, da ta oblika
v svetu predstavlja enega izmed zelo popularnih načinov
(baby-sitting) dodatnega zaslužka tujih študentov. Zato predlagatelj meni, da znanje sloven skega jezika ne more predstavljati obveznega pogoja za opravljanje tega dela.
3. Amandma k 21. členu:
Na koncu drugega odstavka 21. člena se črta pika in doda
besedilo:

»ali osebe, ki imajo vsaj pet let izkušenj v vzgojno-izobraževalnem delu«.
Obrazložitev:
Predlagatelj ocenjuje, da bi takšna rešitev še povečala krog
tistih oseb, ki bi izpolnjevale pogoje za občasno varovanje
otrok na domu, s tem pa bi bila hkrati tudi omogočena kar
najširša uveljavitev predlaganega instituta v praksi.
4. Amandma za novi 49.a člen:
Za 49. členom se doda novo IX. poglavje: KAZENSKA
DOLOČBA, PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE pa postanejo
novo X. poglavje zakona. Doda se 49.a člen (odgovorna
oseba), ki se glasi:
»Z denarno kaznijo najmanj 50.000 tolarjev se za prekršek
kaznuje odgovorna oseba vrtca:
- če je v oddelek prvega starostnega obdobja vključenih več
kot dvanajst otrok in v oddelek drugega starostnega obdobja
več kot dvaindvajset otrok (prvi odstavek 17. člena);
- če sta v oddelku prvega starostnega obdobja vzgojitelj in
pomočnik vzgojitelja hkrati prisotna manj kot šest ur in
v oddelku drugega starostnega obdobja manj kot štiri ure
dnevno (drugi odstavek 17. člena):
- če zaposli strokovnega delavca, ki ne izpolnjuje pogojev
(37. člen);
- če ne vodi predpisanih zbirk podatkov (40., 41., 42., 43., 44.,
45., 46. in 47. člen).
Obrazložitev:
' V času priprave Zakona o vrtcih za drugo obravnavo je predlagatelj pripravil za drugo obravnavo tudi Zakon o šolski
1
inšpekciji. Za zagotovitev večje učinkovitosti inšpekcijskega
nadzorstva na področju predšolske vzgoje predlagatelj ugotavlja, da je treba posamezne kršitve Zakona o vrtcih opredeliti kot prekrške in v postopkih kršiteljem izreči predpisane
denarne kazni.
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Predlog zakona o ORGANIZACIJI IN FINANCIRANJU VZGOJE IN
IZOBRAŽEVANJA - EPA 937 - DRUGA OBRAVNAVA
Vlada Republike Slovenije je na 137. seji dne 6. aprila 1994
določila besedilo:
- PREDLOGA ZAKONA O ORGANIZACIJI IN FINANCIRANJU VZGOJE IN IZOBRAŽEVANJA,
ki ga pošilja v drugo obravnavo in sprejem na podlagi
sklepa in stališč 29. seje Državnega zbora Republike Slovenije z dne 16/3-1994 in 187. člena poslovnika Državnega
zbora Republike Slovenije.
Hkrati pošilja v obravnavo in sprejem amandmaje
Vlade Republike Slovenije k predlogu zakona o organiza-

ciji in financiranju vzgoje in izobraževanja 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,
- mag. Teja VALENCIČ, 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
I. SPLOŠNE DOLOČBE
0

1. člen
(vsebina zakona)
Ta zakon ureja pogoje za opravljanje ter določa način upravljanja in financiranja vzgoje in izobraževanja na področjih:
- predšolske vzgoje,
- osnovnošolskega izobraževanja,
- vzgoje in izobraževanja otrok, mladoletnikov in mlajših
polnoletnih oseb s posebnimi potrebami,
- osnovnega glasbenega izobraževanja,
- nižjega in srednjega poklicnega izobraževanja,
- srednjega strokovnega in tehniškega izobraževanja,
- srednjega splošnega izobraževanja,
- višjega strokovnega izobraževanja,
- vzgoje in izobraževanja v domovih za učence in v dijaških
domovih ter - izobraževanja odraslih.
Vsebino in postopek sprejemanja programov za predšolske
otroke in njeno financiranje ter izobrazbene pogoje In
delovno obveznost strokovnih delavcev vrtca določa zakon.

Za vrtce oziroma šole, ustanovljene za vzgojo in izobraževanje pripadnikov Italijanske in madžarske narodne skupnosti,
se uporabljajo določbe tega zakona in zakona, ki ureja
0 posebne pravice italijanske in madžarske narodne skupnosti.
Za vrtce, šole in druge zavode za vzgojo in izobraževanje
otrok, mladoletnikov In mlajših polnoletnih oseb s posebnimi potrebami, ki potrebujejo prilagojene programe za
predšolske otroke, prilagojene izobraževalne programe ter
vzgojni ali posebni program vzgoje in izobraževanja (v
nadaljnjem besedilu: otroci in mladostniki s posebnimi
potrebami) se uporabljajo določbe, 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
(cilji vzgoje in izobraževanja)
Cilji sistema vzgoje In izobraževanja v Republiki Sloveniji
so;
- zagotavljanje optimalnega razvoja posameznika ne glede
na spol, socialno in kulturno poreklo, veroizpoved, narodno
pripadnost ter telesno in duševno konstitucijo,

— vzgajanje za medsebojno strpnost, spoštovanje drugačnosti in sodelovanje z drugimi, spoštovanje človekovih pravic in temeljnih svoboščin ter s tem razvijanje sposobnosti
za življenje v demokratični družbi,
— ohranjanje in razvijanje slovenskega jezika; na območjih,
ki so opredeljena kot narodno mešana, pa ob slovenskem
jeziku tudi ohranjanje in razvijanje italijanskega in madžarskega jezika,
— spodbujanje zavesti o integriteti posameznika, o nacionalni in kulturni identiteti ter zgodovini države Slovenije,
— omogočanje vključevanja v procese evropskega povezovanja;
— uveljavljanje možnosti izbire na vseh ravneh vzgoje in
izobraževanja,
— omogočanje vzgoje in izobraževanja, ki ustreza stopnji
razvoja in življenjski dobi posameznika,
— zagotavljanje enakih možnosti za vzgojo in izobraževanje
na območjih s posebnimi razvojnimi problemi,
— zagotavljanje enakih možnosti za vzgojo in izobraževanje
otrok iz socialno manj spodbudnih okolij,
— zagotavljanje enakih možnosti za vzgojo in izobraževanje
otrok, mladostnikov in odraslih s posebnimi potrebami,
— spodbujanje vseživljenjskega izobraževanja,
— omogočanje splošne izobrazbe in pridobitve poklica
vsemu prebivalstvu,
— omogočanje čim višje ravni izobrazbe čim večjemu deležu
prebivalstva ob ohranjanju že dosežene ravni zahtevnosti.
3. člen
(posebni predpisi)
V organih državne uprave se lahko za potrebe službe organizira opravljanje izobraževalne dejavnosti po posebnem
zakonu.
4. člen
(opravljanje dejavnosti)
Dejavnost vzgoje in izobraževanja opravljajo vzgojitelji,
pomočniki vzgojiteljev, učitelji, predavatelji višjih strokovnih
šol, svetovalni delavci in drugi strokovni delavci v javnih in
zasebnih vrtcih in šolah.
Zasebniki lahko opravljajo dejavnost vzgoje in izobraževanja v okviru vrtca oziroma šole, lahko pa tudi samostojno, če
z zakonom ni določeno drugače.
Vzgoja in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi
potrebami se izvaja samo kot javna služba.
5. člen
(izvajalci)
Predšolsko vzgojo opravljajo vrtci in zasebniki.
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Osnovnošolsko izobraževanje opravljajo osnovne šole.
Osnovnošolsko izobraževanje se lahko na način in po
postopku, določenem z zakonom, opravlja tudi kot izobraževanje na domu.
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.

- izobraževalni programi za odrasle (v nadaljnjem besedilu:
izobraževalni programi),
- programi za predšolske otroke,
- vzgojni program domov za učence,
- vzgojni program dijaških domov,
- prilagojeni programi za predšolske otroke s posebnimi
potrebami,
- vzgojni programi za otroke in mladostnike s posebnimi
potrebami in
- posebni program vzgoje in izobraževanja za otroke In
mladostnike s posebnimi potrebami,

Predšolsko vzgojo, osnovnošolsko izobraževanje in poklicno
izobraževanje opravljajo tudi zavodi za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami.

ki so sprejeti na način in po postopku določenem z zakonom.

Osnovno glasbeno izobraževanje opravljajo glasbene šole in
zasebniki.

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

Srednje tehniško in strokovno izobraževanje opravljajo srednje tehniške in srednje strokovne šole.
Splošno srednje izobraževanje, ki omogoča nadaljevanje izobraževanja v visokem šolstvu, opravljajo splošne in strokovne
gimnazije (v nadaljnjem besedilu: gimnazije).
Višje strokovno izobraževanje opravljajo višje strokovne šole.
Pogoje za bivanje in učenje zagotavljajo učencem, vajencem, dijakom in študentom višjih šol, ki se šolajo zunaj kraja
bivanja, domovi za učence in dijaški domovi.
Izobraževanje odraslih opravljajo organizacije za izobraževanje odraslih, šole in zasebniki.
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 vzgojno- izobraževalni zavod ali kot organizacijska enota vzgojno
izobraževalnega ali drugega zavoda.
Javni vrtec oziroma šola se lahko ustanovi kot javni vzgojno-izobraževalni zavod ali organizira kot organizacijska enota
javnega vzgojno-izobraževalnega ali drugega zavoda oziroma druge pravne osebe javnega prava.
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-izobraževalnl 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 domov za učence in dijaških domov in
javno veljavne programe za predšolske otroke s posebnimi
potrebami oziroma programe vzgoje in izobraževanja za
otroke in mladostnike s posebnimi potrebami.
8. člen
(javno veljavni programi in izobrazba)
Javno veljavni programi so:
- izobraževalni programi,
- prilagojeni izobraževalni programi za otroke in mladostnike s posebnimi potrebami in
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9. člen
(javna služba)
Javna služba na področju vzgoje in izobraževanja obsega
programe za predšolske otroke, vzgojne programe domov za
učence in dijaških domov, vzgojni in posebni program vzgoje
in izobraževanja za otroke in mladostnike s posebnimi potrebami, ki jih sprejme pristojni strokovni svet, in izobraževalne
programe, ki jih sprejme pristojni minister, ter dejavnosti in
naloge, potrebne za izvajanje dejavnosti vzgoje in izobraževanja.
Programe iz prejšnjega odstavka opravljajo javni vrtci in šole.
javni domovi za učence in dijaški domovi, javni zavodi *a
otroke in mladostnike s posebnimi potrebami in javne organizacije za izobraževanje odraslih, na podlagi koncesije pa
tudi zasebni vrtci in šole oziroma domovi za učence In dijaški
domovi, zavodi za otroke in mladostnike s posebnimi potrebami in zasebne organizacije za izobraževanje odraslih ter
zasebniki, če je tako določeno z zakonom.
Opravljanje javne službe na področju izobraževanja odrasli"
ureja zakon.
10. člen
(javna mreža)
Za opravljanje javne službe na področju vzgoje in izobraževanja 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 tehni;
ških in srednjih strokovnih šol in gimnazij 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 domov za učence in dijaških domov omogoča
učencem, vajencem, dijakom in študentom višjih šol, ki se
šolajo zunaj kraja bivanja, pogoje za bivanje in učenje.
Javna mreža zavodov za vzgojo in izobraževanje otrok in
mladostnikov s posebnimi potrebami mora zagotavljati
vzgojo, varstvo in izobraževanje otrok in mladostnikov, ki to
potrebujejo.

Razmestitev izobraževalnih programov za izobraževanje
odraslih mora omogočati odraslim, ki niso zaključili osnovnošolskega izobraževanja, dokončanje osnovne šole, odraslim,
ki so izpolnili osnovnošolsko izobraževanje, pa enoletno
dopolnjevanje osnovnošolske izobrazbe ter možnost izobraževanja po drugih programih za izobraževanje odraslih.
Merila za postavitev javne mreže vrtcev in šol določi Vlada
Republike Slovenije, ob upoštevanju:

-

ime programa,
področja vzgoje in izobraževanja,
cilje in načela vzgoje in izobraževanja,
načine napredovanja in dokončanja,
oblike dela in
trajanje.
13. člen
(vzgojni program domov za učence in vzgojni program
dijaških domov)

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

Vzgojni program domov za učence in vzgojni program dijaških domov obsega:

V postopku sprejemanja meril si pridobi mnenje pristojnega
strokovnega sveta.

- ime programa,
- cilje vzgoje in izobraževanja ter
- oblike dela.

■I. PROGRAMI VZGOJE IN IZOBRAŽEVANJA
11. člen
(izobraževalni programi)
Izobraževalni program ima splošni in posebni del.
Splošni del vsebuje:
- ime programa,
- cilje vzgoje in izobraževanja,
- trajanje izobraževanja,
- obvezne načine preverjanja in ocenjevanja znanja,
- pogoje za vključitev,
- pogoje za napredovanje in dokončanje izobraževanja.
Splošni del programa poklicnega in strokovnega izobraževanja vsebuje še poklic, ki se pridobi po uspešno končanem
izobraževanju.
Posebni del vsebuje:
- predmetnik z navedbo obveznih in izbirnih predmetov
oziroma predmetnih področij ali izbirnih vsebin z obsegom
ur po predmetih oziroma po predmetnih področjih,
- učne načrte, predmetne kataloge znanj in izpitne kataloge,
v katerih se navedejo vsebina predmetov oziroma predmetnih
področij in izbirnih vsebin, standardi znanj oziroma cilji
pouka in znanja, ki se preverjajo ob koncu obdobij v osnovni
šoli ter pri maturi oziroma zaključnem izpitu.
- znanja, kl jih morajo imeti izvajalci posameznega predmeta,
Posebni del programa poklicnega in strokovnega izobraževanja vsebuje še:
- obseg in vsebino izobraževanja v nižjem in srednjem
poklicnem izobraževanju, kl se izvaja pri delodajalcu,
- organizacijo izvajanja izobraževalnega programa (celoletna, periodična).
Posebni del prilagojenih izobraževalnih programov za
otroke in mladostnike s posebnimi potrebami vsebuje še:
- dejavnosti, ki so potrebne za doseganje optimalnega
razvoja posameznega otroka oziroma mladostnika,
- navodila za izvajanje.
Sestavine izobraževalnega programa za odrasle, postopek
sprejemanja in določanja izvajalcev ureja zakon.

14. člen
(sprejemanje programov)
Javno veljavne izobraževalne programe, razen izobraževalnih
programov zasebnih šol, sprejme minister, pristojen za šolstvo, oziroma minister, pristojen za izobraževanje odraslih (v
nadaljnjem besedilu: minister), v sodelovanju s pristojnim
strokovnim svetom.
Javno veljavne izobraževalne programe izpopolnjevanja,
usposabljanja in specializacije, razen izobraževalnih programov zasebnih šol, sprejme minister, pristojen za delo, v sodelovanju s pristojnim strokovnim svetom.
Strokovni svet predlaga splošni del ter določi posebni del izo
braževalnega programa.
Pred določitvijo posebnega dela izobraževalnega programa
za gimnazije si strokovni svet pridobi mnenje državne maturitetne komisije.
Vzgojne programe domov za učence in dijaških domov,
razen vzgojnih programov zasebnih domov za učence in
zasebnih dijaških domov, ter vzgojni program za otroke in
mladostnike s posebnimi potrebami in posebni program
vzgoje in izobraževanja sprejme Strokovni svet Republike
Slovenije za splošno izobraževanje.
15. člen
(določanje izvajalcev)
Izvajalce izobraževalnega programa osnovnošolskega izobraževanja, osnovnega glasbenega izobraževanja ter
vzgojnega programa domov za učence določi lokalna skupnost.
Izvajalce izobraževalnih programov nižje in srednje poklicne
šole, srednje in višje strokovne šole, gimnazije, vzgojnih programov dijaških domov oziroma programov vzgoje in izobraževanja za otroke in mladostnike s posebnimi potrebami
določi minister.
Izvajalce izobraževalnih programov iz drugega odstavka 14.
člena člena določa minister, pristojen za delo, na predlog
pristojne zbornice.
16. člen
(sprejemanje programov zasebnih šol)

12. člen
(vzgojni in posebni program vzgoje in izobraževanja za
otroke in mladostnike s posebnimi potrebami)

Vsebina in postopek sprejemanja izobraževalnega programa
zasebne šole se določita z aktom o ustanovitvi.

Vzgojni program za otroke in mladostnike s posebnimi potrebami obsega:

Izobraževalni program iz prejšnjega odstavka pridobi javno
veljavnost, ko pristojni strokovni svet ugotovi enak izobrazbeni standard.

- ime programa,
- cilje in načela vzgoje in izobraževanja ter
- oblike dela.
Posebni program vzgoje in izobraževanja za otroke in mladostnike s posebnimi potrebami obsega:

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.
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17. člen
(objava)
Javno veljavne programe mora ministrstvo, pristojno za šolstvo, objaviti najmanj šest mesecev pred začetkom izvajanja
oziroma pred razpisom za vpis.
18. 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, pri čemer imata
sveta enako število glasov. V skupno komisijo imenuje vsak
svet po tri člane.
Če 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.

- 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 Državni zbor
Republike Slovenije na predlog Vlade Republike Slovenije
za štiri leta in so lahko ponovno imenovani.
22. člen
(organizacija dela)
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.
Strokovna, administrativna, tehnična in druga dela za strokovne svete opravlja ministrstvo, pristojno za šolstvo.
23. člen
(sestava strokovnih svetov)

III. POSKUS
19. člen
(poskus)
Posodabljanje vzgojno-izobraževalnega dela, uvajanje novih
delov izobraževalnih programov, organizacijske novosti in
novi učbeniki se lahko pred uvedbo preverjajo s poskusom.
Novi javno veljavni 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.
Izvajanje poskusa spremlja pristojni javni zavod iz prvega
odstavka 27. člena. Minister lahko na predlog pristojnega
javnega zavoda prepove nadaljnje izvajanje poskusa, če se
ne dosega predpisani izobrazbeni standard ali so drugače
kršene pravice otrok, učencev, vajencev, dijakov, študentov
višjih šol ali odraslih.

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 in enega na
predlog samostojnih visokošolskih zavodov. Ena četrtina članov morajo biti strokovni delavci vrtcev in šol ter zavodov za
vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnim'
potrebami.
Strokovni svet Republike Slovenije za poklicno izobraževanje
ima predsednika in štirinajst članov. Vlada jih imenuje izmed
uveljavljenih strokovnjakov s področja poklicnega oziroma
strokovnega izobraževanja, in sicer:
- pet na predlog ministrstev, od tega dva na predlog ministrstva, pristojnega za šolstvo,
- pet na predlog pristojnih zbornic in
- štiri na predlog sindikatov.

Spremljanje izvajanja poskusa določi minister.

Najmanj ena tretjina članov morajo biti strokovni delavci
poklic nih, srednjih in višjih strokovnih šol.

IV. UČBENIKI

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

20. člen
(učbeniki)
V šolah, ki izvajajo javno veljavne programe, se uporabljajo le
učbeniki in učila, ki jih potrdi pristojni strokovni svet.
Postopek za pripravo in potrjevanje učbenikov in učil določi
minister.
Šole lahko uporabljajo poleg potrjenih učbenikov in učil tudi
druga neobvezna gradiva in pripomočke, ki jih določi učitelj.
Zasebne šole uporabljajo učbenike in učila iz prvega odstavka
tega člena le za z zakonom določene obvezne predmete.

- 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.
24. člen
(pristojnosti strokovnega sveta za splošno Izobraževanje)
Strokovni svet Republike Slovenije za splošno izobraževanje:

V. STROKOVNI SVETI
21. 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:
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- sprejema programe za predšolske otroke,
- sprejema vzgojni in posebni program vzgoje in izobraževanja za otroke in mladostnike s posebnimi potrebami,
- določa vzgojne in izobraževalne programe za pripadnike
italijanske in madžarske narodne skupnosti,
- sprejema vzgojni program domov za učence in vzgojni
program dijaških domov.

- določa predmetnike in učne načrte predmetov ali predmetnih po dročij za osnovno in glasbeno šolo,
- določa predmetnike in predmetne kataloge znanj za gimnazijo in za maturitetni tečaj,
- določa izpitne kataloge znanj za preverjanje ob koncu
Posameznega obdobja v osnovni šoli, glasbeni šoli in za
maturo,
- določa predmetne in izpitne kataloge znanj splošno-izobraževalnih predmetov v poklicnem oziroma strokovnem izobraževanju,
- določa navodila za izvajanje prilagojenih izobraževalnih
Programov,
~ določa dejavnosti, potrebne za optimalen razvoj otrok in
mladostnikov s posebnimi potrebami,
~ 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 16. člena tega zakona,
~ daje mnenje o ustreznosti programa za predšolske otroke
'n predlaga ministru:
~ 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,
- prilagojene izobraževalne programe za otroke in mladostnike s posebnimi potrebami,
~ izobraževalni program gimnazije in maturitetnega tečaja in
opravlja druge naloge v skladu z zakonom.
Za obravnavanje vprašanj s področja predšolske vzgoje in
Področja vzgoje in izobraževanja otrok s posebnimi potrebami ter za pripravo odločitev, ki so na teh področjih v pristojnosti Strokovnega sveta Republike Slovenije za splošno
Izobraževanje, se oblikujeta posebni komisiji.
Predsednika in člane komisij imenuje Strokovni svet Republike Slovenije za splošno izobraževanje.
25. člen
(pristojnosti strokovnega sveta za poklicno izobraževanje)
Strokovni svet Republike Slovenije za poklicno izobraževanje:
~ določi predmetne kataloge znanj in izpitne kataloge za
strokovnoteoretične predmete in za mojstrski izpit,
- določi obseg in vsebino Izobraževanja v nižjem In srednjem poklicnem izobraževanju, ki se izvaja pri delodajalcu,
- določi organizacijo izvajanja izobraževalnega programa
(celoletna, periodična),
~ 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 prilagojene izobraževalne programe za mladostnike s posebnimi potrebami,
- predlaga normative in standarde za opremo šol in šolskih
delav nic,
~ opravlja druge naloge v skladu z zakonom.

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
delovanjem 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.
VI. OPRAVLJANJE DEJAVNOSTI IN NALOG, POTREBNIH
ZA IZVAJANJE DEJAVNOSTI VZGOJE IN IZOBRAŽEVANJA
27. člen
(javni zavodi)
Razvojno in svetovalno delo v vzgoji in izobraževanju opravljajo:
- za področje predšolske vzgoje, osnovnošolskega
izobraževanja, gimnazijskega izobraževanja, vzgoje in izobraževanja v domovih za učence in v dijaških domovih ter
vzgoje in izobraževanja za otroke in mladostnike s posebnimi potrebami, za splošno izobraževalne predmete pa tudi
v poklicnem in strokovnem izobraževanju Zavod Republike
Slovenije za šolstvo,
- za področje poklicnega in strokovnega izobraževanja
Center Republike Slovenije za poklicno izobraževanje,
- za področje izobraževanja odraslih Andragoški center
Republike Slovenije.
Naloge na področju zunanjega preverjanja znanja učencev,
vajencev, dijakov in odraslih, določenih z zakoni in drugimi
predpisi, opravlja Državni izpitni center.
Naloge s področja šolske in obšolske dejavnosti za učence,
vajence in dijake opravlja Center šolskih in obšolskih dejavnosti skupaj z vrtci in šolami, lahko pa tudi drugi zavodi.
Akte o ustanovitvi javnih zavodov iz prejšnjih odstavkov
sprejme Vlada Republike Slovenije.
Vlada oziroma lokalna skupnost lahko ustanovi za opravljanje nalog potrebnih za izvajanje dejavnosti vzgoje in izobraževanja tudi druge javne zavode.
28. člen
(pristojnosti)
Zavod Republike Slovenije za šolstvo, Center Republike
Slovenije za poklicno izobraževanje in Andragoški center
Republike Slovenije opravljajo naslednje naloge:

26. člen
(pristojnosti strokovnega sveta za izobraževanje odraslih)

- pripravo strokovnih podlag za odločanje o zadevah iz
pristojnosti strokovnih svetov,
- spremljanje poskusov,
- svetovalno delo za vrtce, šole in organizacije za izobraževanje odraslih, ki izvajajo javno veljavne programe, in za
delodajalce v poklicnem izobraževanju,
- organiziranje stalnega strokovnega izobraževanja in
usposabl janja strokovnih delavcev in ravnateljev,
- pripravo metodologije za pripravo učbenikov,
- druge naloge, določene z zakonom in drugimi predpisi ter
aktom o ustanovitvi.

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.

Naloge Državnega izpitnega centra se določijo z zakoni in
drugimi predpisi, ki urejajo zunanje preverjanje znanja
učencev, vajencev, dijakov in odraslih, naloge Centra za
šolske in obšolske dejavnosti pa z aktom o ustanovitvi.
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VII. ŠOLSKE UPRAVE
29. 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:
-

Šolska uprava Celje,
Šolska uprava Koper,
Šolska uprava Kranj,
šolska uprava Brežice,
Šolska uprava Ljubljana,
Šolska uprava Maribor,
Šolska uprava Murska Sobota,
Šolska uprava Nova Gorica,
Šolska uprava Novo mesto,
Šolska uprava Postojna,
ŠoJska uprava Ptuj,
Šolska uprava Slovenj Gradec,
šolska uprava Trbovlje.

Minister določi okoliš šolske uprave.
30. člen
(pristojnosti šolske uprave)
Šolska uprava ima naslednje upravne in druge naloge:
- vodi postopek vpisa in izbrisa iz razvidov vrtcev in šol,
- vodi postopek vpisa oziroma izbrisa iz razvida zasebnih
učiteljev in zasebnih vzgojiteljev,
- ugotavlja izpolnjevanje pogojev za financiranje zasebnih
vrtcev in šol,
- opravlja naloge v zvezi z vpisnim postopkom učencev,
vajencev oziroma dijakov, določenih z zakonom in drugimi
predpisi,
- izdaja odločbe v postopku usmerjanja otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami,
- vodi evidenco presežnih strokovnih delavcev in evidenco
pripravnikov v vrtcih in šolah na svojem območju,
- izdaja soglasja k aktom o sistemizaciji delovnih mest
v šolah,
- opravlja naloge za Šolski sklad Republike Slovenije, ki ji jih
poveri upravni odbor ali direktor sklada,
- opravlja naloge na področju financiranja, za katere jo
pooblasti minister in
- opravlja druge naloge v skladu z zakonom in drugimi
predpisi.
31. člen
(vodenje uprave, razmerje med ministrstvom in upravo)
Šolsko upravo vodi načelnik, ki ga imenuje minister.
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
32. člen
(vrtci in šole)

grame, in zasebni vrtci, ki izvajajo programe za predšolske
otroke, morajo izpolnjevati pogoje, predpisane za strokovne
delavce, prostor in opremo v javnem vrtcu oziroma šoli.
Šole, ki ne izvajajo javno veljavnih programov, morajo imeli
strokovne delavce z izobrazbo, delovnimi izkušnjami ali drugimi vidnimi dosežki, ki jih določi minister.
Zasebni vrtci in šole, ki izvajajo programe po posebnih ped«'
goških načelih, morajo izpolnjevati predpisane pogoje za
prostor v javnem vrtcu oziroma šoli.
33. člen
(razvid)
Šole, ki izvajajo javno veljavne izobraževalne programe, j"
vrtci, ki izvajajo programe za predšolske otroke lahko začneš
opravljati dejavnost vzgoje in izobraževanja po vpisu v razvid, ki ga vodi ministrstvo, pristojno za predšolsko vzgoJ0
oziroma šolstvo.
Vrtec oziroma šola vloži predlog za vpis v razvid pri šolski upa
ravi, na območju katere ima sedež. Predlogu za vpis je treb
priložiti dokazila o izpolnjevanju pogojev in sprejetem vzgor
nem oziroma izobraževalnem programu.
Vrtec oziroma šola se vpiše v razvid, če izpolnjuje pogoj®
določene za opravljanje dejavnosti vzgoje in izobraževanj'
in ima javno veljavni program.
Z odločbo o vpisu v razvid se določi tudi največje število otro*
oziroma učencev, vajencev, dijakov ali študentov višje šole, «'
jih lahko vrtec oziroma šola vključi oziroma vpiše glede
standarde in normative.
V razvid se vpišejo:
- ime ali firma in sedež ustanovitelja oziroma ime in P'1 1'
imek, rojstni podatki in bivališče, če je ustanovitelj fizif '
oseba,
- ime in sedež vrtca oziroma šole,
- številka in datum akta o ustanovitvi,
- ime programa, ki ga vrtec oziroma šola izvaja,
- javna veljavnost programa,
- podatki iz četrtega odstavka tega člena,
- datum vpisa oziroma izbrisa In razlogi izbrisa iz razvid*
Obliko razvida ter postopek vpisa in izbrisa določi minister
34. člen
(izbris Iz razvida)
Vrtec oziroma šola se izbriše iz razvida:
- če preneha izvajati javno veljavni program,
,
- če mu je s pravnomočno odločbo prepovedano izvaj«
javno veljavni program,
- če ne izpolnjuje več pogojev za vpis v razvid in
- če preneha obstajati.
35. člen
(status zasebnega učitelja)

'

Kot zasebnik lahko opravlja izobraževalno dejavnost, kdor

Pogoje za učne delavnice oziroma šolsko posestvo določi
minister v soglasju z ministrom, pristojnim za gospodarstvo,
oziroma ministrom, pristojnim za kmetijstvo.

- izpolnjuje pogoje za vzgojitelja, učitelja, svetovalne#
delavca ali drugega strokovnega delavca v javni šoli,
- je državljan Republike Slovenije,
- ni v delovnem razmerju,
- ima stalno bivališče v Republiki Sloveniji,
„
- mu ni s pravnomočno odločbo prepovedano opravljal
dejavnosti in
,
- je vpisan v razvid, ki ga vodi ministrstvo, pristojno 1
šolstvo.
36. člen
(status zasebnega vzgojitelja)

Zasebne šole, ki izvajajo javno veljavne izobraževalne pro-

Kot zasebnik lahko opravlja vzgojo predšolskih otrok, kdor:

Javni vrtci in šole morajo imeti za opravljanje dejavnosti
vzgoje in izobraževanja zagotovljene strokovne delavce, ki
imajo predpisano izobrazbo, ter prostor in opremo, ki jih
določi minister oziroma z zakonom pooblaščena zbornica.
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- izpolnjuje pogoje za vzgojitelja, pomočnika vzgojitelja ali
svetovalnega delavca v javnem vrtcu,
- je državljan Republike Slovenije,
- ni v delovnem razmerju,
- ima stalno bivališče v Republiki Sloveniji,
- mu ni s pravnomočno odločbo prepovedano opravljanje
dejavnosti,
~ je vpisan v razvid, ki ga vodi ministrstvo, pristojno za
predšolsko vzgojo.

41. člen
(akt o ustanovitvi)
V ustanovitvenem aktu se poleg zadev, določenih z zakonom,
uredi tudi notranja organizacija javnega vrtca oziroma šole.
42. člen
(pravila)

37. člen
(razvid)

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.

Zasebnik vloži predlog za vpis v razvid pri šolski upravi, na
območju katere ima bivališče. Predlogu za vpis je treba
priložiti dokazila o izpolnjevanju pogojev.

43. člen
(kriteriji za ustanovitev)

Zasebnik se vpiše v razvid, če izpolnjuje pogoje, določene
za opravljanje dejavnosti vzgoje In Izobraževanja.

Javni vrtec se lahko ustanovi, če je zagotovljena vključitev
vsaj desetih oddelkov otrok. V javnem vrtcu se lahko oblikuje
največ 30 oddelkov.

Zasebniku, ki samostojno opravlja dejavnost vzgoje in izobraževanja, se z odločbo o vpisu v razvid, ob upoštevanju
nor mativov in standardov, ki jih določi minister, določi tudi
največje število otrok, dijakov, študentov višjih šol oziroma
odraslih, ki jih lahko glede na področje, obseg in način
opravi janja dejavnosti vzgoje in izobraževanja ter ob upoštevanju pros torskih pogojev sočasno vključi.
V razvid se vpišejo ime in priimek, rojstni podatki, bivališče
ter Izobrazba zasebnika, sedež opravljanja dejavnosti
vzgoje in izobraževanja, podatki iz tretjega odstavka tega
člena, datum vpisa oziroma izbrisa in razlogi izbrisa iz razvida.

Javna šola se lahko ustanovi, če je zagotovljen vpis vsaj za
dva oddelka učencev, vajencev 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.

Obliko razvida ter postopek vpisa in izbrisa iz razvida določi
minister.

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 višje šole.

38. člen
(izbris Iz razvida)

Določbe prejšnjih odstavkov ne veljajo za oblikovanje organizacijskih enot.

Zasebni učitelj oziroma vzgojitelj se Izbriše iz razvida:
~ če pogojev za vpis v razvid ne izpolnjuje več,
- če mu je s pravnomočno odločbo prepovedano opravljati
dejavnost vzgoje in izobraževanja in
- če preneha izvajati dejavnost.
IX. VRTCI OZIROMA ŠOLE
1. Ustanavljanje
39. člen
(ustanovitelj)
Javne vrtce oziroma šole ustanavlja lokalna skupnost oziroma
država.
Zasebne vrtce oziroma šole lahko ustanovijo domače in tuje
fizične ali pravne osebe, razen osnovne šole, ki jo lahko usta
novijo samo domače fizične ali pravne osebe.
40. člen
(ustanovitelj javnih vrtcev oziroma šol)
Javne vrtce, glasbene šole, osnovne šole in domove za
učence ustanavlja lokalna skupnost.
Javne poklicne šole, srednje tehniške in srednje strokovne
šole, višje strokovne šole, zavode za vzgojo in izobraževanje
otrok in mladostnikov a posebnimi potrebami ter dijaške
domove ustanavlja država. Javno gimnazijo ustanavlja država,
lahko pa tudi mestna občina v soglasju z državo.
Samoupravna narodna skupnost je soustanoviteljica javnih
vrtcev oziroma šol, ki se ustanovijo za vzgojo in izobraževanje v jeziku narodne skupnosti oziroma za dvojezično vzgojo
in izobraževanje.

Na narodno mešanih in obmejnih območjih ter na območjih
s poseb nimi razvojnimi problemi ali če se ustanavlja edina
šola za izvajanje določenega izobraževalnega programa
v državi in za šole in vrtce oziroma zavode za vzgojo in
izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami,
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.
44. člen
(podružnice)
V javnem vrtcu oziroma šoli se lahko organizirajo enote
vrtcev oziroma podružnice šol:
- za izvajanje izobraževalnega programa na različnih lokacijah,
- za izvajanje vzgojnega, prilagojenega izobraževalnega
programa oziroma posebnega programa vzgoje in izobraževanja za otroke in mladostnike s posebnimi potrebami,
- za izvajanje programa za predšolske otroke oziroma prilagojenega programa za predšolske otroke s posebnimi
potrebami v okviru šole ali na različnih lokacijah in
- v drugih primerih, določenih z aktom o ustanovitvi.
2. Organi javnih vrtcev In šol
a) Svet
45. člen
(sestava sveta)
Svet javnega vrtca, javne osnovne šole in javne glasbene šole
sestavljajo: 3 predstavniki ustanovitelja, 5 predstavnikov
delavcev vrtca oziroma šole in 3 predstavniki staršev.
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Svet javne srednje šole in javnega dijaškega doma sestavljajo:
2 predstavnika ustanovitelja, 5 predstavnikov delavcev,
2 predstavnika staršev in 2 predstavnika dijakov.
Svet javne višje strokovne šole sestavljajo: 3 predstavniki
ustanovitelja, 5 predstavnikov delavcev šole in 3 predstavniki
študentov višje šole.
Svet javne organizacije za izobraževanje odraslih sestavljajo: 3 predstavniki ustanovitelja, 5 predstavnikov delavcev,
če je tako določeno z aktom o ustanovitvi pa tudi 3 predstavniki odraslih, ki se izobražujejo v organizacijah za izobraževanje odraslih.
Če je ustanovitelj šole država, je v njenem svetu eden izmed
članov predstavnik lokalne skupnosti, na območju katere ima
šola sedež ali več lokalnih skupnosti, če se le-te tako
sporazumejo.
Člani sveta so imenovani oziroma izvoljeni za štiri leta in so
lahko ponovno imenovani oziroma izvoljeni največ dvakrat.
Mandat dijakov, študentov višje šole, staršev in odraslih je
povezan s statusom dijaka, študenta višje šole oziroma odraslega v javnem vrtcu oziroma v šoli.
Svet javnega vrtca oziroma šole odloča z večino glasov vseh
čla nov.
V javnem vzgojno-izobraževalnem zavodu ali drugem
zavodu, v katerem se za izvajanje programov za predšolske
otroke oziroma posa meznega izobraževalnega programa
oblikuje organizacijska enota, in v javnih vrtcih in šolah,
v katerih so organizirane enote vrtcev oziroma podružnice
šol, morajo biti v svetu zavoda enako merno zastopani delavci
vseh organizacijskih enot, enote vrtcev oziroma podružnice
šol. Število članov in sestavo sveta določi akt o ustanovitvi.
46. člen
(volitve članov)
Delavci javnega vrtca oziroma šole, dijaki, študenti višje šole
in odrasli volijo svoje predstavnike neposredno in tajno, starši
pa na svetu staršev.
Postopek izvolitve predstavnikov delavcev, staršev, dijakov in
študentov višjih šol oziroma odraslih v svet javnega vrtca
oziroma šole določa akt o ustanovitvi.

