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- EPA 1267 - hitri postopek

z uporabniki, ki zasedajo prostore v stavbi, ki jo ima v
uporabi omenjeni center oziroma ni omogočeno ekonomično gospodarjenje s premoženjem. Ker noben od t. i.
privatizacijskih zakonov ni zajel lastninjenja tega premoženja, je nujno s posebnim zakonom čimprej urediti lastništvo.

Vlada Republike Slovenije je na 164. seji dne 12. oktobra
1995 določila besedilo:
- PREDLOGA ZAKONA O PRENOSU SREDSTEV DRUŽBENE LASTNINE, Kl JE V UPORABI MEDNARODNEGA
CENTRA ZA PODJETJA V DRUŽBENI LASTNINI V DEŽELAH V RAZVOJU V LASTNINO REPUBLIKE SLOVENIJE,

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

ki ga pošilja v obravnavo na podlagi 201. člena poslovnika
Državnega zbora Republike Slovenije po hitrem postopku.
Ureditev lastništva premoženja, ki ga ima v uporabi Mednarodni center za podjetja v družbeni lastnini v deželah v
razvoju, ie nujna, saj zaradi neopredeljenega statusa lastništva, z nepremičninami, ki jih ima v uporabi omenjeni
center, Republika Slovenija ne more razpolagati in ni
možno sklepati pogodb oziroma urediti najemnih razmerij

- dr. Rado BOHINC, minister za znanost in tehnologijo,
- Ciril BAŠKOVIČ, državni sekretar v Ministrstvu za znanost in tehnologijo.

UVOD

sodišča v Ljubljani je glede lastništva nepremičnin, tako zemljišča kot stavbe, še vedno vpisana družbena lastnina (vi. št.
1181 k. o. Brinje), prav tako pa je vpisana tudi pravica uporabe
za center. Glede na spremembe lastninsko pravnih razmerij
oziroma lastninjenje družbene lastnine tako noben od »privatizacijskih« zakonov ni zajel lastninjenja ter nepremičnin ozi- roma tudi premičnin. Zaradi ureditve lastninsko pravnih razmerij ter konkretne določitve lastnika je zato nujno s posebnim zakonom urediti lastništvo nad navedenimi nepremičninami in premičninami. Glede na to, da je center edina mednarodna medvladna organizacija s sedežem v Sloveniji, tako
sprejem splošnega zakona glede lastninjenja tudi drugih
mednarodnih organizacij ne pride v poštev, zato je predlagan
poseben zakon.

I. OCENA STANJA IN RAZLOGI ZA SPREJEM ZAKONA
Mednarodni center za podjetja v družbeni lastnini v deželah v
razvoju (ICPE; v nadaljevanju: center) je mednarodna medvladna organizacija, ustanovljena s statutom, ki je bil podpisan v Ljubljani, 4. marca 1976. Sedež centra je bil prvotno
urejen s sporazumom med Zveznim izvršnim svetom sFRJ in
Mednarodnim centrom za podjetja v družbeni lastnini v deželah v razvoju o sedežu Mednarodnega centra za podjetja v
družbeni lastnini v deželah v razvoju. Ta sporazum pa je bil
ratificiran s posebnim zakonom (Ur. I. SFRJ, MP, št. 6/80).
Ministrstvo za zunanje zadeve Republike Slovenije je dne 30.
januarja 1992 s svojo noto (št. MLT - 1/92-2183) sporočilo
centru, da prevzema kot država gostiteljica vse dolžnosti in
pravice iz tega sporazuma.

II. CIUI ZAKONA

V omenjenem zakonu o ratifikaciji sporazuma je v 2. členu
določeno, da ima center v uporabi zemljišče in stavbo in
ustrezno notranjo opremo. V zemljiški knjigi Okrajnega

Cilj sprejema tega zakona je določitev lastnika nepremičnin in
premičnin, ki so v uporabi centra.
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III. FINANČNE POSLEDICE ZAKONA

roma notranja oprema v skladu z 2. členom in prilogo zakona
o ratifikaciji ter njihovo dejansko vrednostjo na dan uveljavitve tega zakona.

Uveljavitev tega zakona ne bo povzročila dodatnih finančnih
obveznosti iz državnega proračuna.

3. člen
BESEDILO ČLENOV

Center lahko uporablja nepremičnine oziroma premičnine le
za izvajanje dejavnosti oziroma namena v skladu z zakonom o
ratifikaciji, statutom centra, programi ter ustanoviteljskimi
obveznostimi centra.

1. člen
Ta zakon ureja prenos premoženja, ki je družbena lastnina v
uporabi Mednarodnega centra za podjetja v družbeni lastnini
v deželah v razvoju (v nadaljevanju: center), v lastnino Republike Slovenije.

Prenos lastnine v skladu s tem zakonom ne vpliva na pravico
uporabe in druge pravice centra pod pogoji, da nepremičnine
in premičnine uporabljajo v skladu s prvim odstavkom tega
člena.

2. člen

4. člen

Premoženje, ki preide v lastnino Republike Slovenije, zajema
nepremičnine, na katerim ima center vknjiženo pravico uporabe na podlagi 2. člena zakona o ratifikaciji sporazuma med
Zveznim izvršnim svetom Socialistične federativne republike
Jugoslavije in Mednarodnim centrom za podjetja v družbeni
lastnini v deželah v razvoju o sedežu Mednarodnega centra za
podjetja v družbeni lastnini v deželah v razvoju (Ur. I. SFRJ,
MP, št. 6/80) (v nadaljevanju: zakon o ratifikaciji), vpisane v
zemljiško knjigo pri Okrajnem sodišču v Ljubljani pod vi. št.:
1181 k.o. Brinje:
- pare. štev. 386/4 pašnik v izmeri 50 a 56 m2)
- pare. štev. 386/6 zgradba - stavbišče v izmeri
17 a 09 m2
- pare. štev. 386/11 dvorišče v izmeri 1a 23 m2
V lastnino Republike Slovenije preidejo tudi premičnine ozi-

Nepremičnine iz prvega odstavka 2. člena se v zemljiški knjigi
pristojnega sodišča vknjižijo na Republiko Slovenijo.
Vlada Republike Slovenije v 6 mesecih od uveljavitve tega
zakona pripravi zemljiškoknjižni predlog in ga dostavi Javnemu pravobranilstvu Republike Slovenije, ki vloži zemljiškoknjižni predlog pri pristojnem sodišču.
5. člen
Ta zakon začne veljati nasledni dan po objavi v Uradnem listu
Republike Slovenije.

OBRAZLOŽITEV
Zakon ureja prenos premoženja, ki je družbena lastnina v
uporabi Mednarodnega centra za podjetja v družbeni lastnini
v deželah v razvoju v lastnino Republiko Slovenije.

uporabi na podlagi 2. člena zakona o ratifikaciji, navedenega
v 2. členu predlaganega zakona.
V 3. členu so določbe, ki izrecno poudarjajo, da lahko center
uporablja nepremičnine in premičnine le za izvajanje dejavnosti.
Četrti člen določa izvedbo vpisa oziroma ureditve zemljiškoknjižnega stanja.

V 2. členu je določeno premoženje, ki preide v lastnino Republike Slovenije in zajema tako nepremičnine kot premičnine v
družbeni lastnini, ki jih ima omenjeni mednarodni center v
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Predloga zakona o

GIMNAZIJAH
- EPA 933 - tretja obravnava

Vlada Republike Slovenije je na 164. seji dne 12. oktobra
1995 določila besedilo:

Hkrati pošilja v obravnavo amandma Vlade Republike Slovenije k predlogu zakona o gimnazijah - tretja obravnava.

- PREDLOGA ZAKONA O GIMNAZIJAH,

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:

ki ga pošilja v tretjo obravnavo na podlagi sklepa 34. seje
Državnega zbora Republike Slovenije z dne 26/9-1995 in
195. člena poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije.
V skladu s sklepom Državnega zbora Republike Slovenije
ob prvi obravnavi zakona, se k obrazložitvi zakona o gimnazijah kot priloga doda besedilo zakona, ki je bilo redakcijsko popravljeno tako, da sta v besedilu dosledno uporabljena oba spola.

- 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.

I. SPLOŠNE DOLOČBE

- na mednarodno primerljivi ravni posreduje znanje,
potrebno za nadaljevanje izobraževanja v visokem šolstvu,
- razvija samostojno kritično presojanje in odgovorno ravnanje,
- posreduje znanje o slovenskem jeziku in književnosti na
območjih, ki so opredeljena kot narodnostno mešana, pa tudi
o italijanskem oziroma madžarskem jeziku in književnosti, ter
razvija sposobnost za razumevanje in sporočanje v knjižnem
jeziku,
- vzpodbuja zavest o integriteti posameznika,
- razvija zavest o državni pripadnosti in narodni identiteti in
vedenja o zgodovini Slovenije in njeni kulturi,
- vzgaja za odgovorno varovanje svobode, za strpno, miroljubno sožitje in spoštovanje soljudi,
- razvija in ohranja lastno kulturno tradicijo in seznanja z
drugimi kulturami in civilizacijami,
- vzgaja za obče kulturne in civilizacijske vrednote, ki izvirajo
iz evropske tradicije,
- 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 in usposablja za doživljanje umetniških
del in za umetniško izražanje in
- omogoča izbiro poklica.

1. člen
(vsebina zakona)

Ta zakon ureja izobraževanje v splošnih in strokovnih gimnazijah, ki omogoča po opravljeni maturi nadaljevanje izobraževanja v visokem šolstvu.
Strokovne gimnazije izvajajo poleg splošnih tudi strokovne
izbirne maturitetne predmete.
* 2. člen
(cilji)
Splošna in strokovna gimnazija (v nadaljnjem besedilu: gimnazija) ima nalogo, da:

OPOZORILO!
Predmet obravnave in sprejemanja na Državnem zboru
je gradivo, v katerem je uporabljena enospolna oblika;
besedilo, v katerem je uporabljena dvospolna oblika je
le dodano k obrazložitvi predloga zakona.

5
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3. člen
(javno veljavna izobrazba)

* 10. člen
(izobraževanje dijakov s posebnimi potrebami)

V gimnaziji se z opravljeno maturo pridobi srednja izobrazba.

Vzgoja in izobraževanje posebno nadarjenih, slepih in slabovidnih, gluhih in naglušnih dijakov, dijakov z ovirami pri
gibanju oziroma gibalnimi motnjami, dijakov z govornimi
motnjami in dolgotrajno bolnih dijakov ter dijakov z motnjami
vedenja in osebnosti (v nadaljnjem besedilu: dijaki s posebnimi potrebami) se v gimnazijah organizira in izvaja v skladu s
tem zakonom in posebnimi predpisi.

4. člen
(matura)
Matura se opravlja po uspešno končanem četrtem letniku
gimnazije oziroma po končanem maturitetnem tečaju v
skladu z zakonom o maturi.
Gimnazije lahko v soglasju z ministrom, pristojnim za šolstvo
(v nadaljnjem besedilu: minister), izvajajo mednarodno
maturo, ki je enakovredna maturi po tem zakonu.

II. ORGANIZACIJA IZOBRAŽEVALNEGA DELA
1. Pogoji za vpis

5. člen
(trajanje izobraževanja)

11. člen
(vpis)

Izobraževalni program gimnazije traja štiri leta.

V gimnazijo se lahko vpiše, kdor je zaključil osnovnošolsko
izobraževanje.

6. člen
(maturitetni tečaj)

Z izobraževalnim programom se kot pogoj za vpis lahko
določijo:

Gimnazije izvajajo maturitetni tečaj kot poseben program
priprave na maturo.

- znanje iz klasičnih oziroma tujih jezikov, ki so izbirni predmeti osnovnošolskega izobraževanja,
- preizkus nadarjenosti ali športni dosežki.

Maturitetni tečaj traja največ eno leto.
Program, organizacija in izvedba maturitetnega tečaja se prilagodijo kandidatom tako, da se upošteva njihovo predhodno
znanje.

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.

7. člen
(status)
Za izvajanje izobraževalnega programa gimnazije se organizira vzgojno-izobraževalni zavod ali organizacijska enota
vzgojno-izobraževalnega zavoda.

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.

* 8. člen
(učni jezik)

13. člen
(razpis za vpis)

Učni jezik v gimnazijah je slovenski.

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.

Na območjih, kjer živita italijanska oziroma madžarska
narodna skupnost, se izobraževanje izvaja v skladu s posebnim zakonom.

14. člen
(omejitev vpisa)

S posebnim predpisom, ki ga izda minister, se lahko del
posameznega predmeta zaradi mednarodnih izmenjav ali priprav na mednarodno maturo dodatno izvaja tudi v tujem
jeziku.
>

Število dijakov, ki jih šola vpiše v začetni letnik in v maturitetni
tečaj, se lahko za posamezno šolsko leto omeji, če je število
prijavljenih kandidatov bistveno večje, kot so kadrovske in
prostorske zmogljivosti šole.

9. člen
(izobraževanje pod enakimi pogoji)

Šola si mora k sklepu o omejitvi vpisa pridobiti soglasje
ministra.

Državljani Republike Slovenije imajo pravico do izobraževanja v gimnazijah pod enakimi pogoji.

15. člen
(merila za izbiro)

Slovenci brez slovenskega državljanstva se lahko izobražujejo v gimnazijah pod enakimi pogoji kot državljani Republike
Slovenije.

Merila za izbiro kandidatov se določijo z izobraževalnim programom.

Slovenci brez slovenskega državljanstva po tem zakonu so
potomci staršev slovenske narodnosti do tretjega kolena v
ravni črti.

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.

Tuji državljani se lahko izobražujejo v gimnazijah pod enakimi
pogoji kot državl^hi Republike Slovenije, kadar se izobražujejo po načelu vzajemnosti.

16. člen
(podzakonski predpis)

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.
poročevalec, št. 45

Podrobnejše določbe o razpisu in izvedbi vpisa predpiše
minister.
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24. člen
(prekinitev izobraževanja)

2. Dijaki
* 17. člen
(status dijaka)
Kdor se vpiše v gimnazijo oziroma v maturitetni tečaj, je dijak.

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

* 18. člen
(vzporedno izobraževanje)

25. člen
(prestop)

Dijak ima pravico, da se hkrati izobražuje v več šolah oziroma
po več izobraževalnih programih.

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

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

Pred odločitvijo si mora ravnatelj pridobiti mnenje učiteljskega zbora.

Dijakom, ki se vzporedno izobražujejo, perspektivnim in
vrhunskim športnikom in dijakom, ki se pripravljajo na mednarodna tekmovanja v znanju, se lahko prilagodi opravljanje
obveznosti iz izobraževalnega programa na način, ki ga
določi minister.

26. člen
(pohvale in nagrade)
Šola določi merila in postopek za podeljevanje pohval,
nagrad in drugih priznanj dijakom.

19. člen
(hitrejše napredovanje)

27. člen
(ukrepi za kršitev)

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

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

Dijak, ki do konca šolskega leta ni opravil obveznosti iz
izobraževalnega programa, lahko enkrat ponavlja letnik v
istem izobraževalnem programu.

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

Dijak zaključnega letnika, ki do konca šolskega leta ni opravil
obveznosti iz tega letnika, lahko manjkajoče obveznosti
opravi tudi z opravljanjem izpitov.

Podrobnejše določbe o dolžnostih dijakov, o postopku in
načinu izrekanja ukrepov in o šolskem redu predpiše minister.

Ne glede na določbo prvega odstavka tega člena ima dijak
pravico večkrat obiskovati isti letnik, če zaradi starševstva,
vojaških obveznosti, izjemnih socialnih in družinskih okoliščin, motenj v razvoju ali zaradi bolezni in drugih opravičljivih
razlogov ni izpolnil obveznosti iz izobraževalnega programa.

28. člen
(sodno varstvo)
Zoper dokončno odločitev pristojnega organa šole o pridobitvi oziroma izgubi statusa dijaka se lahko sproži upravni spor.
29. člen
(bivanje v dijaškem domu)

21. člen
(pogojno napredovanje)

Kdor ima status dijaka in izpolnjuje druge predpisane pogoje,
ima pravico bivanja v dijaškem domu.

Ravnatelj šole lahko odloči, da dijak, ki zaradi bolezni ali
drugih opravičljivih razlogov iz tretjega odstavka 20. člena ni
izpolnil obveznosti iz izobraževalnega programa, napreduje v
naslednji letnik in mu določi pogoje, ki jih mora izpolniti.

Pogoje in merila ter postopek sprejema v dijaški dom določi
minister.
30. člen
(odrasli)

22. člen
(prenehanje statusa dijaka)

Kdor je zaposlen ali ima status brezposelnega ali mu preneha
status dijaka ali je starejši od 18 let, se lahko izobražuje kot
odrasli, tako da se mu prilagodijo organizacija in trajanje
izobraževanja, preverjanje in ocenjevanje znanja ter napredovanje in časovna razporeditev pouka.

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

Za osebe, ki se izobražujejo kot odrasli, se glede statusa,
pravic in dolžnosti ter vodenja dokumentacije in evidenc
uporablja zakon, ki ureja izobraževanje odraslih.
31. člen
(skupnost dijakov)

♦ 23. člen
(podaljšanje statusa dijaka)

Dijaki gimnazije lahko organizirajo skupnost dijakov. Skupnost deluje na ravni šole in v oddelkih.

Dijakom vzporednega izobraževanja, perspektivnim in vrhunskim športnikom in dijakom, ki ne napredujejo ali ne končajo
izobraževanja iz opravičenih razlogov, se status dijaka lahko
podaljša, vendar največ za dve leti.
O tem odloči ravnatelj šole.

Skupnost dijakov vodi odbor, v katerem so predstavniki vseh
oddelčnih skupnosti.
Način dela skupnosti in njenih organov določajo pravila skupnosti.
7
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Skupnost dijakov organizira obšolsko življenje in delo in
obravnava vprašanja, povezana z vzgojno-izobraževalnim
delom in upravljanjem, ter daje organom šole svoje predloge.

* 36. člen
(prilagajanje izvajanja izobraževalnih programov)

Dijaki gimnazij se lahko povezujejo v združenje gimnazijcev.