- je odgovoren za uresničevanje pravic otrok ter pravic in
dolžnosti učencev, vajencev, dijakov, študentov višje šole 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,
- spremlja delo svetovalne službe,
- skrbi za sodelovanje zavoda s starši (roditeljski sestanki,
govorilne ure in druge oblike sodelovanja),
- obvešča starše o delu vrtca oziroma šole in o spremembah
pravic in obveznosti učencev, vajencev, dijakov in študentov
višjih šol,
- spodbuja in spremlja delo skupnosti učencev, vajence"
oziroma dijakov ter študentov višje šole,
- odloča o vzgojnih ukrepih,
- zastopa in predstavlja vrtec oziroma šolo in je odgovoren za
zakonitost dela,
- določa sistemizacijo delovnih mest v soglasju z ustanovitaIjem,
- odloča o sklepanju delovnih razmerij in o disciplin*'''
odgovornosti delavcev in
- opravlja druge naloge v skladu z zakoni in drugimi predpisiČe se javni vrtec oziroma šola oblikuje kot organizacijsKa
enota, opravlja ravnatelj funkcijo pedagoškega vodje organi'
zacijske enote.
Ravnatelj lahko za opravljanje posameznih nalog iz svoje
pristoj nosti in za nadomeščanje v času odsotnosti pisno
pooblasti delavca javnega vrtca oziroma šole.
49. člen
(pomočnik ravnatelja)
V javnem vrtcu oziroma šoli se lahko imenuje pomočnik1
ravnatelja, ki pomaga ravnatelju pri opravljanju poslovodni'
in pedagoških nalog.
Pomočnik ravnatelja opravlja naloge, za katere ga pisno po°"
blasti ravnatelj, in ga nadomešča v njegovi odsotnosti.
c) Direktor

Za predsednika sveta člani sveta izvolijo enega izmed članov.

50. člen
(poslovodni organ)

47. člen
(pristojnosti sveta)

V javnem vzgojno-izobraževalnem zavodu, v katerem se z®
izvajanje programov za predšolske otroke oziroma posame*'
nega izobraževalnega programa oblikuje organizacijski
enota, lahko opravlja pos lovodno funkcijo direktor javneg*3
vzgojno-izobraževalnega zavoda, funkcijo pedagoške!!
vodje v organizacijski enoti pa ravnatelj te enote.

Svet javnega vrtca oziroma šole sprejema program razvoja
vrtca oziroma 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 višje šole in odraslega, o pritožbah v zvezi
s pravicami, obveznostmi 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.

Funkcijo direktorja lahko opravlja tudi ravnatelj ene izm^
organizacijskih enot, če je z aktom o ustanovitvi tako dol""
čeno.

b) Ravnatelj

č) Kolegij
48. člen
(pristojnosti ravnatelja)

Pedagoški vodja in poslovodni organ javnega vrtca oziroma
šole je ravnatelj. Ravnatelj opravlja naslednje naloge:
- organizira, načrtuje in vodi delo vrtca oziroma šole,
- pripravlja program razvoja vrtca oziroma šole,
- pripravlja predlog letnega delovnega načrta in je odgovoren za njegovo izvedbo.
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Pravice, dolžnosti in obveznosti direktorja in ravnatelja s8
določijo z aktom o ustanovitvi.

51. člen
(sestava kolegija)
V zavodih iz prejšnjega člena se za koordinacijo vzgojn"
izobraževalnega dela, vodenja in poslovanja oblikuje kolegij
Kolegij sestavljajo direktor javnega vzgojno-izobraževalneg*
zavoda in ravnatelji, ki vodijo organizacijske enote.
Kolegij vodi direktor javnega vzgojno-izobraževalnega z*
voda.

d) lmenovan|e in razrešitev

z aktom o ustanovitvi oziroma naloge, za katere ga pisno
pooblasti ravnatelj.

52. člen
(imenovanje ravnatelja)

57. člen
(javni razpis)

Za ravnatelja 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.

Direktor, ravnatelj in pomočnik ravnatelja javnega vrtca oziroma šole se imenujejo na podlagi javnega razpisa po
postopku, določenem z zakonom.

Za ravnatelja javne šole je lahko imenovan, kdor izpolnjuje po
goje za učitelja ali za svetovalnega delavca na šoli, na kateri
bo opravljal funkcijo ravnatelja, ima najmanj pet let delovnih
jzkušenj v vzgoji in izobraževanju, ima najmanj naziv mentor
in opravljen ravnateljski izpit.

Javni razpis ni potreben,
- če opravlja funkcijo direktorja eden izmed ravnateljev organizacijskih enot in
- če ravnatelj predlaga pomočnika ravnatelja izmed strokovnih delavcev javnega vrtca oziroma šole.

Ravnatelja imenuje in razrešuje svet javnega vrtca oziroma
šole. K imenovanju in razrešitvi si mora svet pridobiti soglasje
ministra.

58. člen
(postopek za razrešitev)

Svet
javnega vrtca oziroma šole si mora pred imenovanjem ali
r
a zrešitvijo ravnatelja pridobiti mnenje vzgojiteljskega oziroma učiteljskega zbora.

Ravnatelj, direktor in pomočnik ravnatelja javnega vrtca oziroma šole se razrešijo na način in po postopku, ki je določen
za direktorja javnega zavoda.

Vzgojiteljski oziroma učiteljski zbor o mnenju glasuje tajno.

e) Strokovni organi

če vzgojiteljski oziroma učiteljski zbor ne da mnenja v 30
dneh od dneva, ko je bil zanj zaprošen, lahko svet imenuje
oziroma razreši ravnatelja brez njegovega mnenja.
53. člen
(Imenovanje vršilca dolžnosti ravnatelja
te ravnatelju predčasno preneha mandat oziroma če nihče
izmed prijavljenih kandidatov za ravnatelja ni imenovan, svet
javnega vrtca oziroma šole imenuje vršilca dolžnosti ravnatelja izmed strokovnih delavcev javnega vrtca oziroma šole
oziroma izmed prijavljenih kandidatov, vendar največ za eno
leto.
če v 60 dneh po prenehanju mandata ravnatelju svet javnega
vrtca oziroma šole 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.
54. člen
(imenovanje direktorja)

59. člen
(strokovni organi)
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.
Če je javni vrtec oziroma šola organizacijska enota, se strokovni organi iz prejšnjega odstavka oblikujejo v organizacijski
enoti.
60. člen
(vzgojiteljski, učiteljski oziroma predavateljski zbor)

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

Vzgojiteljski, učiteljski oziroma predavateljski zbor sestavljajo
strokovni delavci javnega vrtca oziroma šole.

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

Vzgojiteljski, učiteljski oziroma predavateljski zbor:

55. člen
(imenovanje pomočnika)
Za pomočnika ravnatelja je lahko imenovan, kdor izpolnjuje
Pogoje za ravnatelja, razen šole za ravnatelja oziroma ravnateljskoga izpita.
Pomočnika ravnatelja imenuje in razrešuje ravnatelj, potem
ko si pridobi s tajnim glasovanjem izraženo mnenje učiteljskega oziroma vzgojiteljskega zbora.
56. člen
(vodja enote oziroma podružnice)
Enoto javnega vrtca oziroma podružnico javne šole vodi vodja
enote oziroma podružnice. Imenuje in razrešuje ga ravnatelj
izmed delavcev enote javnega vrtca oziroma podružnice javne
Šole.
Vodja enote oziroma podružnice opravlja naloge, določene

- 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 programov vzgoje in izobraževanja
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.
61. člen
(oddelčni zbor)
Oddelčni učiteljski zbor sestavljajo strokovni delavci, ki
opravljajo vzgojno-izobraževalno delo v posameznem oddelku.
poročevalec, št. 13 - 1/53

Oddelčni učiteljski zbor obravnava vzgojno-izobraževalno
problematiko v oddelku, oblikuje program za delo z nadarjenimi učenci, vajenci oziroma dijaki in s tistimi, ki težje napredujejo, odloča o vzgojnih ukrepih ter opravlja druge naloge
v skladu z zakonom.
62. člen
(razrednik)
Razrednik vodi delo oddelčnega učiteljskega zbora, analizira
vzgojne in učne rezultate oddelka, skrbi za reševanje vzgojnih
in učnih problemov posameznih učencev, vajencev oziroma
dijakov, sodeluje s starši in šolsko svetovalno službo, odloča
o vzgojnih ukrepih ter opravlja druge naloge v skladu z zakonom.
63. člen
(strokovni aktiv)
Strokovni aktiv sestavljajo vzgojitelji otrok istega starostnega
obdobja, učitelji oziroma predavatelji istega predmeta oziroma predmetnih področij.
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, vajencev, dijakov in študentov višjih šol ter
opravlja druge strokovne naloge, določene z letnim delovnim
načrtom.
64. 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 višjih šol, prilagajanjem in posodabljanjem izobraževalnih programov, ki jih izvaja višja strokovna šola, ter opravlja druge naloge, za katere jo pooblasti
predavateljski zbor.
f. Svet staršev
65. člen
(svet staršev)
Za organizirano uresničevanje interesa staršev se v javnem
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 vrtca oziroma
šole in o letnem delovnem načrtu,
- razpravlja o poročilih ravnatelja o vzgojno-izobraževalni
problematiki,
- obravnava pritožbe staršev v zvezi z vzgojno-izobraževalnim delom,
- opravlja druge naloge v skladu z zakonom in drugimi
predpisi.
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3. Svetovalna služba
66. člen
(svetovalna služba)
V javnem vrtcu oziroma šoli se organizira svetovalna služba,
ki svetuje otrokom, učencem, vajencem, dijakom, učiteljem
in staršem; sodeluje z vzgojitelji, učitelji in vodstvom šole pn
načrtovanju, spremljanju in evalvaciji razvoja vrtca oziroma
šole in opravljanju vzgojno-izobraževalnega dela ter opravi^
poklicno svetovanje.
Pri opravljanju poklicnega svetovanja se povezuje z Republiškim zavodom za zaposlovanje.
4. Knjižnica
67. člen
(knjižnica)
Šola ima knjižnico.
Knjižnica zbira knjižnično gradivo, ga strokovno obdeluje'
hrani, predstavlja in izposoja ter opravlja informacijsko-^0'
kumentacij sko delo kot sestavino vzgojno-izobraževalnega
dela v šoli.
V knjižnici se lahko oblikuje tudi učbeniški sklad.
Javna osnovna šola mora imeti učbeniški sklad. Njegov"
upravljanje določi minister.
Izposoja učbenikov iz učbeniškega sklada je brezplačna.
S. Ime vrtca oziroma šole
68. člen
(ime)
Ime vrtca oziroma šole, razen imena vrtca oziroma šolekaterih soustanoviteljica je samoupravna narodna skupno'1
v skladu s četrtim odstavkom 40. člena tega zakona, mor'
biti slovensko.
Tuja osebna imena, ki so del Imena vrtca oziroma šole,
pišejo v skladu s slovenskim pravopisom, oziroma v sklad"r
s pravopisom italijanskega ali madžarskega jezika, kad«
gre za ime vrtca oziroma šole, katerih soustanoviteljica le
samoupravna narodna skupnost v skladu s četrtim odstav
kom 40. člena tega zakona. Ime zasebnega vrtca ozirotf*
šole mora vsebovati poleg podatkov, določenih z zakonom'
tudi označbo, da je zasebni vrtec oziroma šola.
X. PEČATI IN JAVNE LISTINE
69. člen
(pečat)
Javni vrtec oziroma šola ima pečat okrogle oblike s premerof"
35 mm in pečat s premerom 20 mm. Pečat vsebuje ime i"
sedež javnega vrtca oziroma šole. Sredi pečata je grb Rep^'
blike Slovenije. Pečat javnega vrtca oziroma šole, ki je organi'
zacijska enota vzgojno-izobraževalnega ali drugega zavoda
vsebuje tudi ime zavoda.
Vsebina in oblika pečatov zasebnih vrtcev in šol se določit*
z aktom o ustanovitvi.
70. člen
(javne listine)
Šole, ki izvajajo javno veljavne programe, izdajajo javne listin«
na obrazcih, ki jih določi minister.

XI. AVTONOMIJA ŠOLSKEGA PROSTORA
71. člen
(avtonomija šolskega prostora)
Dejavnosti, ki niso povezane z vzgojo in izobraževanjem, se
lahko izvajajo v lavnem vrtcu oziroma šoli samo z dovoljenjem ravnatelja.
V vrtcih in šolah je prepovedano delovanje političnih strank in
njihovih podmladkov.
V javnih vrtcih in šolah oziroma v vrtcih in šolah s koncesijo ni
dovoljena konfesionalna dejavnost.
Konfesionalna dejavnost iz prejšnjega odstavka tega člena
obsega:
~ verouk ali konfesionalni pouk religije s ciljem vzgajati za
religijo,
- pouk, pri katerem o vsebinah, učbenikih, izobraževanju
učiteljev in primernosti posameznega učitelja za poučevanje odloča verska skupnost,
~ organizirane religiozne obrede.
t0

Izjemoma lahko minister na predlog ravnatelja v prostorih
lavnega vrtca oziroma šole ali vrtca in šole s koncesijo izven
Pouka ali izven časa delovanja vrtca oziroma šole dovoli
verouk ali konfesionalni pouk religije, 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, je potrebno dovoljenje ravnatelja.
Uradna oseba lahko brez dovoljenja ravnatelja vstopi v vrtec
oziroma šolo, če je za to pooblaščena z zakonom ali odločbo
Pristojnega sodišča oziroma če je to neogibno potrebno, da
'ahko neposredno prime storilca kaznivega dejanja ali da
zavaruje ljudi in premoženje.
XII. OPRAVLJANJE JAVNE SLUŽBE NA PODLAGI
koncesije
72. člen
(koncesionarjl)
2a opravljanje javne službe v vzgoji in izobraževanju, se lahko
dodeli koncesija zasebnemu vrtcu oziroma šoli, zavodu za
vzgojo in izobraževanje, če to omogoča program, pa tudi
zasebniku, ki izpolnjuje pogoje, določene za izvajanje javno
veljavnih programov. Za opravljanje dejavnosti in nalog,
Potrebnih za izvajanje dejavnosti vzgoje in izobraževanja, se
koncesija lahko dodeli tudi drugim zavodom, gospodarskim
družbam in drugim pravnim ali fizičnim osebam.
73. člen
(dodelitev koncesije)
Koncesija se dodeli z odločbo, na podlagi javnega razpisa.
Koncesijo dodeli minister.
Minister je dolžan razpisati koncesijo, če ni mogoče zagotoviti osnovnošolskega izobraževanja v javnih osnovnih šolah
v skladu z normativi in standardi.
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.
74. člen
(vsebina pogodbe o koncesiji)
S pogodbo o koncesiji koncedent in koncesionar uredita

medsebojne pravice in obveznosti in pogoje, pod katerimi
mora koncesionar opravljati dejavnost.
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 dejav nosti vzgoje in izobraževanja.
75. 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.
Če koncesionar ugotovljenih pomanjkljivosti ne odpravi
v določenem roku, se koncesija odvzame z odločbo.
V primeru odvzema koncesije je koncedent dolžan poskrbeti,
da učenci, vajenci, dijaki, študenti višjih šol oziroma odrasli
lahko dokončajo začeto izobraževanje, za predšolske otroke
pa namestitev v drugem vrtcu.
76. člen
(smiselna uporaba določb tega zakona za koncesionarje)
Za koncesionarje se smiselno uporabljajo določbe tega
zakona, ki urejajo javne vrtce in šole.
XIII. FINANCIRANJE
77. člen
(viri)
Vzgoja in izobraževanje se financira iz:
- javnih sredstev,
- sredstev ustanovitelja,
- prispevkov gospodarskih združenj in zbornic,
- neposrednih prispevkov delodajalcev za izvajanje praktičnega pouka,
- prispevkov učencev, vajencev, dijakov, študentov višjih
šol in odraslih,
- plačila staršev za storitve v predšolski vzgoji,
- sredstev od prodaje storitev in izdelkov,
- iz donacij, prispevkov sponzorjev in iz drugih virov.
78. 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.
79. člen
(presežek)
Presežek prihodkov nad odhodki, ki jih javna šola pridobi
s prodajo proizvodov oziroma storitev, ustvarjonih z opravljanjem vzgoje in izobraževanja oziroma z opravljanjem drugih
dejavnosti v skladu z aktom o ustanovitvi, se uporablja za
plačilo materialnih stroškov, investicijsko vzdrževanje in inveporočevalec, št. 13 — 1/55

sticije, po predhodnem soglasju ustanovitelja pa tudi za
plače.
Merila za delitev presežka prihodkov nad odhodki v javnih
šolah določi minister.
1. Javne iole
a) Državni proračun
80. člen
(šole)
Iz sredstev državnega proračuna se zagotavljajo plače s prispevki in davki In drugi osebni prejemki na podlagi sistemizacije in zasedbe delovnih mest v skladu z zakonom, normativi in standardi ter s kolektivno pogodbo ter plače s prispevki in davki ter drugi osebni prejemki za pri pravnike:
- osnovnim šolam za izvedbo obveznega programa, dopolnilnega pouka, dodatnega pouka, pol ure drugih oblik individualne in skupinske pomoči na oddelek, dveh ur interesnih
dejavnosti na oddelek, programa iole v naravi, podaljšanega
bivanja od prvega do četrtega razreda in najmanj 50% sredstev za podaljšano bivanje od petega do šestega razreda,
- glasbenim šolam za izvedbo programa osnovnega glasbenega izobraževanja,
- šolam in zavodom za vzgojo in izobraževanje otrok in
mladostnikov s posebnimi potrebami, razen za delavce, ki
opravljajo zdravstvene in socialno varstvene storitve,
- domovom za učence in dijaškim domovom za vzgojno
dejavnost,
- poklicnim, srednjim tehniškim in srednjim strokovnim
šolam,
- gimnazijam in
- višjim strokovnim šolam.
Iz sredstev državnega proračuna se zagotavljajo sredstva za
materialne stroške v skladu z normativi in standardi ter za
investicijsko vzdrževanje In obnovo nepremičnin in opreme:
- zavodom za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov
s po sebnimi potrebami,
- domovom za učence in dijaškim domovom za vzgojno
dejavnost,
- poklicnim, srednjim tehniškim in drugim strokovnim šolam,
- gimnazijam in
- višjim strokovnim šolam.
Iz sredstev državnega proračuna se zagotavljajo tudi sredstva za materialne stroike v skladu z normativi in standardi
za Izvedbo osnovnoiolskega izobraževanja v obsegu iz
prvega odstavka tega člena in za stroike obveznih ekskurzij
in sredstva za oskrbo otrok in mladostnikov s posebnimi
potrebami, v skladu z odločbo o usmeritvi.
Iz državnega proračuna se zagotavljajo tudi sredstva za
investicije v poklicne, srednje tehniike in druge strokovne
iole, gimnazije, iole oziroma zavode za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami,
osnovne iole narodne skupnosti in vlije strokovne iole ter
dijaike domove.
Če je ustanovitelj gimnazije mestna občina, sredstva iz
prvega in drugega odstavka tega člena v celoti ali v določenem deležu zagotavlja mestna občina v skladu s pogodbo, ki
jo skleneta mesto in Vlada Republike Slovenije.
Iz državnega proračuna se zagotavljajo tudi sredstva za dejav
nosti in naloge, ki so potrebne za opravljanje dejavnosti
vzgoje in izobraževanja:
- del prispevkov za pokojninsko zavarovanje za vajence
z učno pogodbo,
- del prispevkov za invalidsko zavarovanje učencev, vajencev, dijakov in itudentov viijih iol za primer nesreče pri
praktičnem izobraževanju,
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- sredstva za pripravo in za subvencioniranje cene učbenik
in učil za osnovno šolo, za šolstvo narodne skupnosti m i
izobraževanje pripadnikov slovenskega naroda v zamejstvu
zdomstvu ter Romov,
- sredstva za subvencioniranje učbenikov z nizko naklaoo,
- sredstva za pripravo in izvedbo mature, zaključnega izp
ter za preverjanje znanja učencev ob koncu posamezn
obdobij v osnovni šoli,
- sredstva za razvoj poklicnega izobraževanja vtijenee*« .
- sredstva za izvedbo programa Urada Republike Slovenj
za mladino,
..
- sredstva za raziskovalno, razvojno ter eksperimenta'
dejavnost, strokovno izobraževanje in izpopolnjevanje ul
sir
kovnih delavcev, informacijsko-dokumentacijsko in m "
sko dejavnost,
,,,
- sredstva za strokovna posvetovanja in delo stroko*'
druitev,
- sredstva za razvoj učne tehnologije,
- sredstva za šolo za ravnatelje,
k8
- sredstva za dopolnilni pouk slovenskega jezika za otro
slovenskih delavcev na začasnem delu v tujini,
}
- sredstva za zaposlovanje in usposabljanje pripravnikov,
med narodno sodelovanje, za delovanje šolskih knjižnic
mediotek ter učbeniških skladov,
- sredstva za tekmovanja učencev, vajencev in dijakov ,
študentov višjih šol in za posebne oblike dela z nadarjen«^
- sredstva za štipendiranje za pedagoški poklic in za subve
cioniranje šolnin,
,,
- sredstva za mladinsko in za strokovno periodiko ter
subvencioniranje cene strokovne literature,
, j.
- sredstva za nagrado Republike Slovenije na področju
stva,
- sredstva za šolsko televizijo in radio,
„
- sredstva za razvojno in svetovalno delo v vzgoji In izobr®*
van u
i .
ir
- sredstva za obšolske dejavnosti učencev, vajencev m
jakov,
- sredstva za subvencioniranje prevozov in prehrane
učence, vajence in dijake ter študente višjih šol,
- del sredstev za osnovnošolsko izobraževanje Romov.
- sredstva za mednarodno dejavnost,
.^
- sredstva za podporo izobraževalne dejavnosti v zameisn
in
- sredstva za delovanje strokovnih svetov.
b) Sredstva lokalne skupnosti
81. člen
(iole)
Iz sredstev lokalne skupnosti se v skladu z normativi in s"r
dar di zagotavljajo:
- sredstva za plačilo stroikov za uporabo prostora in d'"
vanje opreme osnovne šole in glasbene iole,
(
- sredstva za prevoze učencev osnovne šole in sredstva'
varstvo vozačev,
.
- sredstva za investicijsko vzdrževanje nepremičnin '
opreme, javnim osnovnim in glasbenim šolam,
- sredstva za dodatne dejavnosti osnovne šole in
- sredstva za investicije za osnovne šole, glasbene šole'
organizacije za izobraževanje odraslih ter del sredstev'
investicije v šolstvo narodne skupnosti.

Če je ustanovitelj javne gimnazije mestna občina, se zagot'
Ija jo iz sredstev mestne občine sredstva za investicije, inve*
cijsko vzdrževanje in del sredstev za materialne stro*1
v skladu s pogodbo o soustanoviteljstvu.
|
82. člen
(prispevki)
Javna iola in iola s koncesijo ne more pridobivati sreds'
iz prispevkov učencev, vajencev, dijakov, itudentov vi*
iol in odraslih za izvajanje javno veljavnih programov, kij
financirajo iz proračunskih sredstev, razen za storitve,
katere je tako določeno z zakonom In za storitve, kl I

i
|

;
{
|
v

izobraževalnem programu niso obvezne ali presegajo predpisane normative In standarde.

Izpolnjevanje pogojev Iz prvega odstavka tega člena ugotavlja šolska uprava.

Javna gola oziroma šola s koncesijo določi prispevke za
izvedbo podaljšanega bivanja v petem in šestem razredu
osnovne šole v višini na|več SO % sredstev, za materialne
ttroške šole v naravi in za prehrano učencev, vajencev,
dijakov in študentov višjih šol ter za drugo in nadaljnje
opravljanje mature.

86. člen
(omejitev financiranja)

Za učence, vajence, dijake in študente višjih šol, ki zaradi
socialnega
položaja ne zmorejo v celoti plačati prispevkov
lz
prejšnega odstavka zagotovi sredstva država, v skladu
z normativi in standardardi, ki jih določi minister.
c

) Zagotavljanje sredstev
83. 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 ministei1 pridobi mnenje pristojnega strokovnega sveta in reprezentativnih sindikatov na področju šolstva.
Za vzgojo in izobraževanje:
~ na območjih s posebnimi razvojnimi problemi,
~ na narodno mešanih območjih,
~ otrok Romov,
~~ otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami, ki potrebulajo prilagojeno izvajanje programov za predšolske otroke
oziroma izobraževalnih programov, prilagojene izobraževalne
programe ali posebni program vzgoje In izobražeVan
Ja,
določi minister posebne normative in standarde.
Normative in standarde za vzgojo in izobraževanje otrok In
Mladostnikov Iz zadnje alinee prejšnjega odstavka določi
minister v soglasju z ministrom, pristojnim za zdravstvo.
Normativi in standardi obsegajo učno obveznost strokovnih
delavcev, merila za oblikovanje svetovalne službe, knjižnice,
administrativno-računovodske in tehnične službe, ter merila
*a oblikovanje oddelkov in skupin in za vrednotenje materialnih stroškov ter standarde za prostor in opremo.
84. člen
(zagotavljanje sredstev koncesionarju)
Koncesionarju se za opravljanje javne službe zagotavljajo
sredstva v skladu s pogodbo.
2. Zasebne šole
85. člen
(pogoji za financiranje)
Zasebnim šolam, ki izvajajo javno veljavne programe osnovnošolskega izobraževanja, osnovnega glasbenega izobraževanja ali gimnazijam pripadajo sredstva iz državnega proračuna oziroma proračuna lokalne skupnosti, če izpolnjujejo
naslednje pogoje:

Ne glede na določbe prejšnjega člena zasebni šoli ne pripadajo javna sredstva, če je zaradi vpisa v zasebno šolo ogrožen
obstoj edine javne osnovne šole v istem šolskem okolišu ali,
če opravlja dejavnost v nasprotju s petim odstavkom 6. člena
tega zakona.
Zasebna šola, ki se financira iz javnih sredstev se v primeru iz
prejšnjega odstavka preneha financirati po pravnomočnosti
odločbe, ki jo izda minister.
87. člen
(prispevki)
Za učenca in dijaka, ki ne presega materialnega cenzusa za
pridobitev državne štipendije, prispevki učenca, dijaka oziroma študenta višje šole lahko znašajo največ 15% sredstev,
ki jih javni šoli za plače in materialne stroške zagotavlja
država na učenca, dijaka oziroma študenta višje šole.
88. člen
(omejitev plač)
Plače strokovnih delavcev v zasebni šoli, financirani iz javnih
sredstev, se oblikujejo v skladu z zakonom in drugimi predpisi, ki veljajo za javne šole.
Če se plače oblikujejo v nasprotju s prejšnjim odstavkom, se
financiranje iz državnega proračuna ukine.
89. člen
(pogodba o financiranju)
Financiranje in obveznosti zasebne šole se podrobneje uredijo s pogodbo.
90. člen
(zagotovitev dokončanja izobraževanja)
Država je dolžna zagotoviti dokončanje izobraževanja otrok iz
zasebne šole, ki zaradi prenehanja financiranja iz javnih sredstev ne izvaja več javno veljavnega programa.
XIV. ZAPOSLENI V VRTCU IN ŠOLI
91. člen
(zaposleni)
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.

V vrtcih oziroma šolah na narodno mešanih območjih, ki se
ustanovilo za dvojezično vzgojo in izobraževanje in za
vzgojo In Izobraževanje v Jeziku narodne skupnosti, morajo
imeti strokovni delavci izobrazbo, določeno s tem zakonom
in drugimi predpisi, opravljen strokovni izpit v skladu s tem
zakonom ter Izpolnjevati druge pogoje v skladu s posebnimi
predpisi.

Zasebni šoli pripada za posameznega učenca oziroma dijaka
85% sredstev, ki jih država oziroma lokalna skupnost zagotavlja za plače in materialne stroške na učenca oziroma dijaka
v javni šoli.

Znanje slovenskega knjižnega jezika se preverja pri strokovnem izpitu.
Smer strokovne izobrazbe za strokovne delavce, v primerih,
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ko to določa zakon, pa tudi stopnjo izobrazbe določi minister,
potem ko si je pridobil mnenje pristojnega strokovnega sveta.
Strokovna, administrativna, tehnična in druga dela opravljajo
delavci, določeni s sistemizacijo delovnih mest.
Delavci Iz prejšnjega odstavka morajo imeti izobrazbo, določeno s sistemizacijo delovnih mest, obvladati morajo slovenski jezik, v vrtcih oziroma šolah na narodno mešanih
območjih, ki se ustanovijo za dvojezično vzgojo in Izobraževanje, pa tudi jezik narodne skupnosti.
V vrtcih oziroma šolah na narodno mešanih območjih, ki se
ustanovijo za vzgojo in izobraževanje v jeziku narodne
skupnosti, morajo delavci iz šestega odstavka obvladati
jezik narodne skupnosti.
92. člen
(izjema)
Če si na določenem področju ni mogoče pridobiti s tem
zakonom določene stopnje izobrazbe, minister lahko določi,
da vzgojnoizobraževalno delo opravljajo strokovni delavci, ki
nimajo us trezne strokovne izobrazbe, izkazujejo pa
pomembne dosežke v svojem poklicu.
a) Osnovna šola
93. člen
(strokovni delavci)
Strokovni delavci v javni osnovni šoli so učitelj, šolski svetovalni delavec, knjižničar in drugi strokovni delavci.
Učitelj in svetovalni delavec morata imeti visokošolsko izobrazbo ustrezne smeri in pedagoško izobrazbo.
Knjižničar in drugi strokovni delavci morajo imeti visokošolsko izobrazbo ustrezne smeri.
b) Glasbena šola
94. člen
(strokovni delavci)
Strokovni delavci v javni glasbeni šoli so učitelj, korepetitor in
knjižničar.
Strokovni delavci morajo imeti visokošolsko izobrazbo
ustrezne smeri.
Učitelj mora imeti tudi pedagoško izobrazbo.
c) Poklicna oziroma strokovna šoia
95. člen
(strokovni delavci)

njo strokovno izobrazbo ustrezne smeri, najmanj tri let®
delovnih izkušenj in pedagoško-andragoško izobrazbo alt
opravljen mojstrski izpit.
Mojster mora imeti opravljen mojstrski izpit v skladu z zakonom. Svetovalni delavec mora imeti ustrezno visokošolsko
izobrazbo in pedagoško-andragoško izobrazbo.
Knjižničar mora imeti visokošolsko izobrazbo ustrezne smeriDrugi strokovni delavci morajo imeti ustrezno strokovno izobrazbo, in sicer:
- 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.
č) Gimnazije
96. člen'
(Izobrazbeni pogoji)
Strokovni delavci v javnih gimnazijah so učitelji splošno izo*
braževalnih in strokovnoteoretičnih predmetov ter učitelj'
praktičnega pouka oziroma veščin, svetovalni delavci, knjižni'
čarji in drugi strokovni delavci.
Učitelji splošnoizobraževalnih in strokovnoteoretičnih pred'
metov morajo imeti visokošolsko izobrazbo ustrezne smeri i"
pedagoško andragoško izobrazbo.
Učitelji praktičnega pouka oziroma veščin morajo imeti naj'
manj višjo strokovno izobrazbo ustrezne smeri in pedagoško-v
-andragoško izobrazbo ter najmanj dve leti ustreznih delo "
nih izkušenj.
Svetovalni delavec mora imeti visokošolsko izobrazbo
ustrezne smeri in pedagoško-andragoško izobrazbo.
Knjižničar mora imeti visokošolsko izobrazbo ustrezne smeri
Drugi strokovni delavci morajo imeti ustrezno strokovno iz?
brazbo, in sicer:
- organizator obveznih izbirnih vsebin in organizator izobtf'
ževanja odraslih visokošolsko izobrazbo ustrezne smeri t«r
pedagoško-andragoško izobrazbo,
- laborant, inštruktor in organizator praktičnega pouka naj'
manj srednjo oziroma srednjo strokovno izobrazbo ustrezfl®
smeri in pedagoško-andragoško izobrazbo.
d) Dijaški dom
97. člen
(izobrazbeni pogoji)

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.

Vzgojitelj in svetovani delavec morata imeti visokošolsko iz?
brazbo ustrezne smeri in pedagoško-andragoško izobrazbo

Strokovni delavci so tudi mojstri, ki izobražujejo učence
v učnem razmerju.

Knjižničar in drugi strokovni delavci morajo imeti visokošol'
sko izobrazbo ustrezne smeri.

Učitelj splošnoizobraževalnih in strokovnoteoretičnih predmetov mora imeti visokošolsko izobrazbo ustrezne smeri in
pedagoško-andragoško izobrazbo.

e) šole in zavodi za otroke in mladostnike s posebnimi
potrebami

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 sred58/poročevalec, št 13 — 1

Strokovni delavci v javnem dijaškem domu so: vzgojitelj'
svetovalni delavec, knjižničar in drugi strokovni delavci.

98. člen
(izobrazbeni pogoji)
Strokovni delavci v šolah in zavodih za izvajanje programo*
vzgoje in izobraževanja za otroke in mladostnike s posel?
nimi po trebaml so učitelji, vzgojitelji, svetovalni delavd>
knjižničarji in drugi strokovni delavci.

Učitelj in vzgojitelj morata imeti izobrazbo, predpisano za
učitelje oziroma vzgojitelje šol, in specialno pedagoško izobrazbo.

-

Strokovni delavci, ki opravljajo zdravstvene in socialno varstvene storitve, morajo imeti izobrazbo, predpisano
z zakoni, ki urejajo ta področja.

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

Svetovalni delavci morajo imeti visokošolsko izobrazbo
ustrezne smeri in pedagoško oziroma pedagoško-andragoško izobrazbo, knjižničar in drugi strokovni delavci pa visokošolsko izobrazbo ustrezne smeri.
0 Pedagoška oziroma pedagoško—andragoška izobrazba
99. člen
(pedagoška oziroma pedagoško-andragoška izobrazba)
Kdor ni končal izobraževanja po študijskem programu, po
katerem se pridobi pedagoška, specialna pedagoška oziroma pedagoško andragoška izobrazba in strokovni naslov
Profesor, diplomirani pedagog ali vzgojitelj predšolskih otrok,
si mora pridobiti pedagoško, specialno pedagoško oziroma
Pedagoško-andragoško izobrazbo po ustreznem študijskem
Programu za izpopolnjevanje.
Če ni ustreznega študijskega programa za Izpopolnjevanje,
določi program za pridobitev pedagoške, specialno pedagoške oziroma pedagoško-andragoške izobrazbe minister, ko
si pridobi mnenje Sveta Republike Slovenije za visoko šolstvo.
Kdor nima visokošolske izobrazbe, si pridobi pedagoško oziroma pedagoško-andragoško izobrazbo po izobraževalnem
Programu, ki ga na predlog Strokovnega sveta Republike
Slovenije za splošno izobraževanje določi minister.
0) Gostujoči tuji učitelji

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

103. člen
(zasebni vrtci in šole)
Pogoje, predpisane za strokovne delavce javnih vrtcev in šol,
morajo izpolnjevati tudi strokovni delavci v zasebnih vrtcih in
šolah, ki izvajajo javno veljavne programe.
Določba prejšnjega odstavka ne vel|a za vrtce in šole, ki
izvajajo programe za predšolske otroke oziroma izobraževalne programe po posebnih pedagoških načelih.
XV. IZOBRAŽEVANJE IN NAPREDOVANJE STROKOVNIH
DELAVCEV IN RAVNATELJEV
104. člen
(izobraževanje in napredovanje)
Strokovni delavci v vrtcih in šolah se strokovno izobražujejo
in usposabljajo.
Vzgojitelj, učitelj, organizator izobraževanja, svetovalni delavec in knjižničar lahko napredujejo v naziv mentor in svetovalec, če imajo visokošolsko izobrazbo, pa tudi v naziv svetnik.
Pod pogoji iz drugega odstavka tega člena napredujejo
v nazive tudi ravnatelj, direktor in pomočnik ravnatelja.
Pogoje, način in postopek strokovnega izobraževanja in
usposabljanja ter napredovanja v nazive določi minister.

100. člen
(gostujoči tuji učitelj)

105. člen
(šola za ravnatelje)

Gostujoči tuji učitelj, ki v poklicnem in strokovnem izobraževanju, v gimnazijah 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.

Za izobraževanje in usposabljanje ravnateljev in kandidatov
za ravnatelje Vlada Republike Slovenije ustanovi šolo za ravnatelje.

h) Strokovni Izpit
101. 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.
Strokovnim delavcem, ki imajo naziv visokošolskega učitelja,
ni treba opravljati strokovnega izpita v skladu s tem zakonom.
Podrobnejše določbe o strokovnem izpitu predpiše minister.
Strokovni delavci v vrtcih, šolah in zavodih, ki izvajajo programe za predšolske otroke, izobraževalne programe in
Posebni program vzgoje in Izobraževanja za otroke in mladostnike s posebnimi potrebami, ki opravljajo zdravstveno
oziroma socialno varstveno dejavnost, opravljajo strokovni
Izpit v skladu z zakonom In drugimi predpisi, ki urejajo ta
Področja.
102. člen
(evidenca strokovnega izpita)
Evidenca o opravljenih strokovnih izpitih, ki jo vodi ministrstvo, pristojno za šolstvo, vsebuje:

Program šole za ravnatelje in vsebino ravnateljskega izpita
določi minister na predlog Strokovnega sveta Republike Slovenije za splošno izobraževanje.
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.
Šola za ravnatelje enkrat letno objavi razpis za vpis in določi
roke za opravljanje ravnateljskoga izpita.
Postopek razpisa in vpisa določi minister.
XVI. DELOVNO RAZMERJE
1. Sklepanje delovnih razmerij
106. člen
(predpisi)
Delovna razmerja, udeležba delavcev pri upravljanju in uresničevanje sindikalnih pravic delavcev v vrtcu oziroma šoli se
urejajo v skladu z zakonom in kolektivno pogodbo, če s tem
z zakonom ni drugače določeno.
107. 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 norporočevalec, št. 13 - 1/59

mativov in standardov za šolo ravnatelj v soglasju z ministrom
za vrtec pa ravnatelj v soglasju z ustanoviteljem.
108. člen
(zaposlovanje strokovnih delavcev)
Javni vrtec si mora pred prijavo prostega delovnega mesta
pridobiti soglasje ustanovitelja, javna šola pa soglasje ministra.
Javni vrtec mora o vsakem prostem delovnem mestu strokovnega delavca pred prijavo prostega delovnega mesta obvestiti
ministrstvo, pristojno za predšolsko vzgojo.
Če je v evidenci presežnih strokovnih delavcev strokovni
delavec, ki izpolnjuje zahtevane pogoje za zasedbo prostega
delovnega mesta, lahko vrtec oziroma šola zaposli takšnega
strokovnega delavca brez prijave prostega delovnega mesta.

kandidatov in razporejenih pripravnikov, v katero se vpisujejo:
-

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

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.
112. člen
(delovno razmerje pripravnika)

Delovno razmerje z nerazporejenim strokovnim delavcem se
sklene za določen oziroma nedoločen čas.

Pripravnik sklene delovno razmerje z vrtcem oziroma s Sojo
za čas pripravništva. Če so v času pripravništva letne počitnice, se pripravništvo podaljša za čas počitnic.

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

113. člen
(podzakonski predpisi)

2. Pripravništvo
109. 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.
Mentorja pripravniku določi ravnatelj izmed Strokovnih delavcev, ki opravljajo delo, za katero se bo pripravnik usposabljal
in imajo najmanj naziv mentor.
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.
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.
110. člen
(razpis pripravniških mest)
Ministrstvo, pristojno za šolstvo, vsaj enkrat letno razpiše
mesta za pripravnike.
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. Pri razporeditvi upošteva tudi interes vrtca oziroma
šole in želje kandidata.
Pripravnik se razporedi v javni vrtec oziroma šolo, lahko pa
tudi v zasebni vrtec oziroma šolo, če se le-ta s tem strinja.
111. člen
(evidenca pripravnikov)
Ministrstvo, pristojno za šolstvo, vodi evidenco prijavljenih
60/poročevalec, št. 13-1

Način in postopek izbire, razporeditev pripravnikov, potek in
trajanje pripravništva, sestavine programa pripravništva te>1
način spremljanja in ocenjevanja pripravništva določi min '
ster.
3. Prenehanje potreb po strokovnih delavcih zaradi nujnih
operativnih razlogov
114. člen
(razlogi)
Za nujne operativne razloge po tem zakonu se štejejo spe0*
membe programa vzgoje in izobraževanja, standardov in normativov, izobrazbenih pogojev in zmanjšanje obsega vpisa
115. člen
(reševanje presežkov)
Ravnatelj mora najkasneje v osmih dneh po sprejemu odloči'
tve o začasnem ali trajnem prenehanju potreb po delu str®;
kovnega delavca zaradi razlogov iz prejšnjega člena sporoči*'r
ministrstvu, pristojnemu za šolstvo, razloge za prenehanje W
naslednje podatke o strokovnem delavcu:
- ime in priimek,
- podatke o izobrazbi,
- delovni dobi,
- strokovnem izpitu in
- stalno bivališče.
116. člen
(prosta delovna mesta)
Ministrstvo, pristojno za šolstvo, posreduje vrtcu oziroma šol'3
najkasneje v osmih dneh po prejemu sporočila iz prejšnje«?
člena seznam vrtcev in šol, ki imajo prosta delovna mesta i113
za zasedbo katerih strokovni delavec iz prejšnjega člen
izpolnjuje pogoje.
Če ministrstvo, pristojno za šolstvo, ne posreduje podatko"
v predpisanem roku, vrtec oziroma šola nadaljuje s postop'3
kom reševanja presežkov strokovnih delavcev v skladu z z '
konom.
117. člen
(razporeditev delavca)
Če so izpolnjeni pogoji za razporeditev delavca, določen1
z zakonom in kolektivno pogodbo, ravnatelj razporedi str""
kovnega delavca na takšno delovno mesto po pravnomočne
sti sklepa.
Če strokovni delavec odkloni razporeditev v skladu s p rep
njim odstavkom, mu preneha delovno razmerje po preteku 3"

1

dni po dokončnosti sklepa o prenehanju delovnega razmerja.
Delovna obveznost
118. člen
(obseg vzgojno-izobraževalnega dela)
Delovna obveznost učitelja obsega pouk in druge oblike organiziranega dela z učenci, vajenci, dijaki oziroma Študenti
"iijih šol (v nadaljnjem besedilu: učna obveznost), pripravo
na pouk, popravljanje In ocenjevanje izdelkov in drugo delo,
Potrebno za uresničitev izobraževalnega programa.
Priprava na pouk obsega:
~ sprotno vsebinsko in metodično pripravo,
~ pripravo didaktičnih pripomočkov.
Drugo delo obsega:
~ sodelovanje s starši,
~ sodelovanje v strokovnih organih šole,
~ opravljanje nalog razrednika,
~ organizirano strokovno izobraževanje in izpopolnjevanje,
~ zbiranje in obdelavo podatkov v zvezi z opravljanjem
"zgojno-izobraževalnega in drugega dela,
~ mentorstvo učencem, vajencem, dijakom in študentom
Cteje šole ter sodelovanje s šolami in visokošolskimi zavodi, ki
'Zobraiujejo strokovne delavce,
~ mentorstvo pripravnikom,
~ urejanje kabinetov, zbirk, šolskih delavnic, telovadnic,
'SJrišč, nasadov ipd.,
~ organiziranje kulturnih, športnih in drugih splošno koristnih in humanitarnih akcij, pri katerih sodelujejo učenci,
y
a|encl oziroma dijaki,
~ pripravo in vodstvo ekskurzij, izletov, tekmovanj, šole
v
naravi, letovanj, taborjenj, ki jih organizira šola in
"" opravljanje drugih nalog, določenih z letnim delovnim
načrtom.
poločbe tega zakona, ki urejajo delovno obveznost učiteljev
n drugih strokovnih delavcev se uporabljajo tudi za učitelje
n druge strokovne delavce šol in zavodov za vzgojo in
izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami.
a

) Osnovna šola
119. člen
(delovna In učna obveznost)

V okviru z zakonom in kolektivno pogodbo določenega
tedenskega polnega delovnega časa je tedenska učna
obveznost učitelja največ 22 ur, v oddelkih podaljšanega
bivanja in v bolnišničnih oddelkih pa največ 25 ur.
b) Poklicno izobraževanje
120. člen
(delovna In učna obveznost)
V okviru z zakonom in s kolektivno pogodbo določenega
tedenskega polnega delovnega časa je tedenska učna
obveznost:
- za učitelje splošnoizobraževalnih in strokovnoteoretlčnih
Predmetov največ 20 ur,
- za predavatelje višje strokovne šole največ 16 ur,
- za učitelje praktičnega pouka in veščin največ 25 ur,
*• za strokovne delavce, ki imajo učno obveznost oziroma
sodelujejo pri pouku, največ 30 ur.
c) Gimnazija
121. člen
(delovna in učna obveznost)
V okviru z zakonom in s kolektivno pogodbo določenega

tedenskega polnega delovnega časa tedenska je učna obveznost:
- za učitelje splošnoizobraževalnih In strokovnoteoretlčnih
predmetov največ 20 ur,
- za učitelje praktičnega pouka in veščin največ 25 ur,
- za druge strokovne delavce, ki imajo učno obveznost
oziroma sodelujejo pri pouku, največ 30 ur.
č) Dijaški dom
122. člen
(delovna obveznost vzgojitelja)
V okviru z zakonom in s kolektivno pogodbo določenega
tedenskega polnega delovnega časa je obveznost vzgojitelja
največ 30 ur vzgojnega dela z učenci, vajenci in dijaki tedensko.
123. člen
(povečanje učne obveznosti)
Če v okviru z zakonom določene tedenske učne obveznosti
ni mogoče organizirati pouka v skladu s predmetnikom,
lahko ravnatelj učitelju ali drugemu strokovnemu delavcu
določi dodatno tedensko učno obveznost za toliko ur, kot je
določeno za posamezni predmet v oddelku, vendar ne več
kot za 5 ur.
5. Dopust
124. člen
(dopust)
Strokovni delavec v javnem vrtcu oziroma šoli ima pravico do
najmanj 18 delovnih dni letnega dopusta.
Strokovni delavec v javni šoli lahko porabi letni dopust v času,
ki ga določi minister s šolskim koledarjem.
Strokovni delavec, ki po lastni krivdi ne porabi dopusta
v času, določenem v prejšnjem odstavku, nima pravice do
prenosa dopusta v naslednje šolsko leto ali do plačila neporabljenega letnega dopusta.
Strokovni delavec ima pravico do plačila neporabljenega letnega dopusta, če le-tega ne porabi v določenem času, 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.
XVII. GOSPODARJENJE Z NEPREMIČNINAMI
125. člen
(premoženjski skladi)
Za gospodarjenje z nepremičninami, ki so javna lastnina in se
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.
126. člen
(državni sklad)
Za gospodarjenje z nepremičninami iz prejšnjega člena,
s katerimi upravljajo javne šole, katerih ustanovitelj je država,
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se ustanovi Šolski sklad Republike Slovenije (v nadaljnjem
besedilu: sklad).
Sklad je pravna oseba javnega prava.
Sklad posluje v skladu z zakoni in drugimi predpisi, ki veljajo
za javne zavode.
Poslovanje sklada urejajo pravila sklada, ki jih sprejme
upravni odbor s soglasjem Vlade Republike Slovenije.
127. 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.
128. člen
(pristojnosti upravnega odbora)
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.
K finančnemu načrtu in zaključnemu računu si mora sklad
pridobiti soglasje ministra.
129. 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.
130. člen
(program lnvestici|)
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.
131. člen
(viri)
Sklad pridobiva sredstva:
- iz državnega proračuna,
- 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.
132. 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.
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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.
133. 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 dejavno«
vzgoje In izobraževanja.
134. 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.
,
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.
XVIII. KAZENSKE DOLOČBE
135.člen
(vrste prekrškov)
Z denarno kaznijo najmanj 50.000 SIT se kaznuje za prekršek pravna oseba ali posameznik, ki opravlja dejavnost
vzgoje in izobraževanja brez vpisa v razvid (33. 35. in 36.
člen) ali ne Izpolnjuje predpisanih pogojev (32.člen).
XIX. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
136. člen
(financiranje)
Dokler ne bodo sprejeti izobraževalni programi po tem
zakonu in zakonih za posamezna področja vzgoje in izobraževanja, se iz javnih sredstev zagotavljajo sredstva za izvajanje vzgojno-izobraževalnih programov, ki se izvajajo v javnih
šolah in šolah s koncesijo, in sicer:
1. v osnovnem Izobraževanju:
- program življenja in dela osnovne šole, vključno z uresničevanjem posebnih pravic pripadnikov italijanske in madžarske
na rodne skupnosti v skladu z zakonom,
- program vzgoje in izobraževanja 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:

J

- programi srednjega izobraževanja, vključno z uresničeva-

(

njem posebnih pravic pripadnikov italijanske in madžarske
Narodnosti v skladu z zakonom,
- program vzgoje izobraževanja 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:
v')

pogodbo, ne izpolni obveznosti iz prvega odstavka tega
člena, se koncesijska pogodba razdre po samem zakonu.
141. člen
(podzakonski predpisi)
Podzakonske predpise iz tega zakona izda minister najkasneje v enem letu po uveljavitvi tega zakona.

za dejavnosti, potrebne za razvoj in učinkovito opravljanje
zgoje in izobraževanja, in sicer:

142. člen
(šola za ravnatelje)

~ raziskovalno in razvojno-proučevalno delo ter eksperimentalno dejavnost,
- stalno strokovno izobraževanje in izpopolnjevanje strokovnih delavcev,
~ mednarodno sodelovanje,
- delovanje šolskih knjižnic,
~ informacijsko-dokumentacijsko dejavnost in
~ tekmovanja učencev, vajencev in dijakov v znanju;

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

*0 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 vzdrževanje
opreme,
~ organizacijo in proučevanje izobraževanja odraslih,
- dogovorjeni program za izobraževanje odraslih,
~ nezgodno in invalidsko zavarovanje dijakov,
~ regresiranje prevozov učencev, vajencev in dijakov in
"" subvencioniranje dejavnosti učencev, vajencev in dijakov
v
stanovskih organizacijah.
137. člen
(financiranje zasebnih šol)
^e glede na določbo drugega odstavka 85. člena tega zakona
Pripada zasebni šoli tri leta po uveljavitvi tega zakona za
Posameznega učenca oziroma dijaka ali študenta višje šole
'00 % sredstev, ki jih država oziroma lokalna skupnost zagotavlja
za plače in materialne stroške na učenca, dijaka ozir
oma študenta v javni višji šoli.
138. člen
(uskladitev organizacije vrtcev)
Ustanovitelj vrtca uskladi organizacijo vrtca s tem zakonom
Najkasneje v štirih letih po uveljavitvi tega zakona.
139. člen
(uskladitev aktov)
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 njegovi
uveljavitvi.
S sprejemom aktov o ustanovitvi iz prejšnjega odstavka prenehajo veljati statuti javnih vrtcev oziroma šol.
Vrtci oziroma šole se vpišejo v razvid po tem zakonu najkasneje v enem letu po njegovi uveljavitvi.
140. člen
(uskladitev programov vzgoje In Izobraževanja)
Ustanovitelji zasebnih šol uskladijo programe vzgoje in izobraževanja s tem zakonom najkasneje v 4 letih po uveljavitvi
tega zakona.
Če ustanovitelj zasebne šole, ki ima sklenjeno koncesijsko

143. člen
(kandidati za ravnatelje)

i

Ne glede na določbi prvega in drugega odstavka 52. člena,
tega zakona je lahko do 1.9. 2000 imenovan za ravnatelja tudi,
kdor ne izpolnjuje s tem zakonom določenih pogojev o Izobrazbi ali nima opravljenega ravnateljskoga izpita.
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 pogojev o izobrazbi.
144. člen
(ravnatelji)
Ravnatelji oziroma pomočniki ravnateljev vrtcev in šol, ki
imajo na dan uveljavitve tega zakona srednjo izobrazbo,
petindvajset let delovne dobe in so opravljali funkcijo ravnatelja oziroma pomočnika ravnatelja dva mandata, in ravnatelji
oziroma pomočniki ravnateljev vrtcev, ki imajo srednjo izobrazbo in so opravljali funkcijo ravnatelja oziroma pomočnika
ravnatelja vsaj tri mandate, so lahko imenovani za ravnatelja
oziroma pomočnika ravnatelja ne glede na določbo prvega
odstavka 52. člena in prvega odstavka 55. 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 oziroma pomočnika
ravnatelja, so lahko imenovani za ravnatelja oziroma pomočnika ravnatelja ne glede na določbe prvega odstavka 52.
člena in prvega odstavka 55. člena tega zakona tudi po uveljavitvi tega zakona.
145. člen
(učitelji in vzgojitelji)
Učitelji v osnovni in glasbeni šoli, v gimnaziji 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 v poklicni, strokovni in tehniški srednji šoli
ter v dijaškem domu, lahko opravljajo vzgojno-izobraževalno
delo tudi po uveljavitvi tega zakona.
146. 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.
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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.
147. člen
(knjižničarji In socialni delavci)
Knjižničarji in socialni delavci, ki so si pridobili višjo stro
kovno izobrazbo v svoji stroki pred uveljavitvijo tega zakona,
lahko opravljajo delo knjižničarja oziroma socialnega delavca
tudi po uveljavitvi tega zakona.

153. člen
(uskladitev aktov javnih zavodov)
Vlada Republike Slovenije sprejme oziroma uskladi akte
o ustanovitvi javnih zavodov iz 27. člena tega zakona najkasneje v treh mesecih po uveljavitvi tega zakona.
Do ustanovitve Zavoda Republike Slovenije za šolstvo
opravlja njegove naloge Urad Republike Slovenije za šolstvo in šport. Z uveljavitvijo tega zakona se Republiški
izpitni center preimenuje v Državni izpitni center.
154. člen
(uporaba določb o financiranju)

148. člen
(pedagoška oziroma pedagoško-andragoška izobrazba)
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, specialno pedagoško oziroma pedagoško-andragoško izobrazbo.
149. 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.
150. člen
(Javna mreža)
Javni vrtci oziroma šole, ki so bili ustanovljeni pred uvelja
vitvijo tega zakona, so sestavni del mreže javnih vrtcev in šol.
151. člen
(prenoa pristojnosti upravnih enot)
Z dnem, ko začnejo delovati šolske uprave, ustanovljene po
tem zakonu, se za področje vzgoje in izobraževanja prenehajo
uporabljati določbe 101., 102. in 103. člena Zakona o upravi
(Uradni list RS, št. 67/94), ki določa pristojnosti upravnih enot.

Določbe 80. člena In 81. člena se začnejo uporabljati v proračunskem letu 1996.
155. člen
(prenehanje veljavnosti podzakonskih predpisov)
Do sprejema podzakonskih predpisov, določenih s tem zakonom, se uporabljajo podzakonski predpisi, ki so veljali do
uveljavitve tega zakona, razen določb, ki so v nasprotju s tem
zakonom, in sicer:
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. Pravilnik o napredovanju zaposlenih v osnovnem In srednjem izobraževanju v nazive (Uradni list RS, št. 41/94)
6. 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)
7. Sklep o določitvi normativov in standardov za opravljanje
vzgoje in izobraževanja otrok in mladostnikov z motnjami
v razvoju v vzgojno-izobraževalnih zavodih (Uradni list RS,
št. 4/92).
156. člen
(prenehanje veljavnosti zakona)

Prevzem delavcev, prostorov in sredstev se uredi z aktom
o določitvi okolišev šolskih uprav.

Z dnem uveljavitve tega zakona prenehata veljati: 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.

152. člen
(strokovni sveti)

157. člen
(uveljavitev)

Strokovni sveti, določeni s tem zakonom, se ustanovijo najkasneje v šestdesetih dneh po uveljavitvi tega zakona.

Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu
Republike Slovenije.

OBRAZLOŽITEV
Državni zbor Republike Slovenije je na 29. seji, 16. marca
1995, prvič obravnaval in sprejel predlog Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja kot primerno
osnovo za pripravo predloga zakona za drugo obravnavo.
Vladi Republike Slovenije je ob tem naročil naj upošteva
stališča in sklepe iz prve obravnave predloga zakona v Državnem zboru Republike Slovenije.
Predlagatelj je pri pripravi besedila za drugo obravnavo upošteval sklepe in stališča Državnega zbora ter proučil pripombe
iz razprave. V obrazložitvi so predstavljene dopolnjene in
nove rešitve, posebej pa so predstavljene tudi ugotovitve
o tistih vprašanjih, ki jih je predlagatelj ponovno pretehtal.
V besedilu členov so zaradi preglednosti v poudarjenem tisku
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prikazane tako vsebinske spremembe kot tudi pomembnejši
redakcijski popravki in jezikovne izboljšave.
I.
Predlagatelj je za drugo branje ponovno pretehtal, ali je
utemeljeno opustiti nacionalni program, ter proučil pristojnosti ministra pri določanju izobraževalnih programov, še posebej z vidika razmejitve pristojnosti med ministrom in strokovnim svetom pri sprejemanju splošnega oziroma posebnega
dela programa. Nadalje je proučil možnost obveznega upoštevanja strokovnih predlogov in morebitni prenos pristojnosti na višjo raven, pristojnosti strokovnih svetov pri oblikovanju programov, pa tudi možnost, da se bistveni elementi za

določitev
posameznega nivoja izobrazbene ga standarda vneSB v
'° področne zakone.
'• Nacionalni program naj bi bil po nekaterih razpravah
"okument o strateškem razvoju vzgoje in izobraževanja. Določbi temeljne parametre, ki konstituirajo politiko predvisokoolskega izobraževanja na globalni ravni ter na posameznih
Področjih. Tako naj bi določal programe, ki imajo status
IMnih programov vzgoje in izobraževanja, cilje, ki jih določa
Politika države na posameznih področjih, mrežo javnih vrtcev
dejavnosti in naloge, potrebne za učinkovito delovanje
n"
razvoj sistema edukacije, ter finančna sredstva za njegovo
uresničevanje.
'ako zamišljena strategija dolgoročnega razvoja bi bila utemeljena, če bi bila sestavni del strategije dolgoročnega raz
°ia države. Tedaj bi bila celo nujna, kajti s tem bi bil zagotovlen uravnotežen razvoj celotnega javnega področja.
Vsebinski elementi nacionalnega programa - opredeljevali bi
M
la javni programi vzgoje in izobraževanja - so v celoti že
ieti v predlogih zakonov: ponekod zelo podrobno, kjer
'a*°n določa način sprejemanja in pristojnosti, pa tudi bolj
°Plošno. Tako je na področju osnovne šole nacionalni prodam po vseh svojih bistvenih sestavinah že neposredna
**tonska norma. Z zakonom so npr. določeni cilji in trajanje
I osnovne šole, njen program, opredeljeni so predmeti,
ključno z opredelitvijo obveznosti in izbirnosti, tako za šolo
ot
učence. Po ponovni proučitvi te problematike predlao
gatelj zncva ugotavlja, da v vsebinskem pogledu zamisel
"acionalnega programa na tem področju ni smiselna.
p
ri tem velja opozoriti na dosledno izpeljano rešitev, po kateri
Posebni del izobraževalnega programa (predmetnik, učne
predmetne in izpitne kataloge) predlaga v sprejem
^istojni
strokovni svet. Vsebinski elementi, ki bi jih moral
l
*iemati
morebitni nacionalni program, sodijo torej v pristojsf
^° strokovnih svetov. So izrazito strokovne narave, zato jih
' rnogoče sprejemati na način, kot se sprejema nacionalni
"rogram.

^av' tako tudi ne bi bilo mogoče uveljaviti predloga, naj
Racionalni program določa finančna sredstva za njegovo
I y86sničevanje. To je naloga proračunskega memoranduma.
opredeljuje delež sredstev, ki se v javni porabi namenjajo
Posameznim področjem. Nacionalni program torej ne more
peti dejanskih finančnih učinkov, ker ni proračunski doku^en t.
^Jementi, ki bi opredelili cilje državne politike na posameznih
°dročjih vzgoje in izobraževanja, so torej že določeni v posa
g.ezn
u ih zakonih. Naj posebej opozorimo na opredelitve javne
*be /rt javne mreže v začetnem poglavju tega zakona,
katerem je opredeljen obseg javne službe, ki bi bil sicer
oen izmed naj bistvenejših elementov nacionalnega programa. Prav tako so opredeljeni temeljni cilji, ki se uresničule
lo na posameznih ravneh vzgoje in izobraževanja, in sicer:
p

" iavna mreža vrtcev - omogoča staršem in otrokom dostopnost in izbiro programov za predšolske otroke,
^iavria mreža osnovnih šol - mora zagotoviti vsem otrokom
Možnost osnovnošolskega izobraževanja,
~~ iavna mreža poklicnih in drugih srednjih šol - mora omogočiti izobraževanje vsem, ki so izpolnili osnovnošolsko
°oveznost, in sicer najmanj za pridobitev prvega poklica oziorrta za opravljanje mature.
^javnosti,
potrebne za učinkovito delovanje in razvoj
5l
stema edukacije, prav tako podrobno določa zakon.
Predlagatelj je upošteval zahtevo Sekretariata za zakonodajo in pravne zadeve, da se ponovno proučijo obveznosti in
ff'toj nostl države In lokalne samouprave z vidika 141.
Vena Ustave Republike Slovenije. Pri določitvi pristojnosti
1ržave na področju osnovnega šolstva je predlagatelj izhajal
ustavne opredelitve osnovnošolskega izobraževanja kot
veznega izobraževanja, ki se financira iz javnih sredstev. Iz
'akšne opredelitve nesporno izhaja, da je država pristojna in

dolžna zagotoviti vsem šoloobveznim otrokom možnost, da
dosežejo enakovreden izobrazbeni standard, minimalne
pogoje za izvajanje programa osnovnošolskega programa, pa
tudi enake pravice in obveznosti učencev. Zakon torej državi
nalaga dolžnost, da določi vrste programov vzgoje in izobraževanja ter postopek njihovega določanja, standarde in normative za izvajanje javno veljavnih programov, obseg javne
službe, merila za oblikovanje javne mreže šol ter pogoje, ki jih
morajo šole izpolnjevati, da lahko opravljajo osnovnošolsko
dejavnost. Država ima tudi pristojnost po deljevanja koncesij,
saj gre za upravno zadevo, ki je ni mogoče prenesti na lokalno
skupnost brez njenega soglasja.
Pri opredelitvi pristojnosti lokalnih skupnosti predlagatelj
izhaja iz opredelitve, da je lokalni interes zagotavljanje šolskega prostora, zagotavljanje sredstev za prevoze otrok in
zagotavljanje sredstev za dodatne dejavnosti osnovne šole.
Takšen interes občine izhaja tudi iz zakona o lokalni samoupravi, ki določa kot enega izmed pogojev za ustanovitev
občine, da ima na svojem območju popolno osnovno šolo. Le
skozi artikulacijo takšnega interesa lokalnih skupnosti bo
zagotovljena racionalna mreža osnovnih šol, ki bo omogočila
čimbolj ugodne pogoje za šolanje otrok.
V izpeljavi navedene opredelitve daje zakon občini pravico, da
ustanavlja osnovne šole in sodeluje pri njihovem upravljanju
prek svojih predstavnikov v svetu šole. Država, ki je odgovorna za izvedbo programa, pa mora imeti določen vpliv na
imenovanje ravnatelja šole, ki neposredno skrbi za izvajanje
programa. Zato je predvideno, da minister za šolstvo daje
soglasje k imenovanju ravnatelja.
V skladu z navedenim so bili ustrezno popravljeni 15., 40., 73.
In 81. člen.
3. V skladu s stališči matičnega odbora je predlagatelj
ponovno proučil pristojnosti ministra pri določanju Izobraževalnih programov. V 11. členu je določanje predmetnikov in
znanj, ki jih morajo imeti izvajalci posameznega predmeta, iz
splošnega dela programa preneseno v posebni del programa.
Tako je zagotovljeno, da tudi ta del programa v celoti določa
pristojni strokovni svet, s tem pa so bolj dosledno razmejena
vprašanja, ki so strokovne narave in katerih določanje je
v skladu z 24., 25. in 26. členom v pristojnosti strokovnih
svetov, od vprašanj upravnega značaja, ki so v pristojnosti
ministra. V skladu s sprejetimi sklepi je predlagatelj popravil
14. člen zakona tako, da je besedo »sprejme« dosledno uporabil tam, kjer gre za pristojnost ministra oziroma strokovnega sveta, da sprejmeta program kot celoto. Beseda
»določi« pa je uporabljena tam, kjer minister oziroma strokovni svet v okviru predpisanih pooblastil opredelita vsebino
posameznega dela programa. To pomeni, da minister ne
more posegati v pristojnosti strokovnega sveta.
Ob tem je predlagatelj proučil tudi zamisel o prenosu pristojnosti na višjo raven in ugotovil, da bi bilo ob upoštevanju
dejstva, da so programi podzakonski akti, pristojnost sprejemanja mogoče prenesti le na Vlado RS. Po mnenju predlagatelja takšen prenos ni sprejemljiv, saj bi se s tem zameglila
odgovornost ministra za njegovo področje dela. Pristojnosti
ministra in strokovnega sveta morajo biti jasno razvidne, zato
je predlagatelj poleg določb o Državnem izpitnem centru
v zakon vključil tudi določbe o ustanovitvi in pristojnostih
Zavoda RS za šolstvo, Centra RS za poklicno izobraževanje in
Andragoškoga centra RS kot tudi Centra za šolske in obšolske dejavnosti. V tem okviru je upošteval tudi sklep Državnega
zbora Republike Slovenije, naj se namesto besede republiški
uporablja beseda državni, kadar gre za institucije, ki so državnega pomena.
Z opredelitvijo pristojnosti javnih zavodov za opravljanje
nalog, potrebnih za izvajanje vzgojno-izobraževalne dejavnosti (Zavod Republike Slovenije za šolstvo, Andragoški center Republike Slovenije, Center Republike Slovenije za
poklicno izobraževanje, Državni izpitni center) je po predlagateljevem mnenju zagotovljeno strokovno spremljanje šolskega sistema in doseganje ciljev vzgoje in izobraževanja.
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Po ponovni proučitvi je bilo tudi ugotovljeno, da v posamezne
zakone ni mogoče vnašati »dodatnih elementov za določitev
nivoja izobrazbenega standarda«, ne da bi pri tem posegali
v že povsem konkretne programske rešitve, ki so pristojnost
strokovnih svetov. Predlagatelj pa je ob tej pobudi v 14. členu
dodal določbo, s katero zagotavlja usklajenost standardov
znanj in izpitnih katalogov. Strokovni svet si bo moral po tej
določbi pred določitvijo izobraževalnega programa za gimnazije pridobiti mnenje Državne maturitetne komisije.
4. Predlagatelj ocenjuje, da bi podaljšanje štiriletnega mandata na šestletni, tako da se polovica članov strokovnega
sveta ob prvem imenovanju imenuje za tri leta, zagotovilo
večjo strokovno avtonomijo kot pa realizirani sklep Državnega zbora, po katerem naj bi strokovne svete imenoval
Državni zbor na predlog vlade. Iz istega razloga je predlagatelj
pri Strokovnem svetu za poklicno izobraževanje spremenil
število članov in s tem zagotovil paritetno sestavo socialnih
partnerjev, s tem pa tudi usklajevalno vlogo sveta. Zato, da bi
zagotovil ustrezen vpliv izvajalcev, je določil, da mora biti ena
tretjina članov sveta iz poklicnih, strokovnih oziroma višjih
strokovnih šol.
5. Predlagatelj je pri pripravi besedila za drugo obravnavo
upošteval tudi zahteve Državnega zbora Republike Slovenije
o tem, da je treba v zakonu opredeliti razmerje oziroma
povezovanje vzgoje In Izobraževanja. Na vseh mestih, kjer se
besedilo člena nanaša na samo vzgojno in izobraževalno
dejavnost, je skušal dosledno uporabiti to opredelitev. V členih, v katerih se navajajo programi, pa je v zakonski terminologiji ohranil razlikovanje med programi predšolske vzgoje,
izobraževalnimi programi, vzgojnimi programi in programi
vzgoje in izobraževanja za otroke s posebnimi potrebami.
Takšno razlikovanje je potrebno zato, da se ne naštevajo vse
možne kombinacije med vzgojo in izobraževanjem, ki izhajajo
iz vsebine programov za posamezno vrsto oziroma stopnjo
izobraževanja, saj bi s tem besedilo zakonskih določb postalo
nepregledno in nerazumljivo.
Po proučitvi poudarkov iz dosedanjih razprav in ob upoštevanju ustreznih delov drugih zakonov so nanovo opredeljeni
globalni cilji vzgoje in izobraževanja tudi v tem zakonu (2.
člen).
6. Zahteva o tem, da je treba zagotoviti ustavno vlogo slovenskega jezika kot učnega in pogovornega jezika v vrtcih in
šolah, je v zakonu o organizaciji in financiranju vzgoje in
izobraževanja uresničena v novem 2. členu, ki določa cilje
vzgoje in izobraževanja, pa tudi v 91. členu, kjer je znanje
slovenskega jezika predpisano med pogoji za strokovne in
druge delavce vrtcev in šol. Vprašanje učnega jezika pa urejajo posamezni področni zakoni.
7. Predlagatelj je pretehtal tudi pobudo Sekretariata za zakonodajo in pravne zadeve DZ, naj se v začetku zakona definirajo pojmi v predvisokošolskem izobraževanju. Predlagatelj
meni, da takšne posebne definicije niso smotrne, ker so
pojmi, ki se uporabljajo v vseh zakonih, definirani z vsebinskega vidika že v splošnih določbah zakona o organizaciji in
financiranju vzgoje in izobraževanja, pa tudi v uvodnih določbah posameznih poglavij ter v posameznih področnih zakonih. Ob tej pobudi pa so bili v tekstu opravljeni redakcijski
popravki, tako da se v celotnem zakonu in tudi v vseh drugih
področnih zakonih uporabljajo isti pojmi.
Prav tako tudi ni bil upoštevan predlog Sekretariata za zakonodajo in pravne zadeve, da se lahko sredstva od najemnin in
prodaje nepremičnin v šolstvu uporabijo le za investicije
v nepremičnine. Takšna ureditev bi se lahko izkazala v primeru, ko sredstva presegajo potrebe sklada, kot neracionalna, saj teh sredstev ne bi bilo mogoče porabiti za druge
namene v šolstvu, zato le za take primere zakon dopušča
izjemo.
8. Predlagatelju je bilo tudi naloženo, naj natančneje pojasni,
kdaj lahko tuja fizična oseba ustanovi šolo. V skladu s predvide no zakonsko rešitvijo lahko tuja fizična oseba ustanovi
vrtec oziroma šolo za vzgojo in izobraževanje otrok, državlja66/poročevalec, št. 13-1

nov Repub like Slovenije ali otrok tujcev brez omejitev. Izjema
je osnovna šola, ki jo lahko ustanovi samo domača pravna ah
fizična oseba. Šola, ki jo tuja fizična oseba ustanovi za izobraževanje otrok, državljanov Republike Slovenije, se v ničemer
ne loči od katerek oli druge zasebne šole, ki jo ustanovi
domača fizična oseba. Če pa tuja fizična oseba ustanovi vrtec
ali šolo za tujce, v katero se praviloma ne morejo vpisati naši
državljani, za to šolo ne veljajo predpisi o organizaciji M
financiranju vzgoje in izobraževanja, razen določb o javni
veljavnosti programov. V teh primerih se uporabljajo
splošne določbe zakonov, ki urejajo statusna in druga vprašanja zavodov oziroma družb.
9. V skladu z zahtevo Državnega zbora Republike Slovenije, je
treba do druge obravnave pripraviti zakon o izobraževanju
otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami, zato je bilo
treba predlog zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in
izobraževanja redakcijsko uskladiti z novo terminologijo, ki jo3
uporablja predlog tega zakona, po posameznih poglavjih P
vnesti ustrezne določbe, ki se nanašajo na vrtce in šole ter
zavode za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov
s posebnimi potrebami, na pristojnosti za sprejemanje programov, vrste programov, kadrovske pogoje in financiranje10. Predlagatelj je na zahtevo Državnega zbora Republike
Slovenije ponovno proučil problematiko izobraževanja odraslih in pri tem vnesel nekatere nove rešitve predvsem v zakon
o izobraževanju odraslih, v zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja pa je vnesel določbe, ki enotno
urejajo položaj vseh organizacij za izobraževanje odraslih ne
glede na statusne oblike (5. in 10. člen).
11. Predlagatelj bo v skladu z odločbo ustavnega sodišča še
pred sprejemom šolske zakonodaje pripravil spremembe
zakona o zavodih, s katerimi bo v celoti urejeno vprašanje
soupravljanja delavcev za javne službe. Zato v tem zakonu
tega vprašanja ne ureja.
II.
Ob upoštevanju stališč in sklepov Državnega zbora Republike
Slovenije ter v skladu z njimi tudi stališč drugih zainteresiranih pobudnikov so v besedilo predloga zakona za drugo
obravnavo vključene naslednje spremembe in dopolnitve:
V prvem poglavju je predlagatelj upošteval priporočilo Sekretariata za zakonodajo in pravne zadeve v peti točki njegoveg3
mnenja. Zaradi jasne zgradbe zakona in materije, ki jo urej&
je tudi vrtce, ki jih je urejal 2. člen predloga zakona, zdSI
vnesel v tretji odstavek 1. člena. Poleg tega je v istem členu
dodal tudi normo, ki enako kot za ostala področja poudarja
poseb no ureditev tudi za vrtce in šole za vzgojo in izobraževanje pripadnikov obeh narodnih skupnosti.
V 4. členu je dodan nov odstavek, ki določa, da se vzgoja
izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebam1
izvaja samo kot javna služba Izvajalci te dejavnosti bodo torel
lahko javni vrtci, šole oziroma zavodi in tisti zasebni vrtci, šole
oziroma zavodi, ki si bodo pridobili koncesijo. Predlagatelj se
je za tako rešitev odločil zato, da bi to skupino otrok in mit
dostnikov čimbolj zaščitil. Poleg tega ga obvezuje tudi 52
člen Ustave Republike Slovenije, po katerem imajo otrod
z motnjami v telesnem in duševnem razvoju ter druge huje
prizadete osebe pravico do izobraževanja in usposabljanja z&
dejavno življenje v družbi, ki se financira iz javnih sredstev
Zato koncept opravljanja dejavnosti prek zasebnih vrtcev oziroma šol, ki ga zakon uvaja za druga področja vzgoje ii'
izobraževanja, za področje vzgoje in izobraževanja otrok
s posebnimi potrebami ni sprejemljiv.
Sklep k zakonu o vrtcih, po katerem naj bi si pridobili koncesijo za izvajanje predšolske vzgoje na domu tudi zasebniki, je
uresničen tako, da so dopolnjeni 4., 5. in 37. člen zakona in
dodana 38. in 135. člen. Sedaj je povsem jasno, da zasebni
vzgojitelj lahko programe predšolske vzgoje, za katere je takO
določeno z zakonom, opravlja v sodelovanju z vrtcem in je
torej lahko po tej poti plačan iz javnih sredstev. Ne more pa s|
pri dobiti koncesije za izvajanje predšolskega varstva, saj

le
~to kot samostojna dejavnost ni opredeljeno kot javna
služba.
V skladu z zakonom o vrtcih je namreč vključena
v
Programe predšolske dejavnosti. Zaradi navedenih sprememb je bilo treba v zakonu natančneje urediti tudi postopek
vpisa in izbrisa iz evidence in določiti prekrške za primer
nespoštovanja z zakonom določenih pogojev za opravljanje
dejavnosti. Med pogoje za prido bitev statusa zasebnika pa je
v skladu s sklepom Državnega zbora Republike Slovenije
leseno tudi državljanstvo Republike Slovenije. Znanje slovenskega jezika je bilo že do sedaj vključeno med pogoje, ki
lih mora izpolnjevati učitelj, vzgoji tel j in pomočnik vzgojitelja.