Šola posebej nadarjenim dijakom in drugim dijakom s posebnimi potrebami prilagodi izvajanje in trajanje izobraževalnega
programa.

32. člen
(prehrana)
Gimnazija za vse dijake organizira vsaj en obrok hrane
dnevno.

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.

3. Obseg in organizacija izobraževalnega dela

4. Preverjanje in ocenjevanje znanja ter napredovanje

33. člen
(obremenitev)

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.

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.

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.

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.

Učitelj dijakom omogoči sodelovanje pri načrtovanju preverjanja in ocenjevanja znanja.

34. člen
(šolsko leto)

Dijak mora biti z oceno pri ustnem preverjanju znanja seznanjen takoj, ocenjeno pisno nalogo pa je treba dijaku vrniti na
vpogled.

Šolsko leto se začne 1. septembra in konča 31. avgusta
naslednje leto.

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

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

* 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.

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

Kdor je ob koncu pouka negativno ocenjen iz največ treh
predmetov, ima pravico opravljati popravne izpite.

* 35. člen
(letni delovni načrt)

* 40. člen
(pravica do ugovora)
Dijak lahko v treh dneh po prejemu letnega spričevala predloži ravnatelju šole ugovor zoper oceno pri posameznem
predmetu.

Izobraževalno delo v gimnaziji se izvaja po letnem delovnem
načrtu, ki vsebuje zlasti:
- 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, športnimi in kulturnimi organizacijami ter
- druge naloge.

Ravnatelj mora v treh dneh imenovati komisijo, ki najkasneje
v treh dneh ponovno oceni znanje dijaka. V komisijo mora
imenovati vsaj enega člana, ki ni zaposlen v šoli.
Ocena komisije je dokončna.
41. člen
(podzakonski predpisi o ocenjevanju, evidencah, spričevalih)
Podrobnejše določbe o preverjanju in ocenjevanju znanja,
obliko in vsebino dokumentacije o preverjanju in ocenjevanju
znanja ter obliko in vsebino javnih listin o končanem izobraževanju predpiše minister.

Ob sprejemanju letnega delovnega načrta se posebej preveri
finančna izvedljivost načrta.
Šola lahko v letnem delovnem načrtu za dijake, ki to želijo, v
soglasju z njihovimi starši organizira izobraževalno delo, ki ni
sestavina predmetnika.
Šola mora dijakom in staršem v posebni publikaciji predstaviti
pravice in dolžnosti dijakov ter značilnosti izobraževalnega
programa in organizacijo dela šole.

III. ZBIRANJE IN VARSTVO DIJAKOVIH OSEBNIH
PODATKOV

Obvezne dele publikacije iz prejšnjega odstavka določi minister.

42. člen
(seznami evidenc z osebnimi podatki)
Gimnazije vodijo naslednje evidence z osebnimi podatki dijakov:

Šola vodi šolsko kroniko.
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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. evidenco 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 izobraževanju.

zij, ministrstva, pristojnega za šolstvo, v drugih primerih pa le
v skladu s posebnimi predpisi.
Pri izdelavi statističnih in drugih analiz se smejo osebni
podatki uporabiti in objaviti tako, da identiteta dijaka ni razvidna.
* 44. člen
(shranjevanje evidenc)
Evidence iz 42. 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 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 dijaku.

Dijaški 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.

IV.'NADZOR
46. člen
(nadzor)

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.

Zakonitost dela in izpolnjevanje pogojev za opravljanje dejavnosti gimnazij nadzoruje šolska inšpekcija v skladu s tem
zakonom in posebnimi predpisi.

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

V. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

Evidenca 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.

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

* 47. člen
(postopnost uvajanja)

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

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:
- 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.

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.

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.

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.

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.

50. člen
(podzakonski predpisi)

Podrobnejše določbe o načinu zbiranja podatkov in vodenju
evidenc in dokumentacije iz tega člena določi minister.

Minister sprejme podzakonske predpise na podlagi tega
zakona v enem letu po uveljavitvi tega zakona.
C
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.

43. člen
(uporaba evidenc)
Osebni podatki dijakov iz evidenc iz prejšnega člena se zbirajo, obdelujejo, shranjujejo in posredujejo za potrebe gimna9
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Pravilnik o maturi (Uradni list RS, št. 50/93, 52/94 in 20/95), se
uporablja do uveljavitve zakona o maturi.

* 52. člen
(uveljavitev zakona)

51. člen
(uskladitev aktov o ustanovitvi)

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

Akte o ustanovitvi gimnazij je treba uskladiti s tem zakonom
najkasneje v enem letu od njegove uveljavitve.

Besedila sprememb so identična z besedili amandmajev, ki so
bili sprejeti na drugi obravnavi.

Državni zbor Republike Slovenije je na 34. seji. dne 26. 9. 1995
sprejel predlog Zakona o gimnazijah (EPA 933) v drugi obravnavi in predlagatelju, Vladi Republike Slovenije, s sklepom
naložil, da pripravi predlog zakona za tretjo obravnavo.

V besedilu predloga zakona so z ' označeni členi, ki so
spremenjeni oziroma dopolnjeni zaradi sprejetih amandmajev
v drugem branju.

Vlada Republike Slovenije je v skladu s 195. členom Poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije pri pripravi celovitega besedila vključila vse amandmaje, ki so bili sprejeti na
drugi obravnavi Predloga zakona o gimnazijah. Glede na to je
spremenjeno besedilo predloga zakona za tretjo obravnavo v
2., 8., 10., 17., 18., 23., 35., 36., 39.. 40., 44., 47. in 52. členu.

V skladu s sklepom Državnega zbora Republike Slovenije ob
prvem branju zakona je k predlogu zakona za tretje branje kot
priloga dodano tudi besedilo zakona, ki je bilo redakcijsko
popravljeno tako, da sta dosledno uporabljena oba spola.
4. člen
(matura)

I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(vsebina zakona)

Matura se opravlja po uspešno končanem četrtem letniku
gimnazije oziroma po končanem maturitetnem tečaju v
skladu z zakonom o maturi.

Ta zakon ureja izobraževanje v splošnih in strokovnih gimnazijah, ki omogoča po opravljeni maturi nadaljevanje izobraževanja v visokem šolstvu.

Gimnazije lahko v soglasju z ministrico oziroma ministrom,
pristojnim za šolstvo (v nadaljnjem besedilu: minister oziroma
ministrica), izvajajo mednarodno maturo, ki je enakovredna
maturi po tem zakonu.

Strokovne gimnazije izvajajo poleg splošnih tudi strokovne
izbirne maturitetne predmete.

5. člen
(trajanje izobraževanja)

2. člen
(cilji)
Splošna in strokovna gimnazija (v nadaljnjem besedilu: gimnazija) ima nalogo, da:

Izobraževalni program gimnazije traja štiri leta.
6. člen
(maturitetni tečaj)

- na mednarodno primerljivi ravni posreduje znanje,
potrebno za nadaljevanje izobraževanja v visokem šolstvu,
- razvija samostojno kritično presojanje in odgovorno ravnanje,
- posreduje znanje o slovenskem jeziku in književnosti, na
območjih, ki so opredeljena kot narodnostno mešana, pa tudi
o italijanskem oziroma madžarskem jeziku in književnosti, ter
razvija sposobnost za razumevanje in sporočanje v knjižnem
jeziku,
- vzpodbuja zavest o integriteti posameznika in posameznice

Gimnazije izvajajo maturitetni tečaj kot poseben program
priprave na maturo.
Maturitetni tečaj traja največ eno leto.
Program, organizacija in izvedba maturitetnega tečaja se prilagodijo kandidatom in kanidatkam tako, da se upošteva
njihovo predhodno znanje.

- razvija zavest o državni pripadnosti na narodni identiteti in
vedenje o zgodovini Slovenije in njeni kulturi,
- vzgaja za odgovorno varovanje svobode, za strpno, miroljubno sožitje in spoštovanje soljudi,
- razvija in ohranja lastno kulturno tradicijo in seznanja z
drugimi kulturami in civilizacijami,
- vzgaja za obče kulturne in civilizacijske vrednote, ki izvirajo
iz evropske tradicije,
- 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 ter
državljana in državljanke,
- razvija nadarjenosti in usposablja za doživljanje umetniških
del in za umetniško izražanje in
- omogoča izbiro poklica.

7. člen
(status)
Za izvajanje izobraževalnega programa gimnazije se organizira vzgojno-izobraževalni zavod ali organizacijska enota
vzgojno-izobraževal nega 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.
S posebnim predpisom, ki ga izda minister oziroma ministrica, se lahko del posameznega predmeta zaradi mednarodnih izmenjav ali priprav na mednarodno maturo dodatno
izvaja tudi v tujem jeziku.

3. člen
(javno veljavna Izobrazba)
V gimnaziji se z opravljeno maturo pridobi srednja izobrazba.
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9. člen
(izobraževanje pod enakimi pogoji)

je število prijavljenih bistveno večje, kot so kadrovske in
prostorske zmogljivosti šole.

Državljani in državljanke Republike Slovenije imajo pravico
do izobraževanja v gimnazijah pod enakimi pogoji.

Šola si mora k sklepu o omejitvi vpisa pridobiti soglasje
ministra oziroma ministrice.

Slovenci in Slovenke brez slovenskega državljanstva se lahko
izobražujejo v gimnazijah pod enakimi pogoji kot državljani in
državljanke Republike Slovenije.

15. člen
(merila za izbiro)
Merila za izbiro kandidatov in kandidatk se določijo z izobraževalnim programom.

Slovenke in Slovenci brez slovenskega državljanstva po tem
zakonu so potomke oziroma potomci staršev slovenske
narodnosti do tretjega kolena v ravni črti.

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

Osebe s tujim državljanstvom se lahko izobražujejo v gimnazijah pod enakimi pogoji kot osebe z državljanstvom Republike
Slovenije, kadar se izobražujejo po načelu vzajemnosti.

16. člen
(podzakonski predpis)

V skladu z meddržavnimi pogodbami minister oziroma ministrica za vsako šolsko leto določi število vpisnih mest za tuje
državljane in državljanke, ki se po načelu vzajemnosti izobražujejo v gimnazijah.

Podrobnejše določbe o razpisu in izvedbi vpisa predpiše
mipister oziroma ministrica.

10. člen
(izobraževanje dijakinj in dijakov s posebnimi potrebami)

2. Dijaki in dijakinje
17. člen
(status)

Vzgoja in izobraževanje posebno nadarjenih, slepih in slabovidnih, gluhih in naglušnih dijakov in dijakinj, dijakinj in
dijakov z ovirami pri gibanju oziroma gibalnimi motnjami,
dijakov in dijakinj z govornimi motnjami in dolgrotrajno bolnih dijakov in dijakinj ter dijakov in dijakinj z motnjami vedenja in osebnosti (v nadaljnjem besedilu: dijaki in dijakinje s
posebnimi potrebami) se v gimnazijah organizira in izvaja v
skladu s tem zakonom in posebnimi predpisi.

Kdor se vpiše v gimnazijo oziroma v maturitetni tečaj, je
dijakinja ali dijak.
18. člen
(vzporedno izobraževanje)
Dijaki in dijakinje imajo pravico, da se hkrati izobražujejo v
več šolah oziroma po več izobraževalnih programih.

II. ORGANIZACIJA IZOBRAŽEVALNEGA DELA
1. Pogoji za vpis

Če se dijakinje ali dijaki izobražujejo v več šolah, šole z
dogovorom določijo, kako izpolnjujejo svoje obveznosti na
posamezni šoli.

11. člen
(vpis)

Dijakom in dijakinjam, ki se vzporedno izobražujejo, perspektivnim in vrhunskim športnikom in športnicam ter tistim, ki se
pripravljajo na mednarodna tekmovanja v znanju, se lahko
prilagodi opravljanje obveznosti iz izobraževalnega programa
na način, ki ga določi minister oziroma ministrica.

V gimnazijo se lahko vpiše, kdor je zaključil osnovnošolsko
izobraževanje.
Z izobraževalnim programom se kot pogoj za vpis lahko
določijo:

19. člen
(hitrejše napredovanje)

- znanje iz klasičnih oziroma tujih jezikov, ki so izbirni predmeti osnovnošolskega izobraževanja,
- preizkus nadarjenosti ali športni dosežki.

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

12. člen
(vpis v maturitetni tečaj)

20. člen
(ponavljanje)

Pogoj za vpis v maturitetni tečaj je uspešno končana srednja
poklicna, srednja tehniška ali druga srednja strokovna šola
oziroma tretji letnik gimnazije in prekinitev izobraževanja
najmanj za eno leto.
.

Dijaki in dijakinje, ki do konca šolskega leta ne opravijo
obveznosti iz izobraževalnega programa, lahko enkrat ponavljajo letnik v istem izobraževalnem programu.

V maturitetni tečaj se lahko vpiše tudi, kdor nima končane
šole iz prejšnjega odstavka, ima pa zaključeno osnovnošolsko
izobraževanje, če uspešno opravi preizkus znanja na ravni
tretjega letnika gimnazije.

Dijaki in dijakinje zaključnega letnika, ki do konca šolskega
leta ne opravijo obveznosti iz tega letnika, lahko manjkajoče
obveznosti opravijo tudi z opravljanjem izpitov.

13. člen
(razpis za vpis)

Ne glede na določbo prvega odstavka tega člena imajo dijakinje in dijaki pravico večkrat obiskovati isti letnik, če zaradi
starševstva, vojaških obveznosti, izjemnih socialnih in družinskih okoliščin, motenj v razvoju ali zaradi bolezni in drugih
opravičljivih razlogov ne izpolnijo obveznosti iz izobraževalnega programa.

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 oziroma ministrice.

21. člen
(pogojno napredovanje)

14. člen
(omejitev vpisa)

Ravnatelj oziroma ravnateljica šole lahko odloči, da dijakinja
oziroma dijak, ki zaradi bolezni ali drugih opravičljivih razlogov iz tretjega odstavka 20. člena nima izpolnjenih obveznosti

Število dijakinj in dijakov, ki jih šola vpiše v začetni letnik in v
maturitetni tečaj, se lahko za posamezno šolsko leto omeji, če
11
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iz izobraževalnega programa, napreduje v naslednji letnik in
določi pogoje, ki jih mora izpolniti.

29. člen
(bivanje v dijaškem domu)

22. člen
(prenehanje statusa)

Kdor ima status dijakinje oziroma dijaka in izpolnjuje druge
predpisane pogoje, ima pravico bivanja v dijaškem domu.

Status dijakinje oziroma dijaka preneha:
- za dijakinjo oziroma dijaka zaključnega letnika 30 dni po
izteku šolskega leta,
- če se med izobraževanjem ne vpiše v naslednji letnik v
predpisanih rokih,
- če se izpiše,
- z izključitvijo,
- če sklene delovno razmerje ali pridobi status zasebnice
oziroma zasebnika ali samostojne podjetnice oziroma podjetnika.

Pogoje in merila ter postopek sprejema v dijaški dom določi
minister oziroma ministrica.
30. člen
(odrasli)
Zaposlene osebe, osebe s statusom brezposelne osebe,
osebe, ki jim preneha status dijakinje, dijaka ali oseba, starejša od 18 let, se lahko izobražuje kot odrasli, tako da se ji
prilagodijo organizacija in trajanje izobraževanja, preverjanje
in ocenjevanje znanja ter napredovanje in časovna razporeditev pouka.

23. člen
(podaljšanje statusa)

Za osebe, ki se izobražujejo kot odrasli, se glede statusa,
pravic in dolžnosti ter vodenja dokumentacije in evidenc
uporablja zakon, ki ureja izobraževanje odraslih.

Dijakom in dijakinjam vzporednega izobraževanja, perspektivnim in vrhunskim športnikom in športnicam ter tistim, ki ne
napredujejo ali ne končajo izobraževanja iz opravičenih razlogov, se status lahko podaljša, vendar največ za dve leti.

31. člen
(dijaška skupnost)

O tem odloči ravnateljica oziroma ravnatelj šole.

Dijaki' in dijakinje gimnazije lahko organizirajo dijaško skupnost (v nadaljnjem besedilu: skupnost). Skupnost deluje na
ravni šole in v oddelkih.
Skupnost vodi odbor, v katerem so predstavnice ali predstavniki vseh oddelčnih skupnosti.

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

Način dela skupnosti in njenih organov določajo pravila skupnosti.

25. člen
(prestop)

Skupnost organizira obšolsko življenje in delo in obravnava
vprašanja, povezana z vzgojno-izobraževalnim delom in
upravljanjem, ter daje organom šole svoje predloge.

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

Dijaki in dijakinje gimnazij se lahko povezujejo v gimnazijsko
združenje.
32. člen
(prehrana)
Gimnazija za vse dijakinje in dijake organizira vsaj en obrok
hrane dnevno.

Pred odločitvijo si mora ravnatelj oziroma ravnateljica pridobiti mnenje učiteljskega zbora.

3. Obseg in organizacija izobraževalnega dela

26. člen
(pohvale in nagrade)

33. člen
(obremenitev)

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

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.

27. člen
(ukrepi za kršitev)
Za kršitev dolžnosti in za neizpolnjevanje obveznosti se po
določbah tega zakona in splošnih aktih šole dijakinjam in
dijakom lahko izrečejo naslednji vzgojni ukrepi: opomin, ukor
in izključitev iz šole.

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)

Izključitev iz šole se lahko izreče za najtežje kršitve dolžnosti
oziroma za ponavljajoče neizpolnjevanje obveznosti, vendar
največ za dve leti.
Podrobnejše določbe o dolžnostih dijakinj in dijakov, o
postopku in načinu izrekanja ukrepov in o šolskem redu
predpiše minister oziroma ministrica.

Šolsko leto se začne 1. septembra in konča 31. avgusta
naslednje leto.

28. člen
(sodno varstvo)

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

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

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

poročevalec, št. 45

12

35. člen
(letni delovni načrt)

so opravili vse obveznosti, ki jih določa izobraževalni program.