^ skladu z opozorili Sekretariata za zakonodajo in pravne
*aaeVe je predlagatelj spremenil 8. člen zakona tako, da so
natančneje našteti vsi programi, ki so javno veljavni, če so
prejeti na način in po postopku, ki je za to določen z zakoni,
p upoštevanju določb področnih zakonov, ki določajo vse°'n° Programa, ter tega zakona, je tako jasneje opredeljena
javna služba. Po mnenju predlagatelja je ob upoštevanju
.a člena zakona natančneje opredeljen obseg javne službe,
l navedeni člen taksativno našteva področja, na katerih je
tfava dolžna zagotoviti mrežo javnih vrtcev in šol. Iz istega
azloga je v devetem od stavku 10. člena namesto javne mreže
or
9anizacij za izobraževanje odraslih določeno, da se izobraevanje odraslih omogoča prek razmeščanja izobraževalnih
Programov
v šolah ter posebnih javnih in zasebnih organiza'lah za izobraževanje odraslih. Poleg tega je v skladu s sklePom Državnega zbora Republike Slovenije spremenjeno
Poimenovanje teh organizacij.
V določbah zakona, ki urejajo dijaške domove, je predlagatelj
razčlenil pojem dijaških domov, tako da je sedaj povsem
lasno, da gre za domove za učence, vajence, dijake in študente višjih šol, ki zagotavljajo pogoje za bivanje in učenje.
Pr

edlagatelj je po proučitvi predloga za zamenjavo za besede
"Poskus« z drugo besedo, ohranil dosedanjo rešitev. Meni
namreč, da poskus ustrezno opredeljuje vsebino 19. člena, po
katerem naj bi se pred frontalno uvedbo sprememb na določenem področju - npr. posodabljanje vzgojno-izobraževalnega dela, uvajanje novih delov izobraževalnih programov,
novih učbenikov in organizacijskih novosti - ugotovila njinova ustreznost. Upošteval pa je sklep Državnega zbora
Republike Slovenije, in v ta člen vgradil določbe o varstvu
Pravic učencev in dijakov. Ponovno je proučil tudi krog upravičenih predlagateljev poskusa. V skladu s tem sta dodana
nova tretji in četrti odstavek, ki pooblaščata Zavod RS za šolst
Vo, Center RS za poklicno izobraževanje in Andragoški center
"S, da vsak na svojem področju spremljajo izvajanje poskusa,
Pristojnost ministra pa je, da na predlog navedenih zavodov
Prepove nadaljnje izvajanje poskusa, če so na kakršenkoli
način kršene pravice učencev, dijakov oziroma študentov
višjih šol ali odras lih. Minister s svojim aktom določa spremanje izvajanja poskusa.
^ 20. členu je v skladu s sklepom Državnega zbora Republike
Slovenije črtana varianta, po kateri naj bi bilo potrjevanje
učbenikov
urejeno z zakonom. V tem členu so upoštevana
,u
di stališča, po katerih bo mogoče v šolah uporabljati poleg
Potrjenih učbenikov in učil druga gradiva le kot neobvezna.
p
ri
lr

urejanju posebnega položaja predšolske vzgoje ter vzgoje
> izobraževanja otrok s posebnimi potrebami je predlagatelj
določil, da bosta v okviru strokovnega sveta za splošno izobraževanje oblikovani posebni komisiji za to področje. V 21.
členu je določeno, da je treba obvezno ustanoviti komisiji, kat
erih predsednika in člane imenuje strokovni svet.
V 22. členu je predlagatelj zaradi razmejitve strokovnih in
upravnih nalog določil, da administrativna, tehnična in druga
strokovna dela za strokovne svete opravlja ministrstvo, pristojno za šolstvo. V šestem poglavju pa so opredeljene naloge
zavodov, ki opravljajo razvojno in svetovalno delo pri pripravah strokovnih podlag za odločanje v strokovnih svetih.
" 23. členu se predlagatelj po ponovni proučitvi ni odločil za
spremembo, po kateri naj bi samoupravni narodni skupnosti
imeli svoje predstavnike v strokovnih svetih. To bi bilo

v nasprotju s konceptom sestave in delovanja le-teh. Predvideno je, da so člani sveta strokovnjaki na posameznem predmetnem oziroma strokovnem področju, ne pa predstavniki
različnih interesnih skupin. Področje manjšinskega šolstva bo
torej zastopano v okviru strokovnih področij.
V 29. členu je v skladu s sklepom Državnega zbora Republike
Slovenije postalo osnovno besedilo dosedanja varianta iz
predloga zakona za prvo obravnavo (Šolska uprava Brežice),
prav tako pa tudi zadnji odstavek prejšnjega variantnega
besedila.
Na pobudo Sekretariata za zakonodajo in pravne zadeve
Državnega zbora je predlagatelj ponovno proučil pristojnosti
šolskih uprav. Ugotovil je, da se bodo naloge upravnih enot
s tega področja z vzpostavitvijo šolskih uprav v celoti prenesle, zato lahko pristojnosti upravnih enot na tem področju
prenehajo, kot je to predvideno v 145. členu zakona. S takšno
ureditvijo se po mnenju predlagatelja v ničemer ne posega
v koncept zakona o upravi in zato tudi ne izpostavlja vprašanje smiselnosti upravnih enot na drugih področjih. Šolske
uprave so po mnenju predlagatelja smi selne in nujne predvsem zaradi prenosa nekaterih pristojnosti bivših občin na
državo, pa tudi zaradi racionalizacije in dekon centracije dela
države ha tem področju.
V 32. členu je dodan drugi odstavek, po katerem minister,
pristojen za šolstvo, v soglasju z ministrom, pristojnim za
gospodarstvo, oziroma z ministrom, pristojnim za kmetijstvo,
določi pogoje za učne delavnice oziroma šolsko posestvo, kar
je bila zahteva Državnega zbora Republike Slovenije ob
obravnavi predloga Zakona o poklicnem in strokovnem izobraževanju.
V 40. členu je v skladu s sklepom Državnega zbora Republike
Slovenije določena pravica samoupravne narodne skupnosti
do soustanoviteljstva javnih vrtcev oziroma šol, ki se ustanovijo za vzgojo in izobraževanje v jeziku narodnosti oziroma za
dvojezično izobraževanje. Besedilo je tudi usklajeno z novo
razmejitvijo pristojnosti med državo in lokalno skupnostjo.
V IX. poglavju je bilo v skladu z zahtevo, naj se ponovno
pregledajo pristojnosti ravnatelja v drugem odstavku 56.
člena, omejeno izključno pooblastilo ravnatelja, da določa
naloge vodij enot, tako da se le-te določijo z aktom o ustanovitvi. V devetnajsti alinei 48. člena pa je v skladu z zakonom, ki
ureja delovna razmerja, dodana pristojnost ravnatelja, da
odloča o disciplinski odgovornosti delavcev.
V skladu s sklepom Državnega zbora Republike Slovenije, naj
se svet staršev opredeli kot organ šole, je bila v drugi točki IX.
poglavja številka pred podnaslovom »Svet staršev« nadomeščena z ustrezno črko, ki označuje podpoglavje k tej točki.
Pred/agatelj je po ponovni proučitvi ocenil, da v 66. členu ni
treba precizneje opredeliti položaja in organizacije ter nalog
svetovalne službe, saj meni, da je to v zadostni meri že
urejeno. V tretji točki IV. poglavja je svetovalna služba določena kot obvezni notranji organizacijski element vrtca oziroma šole, po sebne organizacijske oblike pa v zakonu ne
kaže predpisovati, saj bo ta odvisna predvsem od vrste in
velikosti šole in jo bo zato mogoče opredeliti šele z aktom
o ustanovitvi. Da gre v resnici za posebno obliko organiziranja
dela, kaže že samo ime svetovalna služba. Tudi pristojnosti so
po mnenju predlagatelja opredeljene do takšne mere, da so
naloge in delovno področje te službe že zajete v celoti.
V 67. členu je uresničen sklep Državnega zbora Republike
Slovenije o tem, da se učencem in dijakom zagotovi brezplačna izposoja učbenikov.
V 68. členu je nanovo določeno, da morajo biti imena vrtcev
oziroma šol navedena v slovenskem jeziku, tuja osebna
imena, ki so sestavni del imena šole oziroma vrtca, pa se
pišejo v skladu s slovenskim pravopisom. Izjema je določena
le za vrtce oziroma šole, katerih soustanoviteljica je samoupravna narodna skupnost.
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V četrtem odstavku 71. člena je predlagatelj skladno s sklepom Državnega zbora Republike Slovenije določil, kaj obsega
konfesionalna dejavnost, ki v javnih vrtcih in šolah oziroma
v vrtcih in šolah s koncesijo ni dovoljena. Poleg tega je bil
člen v celoti tudi redakcijsko popravljen tako. da je povsem
jasno določeno, za katere vrste šol veljajo omejitve, določene
s tem členom. Predlagano besedilo se naslanja na Ustavo
Republike Slovenije ter na podobne rešitve, ki so uveljavljene
v šolah v Franciji in ZDA, to je v državah s podobno ustavno
ureditvijo razmerja med državo in verskimi skupnostmi.
V 73. členu je predlagatelj skladno s sklepom Državnega
zbora Republike Slovenije precizneje določil pogoje za razpis
koncesije.
Predlagatelj je uresničil sklep o tem, naj natančno obrazloži
termine »šolnina«, »prispevki staršev oziroma odraslih« in
določi obseg financiranja iz teh virov. To je storil tako, da je v
77. členu opustil termin »šolnina« in ga nadomestil s terminom »prispevki učencev, dijakov, študentov višjih šol in odraslih«, v 82. členu pa je določil, da javne šole in šole s koncesijo za izvajanje javno veljavnih programov, kise financirajo iz
proračuna, ne morejo pridobiti sredstev iz prispevkov učencev, dijakov, študentov višjih šol in odraslih, razen, če to
predvideva zakon, ter v primeru, ko gre za dejavnosti oziroma
storitve, ki presegajo obvezni program oziroma presegajo
standarde in normative, določene za izvedbo programa.
V skladu s tem je v predzadnjem odstavku 82. člena določeno,
da šola lahko določi prispevek za podaljšano bivanje v 5. in 6.
razredu osnovne šole največ v višini 50%, za materialne stroške za izvedbo programa šole v naravi in prehrano ter za
drugo in nadaljnje opravljanje mature. V skladu s sklepom
Državnega zbora Republike Slovenije, da naj predlagatelj
razmisli o mehanizmih, ki bodo preprečevali, da bi skozi
šolski sistem prevajali ali celo poglabljali socialne razlike,
namesto da bi jih zmanjševali, je v zadnjem odstavku tega
člena predvidena obveznost države, da zagotovi sredstva za
navedene prispevke vsem tistim učencem, dijakom in študentom višjih šol, ki zaradi socialnega položaja ne zmorejo plačila. Standarde in normative za določanje višine subvencij
države bo določil minister s podzakonskim predpisom.
V 80. In 81. členu je poleg terminološke uskladitve opravljena
tudi ustrezna razmejitev financiranja med državo in lokalno
skupnostjo. V skladu s sklepom Državnega zbora so vnešene
tudi določbe za zagotavljanje sredstev za izvedbo programa
šole v naravi (80. člen), ki jo skupaj z vrtci in šolami izvaja
Center za šolsko in obšolsko dejavnost, ki je opredeljen v 27.
členu. Ob tem je predlagatelj ponovno proučil, ali bi bilo
mogoče zagotoviti sredstva za brezplačni topli obrok in ugotovil, da v obstoječi situaciji ni realnih možnosti za zagotovitev brezplačne prehrane, katere obseg bi presegel obstoječo
ureditev, ki zagotavlja en obrok prehrane za tiste, ki zaradi
socialnega položaja ne zmorejo plačila. Ohranjanje obstoječe
ravni socialnega korektiva na tem področju zahteva po izračunih za leto 1995 približno 1.2 milijarde SIT.
V 83. členu je na novo predpisano obvezno mnenje reprezentativnih sindikatov na področju vzgoje in izobraževanja pri
sprejemanju standardov in normativov, kot je bilo to zahtevano s sklepom Državnega zbora Republike Slovenije.
Dodana je tudi določba o standardih in normativih za otroke
s posebnimi potrebami. V skladu z zahtevo, naj standardi in
normativi vsebujejo tudi posebna določila o prostoru in
opremi vrtcev in šol, predvsem za otroke s posebnimi potrebami, je bil dopolnjen tudi tretji odstavek obravnavanega
člena. S tem je v celoti zagotovljen minimalni standard za vse
otroke v javnih vrtcih in šolah.
Amandmaji Vlade Republike Slovenije

Predlagatelj je ponovno preveril možnosti ustanavljanja
zasebnih šol in ugotovil, da ni mogoče spremeniti predpisanih pogojev za njihovo ustanavljanje, če hočemo zagotoviti
vsaj minimalno pravno varnost učencev in drugih udeležencev izobraževanja, predvsem, kadar gre za obvezno osnovnošolsko izobraževanje. Upošteval pa je pripombe k 86. členu,
tako da je sedaj določeno, da sredstva iz državnega proračuna zasebnim šolam ne pripadajo le v primeru, ko bi bil
zaradi zasebne šole ogrožen obstoj edine osnovne šole v šolskem okolišu. V 85. členu pa je zaradi večje jasnosti dodan
nov odstavek, s katerim je izrecno določena pristojnost šolske
uprave za ugotavljanje izpolnjevanja pogojev iz tega člena.
V 98. In 99. členu so v skladu s sklepi, ki se nanašajo na
položaj vrtcev in šol za vzgojo in izobraževanje otrok s posebnimi potrebami, na novo določeni pogoji za strokovne
delavce v teh šolah. V skladu s sklepom o tem, da je treba
obveznost obvladovanja slovenskega jezika določiti za vse
zaposlene, je dopolnjen 91. člen zakona tako, da je ta obveznost zapisana za vse delavce šole, ki ne sodijo med strokovne
delavce (administrativno tehnično osebje), za strokovne
delavce pa je ostal ostrejši pogoj - obvladovanje slovenskega
knjižnega jezika. Pri tem je predvidena posebna ureditev za
strokovne in druge delavce v šolah, ki se ustanovijo za vzgojo
in izobraževanje pripadnikov narodnih skupnosti.
V101. členu je za strokovne delavce v vrtcih, šolah in zavodih,
ki izvajajo vzgojno-izobraževalne programe za otroke in mladost nike s posebnimi potrebami in ki opravljajo zdravstveno
oziroma socialno-varstveno dejavnost določeno, da strokovni izpit opravi jajo po zakonu in drugih predpisih, ki
urejajo ta področja.
V tretjem odstavku 104. člena je besedilo dopolnjeno v skladu
s sklepom Državnega zbora Republike Slovenije. Sedaj ie
nedvoumno zapisano, da ravnatelj napreduje v naziv pod
enakimi izobrazbeni mi pogoji kot strokovni delavci.
V skladu z mnenjem Sekretariata za zakonodajo in pravne
zadeve je predlagatelj dopolnil in redakcijsko uredil določbe,
ki urejajo delovna razmerja. Ob tem je predlagatelj v 106.
členu opustil sklicevanje na posebni zakon, ki naj bi urejal
delovna razmerja javnih uslužbencev. Zato do sprejema tega
zakona veljajo temeljna določila o sklepanju delovnih razmerjih, o razporejanju, o prene hanju potreb po delavcih in drugih
temeljnih institucij delovne zakonodaje, pa tudi ustaljeni
izrazi delovnega prava. Predlaga telj pa vztraja pri posebnostih v zvezi s pripravništvom, dopusti in razporejanjem delavcev, katerih delo je postalo nepotrebno. V tretjem odstavku
110. člena je na novo določeno, da se pri razporeditvi pripravnika upoštevata interes vrtca oziroma šole in želja kandidataPredlagatelj je upošteval sklep Državnega zbora Republike
Slovenije in v členih od 119 do 124 opredelil največjo tedensko učno obveznost učiteljev in drugih strokovnih delavcev.
Skladno s temi spremembami so v prehodnih In končnih
določbah dodani členi, ki urejajo:
- uskladitev ustanovitvenih aktov javnih zavodov iz 27. člena
zakona, ki so na novo opredeljeni (153. člen),
- pooblastilo Urada Republike Slovenije za šolstvo in šport,
da do ustanovitve Zavoda Republike Slovenije za šolstvo
opravlja njegove naloge (153. člen),
- da se Republiški izpitni center preimenuje v Državni izpitni
center in uporabo določb o financiranju (153. člen) in
- odlog uporabe določb o financiranju v proračunsko leto
1996 (154. člen).

1. Amandma k 10. členu:

»Javna mreža glasbenih šol mora biti organizirana tako, da
omogoča zainteresiranim učencem osnovno glasbeno izobraževanje, nadarjenim pa zagotavlja pripravo za nadaljnje glasbeno izobraževanje.«

Četrti odstavek 10. člena se črta in nadomesti z novim odstavkom. ki se glasi:

Obrazložitev: Predlagatelj ocenjuje, da mora mreža glasbenih
šol omogočati zainteresiranim učencem osnovno glasbeno
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>zobra;,:evanie, višja stopnja glasbenih šol pa predstavlja že
iujno '-potrebno pripravo za nadaljnje glasbeno izobraževanje
"i moira dati nadarjenim potrebno predznanje za izobraževali niji srednji stopnji.
Amandma k 21. In 152. členu:
Orugi odstavek 21. člena se spremeni tako, da se glasi:
"Predsednike in člane strokovnih svetov imenuje Vlada Republike Slovenije za šest let in so lahko ponovno imenovani.«
V '52. členu se doda novi drugi odstavek, ki se glasi:
"Pri prvem imenovanju se polovica članov posameznega strokovnega sveta imenuje za tri leta. Člani, ki se imenujejo za tri
'®te, se določijo z žrebom.«
Obrazložitev:
Predlog Državnega zbora Republike Slovenije, da strokovne
svete na področju vzgoje in izobraževanja imenuje Državni
*bor Repub like Slovenije na predlog Vlade Republike Slove°Ve. je po mnenju predlagatelja v nasprotju s siceršnjim
Sl
stemskim položajem stro kovnih svetov. Njihov položaj
namreč opredeljujejo naloge, ki so izrazito strokovne narave
so povezane s sprejetimi odločitva mi na ravni podzakonskih predpisov ali odločitvami Vlade Repub like Slovenije
°ziroma
ministra, pristojnega za šolstvo. Uredi tev, ki jo zagoVar
ja predlagatelj, je v skladu z že sprejetim Zakonom o visokem šolstvu, po katerem Svet za visoko šolstvo ime nuje Vlada
enake rešitve pa so bile sprejete tudi na področju znanosti. kulture in zdravstva. Z amandmajem se predlaga tudi
Podaljšanje
mandata predsednikov in članov svetov na šest
et
' vendar tako, da se pri prvem imenovanju polovica članov
'menuje za tri leta. S tem se dodatno podpira tako načelo
^odvisnosti imenovanja kot tudi kontinuitete strokovnega
Vela.
3

- Amandma k 35. In 36. členu:

^ 35. členu se črta druga alinea.
V 36. členu se črta druga alinea.
Obrazložitev:
S predlaganima amandmajema k 35. in 36. členu zakona
Predlagatelj odpravlja določilo, po katerem je za zasebnega
Učitelja in vzgojitelja kot pogoj za opravljanje dejavnosti določeno državljanstvo Republike Slovenije.
p

o mnenju predlagatelja določitev takšnega pogoja za zasebnega učitelja oziroma vzgojitelja ni smotrna. Predlagatelj je
namreč želel s predlagano ureditvijo v 35. in 36. členu zakona
°rnogočiti ureditev statusa tudi tistim strokovnjakom
s Področja izobraževanja, umetnosti, športa in drugih področij. ki niso državljani Republike Slovenije, želijo pa kot zasebniki opravljati vzgojno-izobraževalno dejavnost tudi pri nas.

Predvsem gre za izjemne primere. Nekaj takih oseb se že
sedaj ukvarja z vzgojno-izobraževalno dejavnostjo na specifičnih področjih (npr. nekatere specialnosti na področju
poklicnega izobraževanja, za katere pri nas sploh ni strokovnjakov), ne da bi bili zato evidentirani in torej tudi zavezani
naši pravni ureditvi. Predvsem niso dolžni spoštovati standardov in normativov in ne plačujejo davkov. Predlagana ureditev bi omogočila tudi legalizacijo de javnosti (mladih) tujcev,
ki med bivanjem v naši državi poučujejo tuje jezike oziroma
varujejo otroke, kar je uveljavljeno tudi v drugih evropskih
državah. Določba o izpolnjevanju tega pogoja bi bila tudi
v nasprotju z že sprejetim Zakonom o visokem šolstvu (61.
člen), kjer takšen pogoj za zasebnega visokošolskega učitelja
ni predpisan.
4. Amandma k 67. členu:
Peti odstavek 67. člena se črta.
Obrazložitev:
Predlagatelj ocenjuje, da je plačilo minimalne obrabnine iz
vzgojnih vidikov nujno potrebno, za učence, ki iz socialnih
razlogov obrabnine ne bi mogli plačati, pa je treba zagotoviti
brezplačno izposojo. Obrabnina zagotavlja tudi del sredstev
za ohranjanje učbeniškega sklada.
15. Amandma k 85. členu:
Druga alinea prvega odstavka 85. člena se dopolni tako, da se
beseda: »in« nadomesti z vejico in doda naslednje besedilo:
»oziroma da glasbena šola v vzgojno-izobraževalnem glasbenem programu izvaja pouk najmanj petih orkestrskih
instrumentov, od tega obvezno po en oddelek godal, pihal in
trobil.«
Obrazložitev amandmaja k 85. členu:
Dva oddelka vključenih učencev prvega razreda bi bil celo za
javno glasbeno šolo prezahteven pogoj, kaj šele za zasebno
glasbeno šolo. Predlagatelj ocenjuje, da bi s tem amandmajem kriterije za ustanovitev zasebne glasbene šole ustrezno
omilili, še vedno pa bi bila zagotovljena vsa tista dejavnost, ki
je potrebna za uresničevanje programa glasbene šole.
6. Amandma k 156. členu:
V drugi točki 156. člena se beseda »določbe« nadomesti
z besedilom »določb 61. in«.
Obrazložitev amandmaja k 156. členu:
S predlaganim amandmajem se podaljšuje veljavnost 61.
člena veljavnega zakona o organizaciji in financiranju vzgoje
in izobraževanja, s katerim je bilo premoženje javnih vzgojnoizobraževalnih zavodov na področju srednjega izobraževanja
prenošeno v last Republike Slovenije. Predlagano podaljšanje
veljavnosti tega določila je potrebno zato, ker vsa premoženjsko pravna razmerja do uveljavitve novega zakona ne bo še
urejena.

BELEŽKE:
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Predlog zakona o IZOBRAŽEVANJU ODRASLIH - EPA 938 - DRUGA
OBRAVNAVA
Vlada Republike Slovenije je na 137. seji dne 6. aprila 1995
določila besedilo:
- PREDLOGA ZAKONA O IZOBRAŽEVANJU ODRASLIH,
ki vam pošilja v drugo obravnavo in sprejem na podlagi
stališč in sklepov 29. seje Državnega zbora Republike
Slovenije z dne 16/3-1995 in 187. 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. Teja VALENCIČ, državna sekretarka v Ministrstvu
za šolstvo in šport,
- dr. Pavel ZGAGA, državni sekretar v Ministrstvu za
šolstvo in šport.

Predlog zakona o izobraževanju odraslih
'•SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
}

z aktom o njeni ustanovitvi tako določeno, pravico do izobraževalnega dopusta in druge pravice, določene z drugimi predpisi ali kolektivnimi pogodbami.

(vsebina zakona)

5. člen
(prenehanje statusa)

Izobraževanje odraslih po tem zakonu obsega izobraževanje,
'zpopolnjevanje, usposabljanje in učenje oseb, ki so izpolnile
osnovnošolsko obveznost in si želijo pridobiti, posodobiti,
razširiti in poglobiti znanje, pa pri tem izobraževanju nimajo
statusa učenca, dijaka ali študenta.

Status udeleženca izobraževanja odraslih preneha, ko udeleženec uspešno konča izobraževanje ali z izpisom iz tega
izobraževanja.

Izobraževanje odraslih po programih osnovnošolskega,
Poklicnega, srednjega strokovnega, gimnazijskega ter višjega
strokovnega izobraževanja se ureja z zakoni, ki urejajo ta
Področja izobraževanja, in s tem zakonom.

6. člen
(vsebina izobraževanja)

III. IZOBRAŽEVALNI PROGRAMI

'zobraževanje odraslih v visokem šolstvu se ureja z zakonom,
ki ureja področje visokega šolstva.

V izobraževanju odraslih si udeleženci izobraževanja odraslih
pridobivajo posamezna znanja, spretnosti in veščine, lahko
pa tudi javno veljavno izobrazbo.

2. člen
(načela)

7. člen
(izobraževalni programi)

Izobraževanje odraslih temelji na naslednjih načelih:
- vsežlvljenjskost izobraževanja,
~ dostopnost izobraževanja pod enakimi pogoji,
~ svoboda in avtonomnost pri izbiri poti, vsebine, oblik,
sredstev in metod izobraževanja,
- laičnost izobraževanja odraslih, ki se opravlja kot javna
služba,
~ strokovna in etična odgovornost izobraževalcev,
~ spoštovanje osebnosti in dostojanstva vsakega udeleženca,
- v izobraževanju odraslih, ki daje javno veljavno izobrazbo,
doseganje enakih standardov kot v izobraževanju mladine.
II. UDELEŽENCI IZOBRAŽEVANJA ODRASLIH
3. člen
(udeleženec izobraževanja)
Oseba, ki se vključi v izobraževalni program za odrasle, pridobi status udeleženca izobraževanja odraslih.
V izobraževanje po javno veljavnih izobraževalnih programih
za odrasle se lahko vključijo odrasli, ki izpolnjujejo pogoje
glede predhodne izobrazbe ali posebnih psihofizičnih sposobnosti, predpisanih za vključitev.
4. člen
(pravice)
Udeleženci izobraževanja odraslih imajo pravico do strokovno organiziranega izobraževanja, do sodelovanja pri
upravljanju organizacije, v kateri se izobražujejo, če je

Udeleženci izobraževanja odraslih si pridobivajo znanja,
spretnosti in veščine po posebnih izobraževalnih programih
za odrasle in po delih izobraževalnih programov za mladino.
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 odraslih s posebnimi potrebami 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)
Javno veljavna izobrazba se pridobi po javno veljavnih izobraževalnih programih za odrasle.
Javno veljavna izobrazba se lahko pridobi tudi z ugotavljanjem in potrjevanjem znanja, z izpiti ali na podlagi javnih listin
iz tretjega odstavka 7. člen
a tega zakona.
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9. člen
(dokazovanje znanja z izpiti)
Odrasli lahko z izpiti dokazujejo znanje, ne glede na način
njegovega pridobivanja, pri Državnem 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.
10. člen
(izobraževalni programi)
Javno veljavni izobraževalni program za odrasle ima splošni
in posebni del:
a) Splošni del vsebuje:
- ime programa,
- obseg izobraževanja po programu,
- pogoje za vključitev v izobraževanje, za napredovanje in
dokončanje izobraževanja.
b) Posebni del vsebuje predmetne kataloge znanj in izpitne
kataloge, v katerih se navedejo:
- standardi in vsebine znanj, spretnosti in veščin,
- oblike in načini preverjanja znanja,
- znanja, ki se preverjajo,
- minimalno število ur organiziranega izobraževalnega dela
in obseg obveznih oblik izobraževalnega dela za udeležence
izobraževanja, - znanja, ki jih morajo imeti izvajalci programa,
- javna veljavnost znanj, spretnosti in veščin, ki se pridobijo
z izobraževanjem po programu.

košolsko 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 poprave 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 javnm
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 ali organizira kot organizacijska enota
vzgojno-izobraževalnega zavoda, zavoda ali druge pravne
osebe.

Obseg in vsebina izobraževalnih programov za odrasle na
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.

Javna organizacija za izobraževanje odraslih se lahko ustanovi, če je izkazana potreba in zagotovljeno financiranje oziroma sofinanciranje programov, ki naj bi jih izvajala.

11. člen
(objava)

Poslovodni organ in andragoški vodja organizacije za izobrt'
ževanje odraslih je direktor.

Izobraževalni program za izobraževanje odraslih mora biti
objavljen do razpisa za vpis.

Javno organizacijo za izobraževanje odraslih, ki se organizira
kot organizacijska enota, vodi ravnatelj ali vodja enote. Funkcijo ravnatelja lahko opravlja tudi pooblaščena oseba pravne
osebe, v okviru katere se organizira organizacijska enota.

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 oziroma njihovih
enotah, specializiranih organizacijah za izobraževanje odraslih, in drugih organizacijah, ki so registrirane za izobraževanje odraslih (v nadaljnjem besedilu: »organizacije za izobraževanje odraslih«), v podjetniških izobraževalnih centrih 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 organizacijo vzgoje in izobraževanja, 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, moraio izpolnjevati naslednje pogoje:
- da ima strokovni delavec, ki organizira izobraževanje, viso72/poročevalec, št. 13 — 1

16. člen
(direktor, ravnatelj, vodja enote)

Direktor, pomočnik direktorja, ravnatelj oziroma vodja enote
morajo imeti visokošolsko izobrazbo, pedagoško-andragoško izobrazbo, strokovni izpit in najmanj pet let delovni"
izkušenj, od tega najmanj tri leta v izobraževanju odraslih.
17. člen
(strokovni organi)
Strokovni organi v javni organizaciji za izobraževanje odrt'
slih so:
- andragoški zbor,
— strokovni aktiv in
— vodja izobraževalnega področja.
18. člen
(andragoški zbor)
Andragoški zbor sestavljajo stalno zaposleni strokovfl'
delavci in učitelji javnega zavoda za izobraževanje odrasli"'
ki izvajajo izobraževalne programe za odrasle.
Andragoški zbor:
— obravnava in odloča o strokovnih vprašanjih, povezan^
z izobraževalnim delom,

~ daje mnenje o letnem delovnem načrtu,
~ odloča o posodobitvah izobraževalnega dela,
~ daje mnenje o imenovanju direktorja, ravnatelja oziroma
vodje enote,
- daje pobude za napredovanje strokovnih delavcev in
mnenje o predlogih poslovodnega organa in
~ opravlja druge naloge v skladu z zakonom.
19. člen
(strokovni aktiv)
Strokovni aktiv sestavljajo strokovni delavci - organizatorji
Izobraževanja in učitelji na posameznem izobraževalnem
Področju.
Strokovni aktiv obravnava problematiko posameznega izobraževalnega področja, usklajuje merila za preverjanje in
ocenjevanje znanja udeležencev ter za evalvacijo izobraževalnega in drugega dela, daje andragoškomu zboru predle za izboljšanje izobraževalnega dela, obravnava pripombe udeležencev izobraževanja ter opravlja druge strokovne naloge, določene z letnim delovnim načrtom.
20. člen
(vodja izobraževalnega področja)
Vodja izobraževalnega področja vodi delo strokovnega
aktiva, načrtuje in organizira izobraževanje, analizira izobraževalno delo in njegove rezultate, spremlja napredovale udeležencev izobraževanja, opravlja in organizira svetovalno delo in opravlja druge naloge, določene z letnim
delovnim načrtom.
21. člen
(zveza organizacij za izobraževanje odraslih)
Organizacije za izobraževanje odraslih, ki izvajajo izobražeValne programe, ki se financirajo iz javnih sredstev, se za
uresničevanje skupnih nalog pri razvoju in pospeševanju
^obraževanja odraslih, ki je v javnem interesu, za medsebojno usklajevanje in sodelovanje ter za sodelovanje z drugimi organizacijami, strokovnimi in upravnimi organi, lahko
združujejo v zveze.
V
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njegovo uresničevanje, obseg sredstev, ki se zagotovijo
v državnem proračunu, in ministrstva, pristojna za izvedbo
programa (v nadaljnjem besedilu: pristojna ministrstva).
Pred sprejemom letnega programa iz prejšnjega odstavka
tega člena si mora Vlada pridobiti mnenje Strokovnega sveta
Republike Slovenije za izobraževanje odraslih.
Med izobraževalne programe in dejavnosti iz drugega
odstavka tega člena spadajo:
- izobraževalni programi osnovnošolskega izobraževanja za
odrasle, ki niso zaključili tega izobraževanja, izobraževalni
programi za pridobitev prvega poklica za odrasle, ki so zaključili samo osnovnošolsko izobraževanje, program desetega
leta, ki obsega enoletno dopolnjevanje osnovnošolske izobrazbe za odrasle, ki ne nadaljujejo izobraževanja, in izobraževalni programi iz drugega odstavka 7. člena tega zakona,
- infrastrukturne dejavnosti v izobraževanju odraslih, ki
obsegajo raziskovalno, razvojno in svetovalno delo, razvoj in
vzdrževanje informacijskega sistema, publicistično dejavnost,
pripravo in spremljanje standardov in normativov, mednarodno sodelovanje, razvoj javne službe, izpopolnjevanje in
usposabljanje andragoških delavcev in druge naloge,
pomembne za razvoj dejavnosti izobraževanja odraslih.
Letne programe lahko sprejmejo tudi lokalne skupnosti.
25. člen
(izvajalci)
Izobraževalne programe iz prejšnjega člena tega zakona izvajajo javne in druge organizacije za izobraževanje odraslih.
Izobraževalne programe za pridobitev prvega poklica izvajajo
šole, lahko pa tudi javne in druge organizacije za izobraževanje odraslih, če izpolnjujejo pogoje, predpisane za izvajanje
teh programov.
Infrastrukturne dejavnosti, določene z letnim programom,
izvajajo raziskovalno-razvojne organizacije za izobraževanje
odraslih, visokošolski zavodi in druge organizacije ali posamezniki, ki izpolnjujejo predpisane pogoje.
26. člen
(izvajanje letnega programa)

22. člen
(nacionalni program)

Izvajanje letnega programa zagotavljajo pristojna ministrstva
oziroma skladi. V ta namen:

Javni interes v izobraževanju odraslih se določi z nacionalnim
Programom, ki ga sprejme Državni zbor na predlog Vlade
Republike Slovenije.