Izobraževalno delo v gimnaziji se izvaja po letnem delovnem
načrtu, ki vsebuje zlasti:
- obseg in razporeditev pouka in drugih oblik izobraževalnega dela po predmetniku,
- načrt vpisa,
- razporeditev dijakinj in dijakov v oddelke in skupine,
- roke za opravljanje izpitov,
- strokovno izobraževanje strokovnih delavk in delavcev,
- sodelovanje z drugimi šolami, dijaškimi domovi, raziskovalnimi športnimi in kulturnimi organizacijami ter
- druge naloge.

Kdor je ob koncu pouka negativno ocenjen iz največ treh
predmetov, ima pravico opravljati popravne izpite.
40. člen
(pravica do ugovora)
Dijak oziroma dijakinja lahko v treh dneh po prejemu letnega
spričevala predloži ravnateljici oziroma ravnatelju šole ugovor zoper oceno pri posameznem predmetu.
Ravnatelj oziroma ravnateljica mora v treh dneh imenovati
komisijo, ki najkasneje v treh dneh ponovno oceni znanje
dijaka oziroma dijakinje. V komisijo mora imenovati vsaj eno
osebo, ki ni zaposlena v šoli.

Ob sprejemanju letnega delovnega načrta se posebej preveri
finančna izvedljivost načrta.

Ocena komisije je dokončna.

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

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

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

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 oziroma ministrica.

Obvezne dele publikacije iz prejšnjega odstavka določi minister oziroma ministrica.

III. ZBIRANJE IN VARSTVO OSEBNIH PODATKOV DIJAKINJ
IN DIJAKOV

Šola vodi šolsko kroniko.
36. člen
(prilagajanje izvajanja izobraževalnih programov)

42. člen
(seznami evidenc z osebnimi podatki)

Šola posebej nadarjenim dijakinjam in dijakom ter drugim
dijakinjam in dijakom s posebnimi potrebami prilagodi izvajanje in trajanje izobraževalnega programa.

Gimnazije vodijo naslednje evidence z osebnimi podatki dijakinj in dijakov:
1. evidenco prijavljenih za vpis,
2. evidenco vpisanih ter evidenco vpisanih po letnikih, oddelkih in skupinah v redovalnicah,
3. osebni list, ki se vodi za vsako dijakinjo in 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. evidenco 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 dijakinjah in 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.

Šola tem dijakinjam in dijakom v skladu z normativi in standardi zagotavlja dodatno pomoč, organizira oddelke z manjšim številom dijakinj in dijakov ter 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 dijakinj in 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.

Dijaški domovi vodijo evidenco in dokumentacijo iz 1., 2. in 3.
točke prvega odstavka tega člena in podatke o premoženjskem stanju za tiste, ki pri plačilu oskrbnine uveljavljajo
olajšavo.

Učitelj oziroma učiteljica dijakinjam in dijakom omogoči
sodelovanje pri načrtovanju preverjanja in ocenjevanja
znanja.

Evidence iz 1. do 4., 6 do 9. ter 11. do 13. točke prvega
odstavka tega člena obsegajo: ime in priimek, spol, datum,
kraj, občino in državo rojstva, prebivališče in predhodno
pridobljeno izobrazbo.

Dijakinje in dijaki morajo biti z oceno pri ustnem preverjanju
znanja seznanjeni takoj, ocenjeno pisno nalogo pa je treba
dijaku oziroma dijakinji vrniti na vpogled.

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.

Ob koncu pouka v šolskem letu se oceni tudi doseženi splošni
učni uspeh.
39. člen
(napredovanje)

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, ki se nanašajo na telesno višino, voluminoznost telesa,

Dijaki in dijakinje napredujejo v naslednji letnik, če so ob
koncu šolskega leta pozitivno ocenjeni iz vseh predmetov in
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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.

nosti gimnazij nadzoruje šolska inšpekcija v skladu s tem
zakonom in posebnimi predpisi.

Podatki iz prejšnjega odstavka se lahko zbirajo s soglasjem
dijakinje oziroma dijaka.

V. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
47. člen
(postopnost uvajanja)

Evidenca iz 10. točke prvega odstavka tega člena poleg
podatkov iz tretjega odstavka tega člena obsega še:
- družinsko in socialno anamnezo,
- razvojno anamnezo,
- diagnostične postopke,
- postopke strokovne pomoči,
- strokovna mnenja drugih inštitucij: centrov za socialno
delo, zdravstvenih inštitucij, svetovalnih centrov oziroma
vzgojnih posvetovalnic.

Izobraževalni programi po tem zakonu se postopno uvajajo
tako, da bodo uvedeni najkasneje v šolskem letu 1998/99 za
vse, ki se bodo vpisali v prvi letnik.
48. člen
(nadaljevanje izobraževanja)
Dijaki in dijakinje, ki so se v programe srednjega izobraževanja vpisali do 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.

Osebne podatke iz 10. točke prvega odstavka tega člena
lahko svetovalna služba zbira v soglasju z dijakinjo oziroma
dijakom, starši oziroma drugim zakonitim zastopnikom ali
zastopnico. Če je dijak oziroma dijakinja v družini ogrožen in
ga oziroma jo je treba zavarovati, zadostuje soglasje dijakinje
oziroma dijaka.

49. člen
(dokončanje izobraževanja)

Svetovalni delavci in delavke 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 in delavke, ki so jim podatki posredovani zaradi narave njihovega dela.

Dijaki in dijakinje, 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.

Podrobnejše določbe o načinu zbiranja podatkov in vodenju
evidenc in dokumentacije iz tega člena določi minister oziroma ministrica.
43. člen
(uporaba evidenc)

Dijakinje in dijaki iz prvega in tretjega odstavka 20. člena tega
zakona in 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 in dijakinje imajo v tem primeru
pravico ponavljati letnik po ustreznem novem programu.

Osebni podatki dijakov in dijakinj iz evidenc, iz prejšnjega
člena se zbirajo, obdelujejo, shranjujejo in posredujejo za
potrebe gimnazij, ministrstva, pristojnega za šolstvo, v drugih
primerih pa le v skladu s posebnimi predpisi.
Pri izdelavi statističnih in drugih analiz se smejo osebni
podatki uporabiti in objaviti tako, da identiteta dijakinje oziroma dijaka ni razvidna.

50. člen
(podzakonski predpisi)

44. člen
(shranjevanje evidenc)

Minister oziroma ministrica sprejme podzakonske predpise
na podlagi tega zakona v enem letu po uveljavitvi tega zakona.

Evidence iz 42. člena tega zakona se trajno hranijo v skladu s
posebnimi predpisi, če ni s tem zakonom drugače določeno.

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.

45. člen
(dokumentacija)
Določila v zvezi z vodenjem, uporabo in shranjevanjem osebnih podatkov iz evidenc po tem zakonu se uporabljajo tudi za
dokumentacijo, na podlagi katere so bili zbrani osebni
podatki. Dokumenti o predhodni izobrazbi se po končanem
vpisnem postopku vrnejo dijakinji oziroma dijaku.

51. člen
(uskladitev aktov o ustanovitvi)
Akte o ustanovitvi gimnazij je treba uskladiti s tem zakonom
najkasneje v enem letu od njegove uveljavitve.

IV. NADZOR

52. člen
(uveljavitev zakona)

46. člen
(nadzor)

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

Zakonitost dela in izpolnjevanje pogojev za opravljanje dejav-
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poklicnem in strokovnem izobraževanju), ki urejata isto problematiko. Amandma vlade ohranja status quo glede pravic
narodnih skupnosti, kar je v skladu z visokim standardom
pravic narodnih skupnosti, ki ga Republika Slovenija postavlja kot zgled, ki bi moral postati v mednarodnih odnosih
splošno obvezen.

AMANDMAJA VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE
Amandma k 8. členu
Namesto drugega odstavka se dodata nov drugi in tretji
odstavek 8. člena, ki se glasita:
»Učni jezik v gimnazijah v jeziku narodne skupnosti je italijanski, v dvojezičnih gimnazijah pa slovenski in madžarski.

Vlada Republike Slovenije meni, da bi se standard pravic
narodnih skupnosti bistveno znižal, če ne bi z zakonom določili, da se v šolah na narodno mešanih območjih, kjer se
izobraževanje izvaja v slovenskem jeziku, dijaki učijo tudi
italijanski jezik oziroma, kjer se izobraževanje izvaja v italijanskem jeziku, dijaki učijo tudi slovenski jezik.

Na območjih, kjer živijo pripadniki slovenskega naroda in
pripadniki italijanske narodne skupnosti, in so opredeljena
kot narodno mešana območja, se dijaki v gimnazijah s slovenskim učnim jezikom učijo italijanski jezik, dijaki v gimnazijah z
italijanskim učnim jezikom pa slovenski jezik.«.
Tretji odstavek postane četrti.

Na območjih, kjer živijo pripadniki slovenskega naroda in
madžarske narodne skupnosti, in so opredeljena kot narodno
mešana, se dijaki izobražujejo dvojezično, to je v slovenskem
in madžarskem jeziku.

Obrazložitev

2. Amandma k 47. členu

K drugemu odstavku 8. člena Predloga zakona o gimnazijah
za drugo obravnavo so bili vloženi amandmaji Vlade Republike Slovenije in Poslanske skupine narodnih skupnosti.
Noben amandma v Državnem zboru ni dobil potrebne podpore, hkrati pa sta bila v Predlogu zakona o poklicnem in
strokovnem izobraževanju k členu, ki ureja isto problematiko,
sprejeta amandmaja Matičnega odbora in Vlade Republike
Slovenije, ki se bistveno razlikujeta od določbe drugega
odstavka 8. člena Predloga zakona o gimnazijah.

Doda se nov drugi odstavek, ki se glasi:
»Ne glede na določbe drugega odstavka 15. člena se do
uveljavitve tretjega obdobja v osnovni šoli pri izbiri kandidatov upošteva učni uspeh v 6., 7. in 8. razredu.«.
Obrazložitev
V skladu s prehodnimi določbami Predloga zakona o osnovni
šoli bodo prvi učenci končali tretje obdobje šele leta 2001. V
tem prehodnem obdobju pa je potrebno opredeliti, da se
upošteva pri omejitvi vpisa učni uspeh v zadnjih treh razredih
osnovne šole.

Bistveni razlog, da predlaga Vlada Republike Slovenije
amandma k 8. členu, je uskladitev določb dveh zakonov s
področja srednjega šolstva (Zakon o gimnazijah in Zakon o
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Predlog zakona o

OSNOVNI

ŠOU

- EPA 934 - tretja obravnava

Vlada Republike je na 164. seji dne 12. oktobra 1995
določila besedilo:

Hkrati pošilja v obravnavo amandmaje Vlade Republike
Slovenije k predlogu zakona o osnovni šoli - tretja obravnava.

- PREDLOGA ZAKONA O OSNOVNI ŠOLI,
ki ga pošilja v tretjo obravnavo na podlagi sklepa 34. seje
Državnega zbora Republike Slovenije z dne 26/9-1995 in
195. člena poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije.

Vlada Repulbike 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:

V skladu s sklepom Državnega zbora Republike Slovenije
ob prvi obravnavi zakona, se k obrazložitvi zakona o
osnovni šoli kot priloga doda besedilo zakona, ki je bilo
redakcijsko popravljeno tako, da sta v besedilu dosledno
uporabljena oba spola.

- dr. Slavko GABERj 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.
- vzpodbujanje zavesti o integriteti posameznika,
- razvijanje zavesti o državni pripadnosti in narodni identiteti
in vedenja o zgodovini Slovenije in njeni kulturi,
- vzgajanje za obče kulturne in civilizacijske vrednote, ki
izvirajo iz evropske tradicije,
- vzgajanje za medsebojno strpnost, spoštovanje drugačnosti in sodelovanje z drugimi, spoštovanje človekovih pravic in
temeljnih svoboščin in s tem razvijanje sposobnosti za življenje v demokratični družbi,
- doseganje mednarodno primerljivih standardov znanja in
pridobivanje znanj za nadaljevanje šolanja,
- pridobivanje splošnih in uporabnih znanj, ki omogočajo
samostojno, učinkovito in ustvarjalno soočanje z družbenim
in 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
njihovimi sposobnostmi in zakonitostmi razvoja,
- razvijanje nadarjenosti in usposabljanje za doživljanje
umetniških del in za umetniško izražanje in
- oblikovanje in spodbujanje zdravega načina življenja
in odgovornega odnosa do naravnega okolja.

t. TEMELJNE DOLOČBE
1. člen
(vsebina zakona)
Ta zakon ureja osnovnošolsko izobraževanje, ki ga izvajajo
javne in zasebne osnovne šole ali se izvaja kot izobraževanje
na domu.
* 2. člen
(cilji izobraževanja)
Cilji osnovnošolskega izobraževanja so:
- zagotavljanje splošne izobrazbe vsemu prebivalstvu,
- vzpodbujanje skladnega, spoznavnega, čustvenega, duhovnega in socialnega razvoja posameznika,
- razvijanje pismenosti ter sposobnosti za razumevanje, sporočanje in izražanje v slovenskem jeziku, na območjih, ki so
opredeljena kot narodnostno mešana, pa tudi v italijanskem
oziroma madžarskem jeziku,

3. člen
(trajanje)

OPOZORILO!
Predmet obravnave in sprejemanja na Državnem zboru
je gradivo, v katerem je uporabljena enospolna oblika;
besedilo, v katerem je uporabljena dvospolna oblika je
le dodano k obrazložitvi predloga zakona.

Obvezno osnovnošolsko izobraževanje traja 9 let.
Z vstopom v 1. razred osnovne šole otrok pridobi status
učenca.
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Otroci s posebnimi potrebami po tem zakonu so otroci z
motnjami v duševnem razvoju, slepi in slabovidni otroci, gluhi
in naglušni otroci, otroci z govornimi motnjami, otroci z
ovirami pri gibanju oziroma gibalnimi motnjami, dolgotrajno
bolni otroci in 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.

Učenec zaključi osnovnošolsko izobraževanje, ko uspešno
konča deveti razred.
Učenec izpolni osnovnošolsko obveznost po devetih letih
izobraževanja.
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.

Osnovna šola mora za izvajanje osnovnošolskega programa
otrok s posebnimi potrebami zagotoviti koordinatorja za
vzgojo in izobraževanje otrok s posebnimi potrebami.
12. člen
(izobraževanje učencev s posebnimi potrebami)

5. člen
(pravica do izbire oblik izobraževanja)
Starši imajo pravico izbrati osnovnošolsko izobraževanje svojih otrok v javni ali zasebni šoli ali kot izobraževanje na domu.

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.

* 6. člen
(učni jezik)
Učni jezik v osnovni šoli je slovenski.

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.

Na narodno mešanih območjih, kjer živita italijanska oziroma
madžarska narodna skupnost, se v skladu s posebnim zakonom osnovnošolsko izobraževanje organizira in izvaja tudi
zgolj v italijanskem jeziku oziroma dvojezično, v slovenskem
in madžarskem jeziku.

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.

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.
7. člen
(varstvo pravic manjšin)

13. člen
(zdravstveno varstvo učencev)
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.

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

II. PROGRAM IN ORGANIZACIJA DELA V OSNOVNI ŠOLI

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

1.) Program osnovnošolskega izobraževanja

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.

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

14. člen
(program osnovne šole)

9. člen
(pravice romske skupnosti)

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

Osnovnošolsko izobraževanje pripadnikov romske skupnosti
v Republiki Sloveniji se izvaja v skladu s tem zakonom in
drugimi predpisi.

• 16. člen
(obvezni predmeti)
Osnovna šola mora za vse učence izvajati pouk iz naslednjih
obveznih predmetov: slovenskega jezika in italijanskega ali
madžarskega jezika na narodno mešanih območjih, tujega
jezika, zgodovine, zemljepisa, etike in družbe, matematike,
kemije, biologije, fizike, likovne vzgoje, glasbene vzgoje,
športne vzgoje, tehnične vzgoje in gospodinjstva.

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.

Obvezni predmeti se lahko povezujejo in združujejo v predmetna področja.

Za otroke iz prejšnjega odstavka se organizira pouk maternega jezika in kulture v skladu z mednarodnimi pogodbami.

* 17. člen
(izbirni predmeti)
Poleg obveznih predmetov mora osnovna šola za učence 7.,
8. in 9. razreda izvajati pouk iz izbirnih predmetov družboslovnohumanističnega sklopa in naravoslovno-tehničnega
sklopa.

* 11. člen
(otroci s posebnimi potrebami)
Otrokom s posebnimi potrebami morajo biti zagotovljeni
pogoji za njihovo vzgojo in izobraževanje.
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Šola izvaja pouk najmanj treh izbirnih predmetov iz posameznega sklopa. V okviru družboslovno-humanističnega sklopa
mora šola ponuditi pouk tujega jezika, ter nekonfesionalni
pouk o religijah in etiki.

27. člen (26. člen)
(druge dejavnosti)
Osnovna šola lahko organizira tudi druge dejavnosti, ki jih
določi z letnim delovnim načrtom.

Šole z enim ali dvema oddelkoma učencev v 7., 8. in 9. razredu
lahko izvajajo pouk dveh izbirnih predmetov iz posameznega
sklopa.

* 28. člen (27. člen)
(zasebne šole)

Učenec mora med izbirnimi predmeti izbrati 3 predmete, od
tega največ 2 predmeta iz posameznega sklopa.

Zasebna šola določi program osnovne šole v skladu s svojimi
akti.
Zasebna osnovna šola mora izvajati pouk iz naslednjih obveznih predmetov: slovenskega jezika in italijanskega oziroma
madžarskega jezika na narodno mešanih območjih, matematike, tujega jezika, zgodovine, etike in družbe, športne vzgoje,
vsaj enega naravoslovnega in enega družboslovnega predmeta in vsaj enega predmeta s področja umetnosti.

18. člen
(prilagojeni programi)
Za učence s posebnimi potrebami se lahko obvezni in izbirni
predmeti dolčijo s prilagojenimi izobraževalnimi programi ali
posebnim programom vzgoje in izobraževanja.

Zasebne šole, ki izvajajo program osnovne šole po posebnih
pedagoških načelih (Steiner, Decroly, Montessori ipd.), lahko
oblikujejo program osnovne šole ne glede na določbo prejšnjega odstavka tega člena v skladu s temi načeli.