- odločajo o razmestitvi programov,
- objavljajo javne razpise za izvajanje letnih programov in
sklepajo pogodbe,
- spremljajo izvajanje letnega programa in sprejemajo
ukrepe, ki so potrebni za njegovo izvajanje,
- dodeljujejo sredstva za financiranje izobraževalnih programov in infrastrukturnih dejavnosti in
- opravljajo druge naloge, določene z letnim programom.

Pred določitvijo predloga nacionalnega programa iz prejšnjega odstavka tega člena si mora Vlada pridobiti mnenje
Strokovnega sveta Republike Slovenije za izobraževanje
odraslih.
23. člen
(vsebina)
Nacionalni program za izobraževanje odraslih:
- opredeli cilje izobraževanja odraslih,
"" določi prednostna področja izobraževanja odraslih,
" opredeli dejavnosti, potrebne za izvajanje izobraževanja
°draslih,
določi globalni obseg javnih sredstev.
V
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24. člen
(letni program)

Ovajanje nacionalnega programa se določi z letnim programom, ki ga sprejme Vlada Republike Slovenije.
Letni
program določa izobraževalne programe, ki se financir
ajo iz javnih sredstev, obseg in vrsto dejavnosti, potrebnih za

27. člen
(razmestitev programov)
Pri razmestitvi programov iz prejšnjega člena se upoštevata
zlasti načeli racionalne izrabe izobraževalnih zmogljivosti
ter krajevne bližine in dostopnosti izobraževanja.
VIII. FINANCIRANJE
28. člen
(viri)
Sredstva za izvajanje letnega programa se zagotavljajo iz
državnega proračuna, lahko pa tudi iz sredstev lokalnih skupnosti (v nadaljnjem besedilu: »javna sredstva«), in drugih
virov
a) Državni proračun
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29.člen
(obseg sredstev)
Iz državnega proračuna se v skladu z normativi in standardi
ter obsegom izobraževanja zagotavljajo sredstva:
- za investicije v javne organizacije za izobraževanje odraslih,
katerih ustanoviteljica je država;
- za materialne stroške ter za investicijsko vzdrževanje in
obnovo nepremičnin in opreme v javnih organizacijah za
izobraževanje odraslih, katerih ustanoviteljica je država;
- 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 po izobraževalnih programih, določenih z letnimi programi izobraževanja
odraslih;
- za kritje stroškov za izvajanje izobraževalnih programov, ki
obsegajo sredstva za plače, avtorske honorarje in materialne
stroške za izvedbo programov oziroma dela teh stroškov,
kadar za posamezne izobraževalne programe ni zagotovljeno financiranje iz javnih sredstev v celoti, in za izobraževalne programe, ki se sofinancirajo najmanj do tretjine iz
drugih virov;
- za opravljanje infrastrukturnih dejavnosti, ki obsegajo sredstva za plače, avtorske honorarje in materialne stroške in - za
druge namene, določene z letnim programom.
b) Sredstva lokalne skupnosti
30. člen
(obseg sredstev)
Iz sredstev lokalnih skupnosti se zagotavljajo sredstva:
- za investicije v organizacije za izobraževanje odraslih, katerih ustanoviteljica je lokalna skupnost;
- za kritje neprogramskih stalnih stroškov organizacijam za
izobraževanje odraslih, katerih ustanoviteljica je lokalna
skupnost, in ki obsegajo najmanj materialne stroške za obratovanje in investicijsko vzdrževanje, odvisno od obsega izobraževanja,
- za izvedbo programov, določenih z letnim programom
izobraževanja odraslih, ki ga sprejme lokalna skupnost.
31. člen
(standardi In normativi)
Standarde in normative iz 29. člena tega zakona določi minister. V postopku priprave si minister pridobi mnenje pristojnega strokovnega sveta.
32. 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
drugih virov.
Določba prejšnjega odstavka ne velja za financiranje izobraževalnih programov osnovnošolskega izobraževanja in izobraževalnih programov, za katere je z letnim programom tako
določeno.
33. člen
(pogodba)
Z izvajalcem letnega programa pristojno ministrstvo sklene
pogodbo.
S pogodbo o izvedbi izobraževalnih programov se določijo:
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- 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 sa
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.
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.
34. člen
(prispevki udeležencev izobraževanja)

Za izobraževanje odraslih, ki se v celoti financira iz javni"e
sredstev, organizacija za izobraževanje odraslih ne m°'
zahtevati od udeležencev izobaževanja njihovega P"'
spevka za kritje stroškov tega izobraževanja.
Za izobraževanje odraslih, ki se sofinancira Iz javnih sredstev, se prispevki udeležencev znižajo za sorazmerni dele*35. člen
(podzakonski predpis)
Način in postopke javnega razpisa in izbora izvajalcev, finan3"
ciranje, sofinanciranje oziroma subvencioniranje in spremi) '1
nje izvajanja izobraževalnih programov in infrastrukturni'
dejavnosti podrobneje določi minister.
IX. SKLADI
36. člen
(skladi)
Za financiranje letnega programa lahko država ustanovi skla^
za izobraževanje odraslih (v nadaljnjem besedilu: »sklad")'
Akt o ustanovitvi sklada določi vire, način in pogoje pridobi"^
nja sredstev za uresničevanje namena, za katerega je skl3°
ustanovljen.
Na sklad se prenesejo sredstva za financiranje izobraževal^
programov iz državnega proračuna. V sklad se lahko zdruz"'
jejo tudi sredstva iz drugih virov.
Javna sredstva se skladu zagotavljajo v skladu z normativi i"
standardi, ki jih določi minister.
Sklade lahko ustanovijo tudi lokalne skupnosti In drufl®
pravne in fizične osebe.
37. člen
(upravni odbor)
Poslovanje sklada iz prvega odstavka prejšnjega člena0 1
upravni odbor, ki ga sestavlja deset članov, đlane im " "L
Vlada na predlog ministra, pristojnega za izobraževanje o0<° 1
slih. V upravni odbor se imenujejo predstavniki ministrst®
delodajalcev, sindikatov in strokovne javnosti.

Način upravljanja skladov iz petega odstavka prejšnjega
člena določijo ustanovitelji z ustanovitvenim aktom.

Podrobnejše določbe o vpisu in izvedbi razpisa določi minister.

38. člen
(status sklada)

45. člen
(omejitev vpisa)

Sklad je pravna oseba javnega prava.
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.
39. člen
(namenska poraba sredstev)
Sredstva sklada se lahko uporabljajo le za namene, za katere
je bil sklad ustanovljen.
40. člen
(poročilo)
Sklad mora vsako leto do konca februarja predložiti ustanovitelju poročilo o svojem delu v preteklem letu.
41. člen
(nadzor)
Revizijo in nadzor nad skladi opravlja računsko sodišče.
X. ORGANIZACIJA IZOBRAŽEVANJA
42. člen
(letni delovni načrt)
V organizacijah za izobraževanje odraslih, ki izvajajo javno
veljavne izobraževalne programe in programe, ki so financirani, sofinancirani ali subvencionirani iz javnih sredstev, se
'izvaja izobraževalno delo po letnem delovnem načrtu, ki
vsebuje:
~ predviden obseg in razporeditev izobraževalnega in drugega dela v posameznem letu;
~ roke za opravljanje izpitov;
~~ delo poslovodnega organa in strokovnih organov;
~ sodelovanje z drugimi organizacijami za izobraževanje
odraslih, s šolami, društvi in združenji ter
— druge naloge.
43. člen
Organizacije iz prejšnjega člena morajo v posebni
Publikaciji predstaviti izobraževalne programe, ki jih
uvajajo, ter svojo organizacijo dela. Te organizacije vodijo
tudi kroniko o svojem delu.
44. člen
(vpis)
V izobraževanje po izobraževalnih programih, določenih z letnim programom, se odrasli vključujejo na podlagi javnega
razpisa.
2 razpisom se objavijo:
~ pogoji za vpis v skladu s tem zakonom, izobraževalnim
Programom in pravili organizacije za izobraževanje odraslih,
~ število prostih vpisnih mest,
- način in pogoji izvedbe izobraževanja ter pogoji za uspešno
dokončanje izobraževanja,
~ javna veljavnost izobraževalnega programa,
~ višina prispevka na posameznega odraslega udeleženca
izobraževanja, če izobraževanje ni v celoti financirano iz javnih sredstev oziroma je le sofinancirano ali subvencionirano.
Razpis iz prejšnjega odstavka mora biti objavljen najkasneje
en mesec pred začetkom izobraževanja.

Če se na razpis prijavi več kandidatov, kot jih je v izobraževalni program mogoče vpisati, se pri izbiri kandidatov upošteva stopnja izpolnjevanja pogojev, pomembnih za izobraževanje, v katerega se vključujejo in ki so določeni v razpisu za
vpis.
46. člen
(vpis po pogodbi)
Odrasli se lahko v izobraževalne programe, ki se ne financirajo, subvencionirajo ali sofinancirajo iz javnih sredstev,
vključujejo tudi na podlagi pogodbe, ki jo sklenejo z izobraževalno organizacijo za odrasle.
47. člen
(druge posebnosti organizacije Izobraževanja)
Časovna razporeditev izobraževanja v šolskem oziroma študijskem letu in izobraževalno delo v posameznem dnevu in
tednu se v izobraževanju odraslih lahko razporeja drugače,
kot je to sicer določeno s šolskim koledarjem.
Izobraževalna organizacija mora najmanj dvakrat letno objaviti roke za izpite iz izobraževalnih programov, ki jih izvaja.
Značilnostim, potrebam in možnostim udeležencev izobraževanja odraslih se prilagajajo tudi trajanje izobraževanja,
zaporedje pouka posameznih predmetov ali predmetnih
področij, načini in oblike preverjanja in ocenjevanja znanja
in njihovo napredovanje.
XI. DRŽAVNI IZPITNI CENTER
48. člen
(pristojnosti)
Državni izpitni center:
1. pripravlja kataloge in standarde znanj, spretnosti in veščin,
katerih obvladovanje je pogoj za pridobitev javne listine;
2. organizira preizkuse znanja in v ta namen:
- oblikuje izpitne komisije za posamezna izobraževalna
področja in organizira usposabljanje njihovih članov,
- razpisuje roke, kraj in pogoje za preizkuse znanja ter vodi
evidenco o teh preizkusih,
- izdaja listine o uspešno opravljenih preizkusih znanja;
3. skrbi za vključevanje in povezovanje sistema pridobivanja
javno priznane izobrazbe oziroma posameznih znanj v mednarodne certifikatne sisteme in za usklajevanje izobrazbenih
standardov s standardi teh sistemov.
49. člen
(podzakonski predpis)
Način vodenja evidence, obliko in vsebino listin o preizkusih
znanja podrobneje določi minister, pristojen za izobraževanje
odraslih.
XII. EVIDENCE IN DOKUMENTACIJA TER VARSTVO
OSEBNIH PODATKOV
50. člen
(uporaba predpisov o varstvu osebnih podatkov)
Organizacije za izobraževanje odraslih zbirajo, obdelujejo,
shranjujejo, posredujejo in uporabljajo podatke, vsebovane
v zbirkah podatkov, ki jih vodijo v skladu s predpisi o varstvu
osebnih podatkov, če s tem zakonom ni določeno drugače.
poročevalec, št. 13 - 1/75

51. člen
(vrsta zbirk)
Organizacije za izobraževanje odraslih vodijo naslednje
zbirke podatkov:
1. zbirko podatkov o udeležencih izobraževanja;
2. zbirko podatkov o napredovanju udeležencev izobraževanja, izdanih spričevalih in drugih listinah.
Zbirka podatkov iz 1. točke tega člena obsega podatke o udeležencu izobraževanja: ime in priimek, spol, datum, kraj in
državo rojstva, prebivališče in državljanstvo ter telefonsko
številko, na katero je mogoče posredovati nujna sporočila.
Zbirka podatkov iz 2. točke tega člena obsega poleg podatkov
iz prejšnjega odstavka tega člena še podatke o napredovanju
posameznega udeleženca izobraževanja in o izdanih spričevalih in drugih listinah.
Evidence iz tega člena se hranijo trajno.
52. člen
(način zbiranja podatkov)

— izobraževalnega dela ne izvaja v obsegu, kot ga določa
izobraževalni program;
— izobraževalno delo opravljajo strokovni delavci, ki ne
izpolnjujejo pogojev, kot jih določa zakon oziroma izobraževalni program;
— troši javna sredstva v nasprotju s pogodbo iz 33. člena
tega zakona;
— terja od udeležencev izobraževanja njihov prispevek »
kritje stroškov izobraževanja v nasprotju z določbami 34.
člena tega zakona;
— ne zagotovi priprave letnega delovnega načrta organizacije za izobraževanje odraslih in če dela ne organizira
v skladu s tem načrtom;
— vpisuje odrasle v nasprotju z določbami tega zakona
o vpisu v izobraževanje odraslih in - ne vodi dokumentacije
in evidenc v skladu z določbami tega zakona.
Z denarno kaznijo najmanj 50.000 tolarjev se kaznuje tudi
odgovorna oseba pravne osebe, ki stori prekršek iz prej*'
njega odstavka.
XIV. NADZOR

Podatki iz prejšnjega člena se zbirajo neposredno od posameznikov, na katere se podatki nanašajo.

57. člen
(nadzor)

53. člen
(namen In uporaba zbirk podatkov)

Nadzor v izobraževanju odraslih se opravlja v skladu z zakonom, ki ureja šolsko inšpekcijo.

Osebni podatki udeležencev izobraževanja iz zbirk podatkov
iz 44. člena se zbirajo, obdelujejo, shranjujejo in uporabljajo
za potrebe izobraževalnega dela in posredujejo pristojnim
ministrstvom za izvajanje z zakonom določenih nalog.
Za potrebe znanstvenoraziskovalnega dela in pri izdelavi statističnih analiz se smejo osebni podatki uporabljati in objavljati tako, da identiteta udeleženca izobraževanja ni razvidna.
54. člen
(dokumentacija)
Organizacije za izobraževanje odraslih vodijo naslednjo dokumentacijo:
- evidenco o opravljenih učnih obveznostih,
- zapisnike izpitov,
- zapisnike sej izpitnih odborov in - javne listine.
55. člen
(podzakonski predpis)
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.

XV. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
58. člen
(strokovni delavci)
Strokovni delavec, ki ob uveljavitvi tega zakona ne izpolnjuj®
s tem zakonom predpisanih pogojev o izobrazbi, lahk0.^
naprej opravlja delo v izobraževanju odraslih, če si v pe,in
letih po njegovi uveljavitvi pridobi predpisano izobrazbo.
Ne glede na določbo prejšnjega odstavka tega člena, red
lajj"®
delavec, ki ima za eno stopnjo nižjo izobrazbo, kot je P Pj
sana s tem zakonom, pa ob uveljavitvi tega zakona opravil
delo delavca v vzgoji in izobraževanju že najmanj 20 let, ^
naprej opravlja delo v izobraževanju odraslih.

Strokovni delavec, ki si do uveljavitve tega zakona ni prido^
pedagoško-andragoške izobrazbe ali opravil strokovne?1
izpita, lahko še naprej opravlja delo v izobraževanju odrasli' '
če si v dveh letih pridobi pedagoško-andragoško izobraz"
oziroma opravi strokovni izpit.
t
v
h
59. člen
u
(podzakonski predpisi)
'/
h
Minister izda podzakonske predpise iz tega zakona v ene"1 It
letu po njegovi uveljavitvi.
U,

XIII. KAZENSKE DOLOČBE
60. člen
(uveljavitev zakona)

56. člen
(prekrški in kazni za prekrške)
Z denarno kaznijo v znesku najmanj 200.000 tolai
prekršek kaznuje pravna oseba ali zasebnik, če:
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Državni zbor Republike Slovenije je na 29. seji dne 14. 3. 1995
obravnaval predlog zakona o izobraževanju odraslih in ugotovil, da je primerna podlaga za pripravo predloga zakona za
drugo obravnavo. Pri tem je Vlado Republike Slovenije zadolžil, da pri pripravi predloga zakona za drugo obravnavo upošteva mnenja in stališča, izražena v razpravi v Državnem zboru
ter opozorila in mnenje sekretariata Državnega zbora za zakonodajo in pravne zadeve, nekatere predloge pa naj prouči in
pripravi ustrezne rešitve.
Predlagatelj je upošteval vse konkretne pripombe Državnega
*bora, proučil vsa njegova mnenja in stališča, v tem okviru pa
'Udi stališča in predloge Andragoškoga centra Republike Složnije, Andragoškoga društva Slovenije ter javnih razprav in
Posvetov ob pripravi predloga zakona.
p

o proučitvi mnenja sekretariata Državnega zbora za zakonodajo in pravne zadeve in stališča Državnega zbora, da je treba
uskladiti predvideni način financiranja izvedbe izobraževanja
obraslih s 140. členom Ustave in določili zakona o lokalni
samoupravi, je predlagatelj spremenil določbe tako, da so
1
njimi predvsem opredeljene obveznosti države pri financirahu in sofinanciranju izobraževanja odraslih in izvedbe nacionalnega programa oziroma letnih programov izobraževanja
odraslih, obveznosti lokalnih skupnosti pa so vezane le na
organizacije za izobraževanje odraslih, katerih ustanoviteljica
a
n'j soustanoviteljica je lokalna skupnost, in na (so)financira/6 izvedbe tistih programov, ki jih lokalna skupnost določi
s
svojim letnim programom, pri čemer predlog zakona že
doslej lokalne skupnosti ni zavezoval, da mora sprejeti takšen
Program.
Predlagane rešitve torej omogočajo lokalni skupnos
fi< da vodi svojo politiko tudi v izobraževanju odraslih, vendar
! I?.nalaga obveznosti, ki si jih ne bi sama naložila. Predlagasli je dolžan Državni zbor opozoriti, da je takšna ureditev
'oer nekoliko v opreki z rešitvami, ki jih poznajo v državah
« visoko razvitim sistemom izobraževanja odraslih, kjer so
obveznosti in naloge lokalnih skupnosti določene bolj obvezujoče, in kaže na možnost večjih težav pri spodbujanju
'fobraževanja odraslih. Predlagatelj je ohranil možnost, da se
'* državnega proračuna oziroma državnega sklada sofinancira tudi izvedba izobraževanja odraslih, za katero zagotovi
okalna skupnost najmanj tretjino sredstev.
Prav tako je predlagatelj upošteval stališče, da je vprašljiva
*šitev, po kateri bi se v sklad za izobraževanje odraslih
Prenesla tudi sredstva proračunov lokalnih skupnosti in da
* upravnih odborih skladov ne bi bilo predstavnikov lokalnih
Skupnosti. Zato predlog zakona podrobneje ureja le vire sred'*v in način upravljanja in delovanja sklada za izobraževanje
°draslih na državni ravni, medtem ko ustanavljanje skladov
• lokalnih skupnostih, vire sredstev in način njihovega uprav'janja prepušča ustanovitvenim aktom. Pri tem je predlagatelj
upošteval še pripombe iz javne razprave in omogočil ustanavlanje skladov za izobraževanje odraslih tudi drugim pravnim
V fizičnim osebam. Nekateri takšni skladi namreč že obstalo in delujejo (npr. v obrtnih zbornicah), pa zanje še ni
ustreznih pravnih podlag.
predlagatelj
je v celoti upošteval tudi pripombo sekretariata
,a zakonodajo in pravne zadeve o plačilu prispevkov udele'6/1 cev izobraževanja, kadar se izobražujejo po programih, ki
financirajo iz javnih sredstev, tako da je v predlog zakona
nese I določbo, v skladu s katero organizacija za izobraževale odraslih ne more zahtevati od udeležencev njihovih pridevkov, kadar se izobraževanje v celoti financira iz javnih
rodstev oziroma da mora za sorazmerni delež ta prispevek
"Hžati, če se iz javnih sredstev le sofinancira.
^tališča, naj pri pripravi predloga zakona za drugo obravnavo
^Pošteva temeljno izhodišče, da je izobraževanje odraslih
nopredeljeno kot enakopravno izobraževanju otrok in mladine,
*i zakon bolj obvezujoče opredeli status in sistemsko ume'itev izobraževanja odraslih ter, da naj bodo v zakon vgrajene
®niel]ne značilnosti za organizacijo in izvajanje izobraževala odraslih v drugih šolskih zakonih, je predlagatelj ponovno
Proučil. Na tej podlagi so dopolnjene nekatere določbe v tem

zakonu, tako da predlog zakona še natančneje in jasneje
določa delo strokovnih organov v organizacijah za izobraževanje odraslih, obveznost teh organizacij, da v posebni publikaciji javnosti predstavijo svoje delovanje, in posebnosti
v organizaciji in izvedbi izobraževanja odraslih, v drugih zakonih pa določil, da se te določbe uporabljajo v celotnem
izobraževanju odraslih. Predlagatelj ocenjuje, da so s tem in
že predhodno predvidenimi rešitvami enakopravnost, status
in sistemska umestitev izobraževanja odraslih dovolj razvidni.
Področje izobraževanja odraslih s predloženim zakonom
dobiva lastni zakon, njegov razvoj bo začrtan z nacionalnim
programom, dobiva samostojen strokovni organ s pripadajočo strokovno službo, v predlogih drugih zakonov pa so
dovolj poudarjene tako njegove posebnosti kot tudi njegovo
mesto v celotnem sistemu vzgoje in izobraževanja. Podrobnejše normiranje bi bilo v nasprotju s temeljno koncepcijo
celotne »šolske zakonodaje«, ki je utemeljena s strokovnimi
izhodišči, objavljenimi v beli knjigi, in v skladu s katerimi so
pripravljene zakonske rešitve tako, da izobraževanje za pridobivanje javno veljavne izobrazbe za odrasle urejajo zakoni, ki
urejajo takšno izobraževanje tudi za mladino. S tem v zvezi
predlagatelj tudi meni, da je stališče Državnega zbora
o potrebi po opredelitvi temeljnih družbenih pogojev za razvoj
in pospeševanje razvoja vseh področij izobraževanja odraslih
na ravni normativnih rešitev dovolj upoštevano, da pa bo
seveda to vprašanje še kako pomembno tudi pri presojanju
predloga nacionalnega programa in letnih programov izobraževanja odraslih, s katerimi bodo določene osnove nacionalne politike v izobraževanju odraslih.
Po ponovni proučitvi ustreznosti uporabe pojma »ljudska
univerza« predlagatelj umika ta pojem kot splošni naziv za
vsako javno organizacijo za izobraževanje odraslih, predlaga
pa, da se ohrani kot naziv za programsko večvalentne javne
organizacije za izobraževanje odraslih, ki neposredno izvajajo
ali organizirajo izvajanje različnih izobraževalnih programov
na svojem krajevnem območju in ki že sedaj predstavljajo
okostje javne mreže izobraževanja odraslih in omogočajo
uresničevanje načela dostopnosti raznovrstnih izobraževalnih aktivnosti, ki bi sicer zaradi krajevne oddaljenosti in specifične organizacije izobraževanja odraslih prebivalstvu ne bile
dostopne. Ohranjanje naziva »ljudska univerza« za tovrstne
organizacije predlagamo iz naslednjih razlogov:
- Za takšno ime govori celotna tradicija v izobraževanju
odraslih. Prve posebne organizacije za to izobraževanje so
nastale v Angliji že v prejšnjem stoletju kot univerzitetne
ekstenze in so ob tem dobile tudi ime, ki je označevalo
njihovo univerzitetno poreklo (Open University). Takšno
poimenovanje se je širilo tudi v druge evropske države, tako
tudi na naše ozemlje, kjer se je v času Avstroogrske uveljavilo
ime »ljudska visoka šola«, vzporedno z nastankom slovenske
univerze v Ljubljani pa na našem ozemlju tudi ime »ljudska
univerza« ali»ljudsko vseučilišče«. Po drugi svetovni vojni so
se dotedanje ljudske univerze sicer preimenovale v »delavske
univerze«, vendar se je v osemdesetih letih ponovno uveljavil
naziv »ljudska univerza«.
- V mnogih evropskih državah imajo podobne organizacije
za izobraževanje odraslih tudi danes naziv »ljudska univerza«
ali ime, ki vključuje pojem »univerza«. V Italiji je to »Universita
populare«, v Švici»Universite Popolaire«, na Norveškem in na
Nizozemskem »Folksuniversitet«, v Španiji »Universidade
Popolare« ipd.
- Sintagma »ljudska univerza«, ki se vedno uporablja skupaj
in kot nedeljiva besedna zveza - sicer ne označuje tovrstne
organizacije za izobraževanje odraslih - ne pomeni uporabe
ali zlouporabe imena »univerza«, ki je zakonsko zaščiteno.
Po ponovni proučitvi stališča, da se v sistemu izobraževanja
odraslih da večja teža izobraževanju v podjetjih, je predlagatelj v predlog zakona vključil med izobraževalne organizacije
za izobraževanje odraslih tudi podjetniške izobraževalne centre ter določbo, s katero zakon omogoča ustanavljanje podjetniških skladov tudi za gospodarske družbe, podjetja in njiporočevalec, št. 13 - 1/77

hove asociacije. Zakon tudi sicer omogoča, da podjetniški
izobraževalni centri - tako kot druge organizacije za izobraževanje odraslih in zasebniki s statusom zasebnega učitelja
- lahko konkurirajo na razpisih za izvajanje letnih programov
izobraževanja odraslih. Ocenjujemo pa, da bi podrobnejše
normiranje podjetniškega izobraževanja ne bilo v skladu
s koncepcijo zakona, katerega ključni namen je urediti javni
interes v izobraževanju odraslih, za katerega je odgovorna
država.
Predlagatelj je v celoti upošteval druga stališča in pripombe
Državnega zbora. Tako je v predlogu zakona za drugo obravnavo:
- nadomestil dosedanje načelo -permanentnost izobraževa-

nja« z v slovenskem jeziku izraženem in vsebinsko ustrezne/-t
šim načelom -vseživljenjskost izobraževanja«;
.
- v določbe o področjih izobraževanja odraslih vključil tuo
izobraževanje odraslih s posebnimi potrebami ter
- izločil iz kriterijev za razmeščanje izobraževalnih prog'3'
mov število odraslih prebivalcev.
Predlagatelj je besedilo predloga zakona tudi redakcijsko
popravil zaradi uskladitve z drugimi zakoni in z nekater0
pripombami iz javne razprave, vendar tako, da redakcils
popravki ne spreminjajo vsebine predlaganih rešitev.
pomembnejšimi redakcijskimi popravki je potrebno ome .
da je dosedanji splošni naziv »ljudska univerza« zameni*
z nazivom »organizacija za izobraževanje odraslih«.

O

)

Državni zbor Republike Slovenije je na 29. seji dne 17.
marca 1995 v okviru sprejetih stališč, ki naj jih predlagatelj
upošteva pri pripravi predlogov zakonov za drugo obravnavo, določil tudi, da se v predlogu zakonov o vrtcih,
o osnovni šoli, o gimnazijah, o poklicnem in strokovnem
izobraževanju ter o izobraževanju odraslih v osnovnih terminih uporabljata obe spolni obliki. Predlagatelj je nalogo
poskusil realizirati ob pripravi besedil za drugo obravnavo.
Pripravil ali zbral je nekaj različnih variant rešitev. Pri tem je
ugotovil, da gre za sicer pretežno redakcijsko delo, ki pa je
jezikovno v nekaterih podrobnostih zelo zahtevno in povezano tudi s posameznimi rešitvami v tistih zakonih, ki priha78/poročevalec, št 13-1

jajo v prvo obravnavo, pa tudi z zakonom o organizirani*'
financiranju vzgoje in izobraževanja, pri katerem pod o"
sklep ni bil sprejet.

Glede na to je predlagatelj poskusno besedilo z osnov""
termini v obeh spolnih oblikah pripravil variantno pri p'f
logu zakona o gimnazijah, za katerega pa so potrebne I
dodatne konzultacije s strokovnjaki, ter predlaga, d* 11 <
navedena naloga dokončno realizira skupaj z drug '
redakcijskimi uskladitvami ob pripravi besedil vseh ome"' I
nih zakonov za tretjo obravnavo.
c
' v^.

Predlog zakona o TRŽNI INŠPEKCIJI-EPA 762 - DRUGA OBRAVNAVA
Vlada Republika Slovenije je na 137. seji dne 6. aprila 1995
določila besedilo:
- PREDLOGA ZAKONA O TRŽNI INŠPEKCIJI,
ki ga pošilja v drugo obravnavo in sprejem na podlagi
stališč in sklepov 26. seje Državnega zbora Republike
Slovenije z dne 22/11-1994 in 187. člena poslovnika
Državnega zbora Republike Slovenije.
Hkrati vam pošilja v obravnavo in sprejem amandmaje
Vlade Republike Slovenije k predlogu zakona o tržni
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:
- Janko DEŽELAK, minister za ekonomske odnose in
razvoi.
- Davor VALENTINČIČ, državni sekretar v Ministrstvu za
ekonomske odnose in razvoj,
- Roman KLADOŠEK, glavni tržni inšpektor.

Predlog zakona o tržni inšpekciji
7. člen

I SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Inšpekcijsko nadzorstvo nad izvajanjem zakonov in drugih
predpisov s področja trgovine, obrti, storitev, cen, meril,
kakovosti blaga, varstva potrošnikov in varstva konkurence
opravlja tržni inšpektorat (v nadaljevanju: inšpektorat), če
z zakonom ni drugače določeno.
2. člen
Inšpektorat se ustanovi kot organ v sestavi ministrstva, pristojnega za trgovino (v nadaljevanju: ministrstvo).
Inšpektorat ima notranje organizacijske enote, ki jih na predlog glavnega inšpektorja ustanavlja, združuje ter odpravlja
minister, pristojen za trgovino (v nadaljevanju: minister).

Inšpektor, ki nima strokovnega izpita, mora opraviti strokovni
izpit v roku enega leta od dneva imenovanja za inšpektorja.
Vsebino strokovnega izpita predpiše minister.
Inšpektor lahko strokovni izpit opravlja največ dvakrat.
Če inšpektor strokovnega izpita ne opravi pri prvem poskusu,
ima pravico drugič opravljati strokovni izpit v roku šestih
mesecev od dneva prvega poskusa.
Inšpektor v času, ko nima strokovnega izpita, ne sme izdajati
odločb, lahko pa opravlja dejanja v postopku pred izdajo
odločbe.
8. člen

Inšpektorat vodi glavni tržni inšpektor (v nadaljevanju: glavni
inšpektor).
3. člen

Inšpektor mora vsako tretje leto opravljati preizkus strokovne
usposobljenosti.

Inšpektorat zagotavlja enotno uresničevanje ukrepov na
Področju tržne inšpekcije, sodeluje z ministrstvi pri pripravi
predpisov s svojega delovnega področja, ter opravlja druge
naloge, določene z zakonom ali z drugim predpisom.

Prvi preizkus strokovne usposobljenosti opravlja inšpektor, ki
ima že pred imenovanjem za inšpektorja opravljen strokovni
izpit, najkasneje eno leto po imenovanju, drugi inšpektorji pa
najkasneje tretje leto po opravljenem strokovnem izpitu.

4. člen

Inšpektor lahko opravlja preizkus strokovne usposobljenosti
največ dvakrat zaporedoma.

Inšpektorat predloži ministrstvu do konca prvega tromesečja
tekočega koledarskega leta poročilo o svojem delu za preteklo koledarsko leto.
Ministrstvo predloži poročilo najkasneje do 30. aprila tekočega leta v obravnavo Vladi Republike Slovenije.
5. člen
Inšpektorat pri svojem delu sodeluje z drugimi inšpektorati ter
drugimi upravnimi organi in organizacijami, zavodi, združenji
in drugimi organizacijami glede vseh vprašanj, ki so
Pomembna za njegovo delo.
■I- TRŽNI INŠEPEKTOR
6. člen
Inšpekcijsko nadzorstvo, v mejah pristojnosti inšpektorata,
neposredno opravlja tržni inšpektor (v nadaljevanju: inšpektor).

Če inšpektor preizkusa strokovne usposobljenosti ne opravi
pri prvem preizkusu, ima pravico drugi preizkus opravljati
v roku šestih mesecev od dneva prvega preizkusa.
Način in vsebino preizkusa strokovne usposobljenosti določi
minister.
9. člen
Glavni inšpektor predlaga ministru razrešitev inšpektorja, če
ne opravi strokovnega izpita ali preizkusa strokovne usposobljenosti.
Glavni inšpektor predlaga razrešitev inšpektorja ministru tudi
v primeru, ko inšpektor nepravilno ukrepa ali opusti dejanja
v inšpekcijskem postopku.
Z dnem razrešitve inšpektorju preneha delovno razmerje.

Inšpektor mora imeti visoko strokovno izobrazbo, najmanj pet
let delovnih izkušenj in strokovni izpit ze inšpektorja.

10. člen

Inšpektorja imenuje minister na predlog glavnega inšpektorja
ob prejšnjem soglasju Vlade Republike Slovenije.

Inšpektor ne sme sprejemati daril oziroma si ne sme pridobivati ugodnosti, ki bi lahko vplivale na njegova uradna ravnanja.
poročevalec, št. 13 - 1/79

III. POOBLASTILA IN UKREPI INŠPEKTORJA
11. člen
Pravna oseba, samostojni podjetnik posameznik ali druga
fizična oseba (v nadaljevanju: zavezanec) mora inšpektorju
omogočiti nemoteno opravljanje inšpekcijskega nadzorstva.
Pri opravljanju inšpekcijskega nadzorstva ima inšpektor pravico pregledati blago, poslovne knjige, poslovne ali proizvodne prostore, objekte, naprave in opremo, kjer se opravlja
dejavnost, pogodbe, listine in druge dokumente zavezancev,
vzeti vzorce ter opraviti preiskave in vsa druga dejanja, ki so
potrebna za ugotavljanje materialne resnice v inšpekcijskih
zadevah, zasliševati v upravnem postopku odgovorne osebe
in priče, kot tudi pregledati listine, s katerimi se ugotovi
istovetnost oseb.
Odgovorna oseba zavezanca mora dati na zahtevo in v roku,
ki ga določi inšpektor, tudi pisno pojasnilo in izjavo v zvezi
s predmetom nadzorstva.

14. člen
Če inšpektor ugotovi v postopku dejanja, ki imajo znake
kaznivega dejanja, mora zavezanca in njegovo odgovorno
osebo ovaditi pristojnemu državnemu tožilcu.
Če inšpektor ugotovi v postopku dejanja, ki imajo znak«
prekrškov, mora vložiti predlog za uvedbo postopka o P,e*
kršku.
Organ, ki prejme predlog za uvedbo postopka zaradi kazni'
vega dejanja ali postopka za prekršek, mora o svojih ukrep'
obvestiti inšpektorja, ki je vložil ovadbo oziroma predlog
Če je z zakonom ali drugim predpisom določeno, inšpek""
izreče mandatno kazen.
Če inšpektor ugotovi dejanja iz prvega in drugega odsta^tega člena in ne poda ovadbe ali predloga za i 6
postopka o prekršku, se šteje, da je storil hujšo krši' '
delovne obveznosti.
15. člen

Pri opravljanju inšpekcijskega nadzorstva lahko inšpektor,
največ za osem dni, odvzame dokumentacijo, ki jo potrebuje
za ugotavljanje resničnega stanja v obravnavani zadevi, če
meni, da obstaja utemeljen sum kršitev zakonov ali na podlagi
zakonov izdanih predpisov.

Če se opravlja dejavnost brez predpisanega dovoljenja,
prekoračen predmet poslovanja oziroma dejavnosti, 0izd'
inšpektor odločbo, s katero opravljanje te dejavnosti prep

O odvzemu dokumentacije iz prejšnjega odstavka izda
inšpektor potrdilo.

Če prostori, v katerih se opravlja dejavnost ali nji^l
oprema, ne ustrezajo minimalnim tehničnim pogojem, ;a,e
predpisani za to dejavnost, izda inšpektor odločbo, s i
prepove opravljati dejavnost do odprave pomanjkljivosti.

O opravljenem pregledu sestavi inšpektor zapisnik.
12. člen
Inšpektor ima pravico brez predhodnega obvestila ter brez
dovoljenja zavezanca oziroma njegove odgovorne osebe, ne
glede na delovni čas, vstopiti v poslovne ali proizvodne prostore in objekte ter k napravam, ter v druge prostore, v katerih
se opravlja pridobitna dejavnost (v nadaljevanju: dejavnost).
Če mora inšpektor pri opravljanju inšpekcijskega nadzorstva
pregledati stanovanjske prostore, v katerih se opravlja dejavnost, pa zavezanec temu nasprotuje, si mora za pregled teh
prostorov pridobiti odredbo pristojnega sodišča.
Zavezanec oziroma njegova odgovorna oseba lahko prisostvuje opravljanju inšpekcijskega nadzorstva.
O vstopu iz prvega odstavka tega člena obvesti inšpektor
zavezanca oziroma njegovo odgovorno osebo, če je dosegljiva, razen v primeru, ko inšpektor oceni, da bi njegova
prisotnost ovirala učinkovito opravljanje inšpekcijskega nadzora. Svojo odločitev mora inšpektor v zapisniku o inšpekcijskem nadzorstvu posebej utemeljiti.
Pri pregledu stanovanjskega prostora morata biti navzoča dva
polnoletna občana kot priči.
13. člen
Če inšpektor pri opravljanju inšpekcijskega nadzorstva ugotovi, da je kršen zakon ali drug predpis, katerega izvajanje
nadzoruje, mora odrediti z odločbo odpravo nepravilnosti in
pomanjkljivosti. Inšpektor mora izdati odločbo najkasneje
v osmih dneh od dneva vročitve zapisnika zavezancu.
V odločbi inšpektor lahko določi rok, v katerem je treba
odpraviti ugotovljene nepravilnosti in pomanjkljivosti.
Odločba iz prejšnjega odstavka je lahko, kadar gre za izjemno
nujne ukrepe, tudi ustna in takoj izvršljiva. Inšpektor mora na
zahtevo stranke izdati pisno odločbo v roku osmih dni od dne,
ko je to zahtevala.
Če v postopku ni bilo ugotovljenih nezakonitosti oziroma
nepravilnosti, inšpektor ustavi postopek s sklepom, ki se vroči
zavezancu v postopku.
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Če zavezanec opravlja dejavnost brez predpisanega dovo'jj
nja, zaseže tržni inšpektor delovne priprave, izdelke in .
rial, ki se uporablja za opravljanje dejavnosti, za katero za
zanec nima dovoljenja. O zaseženih predmetih dokon'
odloči sodišče.
16. člen
Če je po zakonu mogoče odvzeti predmet, s katerim je" |
storjeno kaznivo dejanje ali prekršek, lahko inšpektor~
predmet zaseže.
O zasegu predmeta mora inšpektor obvestiti pristojni
državnega tožilca oziroma sodnika.
O zasegu predmetov iz prvega odstavka tega člena iŽlJ
inšpektor pisno potrdilo z natančnimi podatki o zaseže"
predmetu.
17. člen
Če inšpektor ugotovi, da si je zavezanec pridobil s stori''
kaznivega dejanja ali prekrška premoženjsko korist, sod"
predlaga njen odvzem.
18. člen
Če inšpektor ugotovi, da je kršen predpis o cenah, zaveza"
z odločbo naloži, da cene oblikuje v skladu s predpisom
Če inšpektor ugotovi, da je bila s kršitvijo predpisa o ce[
pridobljena pozitivna razlika med predpisano in deja"'
ceno, mora v predlogu o uvedbi postopka o prekršku ufl®
viti to razliko in predlagati, da se ta odvzame zavezanci
protipravna premoženjska korist.
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Inšpektor lahko zavezancu, ki je kršil predpis o c«1" ria
z odločbo začasno prepove odklop energije, vode, pli^
prekinitev telekomunikacijskih zvez stranki, do dneva pra*"
močnosti odločbe sodnika za prekrške.
Če
rtie
19. člen
ie.
Če inšpektor ugotovi, da je zavezanec dal v promet blag^ dni
katerega nima dokumenta od dobavitelja, inšpektor to b" noj
zaseže.

20. člen
Stroške inšpekcijskega postopka (dnevnica, potni stroški,
stroški analiz in drugi stroški, ki so nastali v zvezi z uvedbo
postopka), ki se je končal neugodno za zavezanca, trpi zavezanec.

Pristojni organ je dolžan v roku dveh mesecev od vložitve
predloga obvestiti inšpektorja o ukrepu, ki ga je sprejel v zvezi
z njegovim predlogom.
25. člen
V postopkih po tem zakonu se uporabljajo predpisi o splošnem upravnem postopku, če s tem zakonom ni drugače
določeno.

0 stroških postopka se odloči v odločbi, s katero se postopek
konča ali s sklepom, zoper katera je možna pritožba v roku
osem dni od dneva vročitve.
21. člen

Zoper odločbo inšpektorja je dovoljena pritožba na ministrstvo.

Rok za pritožbo zoper odločbo iz 13., 15. in 18. člena tega
zakona je osem dni od dneva njene vročitve.

IV. KAZENSKE DOLOČBE

Pritožba zoper odločbo iz prejšnjega odstavka ne zadrži izvršitve odločbe.
6e se s pritožbo izpodbija pravilnost rezultatov analize, strokovnega izvida ali mnenja, zahteva organ, ki je pristojen za
odločanje o pritožbi, pred odločitvijo od pooblaščenega
zavoda, naj opravi superanalizo oziroma naj da o stvari strokovni izvid in mnenje.
če gre za hitro pokvarljivo blago, se na zahtevo zavezanca da
vzorec istočasno v analizo in superanalizo, drugače pa velja
fezultat analize. Vzorec za analizo in superanalizo se vzame
istočasno.
22. člen
Zavezanec lahko od inšpektorja zahteva odložitev izvršbe, če
meni, da bi mu z izvršbo odločbe nastala težko popravljiva
Skoda, odložitev pa ne nasprotuje javni koristi in tudi ni
nevarnosti, da bi zaradi odložitve izvršbe nastala nasproti
zavezancu večja nepopravljiva škoda.
Zahtevi iz prejšnjega odstavka je treba priložiti ustrezna dokazila.
O zahtevi iz prvega odstavka tega člena mora inšpektor izdati
sklep najpozneje v treh dneh, ko dobi zahtevo.
Zoper sklep iz tretjega odstavka tega člena je dovoljena pritožba v osmih dneh od dneva vročitve odločbe.
23. člen
Inšpektor ima pravico pri ugotovljenih nepravilnostih pečatiti
Poslovne ali proizvodne prostore, objekte, delovna sredstva,
naprave in opremo ali druge prostore, v katerih se opravlja
dejavnost.
inšpektor označi pečat z žigom inšpekcijskega organa.
Inšpektor ima pravico pri ugotovljenih nepravilnostih iz
Prvega in drugega odstavka 15. člena in 18. člena tega zakona
s sklepom določiti podjetjem, ki so pristojna za distribucijo
električne energije, vode, plina ter za telekomunikacijske
zveze, da se zavezancu ustavi njihova dobava oziroma da se
zavezancu prekinejo telekomunikacijske zveze.
Inšpektor ima pravico s sklepom določiti podjetjem, ki skrbijo
za čiščenje in urejanje javnih površin, da odstranijo reklamne
| Panoje, svetlobne napise, izveske, plakete in drug reklamni
material za proizvode, katerih reklamiranje je s posebnim
Predpisom prepovedano.
Stroške prekinitev dobav in odstranjevanje reklamnega materiala iz tretjega in četrtega odstavka tega člena trpi zavezanec.
24. člen
če inšpektor več kot dvakrat pri istem zavezancu v šestih
mesecih ugotovi kršitve iz prvega in drugega odstavka 15. in
18. člena tega zakona, mora pristojnemu organu v roku osmih
dni podati predlog za odvzem dovoljenja za opravljanje dejavnosti.

26. člen

Z denarno kaznijo najmanj 1.000.000 SIT se kaznuje za prekršek pravna oseba oziroma samostojni podjetnik posameznik,
ki:
- ne zagotovi inšpektorju nemotenega opravljanja inšpekcijskega nadzorstva ali mu ne predloži zahtevanih listin ali
pisnih pojasnil (11. člen);
- ne odpravi ugotovljenih nepravilnosti v roku, ki ga je
v odločbi določil inšepktor (prvi odstavek 13. člena);
- nadaljuje z opravljanjem dejavnosti, kljub izdani odločbi
o prepovedi (prvi odstavek 15. člena);
- nadaljuje z opravljanjem dejavnosti, preden je odpravil
z odločbo ugotovljene pomanjkljivosti (drugi odstavek 15.
člena)
- se ne drži odločbe, po kateri mora cene oblikovati v skladu
s predpisom (prvi odstavek 18. člena)
- se ne drži odločbe, s katero se mu začasno prepove odklop
energije, vode, plina ali prekinitev telekomunikacijskih zvez
stranki (tretji odstavek 18. člena);
- če da v promet blago, za katerega nima dokumenta od
dobavitelja (19. člen);
- če odpečati poslovne ali proizvodne prostore, objekte,
naprave in opremo ali druge prostore, v katerih se opravlja
dejavnost (prvi odstavek 23. člena).
Z denarno kaznijo najmanj 100.000,00 SIT se kaznuje tudi
odgovorna oseba pravne osebe, ki stori dejanje iz prvega
odstavka.
Z denarno kaznijo najmanj 100.000 SIT se kaznuje za prekršek
iz prvega odstavka tega člena posameznik - fizična oseba, ki
stori prekršek iz prvega odstavka tega člena.
Za prekršek iz šeste alinee prvega odstavka tega člena se
skupaj z denarno kaznijo izreče tudi varstveni ukrep odvzema
blaga, ki je predmet prekrška.
27. člen
Z denarno kaznijo najmanj 750.000 SIT se kaznuje za prekršek
podjetje, ki v treh dneh od dneva vročitve ne izvrši sklepa
inšpektorja (tretji in četrti odstavek 23. člena).
Z denarno kaznijo najmanj 80.000 SIT se kaznuje za prekršek
odgovorna oseba podjetja, ki stori prekršek iz prejšnjega
odstavka.
V. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
28. člen
Inšpektor, ki na dan uveljavitve tega zakona nima visoke
strokovne izobrazbe, si mora v petih letih od dneva uveljavitve
tega zakona pridobiti ustrezno strokovno izobrazbo smeri, ki
se zahteva za področje, na katerem bo opravljal inšpekcijsko
nadzrostvo.
S potekom roka iz prejšnjega odstavka inšpektorju, ki si ni
pridobil visoke strokovne izobrazbe, ki se zahteva za
področje, kjer bo opravljal inšpekcijsko nadzorstvo, preneha
delovno razmerje v inšpektoratu.
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Določbe prejšnjih dveh odstavkov se ne nanašajo na inšpektorja, ki je na dan uveljavitve tega zakona v delovnem razmerju v organih tržne inšpekcije, ima srednjo ali višjo izobrazbo in še največ pet let delovne dobe do upokojitve.
Ne glede na določbe prejšnjih dveh odstavkov lahko na predlog glavnega inšpektorja delo inšpektorja izjemoma opravlja
tudi delavec z višjo strokovno izobrazbo in opravljenim strokovnim izpitom za tržnega inšpektorja, če je do uveljavitve
zakona opravljal delo inšpektorja najmanj deset let.

29. člen
Z dnem uveljavitve tega zakona preneha veljati Zakon o tržni
inšpekciji (Uradni list SRS, štev. 27/74).
30. člen
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem list"
Republike Slovenije.

OBRAZLOŽITEV
Državni zbor je na svoji 26. seji, dne 22. 11. 1994, sprejel
predlog zakona o tržni inšpekciji - prva obravnava in ga
ocenil kot primerno osnovo za pripravo predloga tega zakona
za drugo obravnavo. Obenem je državni zbor sprejel tudi
stališča in sklepe v zvezi s pripravo predloga zakona za drugo
obravnavo.
Predlagatelj je pripombe delovnih teles državnega zbora in
državnega zbora upošteval pri pripravi besedila predloga
zakona za drugo obravnavo.
V razpravi je bila podana tudi pripomba Sekretariata za zakonodajo in pravne zadeve v zvezi s tistimi pooblastili tržnega
inšpektorja, ki bi po mnenju sekretariata morala biti upoštevana v materialnih predpisih. Pripomba sekretariata se
nanaša na 18. in 19. člen zakona, ki določata ukrepe tržnega
inšpektorja v primerjavi kršitev predpisov o cenah in prodaji
blaga, ki nima ustreznih dobaviteljevih dokumentov. Predlagatelj je pripombi sekretariata ponovno proučil in ocenil, da
sta v tem zakonu nujno potrebni. Ti dve določbi sta bili
v predlog zakona vnešeni zaradi številnih kršitev na področju
cen, katerih oblikovanje predpisuje država, in zaradi zelo
razširjene prodaje blaga na črno, ne vsebuje pa ju nobeden
od materialnih predpisov, to je niti Zakon o cenah (Uradi list
RS, štev. 1/91-1) niti Zakon o trgovini (Uradni list RS, štev. 18/
93). Takšno odločitev predlagatelja so predhodno podprli tudi
člani Odbora za gospodarstvo s stališčem, da je naveden
pravni praznini treba zapolniti, zato naj bodo te določbe po
njihovem mnenju vsebovane do spremembe materialnih predpisov v tem zakonu.
Pripombe državnega zbora k posameznim členom:
K 1. členu:
Na seji Odbora za gospodarstvo so predstavniki Obrtne zbornice Slovenije predlagali, da se v 1. členu, ki določa področje
dela tržne inšpekcije, vključi v področje nadzora tudi obrt.
Predlagatelj je to pripombo Obrtne zbornice Slovenije, ki jo je
podprl tudi državni zbor, upošteval.
K 9. členu:
Predlagatelj je na predlog državnega zbora v 9. člen vnesel
nov drugi odstavek, v katerem je določil, da glavni inšpektor
lahko predlaga ministru razrešitev inšpektorja, če ta ukrepa
nepravilno ali opusti dejanja v inšpekcijskem postopku. Po

Amandmaji vlade republike Slovenije
1. amandma k 19. členu:
V prvi vrstici 19. člena se za besedo 'zavezanec dodata
besedi»ali ponujal'.
Obrazložitev:
S tem besedilom je predlagatelj razširil možnost ukrepanja
inšpektorja tudi na ponujanje blaga brez ustreznih dokumentov, ne le na njegovo prodajo.
2. amandma k 28. členu:
V četrtem odstavku 28. člena se v zadnji vrstici za besedo
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mnenju državnega zbora in tudi predlagatelja naj bi M
določba omogočila glavnemu inšpektorju večji interni
nadzor.
K 18. členu:
Predlagatelj je upošteval pripombo Zveze potrošnikov Slovt
nije, ki jo je med svojimi stališči in sklepi podprl tudi držaf"
zbor, da se v predlog zakona o tržni inšpekciji za drugo
obravnavo vnese določba, da inšpektor lahko tistemu, ki kri'
predpis o cenah, z odločbo začasno prepove odklop energij*
vode, plina oziroma prekinitev telekomunikacijskih zvez do
pravnomočnosti odločbe sodnika za prekrške. Ta določba fi
potrebna, ker so javna podjetja doslej potrošnikom že vetkrat, ker ti niso hoteli poravnati nezakonito oblikovane cene, p
odklopila vodo.
L
Glede na navedeno je predlagatelj v šesti alinei 26. člen1
dodal tudi novo kazensko določbo v zvezi z nespoštovanjert
izdane odločbe.
K 28. členu
Predlagatelj je rok za pridobitev ustrezne izobrazbe iz prveg*
odstavka 28. člena (prejšnji 30. člen) na predlog državnega
zbora skrajšal s sedem let na pet let, s čemer naj bi prispe
k izboljšanju kadrovske sestave zaposlenih.
K 31. členu:
Državni zbor je predlagal uskladitev 31. člena zakona z zaW
nom o upravi, na kar je predlagatelj že sam opozoril v obrazi?
žitvi predloga zakona za prvo obravnavo. Predlagatelj je 31
člen predloga zakona črtal, ker je bil medtem sprejet zaM"
o upravi. Črtal je tudi 28. in 29. člena predloga zakona.
Vsebino teh členov določa že zakon o upravi, zato te dolot&
v predlogu zakona niso več potrebne.
Predlagatelj je že v predlogu zakona za prvo obravnavo v *
členu določil obveznost sodelovanja tržnega inšpektora"
z drugimi inšpektorati v zadevah skupnega pomena, sicer P1 'j
obveznost takšnega sodelovanje določa tudi 49. člen Zakon'
o upravi (Uradni list štev. 67/94). Tako je pripomba državni
zbora, da naj predlagatelj prouči možnost vključitve obvezni
sti sodelovanja med različnimi vrstami inšpekcijskih slu'
v predlogu zakona za drugo obravnavo že upoštevana.
Prelagatelj je napravil redakcijske popravke v 2., 3., 5., 15.,
23. in 26. členu predloga zakona.

»najmanj« beseda »deset" nadomesti z besedo »pet«.
Obrazložitev:
Državni zbor je predlagatelju naložil, da v prvem odstavku
člena skrajša rok za pridobitev izobrazbe za tiste tržne
tor je, ki nimajo visoke izobrazbe. Predlagatelj je rok za prW
bitev izobrazbe skrajšal s sedem na pet let, zato je Ć0'1]
odstavek tega člena vsebinsko uskladil s prvim odstavkoJj
Na ta način je tudi zadovoljivo rešeno vprašanje izobrai~
delavcev, ki jih je Tržni inšpektorat Republike Slovenije s <•
1995 prevzel od bivših občinskih organov tržne inšpekcije
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Predlog za obvezno razlago 201. člena zakona o pokojninskem in invalidskem
zavarovanju - EPA 1071
Vlada Republike Slovenije je na seji dne 10. aprila 1995
sprejela:
- PREDLOG ZA OBVEZNO RAZLAGO 201. ČLENA
ZAKONA O POKOJNINSKEM IN INVALIDSKEM ZAVAROVANJU,
ki ga pošilja v obravnavo in sprejem na podlagi 208. člena
poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije.
Vlada Republike Slovenije je na podlagi 65. člena poslovI. Razlogi za sprejem obvezne razlage
1. Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Uradni
list RS, št. 12/92 in 5/94) v 201. členu ureja transfer pokojnin in
drugih denarnih prejemkov v tujino. Določba se glasi:
"Uživalcu pravic, ki se kot tuj državljan za stalno izseli
v tujino, se izplačujejo denarni prejemki iz pokojninskega in
invalidskega zavarovanja v tujino, če je s to državo sklenjen
) sporazum, ali če ta država priznava takšno pravico državljanom Republike Slovenije.

v
)

,

Uživalcu pravic — državljanu Republike Slovenije, ki se za
stalno izseli, se pokojnina, invalidnina ali dodatek za pomoč
in postrežbo izplačuje v tujino.«
Režim je torej različen za naše državljane in za tujce: tujcem
se pokojnina in drugi denarni prejemki izplačujejo v tujino le
na podlagi meddržavnega sporazuma ali, če tega ni, ob
pogoju dejanske vzajemnosti, medtem ko za naše državljane
take omejitve ni.
2. Pravica do socialne varnosti upokojenca obsega poleg
pravice do pokojnine tudi pravico do zdravstvenega zavarovanja (54. člen ustave). Uživalcem pokojnin s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji se zagotavlja pravica do zdravstvenega zavarovanja po zakonu o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (Uradni list RS, št. 9/92 in 13/93) z obveznim zavarovanjem pri Zavodu za zdravstveno zavarovanje
Slovenije, in sicer na podlagi prispevkov, ki jih plačuje Zavod
za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije v določenem odstotku od izplačanih pokojnin. Niti zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju niti zakon o zdravstvenem
varstvu in zdravstvenem zavarovanju pa ne urejata pravice do
zdravstvenega zavarovanja uživalcev pokojnin, ki se jim
pokojnina izplačuje v tujino.
To pomanjkljivost v obstoječi zakonodaji bo odpravil zakon
o spremembah in dopolnitvah zakona o pokojninskem in
invalidskem zavarovanju, ki je v zakonodajnem postopku.
Predlog zakona v 20. členu predvideva, da se 219. člen zakona
o pokojninskem in invalidskem zavarovanju dopolnil
z določbo, da Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje
Slovenije plačuje prispevke za obvezno zdravstveno zavarovanje uživalcev pokojnin s stalnim prebivališčem v tujini
Zavodu za zdravstveno zavarovanje Slovenije, če z zakonom
ali z mednarodnim sporazumom ni drugače določeno.
V skladu s tem bo potrebno dopolniti tudi zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju. Za čas, dokler to
vprašanje ne bo rešeno z dopolnitvijo navedenih zakonov, pa
je potrebno to vprašanje urediti z obvezno razlago 201. člena
zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju, ki ureja
transfer pokojnin v tujino.
3. Za Republiko Slovenijo kot pravno naslednico SFRJ veljajo
sporazumi o socialnem zavarovanju, ki jih je z vrsto evropskih
držav sklenila SFRJ. S temi sporazumi j®urejeno tako izplačevanje pokojnin v tujino kot tudi zdravstveno zavarovanje uživalcev pokojnin, ki se jim pokojnina izplačuje v tujino. Zdravstveno zavarovanje uživalcev pokojnin, ki se jim pokojnina

nika Vlade Republike Slovenije in na podlagi 176. in 268.
člena poslovnika Državnega bzora Republike Slovenije
določila, da bosta kot njeni predstavnici na sejah Državnega zbora in njegovih delovnih teles sodelovali:
- Rina KLINAR, ministrica za delo, družino in socialne
zadeve,
- Nataša BELOPAVLOVIČ, državna sekretarka v Ministrstvu za delo, družino in socialne zadeve.
izplačuje v drugo državo pogodbenico, je s temi sporazumi
urejeno na dva načina:
1) po večini teh sporazumov zagotavlja zdravstvene storitve
uživalcem pokojnin, ki prejemajo pokojnino iz druge države
pogodbenice, nosilec socialnega zavarovanja v državi prebivališča v breme nosilca socialnega zavarovanja v državi, iz
katere uživalec pokojnine prejema pokojnino:
2) po nekaterih sporazumih je zdravstveno zavarovanje tah
uživalcev pokojnin urejeno po načelu vzajemnosti (pogodbena vzajemnost): nosilec socialnega zavarovanja v vsaki
državi pogodbenici zagotavlja zdravstvene storitve uživalcem
pokojnin, ki prejemajo pokojnino iz druge države pogodbenice, v svoje breme.
Zdravstveno zavarovanje po teh sporazumih izvaja Zavod za
zdravstveno zavarovanje Slovenije, prispevke za zdravstveno
zavarovanje uživalcev pokojnin, ki se jim pokojnina izplačuje
v te države, pa plačuje Zavod za pokojninsko in invalidsko
zavarovanje Slovenije, ne glede na to, da niti zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju niti zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju ne urejata pravice
do zdravstvenega zavarovanja teh uživalcev pokojnin in
obveznosti obeh zavodov v zvezi s tem.
4. Odprto je vprašanje zdravstvenega zavarovanja uživalcev
pokojnin, ki se jim pokojnina izplačuje v tujino na podlagi
dejanske vzajemnosti, in uživalcev pokojnin - državljanov
Republike Slovenije, ki se jim izplačuje pokojnina v tujino na
glede na to, ali obstaja med Republiko Slovenijo in drugo
državo ustrezen sporazum ali dejanska vzajemnost. To vprašanje je zlasti aktualno v razmerjih Republike Slovenije do
drugih držav, ki so nastale na ozemlju prejšnje SFRJ.
'Z osamosvojitvijo Republike Slovenije dne 25/6-1991 so drugi
deli prejšnje SFRJ oziroma druge države, ki so nastale na
ozemlju prejšnje SFRJ, v razmerju do Republike Slovenije
postale tujina. Dotlej so se pokojnine, pridobljene v Republiki
Sloveniji, izplačevale uživalcem s stalnim prebivališčem v drugih republikah prejšnje SFRJ in se jim je hkrati zagotavljalo
zdravstveno zavarovanje brez kakršnihkoli omejitev. Z osamosvojitvijo Republike Slovenije pa so se ta razmerja spremenila
in jih je treba odtlej urejati po pravilih mednarodnega prava.
Razmerja, ki so obstajala na tem področju med Republiko
Slovenijo in drugimi republikami prejšnje SFRJ, se od dneva
osamosvojitve Republike Slovenije ne morejo več izvrševati
na podlagi prejšnjih predpisov, ki so temeljili na položaju
Republike Slovenije in drugih republik kot federalnih enot
prejšnje skupne zvezne države. Obstoječa razmerja med
Republiko Slovenijo in drugimi deli prejšnje SFRJ oziroma
drugimi državami, ki so nastale na ozemlju prejšnje SFRJ, se
od dneva osamosvojitve Republike Slovenije, to je od 25/61991 dalje, lahko izvršujejo le na podlagi dejanske vzajemnosti, ker še niso sklenjeni meddržavni sporazumi na tem
področju med Republiko Slovenijo in drugimi državami, ki so
nastale na ozemlju prejšnje SFRJ.
Tako je tudi Skupnost pokojninskega in invalidskega zavarovanja v Republiki Sloveniji od dneva osamosvojitve Republike
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Slovenije, to je od 25/6-1991 dalje, izplačevala pokojnine
uživalcem s stalnim prebivališčem v drugih delih prejšnje
SFRJ oziroma v drugih državah, ki so nastale na ozemlju
prejšnje SFRJ, na podlagi dejanske vzajemnosti. Na tej podlagi, to je na podlagi dejanske vzajemnosti, je tudi plačevala
prispevke za zdravstveno zavarovanje uživalcev pokojnin, ki
jim je izplačevala pokojnine v druge dele prejšnje SFRJ oziroma v druge države, ki so nastale na ozemlju prejšnje SFRJ.
Ta praksa je trajala do 1/4-1992, ko je začel veljati nov zakon
o pokojninskem in invalidskem zavarovanju, ki je nadomestil
prejšnji zvezni zakon o temeljnih pravicah iz pokojninskega in
invalidskega zavarovanja in republiški zakon o pokojninskem
in invalidskem zavarovanju iz leta 1984. S 1/4-1992 je Skupnost pokojninskega in invalidskega zavarovanja v Republiki
Sloveniji nehala plačevati prispevke za zdravstveno zavarovanje uživalcev pokojnin v drugih delih prejšnje SFRJ oziroma
v drugih državah, ki so nastale na ozemlju prejšnje SFRJ,
z utemeljitvijo, da za to nima podlage v zakonu o pokojninskem in invalidskem zavarovanju, ki je začel veljati 1/4-1992,
niti v zakonu o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju, ki je začel veljati 1/3-1992.
Stališče Skupnosti pokojninskega in invalidskega zavarovanja v Republiki Sloveniji oziroma Zavoda za pokojninsko in
invalidsko zavarovanje Slovenije je, da je do 31/3-1992 obstajala zakonska podlaga za plačevanje prispevkov za zdravstveno zavarovanje uživalcev pokojnin s stalnim prebivališčem v drugih republikah prejšnje SFRJ v 118. členu dotlej
veljavnega zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju, ki je določal, da se s prihodki skupnosti krijejo med
drugim prispevki za zdravstveno varstvo uživalcev pokojnin,
ki živijo v drugih republikah. Takšno stališče je zmotno, ker je
bila določba 118. člena zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju iz leta 1984 pogojena s položajem Republike Slovenije v prejšnji zvezni državi in je nehala veljati že
z dnem osamosvojitve Republike Slovenije, to je 25/6-1991.
Od tega dne dalje velja na tem področju v razmerju Republike
Slovenije do drugih delov prejšnje SFRJ oziroma do drugih
držav, ki so nastale na ozemlju prejšnje SFRJ, le dejanska
vzajemnost, izhajajoča iz prejšnjih razmerij med republikami
v sestavi prejšnje SFRJ, dokler ne bodo sklenjeni ustrezni
sporazumi med Republiko Slovenijo in temi državami.
5. Na podlagi dejanske vzajemnosti, se na tem področju
urejajo tudi razmerja med Republiko Slovenijo in Republiko
Hrvaško od dneva njune osamosvojitve, to je od 25/6-1991
dalje. Ta razmerja je neutemeljeno prekinila Skupnost pokojninskega in invalidskega zavarovanja v Republiki Sloveniji, ko
je s 1/4-1992 prenehala plačevati prispevke za zdravstveno
BELEŽKE:

zavarovanje uživalcev pokojnin s stalnim prebivališčem
v Republiki Hrvaški. Po dogovarjanjih med pristojnimi ministrstvi in zavodi obeh držav je Vlada Republike Slovenije dne 8/61994 sprejela mnenje, da je treba v teh razmerjih upoštevati,
načelo dejanske vzajemnosti, po katerem mora Zavod za I
pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije plačevati p"'
spevke za zdravstveno zavarovanje upokojencev, ki jim transferira pokojnine v Republiko Hrvaško in druge države, nastal« |
na ozemlju prejšnje SFRJ, ki na tem področju upoštevajo
načelo dejanske vzajemnosti.
Glede na to mnenje Vlade Republike Slovenije je Zavod za
pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije začel plac®"
vati prispevke za zdravstveno zavarovanje uživalcev pokojni11
s stalnim prebivališčem v Republiki Hrvaški za čas od 1- *•'1994 dalje. Ni pa plačal prispevkov za zdravstveno zavarova
nje teh uživalcev pokojnin za čas od 1. 4. 1992 do 31. 3.
čeprav je nosilec zdravstvenega zavarovanja v Republiki Hrvaški tudi ves ta čas zagotavljal zdravstveno zavarovanje to"
uživalcev pokojnin.
Vlada Republike Slovenije je na predlog pristojnih ministrst®' j
ponovno obravnavala to vprašanje na seji dne 23. 2.
sprejela mnenje, da je Zavod za pokojninsko in invalidsK
j
zavarovanje Slovenije dolžan plačati prispevke za zc*r?f)i
stveno zavarovanje uživalcev pokojnin s stalnim prebiva"? J
čem v Republiki Hrvaški na podlagi dejanske vzajemnosti tuc
za čas od 1. 4. 1992 do 31. 3. 1994. Vendar je skupšč"1
Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije n
seji dne 7. 3.1995 plačilo prispevkov za zdravstveno zavarovj,
nje uživalcev pokojnin s stalnim prebivališčem v Republj"
Hrvaški zavrnila. Republika Hrvaška je glede na to opozori^
da bo nosilec zdravstvenega zavarovanja v Republiki HrvaS .
prenehal zagotavljati zdravstveno zavarovanje uživale«
pokojnin, ki prejemajo pokojnine iz Republike Slovenije.
Iz navedenih razlogov je potrebna obvezna razlaga 201. čl0"1
zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju.
II. Besedilo obvezne razlage
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1. Uživalcem pravic, ki se jim pokojnina izplačuje v tujino,
zagotavlja pravica do zdravstvenega zavarovanja v skla<\
z meddržavnim sporazumom ali, če tega ni, na podi« ^
dejanske vzajemnosti.

2. Prispevke za zdravstveno zavarovanje uživalcev pokoin'11; J
ki se jim pokojnina izplačuje v tujino, plačuje Zavod
r
pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije.
I t(
"j s
ji
n
Vi
S
T,

in
R,
Ni
fir
bi
kc

oc
vil
ni;
za
Pri
tu<
Re
vs<
dvi

84/poročevalec, št. 13-1

12 RAZPRAV V DELOVNIH TELESIH DRŽAVNEGA ZBORA

Skupno poročilo Odbora za nadzor proračuna in drugih javnih financ o pregledih
finančno-materialnega poslovanja v petih ministrstvih
Odbor za nadzor proračuna in drugih javnih financ je na
18. seji, 10. aprila 1995 sklenil, da posreduje Državnemu
zboru Republike Slovenije v obravnavo in sprejem Skupno
poročilo o pregledih finančno-materialnega poslovanja
v 5 ministrstvih (Ministrstvo za obrambo, Ministrstvo za
delo, družino in socialne zadeve, Ministrstvo za notranje
■- UVODNI DEL
Odbor za nadzor proračuna in drugih javnih financ je na
Podlagi zapisnikov Službe družbenega knjigovodstva Republike Slovenije obravnaval finančno materialno poslovanje
Posameznih ministrstev. Obravnavana so bila naslednja ministrstva (v enem primeru je šlo tudi za ločeno obravnavo dela
Ministrstva):
- Ministrstvo za obrambo na 6. seji, dne 19.1.1994 In na 7.
»ejl, dne 14. 3. 1994;
~ Ministrstvo za zunanje zadeve, Ministrstvo za notranje
Nadeve, Ministrstvo za notranje zadeve — Vadbeno oskrbni
center Gotenica, Ministrstvo za informiranje na 8. seji, dne
16. 6. 1994;
~ Ministrstvo za delo, družino In socialne zadeve na 8. seji,
dne 16. 6.1994, na 9. seji, dne S. 7.1994 in na 10. seji, dne 12.
1994.
Zapisniki SDK so se v glavnem nanašali na leto 1992, pri
Ministrstvu za delo, družino in socialne zadeve tudi na del leta
J993, posamezni deli pregledov pa so se nanašali tudi na leto
1991,
člani odbora so poleg zapisnikov SDK prejeli še pripombe
Posameznih ministrstev na zapisnike, dodatne in dopolnilne
Vpisnike, informacije SDK in izvlečke iz zapisnikov.
Ob obravnavi finančno-materialnega poslovanja v posameznih ministrstvih je odbor sprejel poročila s sklepi, ki jih je
Posredoval Vladi Republike Slovenije, Službi družbenega
knjigovodstva, Ministrstvu za finance in ministrstvu, na katerega se je obravnava nanašala. Posamična poročila so priloga
'®ga dokumenta. Priloga so tudi »stališča Vlade Republike
Slovenije do poročila Odbora za nadzor proračuna in drugih
lavnih financ Državnega zbora Republike Slovenije k obravnavi zapisnika SDK o inšpekciji finančno-materialnega poslovanja za leto 1992 pri Ministrstvu za obrambo Republike
Slovenije«.
T
o skupno poročilo pa vsebuje samo splošne ugotovitve iz
Vpisnikov SDK in razprave na odboru ter predlog ugotovitev
[n sklepov, ki jih odbor predlaga v sprejem Državnemu zboru
Republike Slovenije.
"■ SPLOŠNE UGOTOVITVE IZ ZAPISNIKOV IN RAZPRAVE
^ajpogostejše napake, ki so se pojavljale ob pregledu
[jnančno-materialnega poslovanja navedenih ministrstev so
bile: napake v knjigovodskem evidentiranju poslovnih dogodkov ter (razen pri Ministrstvu za delo, družino in socialne
Zadeve) napake pri evidentiranju in izkazovanju prihodkov in
odhodkov od lastne dejavnosti. Ministrstva namreč niso pralno izkazovala prihodkov in odhodkov lastne dejavnosti in
niso odvajala prihodkov v proračun v skladu s 14. členom
zakona o proračunu RS za leto 1992.
Predstavnik SDK je posebej izpostavil, da so napake vplivale
judi na nepravilno izkazane zaključne račune proračuna
Republike Slovenije v letih 1991 in 1992 ter da ni jasno, ali so
v
se te zadeve vključene v proračunsko dovoljeno porabo v teh
dveh letih.