19. člen
(oddelčna skupnost)
Pri urah oddelčne skupnosti učenci skupaj z razrednikom
obravnavajo vprašanja, povezana z delom in življenjem
učencev.

2.) Predmetnik in učni načrt

* 20. člen
(razširjeni program)

29. člen (28. člen)
(predmetnik in učni načrt)

Razširjeni program obsega podaljšano bivanje, jutranje varstvo, dodatni pouk, dopolnilni pouk in interesne dejavnosti ter
šolo v naravi.

S predmetnikom se določijo letno in tedensko število ur
pouka posameznih predmetov oziroma predmetnih področij,
število ur oddelčne skupnosti in minimalno število ur, potrebnih za uresničevanje učnega načrta.

21. člen
(podaljšano bivanje)

Z učnim načrtom se določijo vsebina predmetov ali predmetnih področij, standardi znanj in cilji pouka pri predmetih in
predmetnih področjih.

Osnovna šola organizira podaljšano bivanje za učence od
prvega do šestega razreda.

30. člen (29. člen)
(zasebne šole)

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.

Program zasebne osnovne šole mora pri predmetih iz drugega odstavka 28. člena tega zakona zagotavljati učencem
doseganje vsaj enakovrednega izobrazbenega standarda, kot
ga zagotavlja program javne osnovne šole.

V času podaljšanega bivanja se učenci učijo, opravljajo
domače naloge in druge obveznosti in sodelujejo pri kulturnih, športnih, umetniških in drugih dejavnostih.

3.) Načrtovanje dela v osnovni šoli

* 22. člen (21. a člen)
(jutranje varstvo)

* 31. člen (30. člen)
(letni delovni načrt)

Osnovna šola organizira jutranje varstvo učencev prvega razreda.

Z letnim delovnim načrtom se določijo vsebina, obseg in
razporeditev vzgojno-izobraževalnega in drugega dela v
skladu s predmetnikom in učnim načrtom in obseg, vsebina in
razporeditev interesnih in drugih dejavnosti, ki jih izvaja šola.
Določi se delo šolske svetovalne službe in drugih služb, delo
šolske knjižnice, aktivnosti, s katerimi se šola vključuje v
okolje, obseg dejavnosti, s katerimi šola zagotavlja zdrav
razvoj učencev, oblike sodelovanja s starši, strokovno izpopolnjevanje učiteljev in drugih delavcev, sodelovanje z visokošolskimi zavodi, ki izobražujejo učitelje, raziskovalnimi
institucijami, vzgojnimi posvetovalnicami oziroma svetovalnimi centri, sodelovanje z zunanjimi sodelavci in druge
naloge, potrebne za uresničitev programa osnovne šole.

23. člen (22. člen)
(dodatni pouk)
Dodatni pouk se organizira za učence, ki pri posameznih
predmetih presegajo določene standarde znanja.
24. člen (23. člen)
(dopolnilni pouk)
Dopolnilni pouk se organizira za učence, ki potrebujejo
pomoč pri učenju.

Letni delovni načrt sprejme svet osnovne šole v skladu z
zakonom in drugimi predpisi najkasneje do konca meseca
septembra v vsakem šolskem letu, pri čemer posebej preveri
finančno izvedljivost načrta.

25. člen (24. člen)
(interesne dejavnosti)
Za razvijanje različnih interesov učencev osnovna šola organizira interesne dejavnosti, ki jih določi z letnim delovnim
načrtom.

32. člen (31. člen)
(predstavitev šole)

• 26. člen (25. člen)
(prostovoljnost razširjenega programa za učence)

Osnovna šola mora učencem in staršem v posebni publikaciji
predstaviti pravice in dolžnosti učencev, značilnosti programa in organizacijo dela šole.

V podaljšano bivanje, dodatni in dopolnilni pouk, interesne
dejavnosti, ki jih organizira osnovna šola in v šolo v naravi, se
učenci vključujejo prostovoljno.

Obvezne dele publikacije določi minister, pristojen za šolstvo
(v nadaljnjem besedilu: minister).
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4.) Organizacija osnovnošolskega izobraževanja

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

33. člen (32. člen)
(vzgojno-izobraževalna obdobja)

V prvem obdobju osnovne šole poučuje učitelj razrednega
pouka.

Osnovnošolsko izobraževanje se deli na tri vzgojnoizobraževalna obdobja (v nadaljnjem besedilu: obdobja).

V prvem razredu osnovne šole hkrati poučujeta dva učitelja.
Kot drugi učitelj poučuje vzgojitelj predšolskih otrok. Vzgojitelj poučuje polovico ur pouka.

Prvo obdobje traja od 1. do 3. razreda.
Drugo obdobje traja od 4. do 6. razreda.
Tretje obdobje traja od 7. do 9. razreda.

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

S prilagojenimi izobraževalnimi programi in s posebnim programom vzgoje in izobraževanja se za učence s posebnimi
potrebami vzgojno-izobraževalna obdobja lahko določijo
tudi drugače.
34. člen (33. člen)

V drugem obdobju poučuje:
- v 4. razredu učitelj razrednega pouka, tuji jezik in vzgojne
predmete pa tudi predmetni učitelj, vendar ne več kot 2
predmeta,
- v 5. razredu učitelj razrednega pouka, tuji jezik in vzgojne
predmete pa tudi predmetni učitelj, vendar ne več kot 3
predmete,
- v 6. razredu učitelj predmetnega pouka, lahko pa tudi
učitelj razrednega pouka.
V tretjem obdobju osnovne šole poučujejo učitelji predmetnega pouka.

(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.
Izjemoma lahko pouk v posameznem tednu traja 6 dni, če je
tako določeno v letnem delovnem načrtu.

V oddelku, v katerega so vključeni učenci s posebnimi potrebami iz prvega odstavka 12. člena tega zakona, lahko poleg
učitelja sodeluje strokovni delavec s specialno pedagoško
izobrazbo.
V oddelkih podaljšanega bivanja izvajajo vzgojnoizobraževalno delo učitelji razrednega in predmetnega pouka,
vzgojitelji predšolskih otrok, defektologi, pedagogi, psihologi
in socialni pedagogi.

35. člen (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.

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.

Ura pouka traja praviloma 45 minut.
36. člen (35. člen)
(šolski koledar)

39. člen (38. člen)
(zasebne šole)
Določbe 33., 36., 37. in 38. člena, razen določbe osmega
odstavka 38. člena tega zakona, niso obvezne za zasebne
šole.

Razporeditev pouka, pouka proste dneve in trajanje ter razporeditev šolskih počitnic v šolskem letu določi minister s šolskim koledarjem.
37. člen (36. člen)
(razredi, oddelki, učne skupine)

5.) Organizacija pouka
* 40. člen (39. člen)
(nivojski pouk)

Osnovna šola izvaja vzgojno-izobraževalno delo po razredih,
v oddelkih in učnih skupinah.

V 1., 2. in 3. razredu učitelj pri pouku diferencira delo z učenci
glede na njihove zmožnosti (notranja diferenciacija).

Razred je vzgojno-izobraževalna celota, ki v skladu s predmetnikom in učnim načrtom obsega učno snov enega šolskega leta.

V 4., 5. in 6. razredu se delo pri pouku organizira kot temeljni
in nivojski pouk, pri čemer se lahko nivojski pouk organizira
le pri matematiki, slovenskem jeziku in tujem jeziku, in sicer
največ v obsegu 1/4 ur namenjenih tem predmetom (fleksibilna di-ferenciacija).

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.

Temeljni pouk poteka na eni ravni zahtevnosti, nivojski pouk
pa poteka na dveh ali več ravneh zahtevnosti.

Učenci enega ali več razredov ali oddelkov so pri vzgojnoizobraževalnem delu lahko razporejeni v učne skupine.

Učenci se razporedijo po ravneh zahtevnosti ob koncu 7.
razreda.
41. člen (40. člen)
(prehajanje med nivoji)

V 8. in 9. razredu pri slovenskem jeziku, matematiki in pri
tujem jeziku poteka nivojski pouk (zunanja diferenciacija)

Standarde in normative za oblikovanje oddelkov in učnih
skupin določi minister.
* 38. člen (37. člen)
(izvajanje vzgojno-izobraževalnega dela)

Učenec lahko ob zaključku ocenjevalnih obdobij po posvetovanju 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.
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42. člen (41. člen)
(prilagojeni programi)

zasebna osnovna šola s koncesijo v tem okolišu, pa je dolžna
na željo staršev otroka vpisati.

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

Med šolanjem lahko učenec prestopi na drugo osnovno šolo,
če ta šola s tem soglaša.
Če učenec želi prestopiti iz zasebne šole v javno šolo, ga je
javna šola v šolskem okolišu, v katerem učenec stalno prebiva, dolžna sprejeti.

Določbe 40. in 41. člena tega zakona se ne uporabljajo za
otroke s posebnimi potrebami, ki so usmerjeni v posebni
program vzgoje in izobraževanja.

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

43. člen (42. člen)
(zasebne iole)

49. člen (48. člen)
(učenci s posebnimi potrebami)

Določbe 40. in 41. člena tega zakona niso obvezne za zasebne
osnovne šole.

Starši imajo pravico otroka s posebnimi potrebami iz prvega
odstavka 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.

III. VPIS
44. člen (43. člen)
(vpis)
Osnovna šola vpisuje otroke v prvi razred v mesecu februarju
za naslednje šolsko leto.

IV. PRAVICE IN DOLŽNOSTI UČENCEV V OSNOVNI ŠOLI

45. člen (44. člen)
(pogoji za vpis)

50. člen (49. člen)
(obiskovanje pouka)

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

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

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.

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

* 46. člen (45. člen)
(ugotavljanje pripravljenosti)

* 51. člen (50. člen)
(vzporedno Izobraževanje, perspektivni športniki)

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

Učencem, ki se vzporedno izobražujejo v glasbenih, baletnih
in drugih šolah, ki izvajajo javno veljavne programe in perspektivnim športnikom se lahko prilagodi opravljanje obveznosti na način, ki ga določi minister.

Če starši predlagajo odložitev šolanja, ker menijo, da njihov
otrok ni pripravljen za vstop v šolo, oziroma če odložitev
šolanja predlaga zdravstvena služba, je ugotavljanje pripravljenosti otroka za vstop v šolo obvezno.

52. člen (51. člen)
(oprostitev)

Pripravljenost otroka za vstop v šolo ugotavlja komisija, ki jo
imenuje ravnatelj. Komisijo sestavljajo šolski zdravnik, psiholog, pedagog, vzgojitelj ali učitelj.

Učenec je iz zdravstvenih razlogov lahko oproščen sodelovanja pri posameznih oblikah vzgojno-izobraževalnega dela v
šoli.

O ugotovitvah komisije morajo biti starši obveščeni najmanj
tri mesece pred začetkom pouka.

53. člen (52. člen)
(izostanki)

Na odločitev komisije iz tretjega odstavka je možna pritožba
na komisijo, ki jo imenuje minister.

Starši morajo ob vsakem izostanku učenca šoli sporočiti
vzrok izostanka.

47. člen (46. člen)
(odložitev šolanja)

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.

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.

Ravnatelj lahko na željo staršev iz opravičljivih razlogov
dovoli učencu daljši izostanek od pouka.
54. člen (53. člen)
(prešolanje)

O odložitvi šolanja odloča komisija, ki jo imenuje ravnatelj.
Komisijo sestavljajo šolski zdravnik, psiholog, pedagog, vzgojitelj ali učitelj.

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

Na odločitev komisije iz prejšnjega odstavka je možna pritožba na komisijo, ki jo imenuje minister.

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.

* 48. člen (47. člen)
(šolski okoliš)

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

Starši imajo pravico vpisati otroka v javno osnovno šolo ali v
zasebno osnovno šolo s koncesijo v šolskem okolišu, v katerem otrok stalno prebiva, javna osnovna šola oziroma

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

60. člen (59. člen)
(zasebne šole)

Odločitev komisije je dokončna.

Določbe 58. in 59. člena tega zakona nista obvezni za zasebne
šole.

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

V. PREVERJANJE, OCENJEVANJE IN NAPREDOVANJE
UČENCEV

55. člen (54. člen)
(podaljšanje statusa učenca)

1.) Preverjanje in ocenjevanje
61. člen (60. člen)
(načini ocenjevanja)

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

Znanje učencev se v osnovni šoli ocenjuje opisno oziroma
številčno.

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.

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.

Učenec iz prvega odstavka tega člena obdrži status učenca
tudi, če nadaljuje šolanje kot odrasel.

V tretjem obdobju osnovne šole se učenčevo znanje ocenjuje
številčno.
62. člen (61. člen)
(obveščenost o oceni)

* 56. člen (55. člen)
(brezplačen prevoz)

Učitelj omogoči učencu sodelovanje pri načrtovanju preverjanja in ocenjevanja znanja.

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

Učenec mora biti seznanjen z oceno.

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

63. člen (62. člen)
(obveščanje o uspehu)
Osnovna šola ob koncu vsakega ocenjevalnega obdobja
starše pisno obvesti o učnem uspehu učenca.

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.

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

O načinu prevoza se osnovna šola dogovori s starši in lokalno
skupnostjo.

* 64. člen (63. člen)
(preverjanje znanja ob koncu obdobij)

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.

Ob koncu obdobij se znanje učencev obvezno preverja z
nacionalnimi preizkusi znanja, s katerimi se preverjajo minimalni standardi znanja učencev.

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

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

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

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

57. člen (65. člen)
(prehrana)

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

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

Ob koncu tretjega obdobja šola po standardiziranem
postopku v sodelovanju z zunanjimi ocenjevalci preverja znanje učencev iz slovenskega jezika, matematike, tujega jezika
in iz dveh obveznih predmetov (v nadaljnjem besedilu: zaključno preverjanje znanja).

58. člen (57. člen)
(pohvale In nagrade)
Učence, ki se odlikujejo s svojim znanjem ali drugim delom,
osnovna šola pohvali oziroma nagradi.

Dva obvezna predmeta, od katerih je eden naravoslovni, drugi
pa družboslovni, izbere učenec.

59. člen (58. člen)
(Izvršilni predpis o pravicah in dolžnostih učencev)

Ne glede na določbe drugega, tretjega in petega odstavka
tega člena se znanje učencev na narodno mešanih območjih
preverja:

Pravice in dolžnosti učencev, postopek uveljavljanja pravic,
nagrajevanje in izrekanje ukrepov za kršitve podrobneje
določi minister.
poročevalec, št. 45
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- ob koncu prvega obdobja iz slovenskega ali italijanskega
oziroma madžarskega jezika in matematike,
- ob koncu drugega obdobja iz slovenskega ali italijanskega
oziroma madžarskega jezika, matematike in tujega jezika,
- ob koncu tretjega obdobja iz slovenskega ali italijanskega
oziroma madžarskega jezika, matematike, tujega jezika in iz
dveh obveznih predmetov.

Če učenec popravnih izpitov ne opravi uspešno, ponavlja
razred.

*65. člen (63. a člen)
(najmanj preverjanja)

71. člen (69. člen)
(učenci s posebnimi potrebami)

Rezultati preverjanja znanja ob koncu obdobij se lahko uporabljajo samo za namen, ki ga določa zakon.

Določbi 69. in 70. člena tega zakona ne veljata za učence, ki
so vključeni v prilagojene izobraževalne programe ali v
posebni program vzgoje in izobraževanja, če je tako določeno
s temi programi.

Učenci 9. razreda lahko opravljajo popravni izpit tudi iz več
predmetov, iz katerih so ob koncu šolskega leta negativno
ocenjeni. Popravni izpit lahko opravljajo večkrat, najmanj
štirikrat v šolskem letu.

*66. člen (64. člen)
(organizacija preverjanja znanja)
Nacionalne preizkuse znanja pripravi Državni izpitni center.

72. člen (70. člen)
(uspešno dokončanje devetega razreda)

67. člen (65. člen)
(prilagojeni programi)

Učenec uspešno konča deveti razred, če ima pozitivne ocene
iz vseh predmetov devetega razreda in uspešno opravi zaključno preverjanje znanja.

S prilagojenimi izobraževalnimi programi in posebnim programom vzgoje in izobraževanja se lahko drugače določi
način ocenjevanja ter preverjanje znanja ob koncu obdobij.

Če prilagojeni izobraževalni program ne določa zaključnega
preverjanja znanja, učenci uspešno končajo izobraževanje po
teh programih, če imajo pozitivne ocene iz vseh predmetov 9.
razreda.

2.) Ugovor za oceno

Učenci s posebnimi potrebami, ki so usmerjeni v posebni
program vzgoje in izobraževanja, uspešno končajo izobraževanje na način kot je določeno s tem programom.

68. člen (66. člen)
(ugovor na oceno)
Če učenec in starši menijo, da je bil učenec ob koncu pouka v
šolskem letu ali pri zaključnem preverjanju znanja nepravilno
ocenjen, lahko starši v treh dneh po prejemu spričevala oziroma obvestila o doseženih ocenah na zaključnem preverjanju znanja pri ravnatelju vložijo obrazložen ugovor.

73. člen (71. člen)
(uspešno opravljeno zaključno preverjanje znanja)
Učenec uspešno opravi zaključno preverjanje znanja, če je
pozitivno ocenjen iz vseh predmetov, iz katerih opravlja zaključno preverjanje znanja.

Ravnatelj najpozneje v treh dneh po prejemu ugovora imenuje komisijo. Med člani komisije mora biti vsaj en član, ki ni
zaposlen v šoli.

Učenec, ki je pri enem izmed predmetov, iz katerih opravlja
zaključno preverjanje znanja, dosegel najmanj 80 odstotkov
točk, potrebnih za pozitivno oceno pri tem predmetu, je pri
tem predmetu pozitivno ocenjen, če:

Če komisija ugotovi, da je ocena učenca ob koncu pouka v
šolskem letu neustrezna, učenca ponovno oceni. Ocena
komisije je dokončna.

- ima pozitivne ocene iz vseh predmetov devetega razreda in
je vsaj pri enem izmed obvezanih ali izbirnih predmetov na
koncu devetega razreda dosegel najmanj oceno dobro ali
- je pri ostalih predmetih, iz katerih je opcavil zaključno
preverjanje znanja, pozitivno ocenjen in je vsaj pri enem
izmed teh predmetov dosegel najmanj oceno dobro.

Če komisija ugotovi, da je pri ocenjevanju na Zaključnem
preverjanju znanja prišlo do pisne ali računske napake oziroma napake v metodologiji ocenjevanja, se postopek ocenjevanja ponovi. Ocena komisije je dokončna.
f
3.) Napredovanje Iz razreda v razred

Učenec, ki je pri dveh izmed predmetov, iz katerih opravlja
zaključno preverjanje znanja, dosegel najmanj 90 odstotkov
točk, potrebnih za pozitivno oceno pri teh predmetih, je pri
teh predmetih pozitivno ocenjen, če:

69. člen (67. člen)
(napredovanje)
Učenci napredujejo v naslednji razred, če so ob koncu šolskega leta pozitivno ocenjeni iz vseh predmetov.

- ima pozitivne ocene iz vseh predmetov devetega razreda in
je vsaj pri dveh izmed obveznih ali izbirnih predmetov na
koncu devetega razreda dosegel najmanj oceno dobro ali
- je pri ostalih predmetih, iz katerih je opravil zaključno
preverjanje znanja, pozitivno ocenjen in je vsaj pri dveh izmed
teh predmetov dosegel najmanj oceno dobro.

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

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.

70. člen (68. člen)
(popravni izpit)

74. člen (72. člen)
(ponovno zaključno preverjanje znanja)

Učenci, ki so v 7. in 8. razredu ob koncu pouka v šolskem letu
negativno ocenjeni iz največ dveh predmetov, do konca šolskega leta opravljajo popravni izpit. Popravni izpit lahko
opravljajo največ dvakrat v šolskem letu.

Učenci imajo pravico do ponovnega zaključnega preverjanja
znanja.
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75. člen (73. člen)
(deseto leto izobraževanja)

opisnimi ocenami in učencem od 4. do 9. razreda spričevala s
številčnimi ocenami.

Učenci, ki niso uspešno opravili zaključnega preverjanja znanja, se lahko pred ponovnim zaključnim preverjanjem znanja
vključijo v deseto leto izobraževanja, ki ga organizira osnovna
šola sama ali v sodelovanju z drugimi osnovnimi šolami.

84. člen (82. člen)
(zaključno spričevalo)
Osnovna šola izda učencem, ki zaključijo osnovnošolsko izobraževanje, zaključna spričevala.

V deseto leto izobraževanja se lahko vključijo tudi učenci, ki
želijo izboljšati uspeh pri zaključnem preverjanju znanja.

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.

V izobraževanje po prejšnjem odstavku se lahko vključijo tudi
učenci, ki uspešno končajo osnovnošolsko izobraževanje po
programih, ki se izvajajo po posebnih pedagoških načelih
(Steiner, Decroly, Montessori ipd.).
76. člen (74. člen7
(izpit)

Učencem, ki so končali prilagojene izobraževalne programe
iz drugega odstavka 72. člena, se v zaključno spričevalo
vpišejo ocene iz 9. razreda.

Učenci, ki zaradi bolezni ali drugih utemeljenih razlogov ne
morejo obiskovati pouka, lahko do konca šolskega leta opravljajo izpite iz posameznih predmetov.

Učencem, ki so končali posebni program vzgoje in izobraževanja, se izda zaključno potrdilo o izpolnjeni osnovnošolski
obveznosti z opisno oceno dosežkov učenca.

O utemeljenosti razlogov iz prejšnjega odstavka odloča ravnatelj.
77. člen (75. člen)
(Izpitna komisija)

85. člen (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.

Popravni izpit in razredni izpit opravlja učenec pred izpitno
komisijo.

86. člen (84. člen)
(izvršilni predpis o šolski dokumentaciji)

78. člen (76. člen)
(oprostitev)

Vsebino in obliko spričeval in drugih listin predpiše minister.

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

87. člen (85. člen)
(potrdilo, izdano v upravnem postopku)

79. člen (77. člen7
(hitrejše napredovanje)

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.

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.

VII. IZOBRAŽEVANJE NA DOMU
88. člen (86. člen)
(pravica do izobraževanja na domu)
Starši imajo pravico organizirati osnovnošolsko izobraževanje svojih otrok na domu.

80. člen (78. člen)
(izvršilni predpis o ocenjevanju in napredovanju učencev)

89. člen (87. člen)
(uveljavitev pravice do izobraževanja na domu)

Podrobnejše določbe o preverjanju in ocenjevanju znanja in
napredovanju učencev iz razreda v razred izda minister.

Starši morajo najmanj tri mesece pred pričetkom šolskega
leta o izobraževanju na domu pisno obvestiti osnovno šolo, v
kateri je otrok vpisan.

81. člen (79. člen)
(zasebne šole)

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).

Določbe 61. do 63. člena, 69. in 70. člena ter 76. do 80. člena
tega zakona niso obvezne za zasebne osnovne šole.
VI. SPRIČEVALA
82. člen (80. člen)
(spričevalo)

Osnovna šola vodi dokumentacijo o izobraževanju učenca na
domu.
90. člen (88. člen)
(preverjanje znanja)

Osnovna šola izda učencu spričevalo ob koncu vsakega
razreda. Spričevalo je javna listina.

Z izobraževanjem na domu mora učenec pridobiti vsaj enakovreden izobrazbeni standard, kot ga zagotavlja obvezni program javne šole.

Učencem, ki so vključeni v posebni program vzgoje in izobraževanja, se ob koncu šolskega leta izda potrdilo z opisno
oceno napredka učenca po posameznih področjih.

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.

83. člen (81. člen)
(vsebina spričeval)
Osnovna šola izda učencem od 1. do 3. razreda spričevala z
poročevalec, št. 45
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95. člen (93. člen)
(vrsta zbirk podatkov)

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.

Osnovna šola vodi naslednje zbirke podatkov:
1. zbirko podatkov o učencih, vpisanih v osnovno šolo, in
njihovih starših,
2. zbirko podatkov o napredovanju učencev, izdanih spričevalih in drugih listinah,
3. zbirko podatkov o gibalnih sposobnostih in morfoloških
značilnostih učencev,
4. zbirko podatkov o učencih, ki potrebujejo pomoč oziroma
svetovanje.

V prvih treh razredih se preverja znanje iz maternega 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 28. člena tega zakona.

Zbirka podatkov iz 1. točke tega člena obsega:

Če učenec ne doseže standarda znanja za posamezni razred,
ima pravico do ponovnega preverjanja znanja pred pričetkom
naslednjega šolskega leta.

- podatke o učencu: ime in priimek, spol, datum, kraj in
državo rojstva, prebivališče in državljanstvo, zdravstvene
posebnosti, katerih poznavanje je nujno za učenčevo varnost
in za delo z učencem,
- podatke o starših: ime in priimek, naslov prebivališča,
telefonska številka, na katero je mogoče posredovati nujna
sporočila v času, ko je učenec v šoli.

Če učenec ponovnega preverjanja znanja ne opravi uspešno,
mora v naslednjem šolskem letu nadaljevati osnovnošolsko
izobraževanje v javni ali zasebni osnovni šoli.
91. člen (89. člen)
(preverjanje znanja ob koncu obdobij)

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.

Za preverjanje znanja ob koncu obdobij se uporablja določba
64. člena tega zakona.

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.

Za učence s posebnimi potrebami, ki se izobražujejo na domu
po prilagojenih izobraževalnih programih in po posebnem
programu vzgoje in izobraževanja, se za preverjanje znanja
ob koncu obdobij uporablja določba 67. člena tega zakona.
92. člen (90. člen)
(spričevalo o izobraževanju na domu)

Osebni podatki iz 3. točke tega člena se zbirajo v soglasju s
starši oziroma skrbniki učencev.

Osnovna šola, na katero je učenec vpisan, izda učencu spričevalo o izobraževanju na domu. Spričevalo o izobraževanju na
domu je javna listina.

Zbirka podatkov iz 4. točke tega člena poleg podatkov iz 1. in
2. točke tega člena obsega:

Pri izdajanju spričeval o izobraževanju na domu se uporabljajo določbe od 83. do 87. člena tega zakona.

- 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.

Za učence s posebnimi potrebami, ki se izobražujejo na domu
po prilagojenih izobraževalnih programih ali po posebnem
programu vzgoje in izobraževanja, se pri izdajanju spričeval
uporabljajo določbe drugega odstavka 82. člena tega zakona
ter tretjega in četrtega odstavka 84. člena tega zakona.
VIII. IZOBRAŽEVANJE ODRASLIH

Osebni podatki iz 4. točke se zbirajo v soglasju s starši
učencev, razen v primeru, ko je učenec v družini ogrožen in
ga je potrebno zavarovati.

93. člen (91. člen)
(izobraževanje odraslih)

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.

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

96. člen (94. člen)
(način zbiranja podatkov)

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

Osnovna šola zbira podatke iz 1.,2.,3. in 4. točke prejšnjega
člena neposredno od posameznikov, na katere se podatki
nanašajo.

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

97. člen (95. člen)
(namen in uporaba zbirk podatkov)

IX. ZBIRANJE IN VARSTVO OSEBNIH PODATKOV

Osebni podatki učencev iz zbirk podatkov iz 95. člena se
zbirajo, obdelujejo, shranjujejo in uporabljajo za potrebe
obveznega izobraževanja in posredujejo ministrstvu, pristojnemu za šolstvo, za izvajanje z zakonom določenih nalog.

94. člen (92. člen)
(uporaba predpisov o varstvu osebnih podatkov)
Osnovna šola zbira, obdeluje, shranjuje, posreduje in uporablja podatke, vsebovane v zbirkah podatkov, ki jih vodi v skladu
s predpisi o varstvu osebnih podatkov, če s tem zakonom ni
drugače določeno.

Za potrebe znanstveno-raziskovalnega dela in pri izdelavi
statističnih analiz se smejo osebni podatki uporabljati in
objavljati tako, da identiteta učenca ni razvidna.
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98. člen (96. člen)
(shranjevanje zbirk podatkov)

nja, potrebnega za izvajanje programa osnovne šole po tem
zakonu, minister po predhodnem mnenju Sveta za visoko
šolstvo Republike Slovenije.

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.

Vključevanje v program za izpopolnjevanje se prične zagotavljati v okviru nenehnega strokovnega izobraževanja in usposabljanja učiteljev najkasneje v šestih mesecih po uveljavitvi
tega zakona.
* 104. člen (102. člen)
(predmetnik In učni načrt)

99. člen (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.

Predmetnik in učni načrt v skladu s tem zakonom določi
pristojni organ najkasneje do 1. 9. 1997.
* 105. člen (103. člen)
(postopno izvajanje programa)

X. NADZOR

Izvajanje programa osnovne šole po tem zakonu se uvaja
postopoma.

100. člen (98. člen)
(nadzor)

V šolskih letih 1998/1999, 1999/2000 in 2000/2001 se lahko
uvede na osnovnih šolah, ki imajo dovolj prijavljenih učencev
in izpolnjujejo kadrovske, prostorske in druge pogoje in imajo
za izvajanje programa dovoljenje ministra.

Nadzor nad zakonitostjo dela osnovne šole in nadzor nad
izvajanjem vzgojno-izobraževalnega dela se opravlja v
skladu z zakonom o šolski inšpekciji.

Pogoje iz prejšnjega odstavka tega člena, postopek ugotavljanja izpolnjevanja pogojev in izdaje dovoljenja določi minister
najkasneje do 1. 9. 1997.

XI. KAZENSKE DOLOČBE
* 101. člen (99. člen)
(odgovorna oseba)

Do začetka šolskega leta 2001/2002 morajo država in lokalne
skupnosti zagotoviti pogoje za izvajanje osnovnošolskega
izobraževanja po tem zakonu na vseh osnovnih šolah v državi.

Z denarno kaznijo najmanj 50.000 tolarjev se za prekršek
kaznuje odgovorna oseba osnovne šole, če:

* 106. člen (104. člen)
(prostovoljen vpis)

- ne izvaja vzgojno-izobraževalnega dela v obsegu, ki ga
določa predmetnik in učni načrt (29. in 30. člen tega zakona),
- ne izvaja vzgojno-izobraževalnega dela po letnem delovnem načrtu (31. člen tega zakona),
- 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
potrebami iz prvega odstavka 12. člena tega zakona, kot je
določeno v odločbi o usmeritvi (48. in 49. člen tega zakona),
- za nedoločen čas zaposli strokovnega delavca, ki ne izpolnjuje pogojev,
- ne vodi predpisanih zbirk podatkov (95. člen tega zakona).

Starši lahko vpišejo otroke, ki bodo v koledarskih letih 1998,
1999 in 2000 dopolnili 6 let, v 1. razred osnovne šole po tem
zakonu prostovoljno.
Starši lahko vpišejo otroka po prejšnjem odstavku v skladu
z 48. členom tega zakona.
* 107. člen (105. člen)
(izvajanje pouka za učence 6. razreda)
V šolskih letih 1998/1999, 1999/2000 in 2000/2001 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.

* 102. člen (100. člen)
(stari!)

V šolskem letu 2001/2002 se prične izvajati program iz prejšnjega odstavka za vse učence v državi, ki so vpisani v 6. razred
osnovne šole.

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 s 45. in 49.
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
(4. člen tega zakona).

108. člen (106. člen)
(zaključno preverjanje znanja)
Za učence iz drugega odstavka 105. člena tega zakona se na
koncu 5. razreda opravi preverjanje znanja v skladu s tretjim
odstavkom 64. člena tega zakona.
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.

XII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
103. člen (101. člen)
(Izpopolnjevanje znanja)

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

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.

109. člen (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.

Če ni ustreznega visokošolskega programa za izpopolnjevanje iz prejšnjega odstavka, določi program za pridobitev znaporočevalec, št. 45
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110. člen (108. člen)
(podzakonski predpisi)

(Ur. i SRS° št°20/80)'Venih

Podzakonske predpise po tem zakonu sprejme minister v
enem letu po uveljavitvi tega zakona.
Do uveljavitve predpisov iz prejšnjega odstavka se uporabljajo do sedaj veljavni izvršilni predpisi, razen določb, ki so v
nasprotju s tem zakonom in sicer:
- Pravilnik o šolskem koledarju za osnovne šole (Ur. I SRS
št. 20/80, 24/81, 24/83, 36/85, 36/86, Ur. I. RS, št. 22/90 24/91 -i
in 36/93),
- Pravilnik o ocenjevanju in napredovanju učencev v osnovni
šoli (Ur. I. SRS, št. 20/80, 1/82 in 38/89),
- Pravilnik o pedagoški dokumentaciji v osnovni šoli (Ur I
SRS, št. 20/80, 16/82, 7/87 in Ur. I. RS, št. 44/92),
- Pravilnik o dokumentaciji za nostrifikacijo v tujini pridobljenih šolskih spričeval (Ur. I. SRS, št. 34/84 in 36/84),
- Pravilnik o stalnem izobraževanju in izpopolnjevanju delav-
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111. člen (109. člen)
(predpisi, ki prenehajo veljati)
Z uveljavitvijo tega zakona preneha veljati Zakon o osnovni
šoli (Ur. I. SRS, št. 5/80, 29/86 in 31/86).
112. člen (110. člen)
(veljavnost zakona)
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu
Republike Slovenije.

poročevalec, št. 4$

OBRAZLOŽITEV
V predlogu zakona za tretjo obravnavo je Vlada RS vključila
amandmaje, ki jih je sprejel Državni zbor RS v drugi obravnavi
omenjenega zakona. To so amandmaji k 2.. 6., 11., 16., 17.,
20., 25., 27., 30., 37., 39., 45., 47., 50., 55., 63., 64., 81., 99., 100.,
102., 103., 104., in 105. členu. Zaradi preglednosti so členi z
vključenimi amandmaji označeni z ', v oklepaju pa so navedene številke členov iz druge obravnave.

a členom, ki postane 64. člen, preštevilčeni členi zakona, ki
sledijo temu členu.
V predlog zakona so vneseni tudi lektorski popravki besedila.
V skladu s sklepom Državnega zbora Republike Slovenije ob
prvi obravnavi zakona je k predlogu zakona za tretjo obravnavo dodano tudi besedilo zakona, ki je redakcijsko popravljeno tako, da sta dosledno uporabljena oba spola.

Besedilo predloga zakona za tretjo obravnavo je pravno tehnično izboljšano na podlagi amandmajev, sprejetih v drugi
obravnavi. Za novim 21. a členom, ki postane 22. člen, pa so
členi od člena 22 dalje preštevilčeni. Prav tako so za novim 63.

Glede na sprejete amandmaje v drugi obravnavi Vlada RS
predlaga tudi amandmaje k predlogu zakona za tretjo obravnavo.

I. TEMELJNE DOLOČBE

Učenec oziroma učenka zaključi osnovnošolsko izobraževanje, ko uspešno končata deveti razred.

1. člen
(vsebina zakona)

Učenec oziroma učenka izpolni osnovnošolsko obveznost po
devetih letih izobraževanja.

Ta zakon ureja osnovnošolsko izobraževanje, ki ga izvajajo
javne in zasebne osnovne šole ali se izvaja kot izobraževanje
na domu.

4. člen
(izpolnitev osnovnošolske obveznosti)
Starši, skrbnik oziroma skrbnica ter druge osebe, pri katerih
je otrok v oskrbi (v nadaljnjem besedilu: starši), morajo zagotoviti, da njihov otrok izpolni osnovnošolsko obveznost.