zadeve, MNZ - VOC Gotenica, Ministrstvo za zunanje
zadeve, Ministrstvo za informiranje).
Predlaga, da se gradivo uvrsti na dnevni red 32. seje
Državnega zbora Republike Slovenije.
Člani odbora so opozorili, da poslovanje v ministrstvih ne bi
smelo potekati tako neurejeno in brez jasnih pravil, kot se je
dogajalo v nekaterih primerih in da je potrebno določiti jasna
merila za porabo proračunskih sredstev.
Predstavniki ministrstev in nekateri člani odbora so v razpravi
opozarjali na to, da je do mnogih pomanjkljivosti in nepravilnosti prišlo predvsem zaradi tega, ker se je državna uprava
v letu 1992 šele oblikovala in nastajala v novih pogojih. Na
področju obrambe je bilo na primer potrebno prevzeti vse
funkcije bivše JLA, zlasti pa vpoklice in vojaško usposabljanje, kar je pomenilo zagotovitev nastanitvenih objektov
osebne opreme, orožja, vozil in ostale opreme. Ministrstvo za
delo pa je zaradi reorganizacije državne uprave (priključitev
Zavoda za zaposlovanje in sektorjev za družino in socialo)
dobilo nove naloge in s tem širši obseg dela, ki pa mu ni
sledilo ustrezno povečanje števila zaposlenih.
V razpravah so prisotni predstavniki navedenih ministrstev in
Ministrstva za finance pojasnili, da je bila večina napak, ki so
navedeni v zapisnikih SDK, odpravljena že med pregledom ali
pa po njem. Predstavnik Ministrstva za finance je tudi pojasnil, da bo lastna dejavnost ministrstev omejena in da bodo
o tem izdali posebno navodilo. (To je v proračunu za leto 1994
že izvedeno.) Tudi avansi so omejeni in kontrolirani. Izboljšuje
se knjigovodsko evidentiranje in prikazovanje poslovanja proračunskih porabnikov.
Po drugi strani pa so posamezni člani odbora opozarjali, da
s knjigovodskimi popravki ni bilo možno popraviti neracionalnosti v poslovanju in da iz zapisnikov izhajajo evidentne
kršitve zakonov in drugih predpisov.
V razpravah so posamezni člani odbora opozorili še na vlogo
Ministrstva za finance, ki bi moralo bolj dosledno kontrolirati
poslovanje ostalih ministrstev, kar pa pri nekaterih dela bolj,
pri drugih pa manj dosledno. Predstavnik Ministrstva za
finance je povedal, da so oni - kot upravljalec proračuna
- lahko nadzirali le porabo na osnovi zahtevkov posameznih
ministrstev do proračuna, niso pa mogli kontrolirati notranje
porabe in prelivanja sredstev znotraj posameznega organa.
Tako kontrolo lahko izvajajo šele sedaj, ko je ustanovljena
proračunska inšpekcija.
Veliko je bilo govora tudi o ustreznosti predpisov, ki urejajo
poslovanje državnih organov, saj SDK ugotavlja, da so določene ugotovitve iz zapisnikov posledica neizdelanega sistema
računovodskega obravnavanja prihodkov, odhodkov sredstev
in obveznosti do virov sredstev proračuna. Uporablja se še
zakon o računovodstvu bivše SFRJ, z njim pa tudi niso usklajeni vsi izvedbeni predpisi. Člani odbora so ugotavljali, da to
sicer drži, da pa tako stanje ni razlog za kršenje predpisov, ki
veljajo. V nekaterih primerih, ki so navedeni v posameznih
ugotovitvah pa je šlo tudi za popolnoma evidentno kršenje
zakonov o prometnem davku, financiranju javne porabe,
o proračunu in o računovodstvu.
III. PREDLOG UGOTOVITEV IN SKLEPOV
Odbor za nadzor proračuna in drugih javnih financ predlaga
Državnemu zboru Republike Slovenije, da ob obravnavi
SKUPNEGA POROČILA O PREGLEDIH FINANČNO-MATERIALNEGA POSLOVANJA V 5 MINISTRSTVIH sprejme naslednje
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UGOTOVITVE IN SKLEPE:
A) Splošno
1. Državni zbor Republike Slovenije ugotavlja, da je Služba
družbenega knjigovodstva ob pregledu finančno-materialnega poslovanja Ministrstva za obrambo, Ministrstva za notranje zadeve, Ministrstva za notranje zadeve - Vadbeno oskrbnega centra Gotenica, Ministrstva za zunanje zadeve, Ministrstva za informiranje in Ministrstva za delo, družino in socialne
zadeve v letu 1992 (delno tudi v letu 1991 in pri Ministrstvu za
delo, družino in socialne zadeve tudi v letu 1993) ugotovila
nekatere nepravilnosti. Nepravilnosti pri vseh, razen pri Ministrstvu za zunanje zadeve, vplivajo tudi na obseg prihodkov in
odhodkov proračuna Republike Slovenije v letih 1992 in 1993.
Pri ministrstvih za notranje zadeve, zunanje zadeve in informiranje je šlo predvsem za nepravilnosti knjigovodske narave.
Pri Ministrstvu za obrambo je v letu 1992 prišlo do številnih
nepravilnosti, neracionalnega poslovanja, nenamenske
porabe proračunskih sredstev, nezakonitosti (ki pa so bile
med pregledom SDK odpravljene).
Pri Ministrstvu za delo, družino in socialne zadeve pa je SDK
ugotovila nepravilnosti, nezakonitosti, nenamensko in verjetno tudi neracionalno porabo proračunskih sredstev.
2. Zbor je bil seznanjen, da so ministrstva na podlagi ugotovitev iz zapisnika SDK že ukrepala glede odprave napak pri
knjiženju poslovnih dogodkov in spremljanju porabe sredstev.
3. Vlada Republike Slovenije naj skupaj z navedenimi ministrstvi in Ministrstvom za finance Odboru za nadzor proračuna
in drugih javnih financ v roku enega meseca pojasni, kaj je
bilo doslej narejenega za realizacijo sklepov SDK ter za
odpravo navedenih nepravilnosti in za njihovo preprečitev
v bodoče. To se nanaša predvsem na neurejena knjigovodstva, nenamensko in neracionalno porabo proračunskih sredstev, kontrolo porabe sredstev, nepravilnosti glede prometnega davka, nepravilnosti in neracionalnosti v zvezi z avansiranjem nabav in investicij, knjiženje prihodkov in odhodkov iz
lastne dejavnosti.
4. Iz dosedanjih pregledov finančno-materialnega poslovanja
ni razvidno, ali ima Vlada Republike Slovenije kontrolo nad
namenskostjo porabe proračunskih sredstev. Če te ni, jo je
nujno potrebno zagotoviti in sankcionirati.
5. Vlada naj uvede sistem letne revalorizacije osnovnih sredstev v državni lasti.
6. Vlada mora pripraviti (če jih že nima) pravila financiranja in
knjigovodskega evidentiranja investicij po že opravljenem
javnem razpisu. Zaradi preglednosti in lažje kontrole porabe
sredstev naj zagotovi, da bo vsaka investicija knjigovodsko
vodena na posebnem kontu.
7. Vlada Republike Slovenije naj v skladu s programom dela in
nalogami Odbora za nadzor proračuna in drugih javnih financ
tekoče oziroma najmanj na vsake tri mesece poroča odboru
o delu, ugotovitvah in ukrepih proračunske inšpekcije.
B) Sklepi, ki se nanašalo na posamezna ministrstva
B-1) Ministrstvo za obrambo
1. Vlada Republike Slovenije oziroma proračunska inšpekcija
pri Ministrstvu za finance in Služba družbenega knjigovodstva Republike Slovenije naj opravijo kontrolo finančno-materialnega poslovanja v zvezi z gradnjo novega objekta MORS
na Vojkovi ulici.
2. Vlada Republike Slovenije oziroma proračunska inšpekcija
pri Ministrstvu za finance naj ugotovi konkretno odgovornost
delavcev MORS zaradi neplačevanja prometnega davka in
škode, ki je nastala zaradi plačevanja zamudnih obresti, ki so
v zvezi s tem nastali.
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3. Vlada naj čimprej, najdalj pa do konca leta, zagotovi
ustrezno evidenco in realno oceno objektov bivše JLA v Sloveniji.
Vlada naj prouči, na kakšen način bi bilo možno vrednost teh
objektov vključiti v bilanco premoženja države.

I

Zaradi številnih konfliktov, ki se pojavljajo glede nadaljnji
uporabe teh prostorov, naj Vlada v roku treh mesecev sprejme
odločitev o namenskosti objektov. Loči naj objekte, ki se ,
bodo še naprej uporabljali za vojaške namene in naj bodo
v upravljanju MORS, od objektov, ki se bodo uporabljali za p
civilne namene. Te naj dobi v upravljanje Servis skupnih služb ^
Vlade Republike Slovenije oziroma naj se za njihovo upravljanje ustanovi posebna vladna agencija.

4. Vlada naj prav tako do konca leta zagotovi evidenco in
realno oceno stanovanj, ki so v Sloveniji ostali od bivše JLA L
Sprejme naj pravila oddajanja teh stanovanj in sklene
pogodbe z najemniki stanovanj. Zagotovi naj tak način adaptl- (
ranja teh stanovanj, da stroški za te namene ne bodo stalno
v breme proračunskih sredstev. Zagotovi naj kontrolo
pogodb, namenskosti dodeljevanja stanovanj in drugih stanovanjskih razmerij.
B-2) Ministrstvo za delo, družino In socialne zadeve
1. Agencija za plačilni promet, nadziranje in informiranje naj
pri Ministrstvu za delo, družino in socialne zadeve preveri, aH
je to upoštevalo sklep SDK z dne 12. 11. 1993 in sklep SDK
z dne 27. 1. 1994 in ali je sklepe upoštevalo tudi pri izdelavi
zaključnega računa za leto 1993.
ni
2. Agencija za plačilni promet, nadziranje in informiranje naj
opravi inšpekcijski pregled v Slovenski investicijski banki
glede pravilnosti, zakonitosti in namenskosti uporabe sred
stev oziroma kreditov za reintegracijo delavcev, dobljenih na
podlagi sporazuma med vladama Republike Nemčije in Republike Slovenije.

3. Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve naj Odboru
za nadzor proračuna in drugih javnih financ v roku 1 mesece
posreduje kriterije, na podlagi katerih ocenjuje uspešnost
ukrepov na področju ohranjanja produktivnih delovnih mest.
odpiranja novih in celotnega izvajanja zaposlitvene politike.
Prav tako naj tudi posreduje pregled zaključenih projektoVkn
z oceno njihove uspešnosti.
<o
ktv
4. Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve naj Odborultia
za nadzor proračuna in drugih javnih financ v roku 1 meseca
predloži organigram izvajanja kontrole nad porabo sredste"Mii
s katerimi razpolaga.
pO
M
5. Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve naj v Urad-|iij<
nem listu Republike Slovenije objavi kriterije za dodelitevjst
sredstev, s katerimi izvaja zaposlitveno politiko.
lih
k
PRILOGE:
hai
fe.
- poročilo odbora k obravnavi zapisnika Službe družbeneg^Oi
knjigovodstva o inšpekciji finančno-materialnega poslovanji
za leto 1992 pri Ministrstvu za obrambo (številka 450-02/93-Srojj
z dne 16. 3. 1994)
kj
ip
- stališča Vlade Republike Slovenije do poročila Odbora z*oi
nadzor proračuna in drugih javnih financ Državnega zbortj
Republike Slovenije k obravnavi zapisnika SDK o inšpekcij' ra
finančno-materialnega poslovanja za leto 1992 pri Ministrstvih |
za obrambo Republike Slovenije (številka 450-02/93-9/5 z dn4a
1.6.1994)
bo
- poročilo odbora k obravnavi
k>v
- zapisnika SDK o inšpekciji finančno-materialnega poslovata
nja do 30. 9. 1992 pri Ministrstvu za notranje zadeve
Spi
- zapisnika SDK o inšpekciji finančno-materialnega poslova->g(
nja za leto 1992 pri Ministrstvu za notranje zadeve - VadbenOot
oskrbni center Gotenica
!lij<
- zapisnika SDK o inšpekciji finančno-materialnega poslovatln

nja za leto 1992 pri Ministrstvu za zunanje zadeve
- zapisnika SDK o inšpekciji finančno-materialnega poslovanja za leto 1992 pri Ministrstvu za informiranje
(Številka 411-01/93-31/1 z dne 20. 6. 1994)

- poročilo odbora k obravnavi zapisnika SDK o inšpekciji
finančno-materialnega poslovanja pri Ministrstvu za delo,
družino in socialne zadeve (številka 450-02/93-9/16 z dne 13
7. 1994)

poročilo Odbora za nadzor proračuna in drugih javnih financ k obravnavi zapisnika SDK o inšpekciji
finančno-materialnega poslovanja pri Ministrstvu za delo, družino in socialne zadeve
Poročilo je Odbor Državnega zbora za nadzor proračuna in
drugih javnih financ obravnaval na 8. seji. 16. 6. 1994, na 9.
seji, 5. 7. 1994 in 10. seji, 12. 7. 1994.
Odbor je obravnaval zapisnik, ki ga je v obravnavo odboru
Posredovala Služba družbenega knjigovodstva, Centrala
Ljubljana.
člani odbora so za obravnavo prejeli naslednja gradiva:
~ zapisnik o inšpekciji finančno-materialnega poslovanja pri
Ministrstvu za delo, družino in socialne zadeve (št. 93185)
~ dodatni zapisnik k zapisniku št. 93185
^izjavo SDK Republike Slovenije o pripombah na zapisnik št.
~ pripombe Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve
il.- informacijo SDK - Centrala Ljubljana o ugotovitvah
y"Spekcijskega pregleda finančno-materialnega poslovanja
letu 1992 in 1993 pri Ministrstvu za delo, družino in socialne
Zadeve
n izvlečke iz zapisnika SDK o inšpekciji finančno-materialega poslovanja pri Ministrstvu za delo, družino in socialne
Nadeve
uvodu je predstavnik Službe družbenega knjigovodstva
Pozoril na večje nepravilnosti, ki so jih ugotovili pri pregledu
nančno-materialnega poslovanja Ministrstva za delo, družno in socialne zadeve v letih 1992 in 1993. Poudaril je, da je
!'° knjigovodstvo ministrstva neurejeno, da SDK ob pregledu
Ji dobil vseh zahtevanih dokumentov in da so še vedno
•t.^razumom
K®'asnost' okrog
ki jih je
skladu z mednarodnim
medsredstev,
ZR Nemčijo
in vRepubliko
Slovenijo za
,®nkot
'e zdomcev
dodelil
Slovenski
anki
dolgoročenproračun
kredit pod
ugodnimi
pogoji.investicijski
Tudi drugi
editi in depoziti so bili dani pod ne dovolj jasnimi pogoji,
ontrola porabe proračunskih sredstev, ki jih porablja Ministr'vo za delo, družino in socialne zadeve pa je bila zelo pomanjkljiva.
8,rica za de 0,
' kr!i!
' družino
in socialne
je pojasnila,
da
ruK ni dobil tistih
dokumentov,
ki sozadeve
bili javno
objavljeni
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'n.Vladoeksistence
Zvezne Republike
Nemčije
o finančni kvalificirapomoči za
Fjjtvarjanje
in poklicnem
vključevanju
n
"r delavcev Republike Slovenije - Ur. I. RS št. 7/1993;
°širana publikacija Slovenske investicijske banke z informacijami o možnostih porabe sredstev). Podatkov o porabi
8C Stev
so
iiri
' dati,
' ker
posamezne
3 °9li
takinamenili
programizatrajajo
po dveprograme
in več let.pa niso

'* ®iasniia je, da se je obseg dela v njihovem ministrstvu zaradi
'Širitve pristojnosti močno povečal, število delavcev pa se
Povečalo sorazmerno temu in zato imajo stalne kadrovske
zjpbleme, ki vplivajo tudi na kvaliteto dela.
prav e bil
«iln*
''
P°sebePostavljena
J izpostavljensoproblem
kredita Sloven*T investicijski
banki.
bila vprašanja,
kako je
1® 'zbrana ravno ta banka, kako je bil ta kredit zavarovan,
I® kakšnimi pogoji posojajo denar zdomcem. Predstavnik
PV®nske
investicijske banke je povedal, da je bila banka
,i[ana
0ra na natečaju in da koriščenje denarja poteka skladno
J* zumom med Nemčijo in Slovenijo ter kriteriji, ki sta jih
' rt<j?vorili njihova in nemška banka, ki je s strani Nemčije
iii čena za ta posel. Do 31. maja 1994 so odobrili za 20,5
[iona nemških mark kreditov, izplačila so v tolarjih, maksi/a ni
' kredit na prosilca je 300.000 DEM, obresti so 85% R plus

4% realna obrestna mera, odplačilna doba od 6 do 12 let,
moratorij na odplačilo glavnice pa od 3 mesecev do 2 let. Vsa
vrnjena sredstva se ponovno uporabijo za iste namene.
S pomočjo teh kreditov je bilo odprtih preko 500 novih delovnih mest. Porabo sredstev stalno kontrolira predstavnik nemške banke, ki je stalno prisoten pri nas. Poleg tega imajo
redne in občasne kontrole porabe sredstev iz Nemčije. V kreditnem odboru SIB je stalno prisoten predstavnik Ministrstva
za delo, družino in socialne zadeve.
V razpravi so člani odbora opozorili, da so bili tudi drugi
krediti in depoziti dani pod nejasnimi pogoji, da v nekaterih
primerih kreditojemalci niso podpisani na pogodbah, da so
bili krediti dani podjetjem, za katere je bilo jasno, da bodo šla
v stečaj, da ni bilo ustrezne izterjave nevrnjenih kreditov in
depozitov. Ob tem, ko so ministrstvo in Republiški zavod za
zaposlovanje dajali kredite in depozite, si je obenem ministrstvo pod visokimi obrestmi izposojalo denar od SPIZ in
Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije. To je ministrica
pojasnila z likvidnostnimi težavami proračuna in velikimi problemi v posameznih podjetjih, ki jim je bilo treba na hitro
pomagati. Opozorjeno je bilo tudi na to, da hkrati, ko sta
ministrstvo in zavod za zaposlovanje obračala viške sredstev,
niso revalorizirali nadomestil za brezposelne.
Poraba sredstev za ohranjanje produktivnih delovnih mest in
odpiranje novih delovnih mest je bila pravtako neurejena in
nepregledna, kontrole nad njihovo učinkovitostjo pa ni bilo.
Nekajkrat so bili sklepi o dodeljevanju sredstev sprejeti tudi za
nazaj. Ministrica je na to odgovorila, da je problem kontrole
povsod po svetu enak, da pa se pri nas stanje izboljšuje.
Kontrolo opravljajo delavci ministrstva, zavoda za zaposlovanje in njegovih enot, zunanji sodelavci in drugi.
Razpravljalci so menili, da bi morali na ministrstvu imeti jasne
in objavljene kriterije za politiko delovanja ministrstva na
področjih, na katerih deluje z intervencijskimi sredstvi (nova
delovna mesta, ohranjanje delovnih mest, usposabljanje brezposelnih ...). Ministrica je pojasnila, da so kriteriji v skladu
z 48. in 49. členoma zakona o zaposlovanju in zavarovanju za
primer brezposelnosti določeni za vsak program v navodilih
in kriterijih za njegovo izvajanje. Javne objave teh kriterijev ni
bilo, ker bi bilo za ta sredstva preveč interesentov. Člani
odbora so menili, da bi morali biti ti kriteriji javno objavljeni.
Po razpravi je Odbor Državnega zbora za nadzor proračuna in
drugih javnih financ sprejel naslednje
UGOTOVITVE IN SKLEPE
1. Odbor ugotavlja, da je pri pregledu finančno materialnega
poslovanja v Ministrstvu za delo, družino in socialne
zadeve SDK ugotovila nepravilnosti, nezakonitosti, nenamensko in verjetno tudi neracionalno porabo proračunskih sredstev.
2. Odbor je bil seznanjen, da je ministrstvo na podlagi ugotovitev iz zapisnika SDK že ukrepalo glede odprave napak pri
knjiženju poslovnih dogodkov in spremljanju porabe sredstev.
Odbor vseeno predlaga SDK, da pri Ministrstvu za delo, družino in socialne zadeve preveri, ali je to upoštevalo sklep
SDK z dne 12. 11.1993 in sklep SDK z dne 27.1.1994 in ali
poročevalec, št. 13 — 1/87

je sklepe upoštevalo tudi pri izdelavi zaključnega računa
za leto 1993.
3. Odbor predlaga SDK, da opravi inšpekcijski pregled v Slovenski investicijski banki glede pravilnosti, zakonitosti in
namenskosti uporabe sredstev oziroma kreditov za reintegracijo delavcev, dobljenih na podlagi sporazuma med
vladama Republike Nemčije in Republike Slovenije.
4. Odbor naproša Ministrstvo za delo, družino in socialne
zadeve, da odboru posreduje kriterije, na podlagi katerih
ocenjuje uspešnost ukrepov na področju ohranjanja produktivnih delovnih mest, odpiranja novih in celotnega izvajanja zaposlitvene politike. Prav tako naj tudi posreduje
pregled zaključenih projektov z oceno njihove uspešnosti.

5. Odbor naproša Ministrstvo za delo, da odboru predloži
organigram izvajanja kontrole nad porabo sredstev s katerimi razpolaga.
6. Odbor predlaga Ministrstvu za delo, družino in socialne
zadeve, da v Uradnem listu Republike Slovenije objavi
kriterije za dodelitev sredstev, s katerimi izvaja zaposlitveno politiko.
7. Odbor predlaga, da se Vlada opredeli do ugotovitev SDK ter
poroča odboru o ukrepih, ki jih je sprejela za odpravo
ugotovljenih nepravilnosti in preprečevanje le-teh v bodoče.

Stališča Vlade Republike Slovenije do poročila Odbora za nadzor proračuna in drugih javnih financ
k obravnavi zapisnika SDK o inšpekciji finančno-materialnega poslovanja za leto 1992 pri Ministrstvu za
obrambo Republike Slovenije
I. Negativni finančni rezultat In nenamenska poraba
proračunskih sredstev
V 1. točki poročila Odbor izpostavlja negativni finančni rezultat Ministrstva za obrambo Republike Slovenije v letu 1992
v višini 177,000.000,00 SIT, kar naj bi bilo v nasprotju z načeli
proračunskega financiranja in 13. členom zakona o proračunu za leto 1992 (Ur. I. RS, št. 16/92), v 5. točki poročila pa
nenamensko porabo sredstev in prevzemanje obveznosti, ki
so presegale s proračunom določena sredstva. V zvezi s tem
Ministrstvo za obrambo Republike Slovenije daje naslednje
pojasnila:
1.1. Delež Ministrstva za obrambo v celotnem proračunu
Republike Slovenije je bil med letom zmanjšan (od 8,85% na
7,98%), kar ugotavlja tudi inšpekcija na 19. strani zapisnika,
ko ugotavlja nenamensko porabo. Ta se je z vsako renominacijo (ki je zajela predvsem plače, osebne prejemke in materialne stroške), ob proračunskem sistemu kakršen je bil, povečevala. V glavnem so bile renominirane postavke plač in
prispevkov ter delno materialni stroški, ostale postavke pa le
izjemoma. Pri tem je šlo za knjižno nenamensko porabo.
Proračunska sredstva so se namreč naročala iz določene
proračunske postavke (npr. tekoče vzdrževanje) pri knjiženju
v finančnem kniigovodstvu pa se je po vrsti stroška ugotovilo,
da bi poleg te postavke morali uporabiti še eno ali več sorodnih postavk (npr. investicijsko vzdrževanje). V letu 1992 in tudi
1993 je knjigovodstvo zato večkrat postavke popravljalo oziroma dopolnjevalo, da se je račune lahko pravilno knjižilo
v skladu z zakonom o računovodstvu (Ur. I. RS št. 6/93). Priliv
je bil torej izvršen iz ene postavke, knjigovodska poraba pa je
bila prikazana na drugi. Vzpostavljanje sistema koriščenja
proračunskih sredstev, pozno sprejetje proračuna 1992, neustrezno določene osnove med začasnim financiranjem na eni
strani, na drugi strani pa rokovno in vsebinsko z zakonom
določen projekt rednega vojaškega usposabljanja, so vplivali
na omenjeno proračunsko porabo.
1.2. Ugotovitev na strani 19. in 20., »da je Ministrstvo za
obrambo Republike Slovenije v letu 1992 prevzemalo na
račun proračuna tudi obveznosti, ki so presegle z republiškim
proračunom določena sredstva za posamezne namene«, ne
upošteva naslednjih dejstev:
Prevzemanje obveznosti s strani Ministrstva za obrambo
Republike Slovenije, ki so presegle z republiškim proračunom
določena sredstva za posamezne namene, je posledica predvsem izvajanja zakona o vojaški dolžnosti (Ur. I. RS št. 18/91)
v razmerah začasnega financiranja. V začetku decembra
1991, z vpoklicem prve generacije slovenske vojske na služenje rednega vojaškega roka, se je namreč začel tromesečni
ciklus vpoklicev na služenje (tedaj je bilo iz rezervne sestave
še vedno vpoklicanih okoli 6 000 vojaških obveznikov in več
sto vozil iz popisa). Pred tem je bilo izvedeno le poskusno
usposabljanje in vse naloge obrambe so se opravljale s pripadniki rezervne sestave. To je pomenilo:
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- da je moralo Ministrstvo za obrambo Republike Slovenije
do junija 1992 zagotoviti vse manjkajoče nastanitvene in učne
zmogljivosti v učnih centrih in bojnih enotah. Prvi del vojaškega roka služijo namreč vojaki tri mesece v učnih centrih,
potem pa se prerazporedijo v bojne enote. Zaradi tega je bilo
treba do junija 1992 dokončati najnujnejše potrebne objekte
tako za učne centre kot bojne enote. Aprila 1992 je bil namreč
že izveden nov vpoklic nabornikov;
- do prihoda vsake nove generacije na služenje vojaškega
roka je bilo potrebno zagotoviti pripadajočo osebno opremo
in oborožitev za vsakega nabornika;
- z ustanavljanjem učnih centrov in bojnih enot so se pojavile dodatne nove nujne potrebe po vozilih (bojnih in osebnih), sredstvih ^vez, minskoeksplozivnih sredstvih, municiji
(zlasti artificije za usposabljanje) in razni drugi opremi, ki je
bila nujna za minimalno delovanje vojaške organizacije;
- v prvi polovici leta je Ministrstvo za obrambo moralo, ker
še ni bilo redne mirnodobne vojske, opravljati številne naloge
redne vojske s pripadniki rezervnega sestava. Dejstvo je, da
so bile obveznosti Ministrstva za obrambo največje prav
v obddobju začasnega financiranja, samega projekta uvajanja
rednega vojaškega usposabljanja pa ni bilo mogoče prekiniti,
potem ko je bilo začeto njegovo uresničevanje.
1.3. Ministrstvo za obrambo RS je predlog proračuna za leto
1992 poskušalo pripraviti čimbolj natančno in realno, vendar
je bila kadrovska popolnitev Ministrstva za obrambo v navedenem obdobju zelo šibka (zapisnik stran 3) in da vseh vseh
stroškov realno ni bilo možno napovedati, ker je šlo za postavljanje povsem novega obrambnega sistema (predlog proračuna se je pripravljal novembra 1991).
1.4. Proračun je bil sprejet v precej manjši višini kot je predlagalo Ministrstvo za obrambo in s štirimesečno zakasnitvijo.
Tudi struktura proračuna je bila skozi razpravo v parlamentu
precej spremenjena. Proračun Republike Slovenije za leto
1992 je bil sprejet 31. 3. 1993, zakon o vojaški dolžnosti (Ur. I.
RS št. 18/91) pa se je začel izvajati že decembra 1991, ko je
bila na služenju poskusna generacija slovenske vojske. Torej
smo imeli tri mesece začasno financiranje, to pa je za Ministrstvo za obrambo Republike Slovenije pomenilo nerealne dvanajstine, saj so bile le ta določene glede na sredstva porabljena prve tri mesece leta 1991, ko so bili izdatki za obrambo
povsem drugačni. V sestavi Ministrstva za obrambo je bilo
tedaj (leta 1991) vsega 134 delavcev, v času sprejetja proračuna pa se je že usposabljal vpoklicani kontingent vojakov (3
000), število zaposlenih pa je bilo nekajkrat večje.
To je delno vplivalo tudi na najem kreditov, ki so pojasnjeni
v točki 1.6., delno pa je pomenilo odložitev nabav, ki so bile
realizirane kasneje po višjih cenah.
1.5. Med letom 1992 je bila Slovenija, predvsem zaradi razmer

> ozemlju bivše Jugoslavije, prisiljena Kupiti radar za nadzor
ačnega prostora, ki ga do nabave radarja pristojni organi in
užbe niso mogle efektivno niti delno spremljati. Radar je bil
Jpljen na podlagi sklepa Vlade Republike Slovenije, 55% pa
i je bilo plačanega iz proračuna Ministrstva za obrambo
epublike Slovenije. Ta sredstva (ki predhodno niso bila
ačrtovana) so dodatno bremenila odobrena sredstva za
'dno dejavnost Ministrstva za obrambo Republike Slovenije.
°leg 512.000.000,00 SIT za nabavo radarja, ki so bili Ministrvu za obrambo Republike Slovenije zagotovljeni z renomiacijo,
so nastali še stroški 71.621.086,00 SIT (montaža, testiln
je), ki pa niso bili zagotovljeni v okviru redne renominaciie.

II. Prometni davek
V 2. točki poročila Odbor izpostavlja nezakonitosti pri obračunavanju prometnega davka, s čimer naj bi Ministrstvo za
obrambo oškodovalo državo.
Po 10. členu zakona o prometnem davku (Ur. I. RS št. 4/92) in
tarifi št. 3 je v 1. točki določeno:
Po stopnji 5% se plačuje davek od prometa naslednjih proizvodov:
1) od opreme iz 10. člena zakona;

•6. V zapisniku je na strani 20. ugotovitev, da je v letu 1992 iz
aslova obresti za kredite imelo Ministrstvo za obrambo
epublike Slovenije za 708.612.128,70 SIT odhodkov. Ti
dhodki so po eni strani posledica nujnosti zagotovitve nastavnih
in učnih objektov za nabornike ter bojne enote, po
ru
9i strani pa nelikvidnosti oziroma nezmožnosti proračuna
s
9otoviti potrebna sredstva po višini in dinamiki. V gradbene
°9odbe je Ministrstvo za obrambo vneslo člen, ki je naveden
Vpisniku na strani 22 pod točko a.) in ki je bil naveden
razpisnih pogojih, na zahtevo Ministrstva za finance. Ta
»hteva je bila postavljena zato, ker proračun ni mogel slediti
shtevani dinamiki po likvidnostnih sredstvih. Takrat je bilo
strani Ministrstva za finance obljubljeno tudi pokrivanje
ffi
ditnih obresti. Ker ta obljuba ob prvi renominaciji prorada ni bila izpolnjena, je bilo jeseni 1992 na vladni ravni
ipet dogovorjeno pokrivanje teh obresti. Tudi ta dogovor ni
[! v celoti realiziran. Pri drugi renominaciji je bilo za obresti
'"listrstvu za obrambo zagotovljeno le 330.000.000,00 SIT
»mesto 708.612.128,70 SIT.
7. Posebnega pomena je tudi dejstvo, da se je predlog
'Oračuna za leto 1992 pripravljal pred novo davčno zakonoma, po kateri ima Ministrstvo za obrambo Republike Slovele bistveno manj olajšav kot po stari zakonodaji. Iz tega
'slova je bil proračun Ministrstva za obrambo Republike
Avenije v letu 1992 po okvirni ceni dodatno obremenjen za
<oli
400.000.000,00 SIT dajatev, ki ob sprejemanju proračuna
ls
o bile znane.
Navedenega izhaja, da je Ministrstvo za obrambo Republike
Avenije v letu 1992 imelo približno 850.000.000,00 SIT
»Predvidenih odhodkov, ki jih je bilo potrebno pokrivati iz
J?dstev rednega proračuna Ministrstva za obrambo Repu'ike Slovenije.
j*lr zgoraj navedeno in slaba informacijska podpora tako na
>istrstvu za obrambo Republike Slovenije kot tudi na Minir
stvu za finance je vplivalo na to, da proračunska sredstva
So bila v celoti porabljena za namene, za katere so bila
»na. Na to je vplivalo tudi realno zmanjšanje deleža prorada Ministrstva za obrambo Republike Slovenije v proradu Republike Slovenije (zapisnik stran 5) in realno zmanj»nje deleža obrambe ter zaščite in reševanja v BDP (iz
"sdvidenih 2,9% na realiziranih 1,9%).
9r

adi tega je Ministrstvo za obrambo Republike Slovenije 6.
1993 poslalo na Ministrstvo za finance zahtevek za prerazjjreditev sredstev, ki pa ni bil upoštevan (zapisnik stran 55).
J>v zahtevek za prerazporeditev med postavkami je bil 28.1.
^3 poslan tudi na Vlado Republike Slovenije.
bledica zgoraj navedenih dejstev so bili odlogi plačil za
fbavo intendantske opreme v decembru 1992 in seveda
"'ančna izguba v višini 177.000.000,00 SIT.
Problemih pri financiranju obrambnega sistema v letu 1992
' ^Ministrstvo za obrambo večkrat tudi neposredno obveščalo
"avni zbor (obrazložitev proračuna 1993,...).
Vs

emi zgoraj navedenimi dejstvi v svojem dopisu št. 14/94-Z* dne 18. 3. 1994 soglaša tudi Centrala SOK in podaja
! onje, da je pri presoji ugotovitev inšpekcije navedene
Aktivne okoliščine potrebno ustrezno upoštevati.
n

Ob izpolnitvi pogojev iz 7. člena se lahko kot oprema kupujejo
tudi: specialna sanitetna vozila z vgrajenimi napravami za
bolnike, specialna vozila, prirejena za prevoz invalidov, specialna gasilska vozila, pogrebna motorna vozila, specialna
vozila za policijo in patruljno službo z vgrajenimi napravami,
specialna vozila za potrebe oboroženih in zaščitnih sil in
kombinirana vozila. Specialna vozila po tem odstavku niso
osebni avtomobili, prilagojeni za usposabljanje voznikov
(dvojne komande, odstranjeni sedeži idr.), osebni avtomobili
za pomoč na cestah, osebna PTT vozila ipd.
ter v 2. točki:
od oborožitve, vojaške opreme in opreme organov za notranje
zadeve, od oborožitve in opreme, namenjene za usposabljanje za obrambo in zaščito oziroma za izvajanje nalog organov
za notranje zadeve; od naprav, sredstev in opreme enot za
zveze, civilne zaščite, službe za opazovanje in obveščanje in
splošne reševalne službe; od naprav in opreme za protipožarno zaščito; naprav in sredstev za osebno in vzajemno
zaščito, ki jih morajo na podlagi zakona o obrambi in zaščiti
kupiti upravljalci, lastniki ali uporabniki stavb in občine; od
naprav in opreme za proizvodnjo oborožitve, vojaške opreme
ter rezervnih sredstev, namenjenih izključno za uporabo
v vojni; od rezervnih in drugih sredstev za obrambo in zaščito,
ki jih kupujejo republika in občine ter njihovi organi, zavodi
oboroženih sil, podjetja in druge organizacije ter društva in
druge organizacije državljanov za izvajanje nalog po zakonu
o obrambi in zaščiti; od vojaških uniform, uniform policije in
carinskih uniform ter oznak in pribora za te uniforme, ki se
kupujejo na način in pod pogoji iz 7. člena tega zakona.
Kljub temu, da je na zahtevo inšpekcije Ministrstvo za
obrambo plačalo razliko prometnega davka (zapisnik stran
30-32, stran 41 -42) in pripadajoče zamudne obresti meni, da
plačila te razlike ni bilo dolžno izvesti v celoti.
Glede ugotovitve na strani 31, da Ministrstvo za obrambo
Republike Slovenije za nabavo blaga za vojaške uniforme
plačuje le 5% prometni davek in dvoma inšpekcije v zvezi
s tem Ministrstvo za obrambo ocenjuje, da ravna v skladu
z obstoječo zakonodajo.
V skladu z ustavnim zakonom za izvedbo temeljne ustavne
listine o samostojnosti in neodvisnosti Republike Slovenije
(Ur. I. RS št. 1/91) je potrebno upoštevati 4. člen, po katerem
se smiselno uporabljajo v Republiki Sloveniji, kot republiški
predpisi tudi zvezni predpisi, ki so veljali v Republiki Sloveniji
ob uveljavitvi tega ustavnega zakona, v kolikor ne nasprotujejo pravnemu redu Republike Slovenije. Med take prevzete
predpise bivše SFRJ je treba upoštevati tudi odredbo o določitvi sredstev, ki se štejejo za orožje in vojaško opremo (Ur. I.
SFRJ št. 51/80). V 17. točki navedene odredbe je določeno, da
se med vojaško opremo šteje tudi »vse vrste opreme, ki je
izdalana po standardu ljudske obrambe«. Tudi po 141. členu
zakona o obrambi in zaščiti (Ur. I. RS št. 15/91), se davki,
carine in druge dajatve ne plačujejo od oborožitve in vojaške
opreme, oborožitve in opreme ter objektov, namenjenih za
usposabljanje za obrambo in zaščito.
Ministrstvo za obrambo Republike Slovenije ima take standarde izdelane tudi za blago, iz katerega se izdelujejo vojaške
uniforme (standard MORS: STO B. T. 004/91 in STO B. T. 002/
91). Da mora biti blago izdelano po teh standardih je doloporočevalec, št. 13 - 1/89

čeno tudi v kupoprodajnih pogodbah. Prav tako pravilnik.«
o registraciji, označevanju in uporabi vozil Ministrstva za
obrambo Republike Slovenije (Ur. I. RS 31/92) v 17. členu
določa standarde maskirne barve motornih vozil TO RS. Torej
plačila te razlike prometnega davka (zapisnik stran 42) Ministrstvo za obrambo ni bilo dolžno izvesti.

imajo skupni imenovalec v vzpostavljanju povsem novega
obrambnega sistema in računovodstva ter izredno hitri rasti
ministrstva. Zelo slaba je bila informacijska podpora in, kot
ugotavlja že sama inšpekcija, je ministrstvu zelo primanjkovalo ustreznih kadrov, nalog in zakonskih obveznosti pa je
bilo v letu 1992 izredno veliko.