2. člen
(cilji izobraževanja)

5. člen
(pravica do izbire oblik Izobraževanja)

Cilji osnovnošolskega izobraževanja so:
- zagotavljanje splošne izobrazbe vsemu prebivalstvu;
- vzpodbujanje skladnega, spoznavnega, čustvenega, duhovnega in socialnega razvoja posameznika in posameznice;
- razvijanje pismenosti ter sposobnosti za razumevanje, sporočanje in izražanje v slovenskem jeziku, na območjih, ki so
opredeljena kot narodnostno mešana, pa tudi v italijanskem
oziroma madžarskem jeziku;
- vzpodbujanje zavesti o integriteti posameznika in posameznice;
- razvijanje zavesti o državni pripadnosti in narodni identiteti
in vedenja o zgodovini Slovenije in njeni kulturi;
- vzgajanje za obče kulturne in civilizacijske vrednote, ki
izvirajo iz evropske tradicije;
- vzgajanje za medsebojno strpnost, spoštovanje drugačnosti in sodelovanje z drugimi, spoštovanje človekovih pravic in
temeljnih svoboščin in s tem razvijanje sposobnosti za življenje v demokratični družbi;
- doseganje mednarodno primerljivih standardov znanja in
pridobivanje znanj za nadaljevanje šolanja;
- pridobivanje splošnih in uporabnih znanj, ki omogočajo
samostojno, učinkovito in ustvarjalno soočanje z družbenim
in 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 in učenk v
skladu z njihovimi sposobnostmi in zakonitostmi razvoja;
- razvijanje nadarjenosti in usposabljanje za doživljanje
umetniških del in za umetniško izražanje;
- oblikovanje in spodbujanje zdravega načina življenja in
odgovornega odnosa do naravnega okolja.

Starši imajo pravico izbrati osnovnošolsko izobraževanje svojih otrok v javni ali zasebni šoli ali kot izobraževanje na domu.
6. člen
(učni jezik)
Učni jezik v osnovni šoli je slovenski.
Na narodno mešanih območjih, kjer živita italijanska oziroma
madžarska narodna skupnost, se v skladu s posebnim zakonom osnovnošolsko izobraževanje organizira in izvaja tudi
zgolj v italijanskem jeziku oziroma dvojezično, v slovenskem
in madžarskem jeziku.
V osnovnih šolah na območjih, kjer prebivajo pripadniki in
pripadnice slovenskega naroda ter italijanske narodne skupnosti in so opredeljena kot narodno mešana območja, se
učenci in učenke v šolah s slovenskim učnim jezikom
obvezno učijo italijanski jezik, v šolah z italijanskim učnim
jezikom pa obvezno slovenski jezik.
7. člen
(varstvo pravic manjšin)
Varstvo posebnih pravic italijanske in madžarske narodne
skupnosti na področju osnovnošolskega izobraževanja ureja
zakon.

8. člen
(dopolnilno izobraževanje)

3. člen
(trajanje)

Za slovenske izseljenske in zdomske otroke se v državah, kjer
prebivajo, v skladu z mednarodnimi pogodbami organizira
pouk maternega jezika in kulture.

Obvezno osnovnošolsko izobraževanje traja 9 let.
Z vstopom v 1. razred osnovne šole otrok pridobi status
učenca oziroma učenke.
poročevalec, it. 45

Za otroke Slovenskih državljanov in državljank, ki prebivajo v
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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.

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

9. člen
(pravice romske skupnosti)

15. člen
(obvezni program)

Osnovnošolsko izobraževanje otrok pripadnikov in pripadnic
romske skupnosti v Republiki Sloveniji se izvaja v skladu s
tem zakonom in drugimi predpisi.

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

10. člen
(tuji državljani in državljanke)

16. člen
(obvezni predmeti)

Otroci s tujim državljanstvom oziroma brez državljanstva, ki
prebivajo v Republiki Sloveniji, imajo pravico do obveznega
osnovnošolskega izobraževanja pod enakimi pogoji kot
otroci z državljanstvom Republike Slovenije.
Za otroke iz prejšnjega odstavka se organizira pouk maternega jezika in kulture v skladu z mednarodnimi pogodbami.

Osnovna šola mora za vse učenke in učence izvajati pouk iz
naslednjih obveznih predmetov: slovenskega jezika in italijanskega ali madžarskega jezika na narodno mešanih območjih,
tujega jezika, zgodovine, zemljepisa, etike in družbe, matematike, kemije, biologije, fizike, likovne vzgoje, glasbene vzgoje,
športne vzgoje, tehnične vzgoje in gospodinjstva.

11. člen
(otroci s posebnimi potrebami)

Obvezni predmeti se lahko povezujejo in združujejo v predmetna področja.

Otrokom s posebnimi potrebami morajo biti zagotovljeni
pogoji za njihovo vzgojo in izobraževanje.

17. člen
(izbirni predmeti)

Otroci s posebnimi potrebami po tem zakonu so otroci z
motnjami v duševnem razvoju, slepi in slabovidni otroci, gluhi
in naglušni otroci, otroci z govornimi motnjami, otroci z
ovirami pri gibanju oziroma gibalnimi motnjami, dolgotrajno
bolni otroci in 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 učenke in učenci z učnimi težavami in posebej nadarjeni
učenci in učenke.

Poleg obveznih predmetov mora osnovna šola za učenke in
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, ter nekonfesionalni
pouk o religiji in etiki.
Šole z enim ali dvema oddelkoma lahko v 7., 8. in 9. razredu
izvajajo pouk dveh izbirnih predmetov iz posameznega
sklopa.

Osnovna šola mora za izvajanje osnovnošolskega programa
otrok s posebnimi potrebami zagotoviti koordinatorja ali
koordinatorico za vzgojo in izobraževanje otrok s posebnimi
potrebami.

Učenec oziroma učenka mora med izbirnimi predmeti izbrati
3 predmete, od tega največ 2 predmeta iz posameznega
sklopa.

12. člen
(izobraževanje učenk in učencev s posebnimi potrebami)

18. člen
(prilagojeni programi)

Učenke in 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 ip drugimi predpisi.

Za učence in učenke s posebnimi potrebami se lahko obvezni
in izbirni predmeti določijo s prilagojenimi izobraževalnimi
programi ali posebnim programom vzgoje in izobraževanja.
19. člen
(oddelčna skupnost)

Izobraževanje učenk in 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.

Pri urah oddelčne skupnosti učenke in učenci skupaj z
razrednikom oziroma razredničarko obravnavajo vprašanja,
povezana z delom in življenjem učenk in učencev.

Izobraževanje posebej nadarjenih učenk in 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.

20. člen
(razširjeni program)
Razširjeni program obsega podaljšano bivanje, jutranje varstvo, dodatni pouk, dopolnilni pouk in interesne dejavnosti ter
šolo v naravi.

13. člen
(zdravstveno varstvo)
*
Osnovna šola mora sodelovati z zdravstvenimi zavodi pri
izvajanju zdravstvenega varstva učenk in učencev, zlasti pri
izvedbi obveznih zdravniških pregledov za otroke, vpisane v
prvi razred, rednih sistematičnih zdravstvenih pregledov v
času šolanja in cepljenj.

21. člen
(podaljšano bivanje)
Osnovna šola organizira podaljšano bivanje za učence in
učenke od prvega do šestega razreda.

II. PROGRAM IN ORGANIZACIJA DELA V OSNOVNI ŠOLI

Za učence in učenke 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.

1.) Program osnovnošolskega Izobraževanja
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gega odstavka 27. člena tega zakona zagotavljati učenkam in
učencem doseganje vsaj enakovrednega izobrazbenega standarda, kot ga zagotavlja program javne osnovne šole.

V času podaljšanega bivanja se učenke in učenci učijo, opravljajo domače naloge in druge obveznosti in sodelujejo pri
kulturnih, športnih, umetniških in drugih dejavnostih.

3.) Načrtovanje dela v osnovni šoli

22. člen
(jutranje varstvo)

31. člen
(letni delovni načrt)

Osnovna šola organizira jutranje varstvo učenk in učencev
prvega razreda.
23. člen
(dodatni pouk)

Z letnim delovnim načrtom se določijo vsebina, obseg in
razporeditev vzgojno-izobraževalnega in drugega dela v
skladu s predmetnikom in učnim načrtom in obseg, vsebina in
razporeditev interesnih in drugih dejavnosti, ki jih izvaja šola.
Določi se delo šolske svetovalne službe in drugih služb, delo
šolske knjižnice, aktivnosti, s katerimi se šola vključuje v
okolje, obseg dejavnosti, s katerimi šola zagotavlja zdrav
razvoj učencev in učenk, oblike sodelovanja s starši, strokovno izpopolnjevanje učiteljev, učiteljic in drugih delavcev in
delavk, sodelovanje z visokošolskimi zavodi, ki izobražujejo
učitelje in učiteljice, raziskovalnimi inštitucijami, vzgojnimi
posvetovalnicami oziroma svetovalnimi centri, sodelovanje z
zunanjimi sodelavci in sodelavkami ter druge naloge,
potrebne za uresničitev programa osnovne šole.

Dodatni pouk se organizira za učenke in učence, ki pri posameznih predmetih presegajo določene standarde znanja.
24. člen
(dopolnilni pouk)
Dopolnilni pouk se organizira za učenke in učence, ki potrebujejo pomoč pri učenju.
25. člen
(interesne dejavnosti)
Za razvijanje različnih interesov učencev in učenk osnovna
šola organizira interesne dejavnosti, ki jih določi z letnim
delovnim načrtom.

Letni delovni načrt sprejme svet osnovne šole v skladu z
zakonom in drugimi predpisi najkasneje do konca meseca
septembra v vsakem šolskem letu, pri čemer posebej preveri
finančno izvedljivost načrta.

26. člen
(prostovoljnost razširjenega programa)

32. člen
(predstavitev šole)

Vključevanje v podaljšano bivanje, dodatni in dopolnilni pouk
ter interesne dejavnosti, ki jih organizira osnovna šola, in v
šolo v naravi, je prostovoljno.

Osnovna šola mora učenkam, učencem in staršem v posebni
publikaciji predstaviti pravice in dolžnosti učenk in učencev,
značilnosti programa in organizacijo dela šole.

27. člen
(druge dejavnosti)

Obvezne dele publikacije določi ministrica oziroma minister,
pristojen za šolstvo (v nadaljnjem besedilu: minister oziroma
ministrica).

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

4.) Organizacija osnovnošolskega izobraževanja

28. člen
(zasebne šole)

33. člen
(vzgojno-izobraževalna obdobja)

Zasebna šola določi program osnovne šole v skladu s svojimi
akti.

Osnovnošolsko izobraževanje se deli na tri vzgojno-izobraževalna obdobja (v nadaljnjem besedilu: obdobja).

Zasebna osnovna šola mora izvajati pouk iz naslednjih obveznih predmetov: slovenskega jezika in italijanskega oziroma
madžarskega jezika na narodno mešanih območjih, matematike, tujega jezika, zgodovine, etike in družbe, športne vzgoje,
vsaj enega naravoslovnega in enega družboslovnega predmeta in vsaj enega predmeta s področja umetnosti.

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 učenke in učence s
posebnimi potrebami vzgojno-izobraževalna obdobja lahko
določijo tudi drugače.

Zasebne šole, ki izvajajo program osnovne šole po posebnih
pedagoških načelih (Steiner, Decroly, Montessori ipd ), lahko
oblikujejo program osnovne šole ne glede na določbo prejšnjega odstavka tega člena v skladu s temi načeli.

34. člen
(šolsko leto

2.) Predmetnik in učni načrt

Šolsko leto se začne 1. septembra in konča 31. avgusta.

29. člen
(predmetnik in učni načrt)

Šolsko leto se deli na ocenjevalna obdobja.
Pouk v šolskem letu traja največ 38 tednov po 5 dni v tednu.
Izjemoma lahko pouk v posameznem tednu traja 6 dni, če je
tako določeno v letnem delovnem načrtu.

S predmetnikom se določi letno in tedensko število ur pouka
posameznih predmetov oziroma predmetnih področij, število
ur oddelčne skupnosti in minimalno število ur, potrebnih za
uresničevanje učnega načrta.

35. člen
(tedenska obveznost)

Z učnim načrtom se določijo vsebina predmetov ali predmetnih področij, standardi znanj in cilji pouka pri predmetih in
predmetnih področjih.

Tedenska obveznost učenk in 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.

30. člen
(zasebne šole)
Program zasebne osnovne šole mora pri predmetih iz druporočevalec, št. 45

Ura pouka traja praviloma 45 minut.
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36. člen
(šolski koledar)

V oddelkih podaljšanega bivanja lahko izvaja vzgojno-izobraževalno delo vsak, ki izpolnjuje pogoje za strokovnega
delavca oziroma delavko šole.

Razporeditev pouka, pouka proste dneve in trajanje ter razporeditev šolskih počitnic v šolskem letu določi minister oziroma ministrica s šolskim koledarjem.

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

37. člen
(razredi, oddelki, učne skupine)

• 39. člen
(zasebne šole)

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.

Določbe 32., 35., 36. in 37. člena, razen določbe osmega
odstavka 37. člena tega zakona, niso obvezne za zasebne
šole.
5.) Organizacija pouka

Učenci in učenke posameznega razreda so razporejeni v
oddelke.

40. člen
(nivojski pouk)

Izjemoma so zaradi majhnega števila učenke in učenci dveh
ali več razredov lahko razporejeni v en kombiniran oddelek.

V 1., 2. in 3. razredu učitelj oziroma učiteljica pri pouku
diferencira delo z učenci in učenkami glede na njihove zmožnosti (notranja diferenciacija).

Če zaradi majhnega števila učenk in 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.

V 4., 5. in 6. razredu se delo pri pouku organizira kot temeljni
in nivojski pouk, pri čemer se lahko nivojski pouk organizira
le pri matematiki, slovenskem jeziku in tujem jeziku, in sicer
največ v obsegu 1/4 ur namenjenih tem predmetom (fleksibilna diferenciacija).

Učenci in učenke enega ali več razredov ali oddelkov so pri
vzgojno-izobraževalnem delu lahko razporejeni v učne skupine.

Temeljni pouk poteka na eni ravni zahtevnosti, nivojski pouk
pa poteka na dveh ali več ravneh zahtevnosti.

Standarde in normative za oblikovanje oddelkov in učnih
skupin določi minister oziroma ministrica.

V 7., 8. in 8. razredu pri slovenskem jeziku, matematiki in pri
tujem jeziku poteka nivojski pouk (zunanja diferenciacija).

38. člen
(izvajanje vzgojno—izobraževalnega dela)

Učenci in učenke se razporedijo po ravneh zahtevnosti ob
koncu 7. razreda.

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

41. člen
(prehajanje med nivoji)

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

Učenci in učenke lahko ob zaključku ocenjevalnih obdobij po
posvetovanju s starši, učitelji in učiteljicami ter šolsko svetovalno službo spremenijo raven zahtevnosti.

V prvem obdobju osnovne šole poučuje učitelj ali učiteljica
razrednega pouka.

V 9. razredu lahko učenci in učenke spremenijo raven zahtevnosti na podlagi ocen.

V prvem razredu osnovne šole hkrati poučujeta dva učitelja
oziroma učiteljici ali učitelj in učiteljica. Kot drugi učitelj
oziroma učiteljica poučuje vzgojitelj oziroma vzgojiteljica
predšolskih otrok. Vzgojitelj oziroma vzgojiteljica poučuje
polovico ur pouka.

42. člen
(prilagojeni programi)
Nivojski pouk in prehajanje med nivoji se za učence in .
učenke, ki so vključeni v prilagojene izobraževalne programe,
lahko določi s temi programi.

Pri pouku vzgojnih predmetov lahko skupaj z učiteljem oziroma učiteljico razrednega pouka sodeluje tudi učitelj oziroma učiteljica predmetnega pouka.

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

V drugem obdobju poučuje:

43. člen
(zasebne šole)

- v 4. razredu učitelj oziroma učiteljica razrednega pouka, tuji
jezik in vzgojne predmete pa tudi predmetni učitelj oziroma
učiteljica, vendar ne več kot 2 predmeta;
- v 5. razredu učitelj oziroma učiteljica razrednega pouka, tuji
jezik in vzgojne predmete pa tudi predmetni učitelj oziroma
učiteljica, vendar ne več kot 3 predmete;
- v 6. razredu učitelj oziroma učiteljica predmetnega pouka,
lahko pa tudi učitelj oziroma učiteljica razrednega pouka.

Določbe 39. in 40. člena tega zakona niso obvezne za zasebne
osnovne šole.
III. VPIS
44. člen
(vpis)

V tretjem obdobju osnovne šole poučujejo učitelji in učiteljice
predmetnega pouka.

Osnovna šola vpisuje otroke v prvi razred v mesecu februarju
za naslednje šolsko leto.

V oddelku, v katerega so vključeni učenci in učenke s posebnimi potrebami iz prvega odstavka 12. člena tega zakona,
lahko poleg učitelja oziroma učiteljice sodeluje strokovni
delavec oziroma delavka s specialno pedagoško izobrazbo.

45. člen
(pogoji za vpis)
Starši morajo v prvi razred osnovne šole vpisati otroke, ki
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bodo v koledarskem letu, v katerem bodo začeli obiskovati
šolo, dopolnili starost 6 let.

IV. PRAVICE IN DOLŽNOSTI UČENK IN UČENCEV V
OSNOVNI ŠOLI

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.

50. člen
(obiskovanje pouka)
Učenci in učenke imajo pravico obiskovati pouk in se udeleževati dejavnosti, ki jih organizira osnovna šola.

46. člen
(ugotavljanje pripravljenosti)

Učenci in učenke morajo redno obiskovati pouk v okviru
obveznega programa in izpolnjevati obveznosti in naloge,
določene z akti osnovne šole.

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

51. člen
(vzporedno izobraževanje, perspektivni športniki in športnice)

Če starši predlagajo odložitev šolanja, ker menijo, da njihov
otrok ni pripravljen za vstop v šolo, oziroma če odložitev
šolanja predlaga zdravstvena služba, je ugotavljanje pripravljenosti otroka za vstop v šolo obvezno.

Učencem in učenkam, ki se vzporedno izobražujejo v glasbenih, baletnih in drugih šolah, ki izvajajo javno veljavne programe in perspektivnim športnikom in športnicam se lahko
prilagodi opravljanje obveznosti na način, ki ga določi minister oziroma ministrica.

Pripravljenost otroka za vstop v šolo ugotavlja komisija, ki jo
imenuje ravnatelj oziroma ravnateljica. Komisijo sestavljajo
šolski zdravnik oziroma šolska zdravnica, psiholog oziroma
psihologinja, pedagoginja oziroma pedagog, vzgojitelj oziroma vzgojiteljica, ter učitelj oziroma učiteljica.

52. člen
(oprostitev)

O ugotovitvah komisije morajo biti starši obveščeni najmanj
tri mesece pred začetkom pouka.

Učenca oziroma učenko se iz zdravstvenih razlogov lahko
oprosti sodelovanja pri posameznih oblikah vzgojno-izobraževalnega dela v šoli.

Na odločitev komisije iz tretjega odstavka je možna pritožba
na komisijo, ki jo imenuje minister oziroma ministrica.

53. člen
(izostanki)

47. člen
(odložitev šolanja)

Starši morajo ob vsakem izostanku učenca oziroma učenke
šoli sporočiti vzrok izostanka.

Učencu oziroma učenki 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.

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

O odložitvi šolanja odloča komisija, ki jo imenuje ravnatelj
oziroma ravnateljica. Komisijo sestavljajo šolska zdravnica
oziroma šolski zdravnik, psihologinja oziroma psiholog,
pedagog oziroma pedagoginja, vzgojitelj oziroma vzgojiteljica ter učitelj oziroma učiteljica.

Ravnatelj oziroma ravnateljica lahko na željo staršev iz opravičljivih razlogov dovoli učenki oziroma učencu daljši izostanek od pouka.
54. člen
(preiolanje)

Na odločitev komisije iz prejšnjega odstavka je možna pritožba na komisijo, ki jo imenuje minister oziroma ministrica.

Učenka oziroma učenec osnovne šole ne morete biti izključena iz šole dokler sta šoloobvezna.

48. člen
(šolski okoli«)

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

Starši imajo pravico vpisati otroka v javno osnovno šolo ali v
zasebno osnovno šolo s koncesijo v šolskem okolišu, v katerem otrok stalno prebiva, javna osnovna šola oziroma
zasebna osnovna šola s koncecijo v tem okolišu, pa je dolžna
na željo staršev otroka vpisati.

Če šola ne more zagotoviti prešolanja učenca oziroma
učenke, o tem odloči komisija, ki jo imenuje minister oziroma
ministrica.

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

Komisija si mora pred odločitvijo o prešolanju učenke oziroma učenca obvezno pridobiti mnenje staršev in ravnatelja
oziroma ravnateljice osnovne šole, v katero naj bi se ta prešolal.

Javna šola je dolžna sprejeti učenca oziroma učenko, ki
stalno prebiva v njenem šolskem okolišu, če želi prestopiti iz
zasebne v javno šolo.

Odločitev komisije je dokončna.
Učence in učenke s posebnimi potrebami iz prvega odstavka
12. člena tega zakona je mogoče vključiti v drugo osnovno
šolo na podlagi odločbe o usmeritivi.
55. člen
(podaljšanje statusa)

Določbe prvega odstavka tega člena niso obvezne za zasebne
osnovne šole.
49. člen
(učenci in učenke s posebnimi potrebami)

Učenec oziroma učenka, ki v devetih letih ne konča osnovnošolskega izobraževanja, sme nadaljevati šolanje še 2 leti in
tako obdrži status učenca oziroma učenke.

Starši imajo pravico otroka s posebnimi potrebami iz prvega
odstavka 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.
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Če učenec oziroma učenka iz prvega odstavka tega člena z
neprimernim odnosom ovira vzgojno-izobraževalno delo,
lahko ravnatelj oziroma ravnateljica na predlog učiteljskega
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zbora ne glede na določilo prvega odstavka tega člena med
šolskim letom oziroma ob koncu šolskega leta odloči, da ne
sme več obiskovati osnovne šole.

V drugem obdobju osnovne šole se znanje pri vseh predmetih
ocenjuje številčno in opisno.
V tretjem obdobju osnovne šole se znanje ocenjuje številčno.

Učenec oziroma učenka iz prvega odstavka tega člena obdrži
status tudi, če nadaljuje šolanje kot odrasla oseba.

62. člen
(obveščenost o oceni)

56. člen
(brezplačen prevoz)

Učitelj oziroma učiteljica omogoči učenki oziroma učencu
sodelovanje pri načrtovanju preverjanja in ocenjevanja
znanja.

Učenci in učenke imajo pravico do brezplačnega prevoza, če
je njihovo prebivališče oddaljeno več kot štiri kilometre od
osnovne šole.

Učenec oziroma učenka mora biti seznanjena z oceno.

Učenci in učenke imajo pravico do brezplačnega prevoza ne
glede na oddaljenost njihovega prebivališča od osnovne šole
v prvem razredu, v ostalih razredih pa, če pristojni organ za
preventivo v cestnem prometu ugotovi, da je ogrožena njihova varnost na poti v šolo.

63. člen
(obveščanje o uspehu)
Osnovna šola ob koncu vsakega ocenjevalnega obdobja
starše pisno obvesti o učnem uspehu učenca oziroma
učenke.

Učenci in učenke, ki obiskujejo osnovno šolo zunaj šolskega
okoliša, v katerem prebivajo, imajo pravico do povračila stroškov prevoza v višini, ki bi jim pripadala, če bi obiskovali
osnovno šolo v šolskem okolišu, v katerem prebivajo.

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

O načinu prevoza se osnovna šola dogovori s starši in lokalno
skupnostjo.

Med šolskim letom dobijo starši obvestila o uspehu učenca
oziroma učenke. Ob zaključku razreda dobijo učenci in
učenke spričevala, v katerih so ocene za posamezne predmete in ocena splošnega uspeha.

Učenke in učenci 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.

64. člen
(preverjanje znanja ob koncu obdobij)

Če učencu oziroma učenki ni mogoče zagotoviti prevoza, ima
pravico do brezplačne oskrbe v kraju izobraževanja in pravico
do brezplačnega prevoza domov ob pouka prostih dnevih.
Osnovna šola mora učenkam in učencem za čas čakanja na
organiziran prevoz zagotoviti varstvo.

Ob koncu obdobij se znanje učencev in učenk obvezno preverja z nacionalnimi preizkusi znanja, s katerimi se preverjajo
minimalni standardi znanja.

57. člen
(prehrana)

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

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

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

58. člen
(pohvale in nagrade)

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

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

Ob koncu tretjega obdobja šola po standardiziranem
postopku v sodelovanju z zunanjimi ocenjevalci in ocenjevalkami preverja znanje učencev in učenk iz slovenskega jezika,
matematike, tujega jezika in iz dveh obveznih predmetov (v
nadaljnjem besedilu: zaključno preverjanje znanja).

59. člen
(izvršilni predpis o pravicah in dolžnostih)
Pravice in dolžnosti učencev in učenk, postopek uveljavljanja
pravic, nagrajevanje in izrekanje ukrepov za kršitve podrobneje določi minister oziroma ministrica.

Dva obvezna predmeta, od katerih je eden naravoslovni, drugi
pa družboslovni, izbere učenec oziroma učenka.

60. člen
(zasebne šole)

Ne glede na določbe drugega, tretjega in petega odstavka
tega člena se znanje učencev in učenk na narodno mešanih
območjih preverja:

Določbi 57. in 58. člena tega zakona nista obvezni za zasebne
šole.

- ob koncu prvega obdobja iz slovenskega ali italijanskega
oziroma madžarskega jezika in matematike,
- ob koncu drugega obdobja iz slovenskega ali italijanskega
oziroma madžarskega jezika, matematike in tujega jezika in
- ob koncu tretjega obdobja iz slovenskega ali italijanskega
oziroma madžarskega jezika, matematike, tujega jezika in iz
dveh obveznih predmetov.

V. PREVERJANJE, OCENJEVANJE IN NAPREDOVANJE
UČENCEV IN UČENK
1.) Preverjanje in ocenjevanje
61. člen
(načini ocenjevanja)

65. člen
(namen preverjanja)

Znanje učencev in učenk se v osnovni šoli ocenjuje opisno
oziroma številčno.

Rezultati preverjanja znanja ob koncu obdobij se lahko uporabljajo samo za namen, ki ga določa zakon.

V prvem obdobju osnovne šole se znanje ocenjuje opisno.
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66. člen
(organizacija preverjanje znanja)

72. člen
(uspešno dokončanje devetega razreda)

Nacionalne preizkuse znanja pripravi Državni izpitni center.

Učenec oziroma učenka uspešno konča deveti razred, če ima
pozitivne ocene iz vseh predmetov devetega razreda in
uspešno opravi zaključno preverjanje znanja.

67. člen
(prilagojeni programi)
S prilagojenimi izobraževalnimi programi in posebnim programom vzgoje in izobraževanja se lahko drugače določi
način ocenjevanja ter preverjanje znanja ob koncu obdobij.

Če prilagojeni izobraževalni program ne določa zaključnega
preverjanja znanja, učenke in učenci uspešno končajo izobraževanje po teh programih, če imajo pozitivne ocene iz vseh
predmetov 9. razreda.

2.) Ugovor na oceno

Učenci in učenke s posebnimi potrebami, ki so usmerjeni v
posebni program vzgoje in izobraževanja, uspešno končajo
izobraževanje na način, kot je določeno s tem programom.

68. člen
(ugovor na oceno)

73. člen
(uspešno opravljeno zaključno preverjanje znanja)

Če učenec oziroma učenka in starši menijo, da je bila učenka
oziroma je bil učenec ob koncu pouka v šolskem letu ali pri
zaključnem preverjanju znanja nepravilno ocenjen, lahko
starši v treh dneh po prejemu spričevala oziroma obvestila o
doseženih ocenah na zaključnem preverjanju znanja pri ravnatelju oziroma ravnateljici vložijo obrazložen ugovor.

Učenec oziroma učenka uspešno opravi zaključno preverjanje znanja, če ima pozitivno oceno iz vseh predmetov, iz
katerih opravlja zaključno preverjanje znanja.

Ravnatelj oziroma ravnateljica najpozneje v treh dneh po
prejemu ugovora imenuje komisijo. Med članicami in člani
komisije mora biti vsaj ena oseba, ki ni zaposlena v šoli.

Kdor pri enem izmed predmetov, iz katerih opravlja zaključno
preverjanje znanja, doseže najmanj 80 odstotkov točk,
potrebnih za pozitivno oceno pri tem predmetu, je pri tem
predmetu pozitivno ocenjen, če:

Če komisija ugotovi, da je ocena učenca ali učenke ob koncu
pouka v šolskem letu neustrezna, učenko oziroma učenca
ponovno oceni. Ocena komisije je dokončna.

- ima pozitivne ocene iz vseh predmetov devetega razreda in
vsaj pri enem izmed obveznih ali izbirnih predmetov na koncu
devetega razreda doseže najmanj oceno dobro ali
- je pri ostalih predmetih, iz katerih opravlja zaključno preverjanje znanja, pozitivno ocenjen in vsaj pri enem izmed teh
predmetov doseže najmanj oceno dobro.

Če komisija ugotovi, da je pri ocenjevanju na zaključnem
preverjanju znanja prišlo do pisne ali računske napake oziroma napake v metodologiji ocenjevanja, se postopek ocenjevanja ponovi. Ocena komisije je dokončna.

Kdor pri dveh izmed predmetov, iz katerih opravlja zaključno
preverjanje znanja, doseže najmanj 90 odstotkov točk,
potrebnih za pozitivno oceno pri teh predmetih, je pri teh
predmetih pozitivno ocenjen, če:

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

- ima pozitivne ocene iz vseh predmetov devetega razreda in
vsaj pri dveh izmed obveznih ali izbirnih predmetov na koncu
devetega razreda doseže najmanj oceno dobro ali
- je pri ostalih predmetih, iz katerih opravlja zaključno preverjanje znanja, pozitivno ocenjsn in vsaj pri dveh izmed teh
predmetov doseže najmanj oceno dobro.

Učenci in učenke napredujejo v naslednji razred, če so ob
koncu šolskega leta pozitivno ocenjeni iz vseh predmetov.
Učenci in učenke v prvem in drugem obdobju razredov ne
ponavljajo.
Ne glede na določbo prejšnjega odstavka lahko učenec oziroma učenka zaradi slabšega učnega uspeha, ki je posledica
daljše odsotnosti, bolezni, preselitve, ali zaradi drugih opravičljivih razlogov ponavlja razred, če to zahtevajo starši oziroma ponavlja razred na predlog učitelja ali učiteljice in
šolske svetovalne službe v soglasju s starši.
70. člen
(popravni izpit)

Osnovna šola učenko oziroma učenca obvesti o doseženih
ocenah pri zaključnem preverjanju znanja.

Učenci in učenke, ki so v 7. in 8. razredu ob koncu pouka v
šolskem letu negativno ocenjeni iz največ dveh predmetov, do
konca šolskega leta opravljajo popravni izpit. Popravni izpit
lahko opravljajo največ dvakrat v šolskem letu.

Učenci in učenke imajo pravico do ponovnega zaključnega
preverjanja znanja.

Osnovna šola o doseženih ocenah učenke oziroma učenca na
podlagi 2. in 3. odstavka tega člena obvesti gimnazije in druge
splošne srednje šole, če to zahtevajo kot pogoj za vpis.
74. člen
(ponovno zaključno preverjanje znanja)

75. člen
(deseto leto izobraževanja)

Učenci in učenke 9. razreda lahko opravljajo popravni izpit
tudi iz več predmetov, iz katerih so ob koncu šolskega leta
negativno ocenjeni. Popravni izpit lahko opravljajo večkrat,
najmanj štirikrat v šolskem letu.

Učenci in učenke, ki niso uspešno opravili zaključnega preverjanja znanja, se lahko pred ponovnim zaključnim preverjanjem znanja vključijo v deseto leto izobraževanja, ki ga organizira osnovna šola sama ali v sodelovanju z drugimi osnovnimi šolami.

Če učenec oziroma učenka popravnih izpitov ne opravi
uspešno, ponavlja razred.
71. člen
(učenci in učenke s posebnimi potrebami)

V deseto leto izobraževanja se lahko vključijo tudi učenci in
učenke, ki želijo izboljšati uspeh pri zaključnem preverjanju
znanja.

Določbi 67. in 68. člena tega zakona ne veljata za učenke in
učence, ki so vključeni v prilagojene izobraževalne programe
ali v posebni program vzgoje in izobraževanja, če je tako
določeno s temi programi.

V izobraževanje po prejšnjih odstavkih se lahko vključijo tudi
učenci in učenke, ki uspešno končajo osnovnošolsko izobraževanje po programih, ki se izvajajo po posebnih pedagoških
načelih (Steiner, Decroly, Montessori ipd.).
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76. člen
(izpit)

nje znanja, pa so v enakovrednem deležu sestavljene iz ocene
predmeta v 9. razredu in ocene, dosežene pri zaključnem
preverjanju znanja.

Učenci in učenke, ki zaradi bolezni ali drugih utemeljenih
razlogov ne morejo obiskovati pouka, lahko do konca šolskega leta opravljajo izpite iz posameznih predmetov.

Učencem in učenkam, ki so končali prilagojene izobraževalne
programe iz drugega odstavka 70. člena, se v zaključno spričevalo vpišejo ocene iz 9. razreda.

O utemeljenosti razlogov iz prejšnjega odstavka odloča ravnatelj oziroma ravnateljica.

Učenkam in učencem, ki so končali posebni program vzgoje
in izobraževanja, se izda zaključno potrdilo o izpolnjeni
osnovnošolski obveznosti z opisno oceno dosežkov.

77. člen
(Izpitna komisija)

85. člen
(potrdilo o izpolnjeni osnovnošolski obveznosti)

Popravni izpit in razredni izpit opravlja učenec oziroma
učenka pred izpitno komisijo.

Učencem in učenkam, ki so izpolnili osnovnošolsko obveznost, niso pa končali osnovnošolskega izobraževanja,
osnovna šola izda potrdilo o izpolnjeni osnovnošolski obveznosti.

78. član
(oprostitev)
Učenci in učenke, ki so iz zdravstvenih razlogov v celoti
oproščeni sodelovanja pri posameznem predmetu, se iz tega
predmeta ne ocenjuje.

86. člen
(izvršilni predpis o šolski dokumetaciji)

79. člen
(hitrejše napredovanje)

Vsebino in obliko spričeval in drugih listin predpiše minister
oziroma ministrica.

Učencem in učenkam, ki dosegajo nadpovprečne rezultate v
učenju, mora osnovna šola na predlog staršev, učiteljev oziroma učiteljic ali šolske svetovalne službe omogočiti, da prej
kot v devetih letih končajo osnovnošolsko izobraževanje in s
tem izpolnijo osnovnošolsko obveznost.

87. 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 o obiskovanju osnovne šole.

O hitrejšem napredovanju učenca oziroma učenke odloča
učiteljski zbor v soglasju s starši.

VII. IZOBRAŽEVANJE NA DOMU

80. člen
(izvršilni predpis o ocenjevanju in napredovanju)

88. člen
(pravica do Izobraževanja na domu)

Podrobnejše določbe o preverjanju in ocenjevanju znanja in
napredovanju učencev in učenk iz razreda v razred izda
minister oziroma ministrica.
81. člen
(zasebne iole)

Starši imajo pravico organizirati osnovnošolsko izobraževanje svojih otrok na domu.
89. člen
(uveljavitev pravice do izobraževanja na domu)

Določbe 60. do 62. člena, 67. in 68. člena ter 74. do 78. člena
tega zakona niso obvezne za zasebne osnovne šole.

Starši morajo najmanj tri mesece pred pričetkom šolskega
leta o izobraževanju na domu pisno obvestiti osnovno šolo, v
kateri je otrok vpisan.

VI. SPRIČEVALA

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).

82. člen
(spričevalo)
Osnovna šola izda učenki oziroma učencu spričevalo ob
koncu vsakega razreda. Spričevalo je javna listina.

Osnovna šola vodi dokumentacijo o izobraževanju učenca
oziroma učenke na domu.

Učencem in učenkam, vključenim v posebni program vzgoje
in izobraževanja, se ob koncu šolskega leta izda potrdilo z
opisno oceno napredka po posameznih področjih.