Ministrstvo za obrambo se ne strinja niti s trditvijo inšpekcije,
da Ministrstvo za obrambo ni bilo upravičeno do nabave
opreme (radijski sprejemniki, kasetniki) po znižani davčni
stopnji za del objekta Triglav, ker, po njenem, ne gre za
opravljanje dejavnosti (zapisnik stran 30, 40, 41). Dejstvo je,
da ta objekt obsega tako prostore za delo Izobraževalnega
centra Ministrstva za obrambo (štiri vojaške šole), bodoče
nastanitvene zmogljivosti za ta center, operativne prostore
določenih vojaških služb in kabinet Ministrstva za obrambo in
njihovega dela ni mogoče ločiti na opravljanje temeljne oziroma druge dejavnosti.

VII. Revalorizacija osnovnih sredstev

Glede na obstoječi zakon o prometnem davku, še veljavne
zvezne predpise o tem, kaj se šteje za vojaško oborožitev in
opremo in določbo 141. člena zakona o obrambi in zaščiti bo
potrebno sprejeti enotno stališče in odpraviti nejasnosti
z ustreznim izvedbenim predpisom.
Tudi Centrala SDK v svojem že omenjenem dopisu ugotavlja,
da je inšpekcija Ministrstvu za obrambo Republike Slovenije
naložila plačilo prometnega davka na podlagi ne povsem
jasnih zakonskih določb.
III. Prihodki od lastne dejavnosti
V zvezi s 3. točko poročila - prihodki od lastne dejavnosti
(zapisnik stran 9-12) in z ugotovitvami inšpekcije, da Ministrstvo za obrambo Republike Slovenije v proračun ni odvedlo
vseh evidentiranih prihodkov ter da Ministrstvo za obrambo
Republike Slovenije ni imelo zagotovljenih sredstev za pokrivanje stroškov lastne dejavnosti, Ministrstvo za obrambo ugotavlja:
- proračun in zakon o izvrševanju proračuna za leto 1992 sta
bila sprejeta šele konec marca 1992;
- stroški lastne dejavnosti v predlogu proračuna niso bili
planirani, ker so se le-ti do leta 1992 vedno uporabljali
direktno za financiranje temeljne dejavnosti Ministrstva za
obrambo Republike Slovenije. Zaradi tega dejstva je Ministrstvo za obrambo v proračun odvedlo le pozitivno razliko med
prihodki in stroški lastne dejavnosti (zapisnik stran 10 - Prihodki RCOU Poljče, stran 11 - Prihodki počitniške dejavnosti);
S pojasnili Ministrstva za obrambo soglaša tudi Centrala SDK.
IV. Kompenzacija med Ministrstvom za obrambo RS In
Ministrstvom za notranje zadeve
Na 16. in 17. strani zapisnika inšpekcija obravnava dokumentacijo, s katero sta Ministrstvo za obrambo in Ministrstvo za
notranje zadeve v letu 1992 knjigovodsko urejali oziroma
usklajevali že v letu 1991 izvedene posle, zato ni bilo potrebno
soglasje Ministrstva za finance. V letu 1991 se je namreč
zaradi vsem dobro znanih razmer veliko skupnih poslov
vodilo preko enega ali drugega ministrstva.
VI. Knjiženje odhodkov
Odbor v 6. točki poročila izpostavlja nepravilno knjiženje
odhodkov. Dejstvo je, da jih je Ministrstvo za obrambo določen čas knjižilo po načelu plačane realizacije. Ugotovitev
inšpekcije, da je Ministrstvo za obrambo Republike Slovenije
knjižilo odhodke takrat, ko je bila obveznost plačana, drži le
za prvo polletje leta 1992. Takoj po izdelavi polletne bilance je
bil namreč način knjiženja spremenjen in so bile obveznosti
knjižene takoj, ko so računi prispeli v računovodstvo, torej
pred plačilom.
Razlogov za knjiženje obveznosti po plačilu je bilo več, vsi pa
90/poročevalec, št. 13 — /

Glede dileme o revalorizaciji osnovnih sredstev iz 7. točke
poročila Ministrstvo za obrambo posreduje naslednje stališče:
V zapisniku o inšpekciji finančno-materialnega poslovanja za
leto 1992 v Ministrstvu za obrambo št. 92339 z dne, 15. 7.1993
na strani 4 inšpektorici podajata svoje mnenje o nujnosti
revalorizacije vseh osnovnih sredstev. To mnenje ne upošteva
na isti strani zapisnika (1. in 2. odstavek) ugotovljenih objektivnih dejstev. Zahteva po revalorizaciji vseh osnovih sredstev
v Ministrstvu za obrambo ne bo smotrna in objektivno možna
vsaj še toliko časa, dokler ne bo ministrstvo uspelo ustrezno
vrednotiti vseh že popisanih sredstev. Za to pa bo po ugotovitvi inšpektoric, potrebno še nekaj časa. V Ministrstvu za
obrambo so v letu 1993 še dopolnjevali popis materialnotehničnih sredstev, kar pomeni, da so za večino prevzetih
osnovih sredstev opravljali tudi začasno oziroma ponovno
vrednotenje na dan 31. 12. 1993. Zaradi tega dejstva bo
možno revalorizacijo obračunavati šele za leto 1994 oziroma
ko bo vzpostavljena knjigovodska evidenca o vrsti, količini in
vrednosti vseh sredstev. Podobni problemi so v letu 1992 in
kasneje nastajali tudi na drugih področjih, še posebej na
tistih, ki jih je Republika Slovenija prevzela z osamosvojitvijo.
Z navedenimi stališči se strinja tudi Centrala SDK v svojem
dopisu z dne 16. 3. 1994.
VIII. Sredstva za Investicije
Glede 8. točke poročila, ki govori o investicijah Ministrstva za
obrambo Republike Slovenije, kreditih, obrestih in dodatnih
delih, Ministrstvo za obrambo daje naslednja pojasnila:
Ocena inšpekcije v predzadnjem odstavku zapisnika na strani
23, »da so bile navedene investicije za SIT 820,803.273,50
dražje« je povsem neutemeljena. Samo z obračunanimi in
plačanimi obrestmi za najete kredite, ni mogoče oceniti racionalnosti in ekonomičnosti investicij. Upoštevati bi bilo
potrebno vsaj še fiksne cene, ki jih je ministrstvo na ta način
zagotovilo in inflacijo v obdobju za katerega je obresti plačevalo ter najmanj še časovni potek izvajanja investicijskih del.
Na strani 25 je navedena ugotovitev, da je biio pri investicijah
precej dodatnih oziroma manj del. Ministrstvo za obrambo od
bivše JA ni prevzelo o vojaških objektih nikakršne dokumentacije (gradbene, tehnične, podzemni katastri), razen v nekaterih posameznih primerih, ko je bila dokumentacija s silo
pridobljena. Pomanjkanje dokumentacije in izredno kratki
roki za izvedbo del celotnega projekta za zagotovitev pogojev
za redno služenje vojaškega roka, so vplivali na natančnost
popisov in izdelavo projektov za obnovo vojašnic, vključno
z vojašnico v Novem mestu.
V osnovni pogodbi za gradnjo učnega centra Novo mesto je
bila osnovna pogodbena cena 657,825.078,10 SIT, skupna
vrednost pogodbenih del pa 770,278.661,10 SIT, kar je povečanje za približno 15%, kar pri adaptacijah, kjer je normalno
do 30% nepredvidenih del, predstavlja povprečje. Skupno je
bilo adaptiranih 9 objektov,
celotna infrastruktura, zunanja
ureditev in 15.083 m2 nastanitvenih objektov.
Zaradi dotrajanosti obstoječega stropa, se je pri rušitvenih
delih v sanitarnem delu nastanitvenih objektov št. 15, št. 16 in
št. 18 porušil del stropa in je bilo potrebno izvesti nove AB
plošče. Zato so se pojavila dodatna dela (nova plošča, tlak,
sprememba instalacije, ipd.).
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Pri izvedbi del infrastrukture je bil osnovni problem pomanjkanje katastra podzemeljskih razvodov - na primer pri izkopu \

odkrit visokonapetostni kabel pod parkiriščem, ki je bil
8niran po napotkih elektro podjetja. Stanje razvoda vodoma in kanalizacije ni bilo znano, dokler niso bile odkopane
'6 instalacije.
dajalec je bil izbran na podlagi javnega zbiranja ponudb, kar
'bilo možno vse do sprejema proračuna 1992 oziroma do
"nija 1992, ko so bili sprejeti nujni predpisi za izvajanje
Kračuna. Razpisni pogoji so vključevali tudi zahtevo Minifrstva za finance glede kreditiranja in so bili sestavni del
'faaje izvajalskih del.
Slede
dela zapisnika inšpekcije, ki govori o investicijah, Cenl,a
'a SDK meni, da inšpekcija le opisuje način financiranja
nv
' esticij. ki je bil usklajen z Ministrstvom za finance in opo!ar
ia na finančne učinke takega financiranja.
'*• Objekti in druge nepremičnine bivše JLA
jrutočka poročila Odbora govori o stanju v zvezi z objekti in
9imi nepremičninami bivše JLA in je po mnenju SDK
Urejeno. Stališče Ministrstva za obrambo je naslednje:
[Jienje
s,r

inšpekcije v predzadnjem odstavku zapisnika na
ani 45, da bi v letu 1993 »moralo že biti jasno, katero
®[®moženje bivše JA ostane v upravljanju Ministrstva za
^[ambo« v zapisnik o inšpekcijskem pregledu finančnoma^ialnega poslovanja Ministrstva za obrambo ne sodi in
"pekcija za taka mnenja ni strokovno usposobljena, niti
Pooblaščena. Enaka ugotovitev velja za (subjektivno) mnenje
L pekcije v prvem, drugem in tretjem odstavku na 46. strani
vpisnika. Dejstvo je, da je upravljanje z vojaškim premožewn urejeno v 1. in 9. členu ustavnega zakona za izvedbo
Jfneljne ustavne listine o samostojnosti in neodvisnosti
^Publike Slovenije, kar je skladno z zakonom o vladi RepuJ'ike Slovenije. Vlada Republike Slovenije je tudi s sklepi
"jjvembra 1991 in decembra 1992 določila Ministstvu za
J^ambo natančnejše kriterije za upravljanje s tem premožezato inšpekcija ne more presojati ustreznosti takih
Pooblastil. Inšpekcija lahko ocenjuje samo ali se predpisi
lajajo ustrezno ali ne.
J'edlog o samofinanciranju v 3. odstavku na 46. strani zapis?ka pa je vprašljiv tudi z vidika 6. člena zakona o proračunu
I. št. 22/93), po katerem se vsi prihodki lastne dejavnosti
plačujejo v proračun (Ministrstvo za obrambo vse prihodke
'naslova najemnin in stanarin vplačuje v proračun).
j^ntrala SDK meni, da je mnenje inšpekcije o načinu upravlja
z vsemi nepremičninami bivše JLA, potrebno upoštevati
01
njihovo subjektivno mnenje.
"Vojaška stanovan|a
jOdročje vojaških stanovanj je izpostavljeno v 10. točki poroda odbora in v zapisniku inšpekcije na straneh od 46 do 55.
b
*vezi s tem področjem daje Ministrstvo za obrambo nasled19
pojasnilo:
• Ministrstvo za obrambo Republike Slovenije ni dobilo
^bene verodostojne evidence o vojaških stanovanjih,
jacembra
1991 je sicer neko evidenco uspelo pridobiti, ven5r
se je že ob prvih preverjanjih pokazala za neverodostojno.
začetku leta 1992 je bila med več ponudniki za izvedbo
£Pisa in vrednotenja stanovanj izbrana NEBRA d. o.'o. kot
^ugodnejši ponudnik. Nebra je popis in vrednotenje lahko
javila le na podlagi znanih podatkov o vojaških stanovaHh. To je glavni razlog, da popis ni bil popoln, ampak se
^lansko stanje ugotavlja še naknadno.
• Od bivše JA prevzeta stanovanja so v glavnem stara, slabo
*drževana oziroma zadnja leta sploh niso bila vzdrževana,
®*en
tega pa jih je bilo ob odhodu JA iz Slovenije precej
af
rierno poškodovanih.
"di za mnenje v zadnjem odstavku zapisnika na strani 48

glede upravljanja z vojaškimi stanovanji inšpekcija ni pristojna. Obenem pa je takšno mnenje v neskladju z omenjenim
9. členom ustavnega zakona za izvedbo temeljne ustavne
listine o neodvisnosti in samostojnosti Republike Slovenije
(Ur. I. RS št. 1/91-1)
Ocena inšpekcije o velikosti oziroma majhnosti naše države
(zapisnik stran 54, predzadnji odstavek) in s tem povezane
ocene potreb po selitvi zaposlenih delavcev Ministrstva za
obrambo oziroma vojaških oseb v vojski, ni v pristojnosti
inšpekcije. Organizacija obrambnih sil RS in njihova razporeditev po državnem ozemlju je eno najzahtevnejših vprašanj pri
organizaciji obrambnega sistema in inšpekcija SDK nima
nikakršne pristojnosti, da ga ocenjuje. Pri tem je namreč treba
upoštevati vojaško politični položaj RS, strateške in operativno-taktične smeri na območju države, strateške in operativne cilje na območju države kot tudi druga dejstva, za
katerih ocenjevanje inšpekcija SDK ni usposobljena. Prerazporejanja kadrov Ministrstva za obrambo in morebitnih selitev
s tem v zvezi, je izključno v pristojnosti Ministrstva za
obrambo.
Konec leta 1991 in že v začetku leta 1992 se je število zaposlenih v Ministrstvu za obrambo Republike Slovenije zelo hitro
povečevalo, zato je bilo potrebno na hitro sanitarno urediti
precej praznih stanovanj. Izvajalci so izbrani na podlagi
ponudb. V zapisniku se ugotavlja veliko odstopanje med
predračuni in računi, ki pa so skoraj vsa v okviru 30% več del.
Kot je že navedeno, je pri adaptaciji običajno do 30% nepredvidenih del. Ker so bila nekatera stanovanja skoraj popolnoma uničena, skoraj vsa pa so stara in zelo slabo vzdrževana, so bila dodatna dela upravičena.
XI. Evidentiranje zdravil In sanitetnega materiala
Glede na ugotovitve v zvezi z nabavo zdravil (4. in 32. stran
zapisnika) in glede na 11. točko poročila odbora Ministrstvo
za obrambo daje naslednje pojasnilo:
Dobava zdravil in sanitetnega materiala poteka preko Kemofarmacije, izdanih receptov v lekarnah javne zdravstvene
službe in preko Lekarne Ministrstva za obrambo Republike
Slovenije.
Z navodilom za delo lekarn ambulant učnih centrov in bojnih
enot je predpisan način uporabe, uporabniki, evidence in
dokumentacija, ki jo je potrebno voditi o zdravilih. Gre za
depoje zdravil in sanitetnega materiala, ki morajo biti na
razpolago v ambulantah. Vsaka nabava zdravil se evidentira
v kartoteke v ambulanti, en izvod dobavnice materiala pa dobi
pristojni oddelek za zdravstveno oskrbo v miru. Vsaka ambulanta vodi kartoteko dnevno porabljenih zdravil z imenom in
priimkom vojaka ter količino zdravil, ki jo je prejel. Poleg tega
se vsakega 15. v mesecu opravi inventura stanja zdravil. Iz
evidence nabave, potrošnje in izdaje zdravil in zavojnega
materiala mora biti vedno razvidno trenutno stanje in poraba.
»Na zalogi« so le nujno potrebne količine zdravil in sanitetnega materiala. Knjigovodsko spremljanje stanja in gibanja
teh sredstev v smislu 6. člena zakona o računovodstvu je
v tem trenutku neracionalno, ker zdravstvena služba Ministrstva za obrambo Republike Slovenije pokriva teritorij celotne
Slovenije, materialno knjigovodstvo pa je centralno. Da bi
lahko zagotovili ažurno evidenco o stanju in gibanju sredstev
bi morali izpopolniti informacijski sistem. Neracionalno pa je
v tem trenutku tudi zato, ker gre večji del dobavljenih zdravil
in sanitetnega materiala takoj v uporabo. To omogoča že
omenjena pogodba s Kemofarmacijo, ki za potrebe Ministrstva za obrambo Republike Slovenije stalno hrani na zalogi
določene količine zdravil in sanitetnega materiala. Z ničemer
pa ni utemeljena navedba inšpekcije (stran 32), da način
sanitetnega materiala in zdravil omogoča »celo zlorabo«.
Kljub temu, da je Ministrstvo za finance mnenja, da je takšen
način evidentiranja zalog pravilen, pa Ministrstvo za obrambo
v okviru objektivnih možnosti pripravlja pogoje, da bi tudi te
minimalne zaloge evidentiralo kot zaloge v materialnem knjigovodstvu.
poročevalec, št. 13 - 1/91

Poročilo Odbora za nadzor proračuna in drugih javnih financ k obravnavi zapisnikov SDK inšpekciji
finančno-materialnega poslovanja pri Ministrstvu za notranje zadeve, pri Ministrstvu za notranje zadeve
- Vadbeno oskrbni center Gotenica, pri Ministrstvu za zunanje zadeve in pri Ministrstvu za informiranje
POROČILO k obravnavi:
- zapisnika SDK o inšpekciji finančno-materialnega poslovanja do 30. 9. 1992 pri Ministrstvu za notranje zadeve
- zapisnika SDK o inšpekciji finančno-materialnega poslovanja za leto 1992 pri Ministrstvu za notranje zadeve - Vadbeno
oskrbni center Gotenica
- zapisnika SDK o inšpekciji finančno-materialnega poslovanja za leto 1992 pri Ministrstvu za zunanje zadeve
- zapisnika SDK o inšpekciji finančno-materialnega poslovanja za leto 1992 pri Ministrstvu za informiranje
ki jih je Odbor Državnega zbora za nadzor proračuna in
drugih javnih financ obravnaval na 8. seji, 16. 6. 1994.
Odbor je obravnaval zapisnike, ki jih je v obravnavo odboru
posredovala Služba družbenega knjigovodstva, Centrala
Ljubljana.
Člani odbora so poleg zapisnikov SDK prejeli še dodatne in
dopolnilne zapisnike, informacije SDK in izvlečke iz zapisnikov.
•
V uvodu je predstavnik Službe družbenega knjivodstva opozoril na najpomembnejše napake, ki so se pojavljale ob pregledu finančno-materialnega poslovanja navedenih ministrstev. Pri vseh so bile prisotne napake v knjigovodskem evidentiranju poslovnih dogodkov ter napake pri evidentiranju in
izkazovanju prihodkov in odhodkov od lastne dejavnosti. Pri
Ministrstvu za notranje zadeve so bila neurejena tudi plačila
z avansi, pri MNZ - VOC Gotenica pa so bile napake tudi pri
obračunavanju in plačevanju prometnega davka.
Predstavnik SDK je posebej izpostavil, da so te napake vplivale tudi na nepravilno izkazane zaključne račune proračuna
Republike Slovenije v letih 1991 in 1992 ter da ni jasno, ali so
vse te zadeve vključene v proračunsko dovoljeno porabo v teh
dveh letih.

V razpravi so prisotni predstavniki navedenih ministrstev in
Ministrstva za finance pojasnili, da je bila večina napak, ki so
navedeni v zapisnikih SDK, odpravljena že med pregledom aH
pa po njem. Predstavnik Ministrstva za finance je tudi pojasnil, da bo lastna dejavnost omejena in da bodo o tem izdali
posebno navodilo. Tudi avansi so omejeni in kontroliraniIzboljšuje se tudi knjigovodsko evidentiranje in prikazovanje
poslovanja proračunskih porabnikov.
Člani odbora so opozorili, da poslovanje v ministrstvih ne bi
smelo potekati tako neurejeno in po domače, kot se je dogajalo v nekaterih primerih in da je potrebno določiti jasna
merila za porabo proračunskih sredstev.
•
Po razpravi je Odbor Državnega zbora za nadzor proračuna in
drugih javnih financ sprejel naslednje
UGOTOVITVE IN SKLEPE
1. Odbor ugotavlja, da je SDK ob pregledu finančno-materialnega poslovanja Ministrstva za notranje zadede, Ministrstva
za notranje zadeve - Vadbeno oskrbnega centra, Ministrstva
za zunanje zadeve in Ministrstva za informiranje v letu 1992
ugotovila nekatere nepravilnosti, predvsem knjigovodska
narave. Nepravilnosti pri vseh, razen pri Ministrstvu za zunanje zadeve, vplivajo tudi na obseg prihodkov in odhodkov
proračuna Republike Slovenije v letih 1992 in 1993.
2. Ministrstvo za finance naj skupaj z navedenimi ministrstvi
odboru v roku enega meseca pojasni, kaj je bilo doslej narejenega za realizacijo sklepov SDK ter za odpravo navedenih
nepravilnosti in za njihovo preprečitev v bodoče. To se
nanaša predvsem na neurejana knjigovodstva, nepravilnosti
in neracionalnosti v zvezi z avansiranjem nabav in investicij,
knjiženje prihodkov in odhodkov iz lastne dejavnosti.
3. Ministrstvo za finance naj v istem roku pojasni, če so bili (i"
kako) upoštevani zahtevani popravki s strani SDK v zaključnih
računih posameznih ministrstev in v zaključnem računu proračuna Republike Slovenije za leti 1992 in 1993.

Poročilo Odbora za nadzor proračuna in drugih javnih financ k obravnavi zapisnika SDK o inšpekciji
finančno-materialnega poslovanja za leto 1992 pri Ministrstvu za obrambo
Odbor Državnega zbora za nadzor proračuna in drugih javnih
financ je navedeno gradivo obravnaval na svoji 6. seji, dne 19.
1. 1994 in na 7. seji, dne 14. 3. 1994.
Člani odbora so poleg zapisnika SDK prejeli tudi Informacijo
o ugotovitvah inšpekcijskega pregleda finančno-materialnega poslovanja za leto 1992 pri Ministrstvu za obrambo
Republike Slovenije, ki jo je pravtako pripravila Služba družbenega knjigovodstva.
V razpravi so člani odbora v zvezi s finančno-materialnim
poslovanjem Ministrstva za obrambo Republike Slovenije
v letu 1992 izpostavili naslednje negativnosti, nepravilnosti,
neracionalnosti, ki izhajajo iz zapisnika Službe družbenega
knjigovodstva:
1. Ministrstvo za obrambo je v letu 1992 poslovalo z negativnim finančnim rezultatom v višini 177 milijonov tolarjev,
za toliko je imelo nepokritih odhodkov, kar je v nasprotju
z načeli proračunskega financiranja in 13. členom zakona
o proračunu za leto 1992 (stran 2 v zapisniku).
2. Nezakonitosti pri obračunavanju prometnega davka.
Zaradi premalo oziroma nepravočasno plačanega pro92/poročevalec, št. 13 — 1

metnega davka (kar je že samo po sebi kršitev 26. in 27.
člena zakona o prometnem davku), je MORS moralo
plačati 2,8 milijona tolarjev zamudnih obresti, kar je strošek v škodo države (strani 42-43). Pri tem je bil zakon
o prometnem davku (7. člen) kršen tudi z dano Izjavo, da
so nabavljena sredstva namenjena reprodukciji, čeprav je
šlo za opremo za pisarne in kabinet ministra in njegovega
namestnika (strani 29-30).
3. Ministrstvo ni pravilno izkazovalo prihodkov In odhodkov
lastne dejavnosti In ni odvajalo prihodkov v proračun
v skladu s 14. členom zakona o proračunu RS za leto 1992
(strani 9-12).
4. Nejasnosti se pojavljajo v zvezi z kompenzacijo med
MORS in Ministrstvom za notranje zadeve, kjer ni jasno,
kako je prišlo do dobropisa, s katerim je bilo Izničenih za
24 milijonov SIT terjatev do MNZ (strani 16-17).
5. Na straneh 19 in 20 zapisnika je navedena realizacija
prihodkov in odhodkov po proračunskih postavkah
MORS za leto 1992, ki kaže veliko nenamensko porabo
sredstev, saj se proračunska sredstva niso porabljala za

namene, za katere so bila dana. Na 15 postavkah, kjer je
prišlo do prekoračitev nad predvidenimi sredstvi, je bilo
prekoračitev za 2,7 milijarde SIT, kar pomeni skoraj 14%
planiranih proračunskih sredstev. MORS je znotraj svojih
proračunskih sredstev prelival sredstva iz ene postavke
na drugo, končni rezultat (izguba) pa kaže tudi na to, da
je prevzemal obveznosti, ki so presegale s proračunom
določena sredstva v celoti, kar ni v skladu s 13. členom
zakona o proračunu RS za leto 1992.
6. Ministrstvo ni knjižilo odhodkov v obdobju, ko so nastajali ampak takrat, ko je bila obveznost plačana, kar je
pripeljajo tudi do nepravilnega izkaza zaključenega računa MORS za leto 1991 in 1992 (strani 8-9).
7. SDK je v svojem zapisniku (stran 47 podala mnenje, da bi
moralo ministrstvo opravljati letno revalorizacijo osnovnih sredstev v skladu z zakonom o računovodstvu. Člani
odbora glede te zahteve niso bili enotni, saj bi realizacija
take zahteve najprej zahtevala pripravo premoženjske
Republike Slovenije, ki pa je še nimamo.
8. Iz zapisnika je mogoče ugotoviti skrajno nepregledno
evidentiranje sredstev za financiranje investicij v sanacijo
objektov za potrebe MORS. Vse investicije so se vodile na
enem kontu, kar je otežilo pregled nad posameznimi
investicijami.
Zaradi načina financiranja teh investicij - najemanje kreditov za dajanje 50% brezobrestnih avansov in podaljševanje odplačevanja kreditov - je nastal izjemno visok
strošek obresti za te kredite: 821 milijonov tolarjev v letu
1992 (zapisnik stran 25).
Postavlja se tudi vprašanje, ali so bila vsa dodatna dela
res upravičena oziroma ali jih ni bilo mogoče že vnaprej
predvideti.
V posameznih primerih je šlo tudi za izigravanje določbe
19. člena zakona o proračunu RS za leto 1992, po kateri bi
moralo Ministrstvo za finance dati soglasje k pogodbah
za investicije nad 5 milijonov oziroma za nabavo opreme
nad 1 milijonov tolarjev (stran 36 zapisnika).
Vodenje investicij na tak način zato upravičeno poraja
dvome v korektnost finančnega poslovanja.
9. Stanje v zvezi z objekti in drugimi nepremičninami bivše
JLA je po ugotovitvah SDK (stran 44-46) neurejeno. Na
eni strani še niso niti popisani vsi objekti, predvsem pa ni
določena njihova vrednost. Ni tudi napravljena ločitev
premoženja bivše JLA, ki se bo še naprej uporabljalo za
vojaške namene, od ostalega. To poraja neracionalnosti,
še zlasti ob dejstvu, da po drugi strani za slovenske
vojaške potrebe najemamo, adaptiramo in drago plačujemo druge prostore. Razlog za neurejeno stanje je tudi
v dejstvu, da JLA ni pustila ustrezne dokumentacije. Po
drugi strani pa tudi ni bil izveden sklep SDK, da se opravi
popis premoženja.
10. Podobna je situacija z vojaškimi stanovanji. Evidenca teh
stanovanj ni zaključena (zapisnik stran 46), čeprav je bila
za to delo sklenjena posebna pogodba s podjetjem NEBRA, del podatkov pa je na razpolago tudi pri občinskih
stanovanjskih podjetjih. Ministrstvo je začelo z adaptacijami nekaterih stanovanj, pri čemer prihaja do podobnih
nesorazmerij kot pri investicij v objekte za potrebe MORS
- visoki brezobrestni avansi in nato še bistveno višji
računi za opravljena dela kot so bili v pogodbah. Najemne
pogodbe za službena stanovanja, ki so že vseljena, niso
sklenjene (stran 54 v zapisniku). Ker ni urejen način
vzdrževanja službenih stanovanj, obstaja možnost, da bo
te stroške vedno moral plačevati proračun. V zapisniku
SDK je tudi ugotovitev (stran 55), da je ministrstvo stanovanjska sredstva uporabljalo za druge namene.
Med člani odbora se je ob problemih vezanih na objekte
bivše JLA in vojaška stanovanja pojavilo tudi vprašanje,
zakaj mora to delo opravljati MORS. Mnenje, da bi to

lahko opravljal kdo drug, je dano tudi v zapisniku SDK
(stran 46 v zapisniku), kjer je dan predlog, da bi te objekte
vodil nek nov od države ustanovljeni organ ali sklad.
S tem bi bilo ministrstvo rešeno tega dela in bi se lahko
posvetilo svoji osnovni dejavnosti.
11. Na strani 32 zapisnika SDK je ugotovitev, da je MORS
nabavo zdravil evidentiralo direktno na odhodke in s takim načinom ni zagotavljalo podatkov za vpogled v stanje
in gibanje teh sredstev v skladu z določili 6. člena zakona
o računovodstvu. MORS tudi ni opravilo popisa zalog
tega materiala na dan 31.12.1992, kar ni v skladu z določbo 35. člena zakona o računovodstvu. Sistem knjiženja
nabave sanitetnega materiala in zdravil direktno na odhodke omogoča neracionalno porabo teh sredstev ali
celo zlorabo. MORS sicer trdi, da so dejansko delali
mesečne popise zalog, kar otežuje zlorabe, še vedno pa
knjiženje nabave in porabe zdravil ni v skladu z zakonom
o računovodstvu.
• ••
V razpravi so predstavniki ministrstva in nekateri člani odbora
opozarjali na to, da je do mnogih pomanjkljivosti in nepravilnosti prišlo predvsem zaradi tega, ker se je ministrstvo v letu
1992 šele oblikovalo in nastajalo v novih pogojih. Potrebno je
bilo prevzeti vse funkcije bivše JLA, zlasti pa vpoklice in
vojaško usposabljanje, kar je pomenilo zagotovitev nastanitvenih objektov, osebne opreme, orožja, vozil in ostale
opreme. Ministrstvo se je tudi izredno povečalo, saj je bilo na
primer 1. 1. 1991 zaposleno v njem 134 ljudi, konec leta 1992
pa že preko 4000 ljudi.
Opozorjeno je bilo tudi na to, da so ugotovljene finančne in
knjigovodske pomanjkljivosti popravljali že med ali takoj po
inšpekcijskem pregledu in da zato SDK tudi ni bilo potrebno
izdati nobene odločbe.
MORS je zaradi lastnih ugotovitev o drugačni porabi od
planirane tudi zahteval spremembo postavk v proračunu
(januarja 1993), kar pa ni bilo izvedeno.
Po drugi strani pa so posamezni člani odbora opozarjali, da
s knjigovodskimi popravki ni bilo možno popraviti neracionalnosti v poslovanju in da iz zapisnika izhajajo evidentne kršitve
zakonov in drugih predpisov.
V razpravi so posamezni člani odbora opozorili še na vlogo
Ministrstva za finance, ki bi moralo bolj dosledno kontrolirati
poslovanje ostalih ministrstev, kar pa pri nekaterih dela bolj,
pri drugih pa manj dosledno. Predstavnik Ministrstva za
finance je povedal, da so oni - kot upravljalec proračuna
- lahko nadzirali le porabo na osnovi zahtevkov posameznih
ministrstev do proračuna, niso pa mogli kontrolirati notranje
porabe in prelivanja sredstev znotraj posameznega organa.
Tako kontrolo lahko izvajajo šele sedaj, ko je ustanovljena
proračunska inšpekcija.
Veliko je bilo govora tudi o ustreznosti predpisov, ki urejajo
poslovanje državnih organov, saj SDK ugotavlja, da so določene ugotovitve iz zapisnika posledica neizdelanega sistema
računovodskega obravnavanja prihodkov, odhodkov sredstev
in obveznosti do virov sredstev proračuna. Uporablja se še
zakon o računovodstvu bivše SFRJ, z njim pa tudi niso usklajeni vsi izvedbeni predpisi. Člani odbora so ugotavljali, da to
sicer drži, da pa tako stanje ni razlog za kršenje predpisov, ki
veljajo. V nekaterih primerih, ki so navedeni v posameznih
ugotovitvah pa je šlo tudi za popolnoma evidentno kršenje
zakonov o prometnem davku, financiranju javne porabe,
o proračunu in o računovodstvu.

Po razpravi je odbor sprejel naslednje
UGOTOVITVE, PREDLOGE IN SKLEPE
I. V finančno-materialnem poslovanju Ministrstva za obrambo
Republike Slovenije je v letu 1992 prišlo do številnih nepravilporočevalec, št. 13 - 1/93

nosti, neracionalnega poslovanja, nenamenske porabe proračunskih sredstev, nezakonitosti (ki pa so bile med pregledom
SDK odpravljene).
II. Odbor predlaga Vladi Republike Slovenije oziroma organom notranjega proračunskega nadzora pri Ministrstvu za
finance, in Službi družbenega knjigovodstva, da opravijo kontrolo finančno-materialnega poslovanja v zvezi z gradnjo
novega objekta MORS na Vojkovi ulici.
III. Odbor predlaga Vladi Republike Slovenije, da prouči
naslednje predloge sklepov in poda nanje svoj komentar
oziroma pojasni, kako jih bo (jih je) uresničila. Odbor naproša
Vlado, da na predloge sklepov odgovori v roku enega meseca.
Sklepe bo odbor potem, ko bo obravnaval še zapisnike SDK
o finančno-materialnem poslovanju ministrstev za notranje
zadeve, za zunanje zadeve, za informiranje in za delo, družino
in socialne zadeve, vključil v celovito poročilo, ki ga bo
predložil Državnemu zboru v obravnavo in sprejem.
Predlog sklepov
1. Vlada Republike Slovenije oziroma organi notranjega proračunskega nadzora naj ugotovijo konkretno odgovornost
delavcev MORS zaradi neplačevanja prometnega davka in
škode, ki je nastala zaradi plačevanja zamudnih obresti, ki
so v zvezi s tem nastali.
2. Iz dosedanjih pregledov finančno-materialnega poslovanja
ni razvidno, ali ima Vlada Republike Slovenije kontrolo nad
namenskostjo porabe proračunskih sredstev. Če te ni, jo je
nujno potrebno zagotoviti in sankcionirati.
3. Vlada naj uvede sistem letne revalorizacije osnovnih sredstev v državni lasti.
4. Vlada mora pripraviti (če jih že nima) pravila financiranja in
knjigovodskega evidentiranja investicij po že opravljenem
javnem razpisu.
Zaradi preglednosti in lažje kontrole porabe sredstev naj
zagotovi, da bo vsaka investicija knjigovodsko vodena na
posebnem kontu.
BELEŽKE:
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5. Vlada naj čimprej, najdalj pa do konca leta, zagotovi
ustrezno evidenco in realno oceno objektov bivše JLA
v Sloveniji.
Vlada naj prouči, na kakšen način bi bilo možno vrednost teh
objektov vključiti v bilanco premoženja države.
Zaradi številnih konfliktov, ki se pojavljajo glede nadaljnje
uporabe teh prostorov, naj Vlada v roku treh mesecev
sprejme odločitev o namenskosti objektov. Loči naj
objekte, ki se bodo še naprej uporabljali za vojaške >
namene in naj bodo v upravljanju MORS, od objektov, ki se /
bodo uporabljali za civilne namene. Te naj dobi v upravljanje Servis skupnih služb Vlade Republike Slovenije oziroma naj se za njihovo upravljanje ustanovi posebna
vladna agencija.
6. Vlada naj prav tako do konca leta zagotovi evidenco in
realno oceno stanovanj, ki so v Sloveniji ostali od bivše
JLA. Sprejme naj pravila oddajanja teh stanovanj in sklene
pogodbe z najemniki stanovanj. Zagotovi naj tak način
adaptiranja teh stanovanj, da stroški za te namene ne bodo
stalno v breme proračunskih sredstev. Zagotovi naj kontrolo pogodb, namenskosti dodeljevanja stanovanj in drugih stanovanjskih razmerij.
IV. Vlada Republike Slovenije naj v skladu s programom dela
in nalogami odbora tekoče oziroma najmanj na vsake tri
mesece poroča Odboru Državnega zbora za nadzor proračuna in drugih javnih financ o delu, ugotovitvah in ukrepih
notranjega proračunskega nadzora (delu proračunskih
inšpektorjev). Vlada naj odboru v roku 14 dni posreduje vsa
dosedanja poročila tega organa.
V. Odbor zaproša Službo družbenega knjigovodstva, da mu
v roku enega meseca predloži pregled nepravilnosti, nezakonitosti in primerov neracionalnega ravnanja s proračunskimi
sredstvi, ki se ponavljajo v vseh oz. večini inšpekcijskih pregledov ministrstev, v katerih je dosedaj SDK opravila inšpekcijo finančno-materialnega poslovanja.
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