90. člen
(preverjanje znanja)
Z izobraževanjem na domu morata učenec oziroma učenka
pridobiti vsaj enakovreden izobrazbeni standard, kot ga zagotavlja obvezni program javne šole.

83. člen
(vsebina spričeval)
Osnovna šola izda učencem in učenkam od 1. do 3. razreda
spričevala z opisnimi ocenami, učencem in učenkam od 4. do
9 razreda pa spričevala s številčnimi ocenami.

Učenec oziroma učenka 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 sta učenec oziroma učenka vpisana.

Drugi odstavek črtan.
84. člen
(zaključno spričevalo)
Osnovna šola izda učencem in učenkam, ki zaključijo osnovnošolsko izobraževanje, zaključna spričevala.

Za učence in učenke 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 zaključno spričevalo se vpišejo ocene iz 9. razreda; ocene
pri predmetih, iz katerih je bilo opravljeno zaključno preverja-

V prvih treh razredih se preverja znanje iz maternega jezika in
matematike.
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Od četrtega do šestega razreda se preverja znanje iz maternega jezika, matematike in prvega tujega jezika.

2. zbirko podatkov o napredovanju učencev in učenk, izdanih
spričevalih in drugih listinah;
3. zbirko podatkov o gibalnih sposobnostih in morfoloških
značilnostih učencev in učenk;
4. zbirko podatkov o učenkah in učencih, ki potrebujejo
pomoč oziroma svetovanje.

Od sedmega do devetega razreda se preverja znanje iz predmetov iz drugega odstavka 27. člena tega zakona.
Če učenec oziroma učenka ne doseže standarda znanja za
posamezni razred, ima pravico do ponovnega preverjanja
znanja pred pričetkom naslednjega šolskega leta.

Zbirka podatkov iz 1. točke tega člena obsega:

Če učenec oziroma učenka ponovnega preverjanja znanja ne
opravi uspešno, mora v naslednjem šolskem letu nadaljevati
osnovnošolsko izobraževanje v javni ali zasebni osnovni šoli.
91. člen
(preverjanje znanja ob koncu obdobij)

- podatke o učenki oziroma učencu: ime in priimek, spol,
datum, kraj in državo rojstva, prebivališče in državljanstvo!
zdravstvene posebnosti, katerih poznavanje je nujno za učenčevo oziroma učenkino varnost in za delo z učencem oziroma
učenko;
- podatke o starših: ime in priimek, naslov prebivališča,
telefonska številka, na katero je mogoče posredovati nujna
sporočila v času, ko je učenec oziroma učenka v šoli.

Za preverjanje znanja ob koncu obdobij se uporablja določba
63. člena tega zakona.

Zbirka podatkov iz 2. točke tega člena poleg podatkov iz prve
alinee 1. točke tega člena obsega podatke o napredovanju
učenca oziroma učenke 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 oziroma
učenke, 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.

Za učence in učenke s posebnimi potrebami, ki se izobražujejo na domu po prilagojenih izobraževalnih programih in po
posebnem programu vzgoje in izobraževanja, se za preverjanje znanja ob koncu obdobij uporablja določba 65. člena tega
zakona.
92. člen
(spričevalo o izobraževanju na domu)
Osnovna šola, na katero je učenka oziroma učenec vpisan,
izda učenki oziroma učencu spričevalo o izobraževanju na
domu. Spričevalo o izobraževanju na domu je javna listina.
Pri izdajanju spričeval o izobraževanju na domu se uporabljajo določbe od 81. do 85. člena tega zakona.

Osebni podatki iz 3. točke tega člena se zbirajo v soglasju s
starši.

Za učence in učenke s posebnimi potrebami, ki se izobražujejo na domu po prilagojenih izobraževalnih programih ali po
posebnem programu vzgoje in izobraževanja, se pri izdajanju
spričeval uporabljajo določbe drugega odstavka 80. člena
tega zakona ter tretjega in četrtega odstavka 82. člena tega
zakona.

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.

VIII. IZOBRAŽEVANJE ODRASLIH
93. člen
(Izobraževanje odraslih)

Osebni podatki iz 4. točke se zbirajo v soglasju s starši, razen
v primeru, ko je učenka oziroma učenec v družini ogrožen in
ga je potrebno zavarovati.

Osnovnošolsko izobraževanje odraslih se izvaja po programu
osnovne šole za odrasle.

Svetovalne delavke in 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 in delavke, ki so jim podatki posredovani zaradi
narave njihovega dela.

Kot odrasli se lahko izobražujejo tisti, ki so izpolnili osnovnošolsko obveznost in niso zaključili osnovnošolskega izobraževanja.
Izobraževanje odraslih se izvaja v skladu s tem zakonom tako,
da se prilagodijo organizacija, preverjanje, ocenjevanje,
napredovanje in časovna razporeditev pouka.

96. člen
(način zbiranja podatkov)

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

Osnovna šola zbira podatke iz 1.,2.,3. in 4. točke prejšnjega
člena neposredno od osebe, na katero se podatki nanašajo.

IX. ZBIRANJE IN VARSTVO OSEBNIH PODATKOV
94. člen
(uporaba predpisov o varstvu osebnih podatkov)

97. člen
(namen in uporaba zbirk podatkov)

Osnovna šola zbira, obdeluje, shranjuje, posreduje in uporablja podatke, vsebovane v zbirkah podatkov, ki jih vodi v skladu
s predpisi o varstvu osebnih podatkov, če s tem zakonom ni
drugače določeno.
95. člen
(vrsta zbirk podatkov)

Osebni podatki učencev in učenk 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.

Osnovna šola vodi naslednje zbirke podatkov:

Za potrebe znanstveno-raziskovalnega dela in pri izdelavi
statističnih analiz se smejo osebni podatki uporabljati in
objavljati tako, da identiteta učenca oziroma učenke ni razvidna.

1. zbirko podatkov o učenkah in učencih, vpisanih v osnovno
šolo, in njihovih starših;
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98. člen
(shranjevanje zbirk podatkov)

zakonu, minister oziroma ministrica po predhodnem mnenju
Sveta za visoko šolstvo Republike Slovenije.

Zbirke podatkov o učencu oziroma učenki, 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.

Vključevanje v program za izpopolnjevanje se prične zagotavljati v okviru nenehnega strokovnega izobraževanja in usposabljanja učiteljev in učiteljic najkasneje v šestih mesecih po
uveljavitvi tega zakona.

99. člen
(IzvrSilnl predpis)

104. člen
(predmetnik in učni načrt)

Podrobnejša navodila o načinu zbiranja podatkov, o delavcih
in delavkah šole, pooblaščenih 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 oziroma ministrica.

Predmetnik in učni načrt v skladu s tem zakonom določi
pristojni organ najkasneje do 1. 9. 1997.
105. člen
(postopno izvajanje programa)
Izvajanje programa osnovne šole po tem zakonu se uvaja
postopoma.

X. NADZOR

V šolskih letih 1998/1999, 1999/2000 in 2000/2001 se lahko
uvede na osnovnih šolah, ki imajo dovolj prijavljenih učencev
in učenk ter izpolnjujejo kadrovske, prostorske in druge
pogoje in imajo za izvajanje programa dovoljenje ministra
oziroma ministrice.

100. člen
(nadzor)
Nadzor nad zakonitostjo dela osnovne šole in nadzor nad
izvajanjem vzgojno-izobraževalnega dela se opravlja v
skladu z zakonom o šolski inšpekciji.

Pogoje iz prejšnjega odstavka tega člena, postopek ugotavljanja izpolnjevanja pogojev in izdaje dovoljenja določi minister
oziroma ministrica najkasneje do 1. 9. 1997.

XI. KAZENSKE DOLOČBE
101. člen
(odgovorna oseba)

Do začetka šolskega leta 2001/2002 morajo država in lokalne
skupnosti zagotoviti pogoje za izvajanje osnovnošolskega
izobraževanja po tem zakonu na vseh osnovnih šolah v državi.

Z denarno kaznijo najmanj 50.000 tolarjev se za prekršek
kaznuje odgovorna oseba osnovne šole, če:

106. člen
(prostovoljen vpis)

- ne izvaja vzgojno-izobraževalnega dela v obsegu, ki ga
določa predmetnik in učni načrt (28. in 29. člen tega zakona);
- ne izvaja vzgojno-izobraževalnega dela po letnem delovnem načrtu (30. člen tega zakona);
- za učence in učenke 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
potrebami iz prvega odstavka 12. člena tega zakona, kot je
določeno v odločbi o usmeritvi (47. in 48. člen tega zakona);
- za nedoločen čas zaposli strokovnega delavca oziroma
delavko, ki ne izpolnjuje pogojev;
- ne vodi predpisanih zbirk podatkov (93. člen tega zakona).

Starši lahko vpišejo otroke, ki bodo v koledarskih letih 1998,
1999 in 2000 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
(izvajanje pouka za učence in učenke 6. razreda)
V šolskih letih 1998/1999, 1999/2000 in 2000/2001 se začne
izvajati pouk po programu osnovne šole v skladu s tem
zakonom za vse učence in učenke 6. razreda na šolah, ki
imajo dovoljenje ministrice oziroma ministra in soglasje
staršev.

102. člen
(sta ril)

V šolskem letu 2001/2002 se prične izvajati program iz prejšnjega odstavka za vse učence in učenke v državi, ki so vpisani
v 6. razred osnovne šole.
108. člen
(zaključno preverjanje znanja)

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 (48. člen tega zakona);
- ne zagotovijo otroku izpolnitve ospovnošolske obveznosti
(4. člen tega zakona).

Za učence in učenke iz drugega odstavka 103. člena tega
zakona se na koncu 5. razreda opravi preverjanje znanja v
skladu s tretjim odstavkom 63. člena tega zakona.
Učenci in učenke, ki so pričeli obiskovati prvi razred osnovne
šole najkasneje v šolskem letu 1994/1995, opravljajo zaključno preverjanje znanja v skladu s tem zakonom prostovoljno.

XII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
103. člen
(izpopolnjevanje znanja)
Učiteljice in učitelji, ki bodo poučevali v prvem razredu
osnovne šole in imajo ustrezno izobrazbo pridobljeno 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.

Učenke in učenci, ki bodo pričeli obiskovati prvi razred v
šolskem letu 1995/1996, obvezno opravljajo zaključno preverjanje znanja v skladu s tem zakonom.

Če ni ustreznega visokošolskega programa za izpopolnjevanje iz prejšnjega odstavka, določi program za pridobitev znanja, potrebnega za izvajanje programa osnovne šole po tem

Kdor je izpolnil osnovnošolsko obveznost po predpisih,
veljavnih do uveljavitve tega zakona, jo je izpolnil tudi v
skladu s tem zakonom.

109. člen
(izpolnitev osnovnoiolske obveznosti)
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110. člen
(podzakonski predpisi)

Obrazložitev
Glede na to, da je v razširjeni program osnovnošolskega
izobraževanja vključeno tudi jutranje varstvo, je potrebna
opredelitev o prostovoljnem vključevanju učencev v to obliko.

Podzakonske predpise po tem zakonu sprejme minister oziroma ministrica v enem letu po uveljavitvi tega zakona.
Do uveljavitve predpisov iz prejšnjega odstavka se uporabljajo do sedaj veljavni izvršilni predpisi, razen določb, ki so v
nasprotju s tem zakonom in sicer:

4. Amandma k 38. členu

- Pravilnik o šolskem koledarju za osnovne šole (Ur. I. SRS,
Št. 20/80, 24/81, 24/83, 36/85, 36/86, Ur. I. RS, št. 22/90, 24/91 -I
in 36/93),
- Pravilnik o ocenjevanju in napredovanju učencev v osnovni
šoli (Ur. I. SRS, št. 20/80, 1/82 in 38/89),
- Pravilnik o pedagoški dokumentaciji v osnovni šoli (Ur. I.
SRS, št. 20/80, 16/82, 7/87 in Ur. I. RS, št. 44/92),
- Pravilnik o dokumentaciji za nostrifikacijo v tujini pridobljenih šolskih spričeval (Ur. I. SRS, št. 34/84 in 36/84),
- Pravilnik o stalnem izobraževanju in izpopolnjevanju delavcev v vzgojno-varstvenih organizacijah in osnovnih šolah
(Ur. I. SRS, št. 20/80),
- Sklep o sprejemu smernic za delo osnovnih šol in učnih
načrtov za pouk fakultativnih predmetov (Ur. I. SRS, št. 35/82),
- Sklep o delu programa življenja in dela osnovne šole (Ur. I.
SRS, št. 18/83).
111. člen
(predpisi, ki prenehajo veljati)

»V prvem razredu osnovne šole hkrati poučujeta učitelj
razrednega pouka in vzgojitelj predšolskih otrok, lahko pa
tudi dva učitelja razrednega pouka. Drugi učitelj oziroma
vzgojitelj predšolskih otrok poučuje polovico ur pouka.«

Četrti odstavek 38. člena se spremeni tako, da se glasi:

Obrazložitev
S predlaganim amandmajem želi predlagaelj precizirati oba
možna profila (učitelj in vzgojitelj), ki poučujeta v prvem
razredu osnovne šole. Razlogi za odločitev, da poleg učitelja v
prvem razredu poučujeta polovico ur pouka vzgojitelj, lahko
pa tudi učitelj, so organizacijske in kadrovske narave.
5. Amandma k 48. členu
- V prvem odstavku 48. člena se za besedo »stalno« dodata
besedi »oziroma začasno«.

Z uveljavitvijo tega zakona preneha veljati Zakon o osnovni
šoli (Ur. I. SRS, št. 5/80, 29/86 in 31/86).

Obrazložitev:
Glede na to, da je v skladu z Zakonom o evidenci nastanitve
občanov in o registru prebivalstva (Uradni list SRS, št. 6/83 in
Uradni list RS, št. 26/90 in 11/91-1) potrebno prijaviti ne le
stalno, ampak tudi začasno prebivališče, je treba temu
ustrezno dopolniti določbo navedenega člena. Na podlagi
nove dikcije bo omogočen oziroma zagotovljen vpis vsem
učencem iz določenega šolskega okoliša.

112. člen
(veljavnost zakona)
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu
Republike Slovenije.
AMANDMAJI VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE

- Za prvim odstavkom 48. člena se doda nov drugi odstavek,
ki se glasi:

1. Amandma k 6. členu

»Seznam otrok iz šolskega okoliša, ki jih je javna ali zasebna
šola s koncesijo dolžna vpisati v prvi razred, si šola pridobi iz
evidence šoloobveznih otrok, ki jo vodi šolska uprava. Šolska
uprava si pridobi podatke o šoloobveznih otrocih iz registra
stalnega prebivalstva in razvida začasnega prebivališča.«

Drugi odstavek 6. člena se nadomesti z besedilom:
»Učni jezik v osnovnih šolah v jeziku narodne skupnosti je
italijanski, v dvojezičnih osnovnih šolah pa slovenski in madžarski.«
Obrazložitev

Obrazložitev

Določbo tega člena je bilo potrebno terminološko uskladiti z
ostalimi zakoni s področja šolstva.

Navedena določba predstavlja podlago za pridobitev podatkov populacije šoloobveznih otrok, ki so jih starši dolžni
vpisati v prvi razred osnovne šole, s tem pa je tudi omogočen
nadzor nad tem, ali so starši otroke določene starosti vpisali v
prvi razred.

2. Amandma k 17. členu
V drugem odstavku 17. člena se beseda »izvaja« nadomesti z
besedilom »mora ponuditi«.

6. Amandma k 101. členu

Tretji odstavek 17. člena se črta.

Črta se peta alinea 101. člena.

Obrazložitev
Ker zavisi od učenk in učencev, katere izbirne predmete si
bodo izbrali, to pomeni, da šola mora ponuditi pouk najmanj
treh izbirnih predmetov iz posameznega sklopa, medtem ko je
izvedba odvisna od izbire posameznih predmetov. Zato predlagatelj besedo »izvaja« nadomešča z besedilom »mora ponuditi«.

Obrazložitev •
Kazenska določba z enako vsebino je že zajeta v predlogu
Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja.
7. Amandma k 108. členu
V drugem odstavku se besedilo »1994/1995« nadomesti z
besedilom »1995/1996«.

S črtanjem tretjega odstavka želi predlagatelj povečati dejansko možnost izbire učenk in učencev med izbirnimi predmeti
tudi v manjših šolah.

V tretjem odstavku se besedilo »1995/1996« nadomesti z
besedilom »1996/1997«.

3. Amandma k 26. členu

Obrazložitev

V 26. členu se za besedama »osnovna šola« doda vejica in
besedi »jutranje varstvo«.

Časovni zamik enega leta je potrebno upoštevati tudi pri
zaključnem preverjanju znanja.
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Predloga zakona o

POKLICNEM

IN

STROKOVNEM

IZOBRAŽEVANJU
- EPA 935 - tretja obravnava
Vlada Republike Slovenije je na 164. seji dne 12. oktobra
1995 določila besedilo:

Hkrati pošilja v obravnavo amandmaje Vlade Republike
Slovenije k predlogu zakona o poklicnem in strokovnem
izobraževanju - tretja obravnava.

- PREDLOGA ZAKONA O POKLICNEM IN STROKOVNEM
IZOBRAŽEVANJU,

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:

ki ga pošilja v tretjo obravnavo na podlagi sklepa 34. seje
Državnega zbora Republike Slovenije z dne 26/9-1995 in
195. člena poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije.
V skladu s sklepom Državnega zbora Republike Slovenije
ob prvi obravnavi zakona, se k obrazložitvi zakona o
poklicnem in strokovnem izobraževanju kot priloga doda
besedilo zakona, ki je bilo redakcijsko popravljeno tako,
da sta v besedilu dosledno uporabljena oba spola.

- dr. Slavko GABEFV 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.

skem jeziku, na območjih, ki so opredeljena kot narodno
mešana, pa tudi v italijanskem oziroma v madžarskem jeziku,
- spodbuja zavest o integriteti posameznika,
- razvija zavest o državni pripadnosti in narodni identiteti in
vedenja o zgodovini Slovenije in njeni kulturi,
- vzgaja za odgovorno varovanje svobode, za strpno, miroljubno sožitje in spoštovanje soljudi,
- razvija in ohranja lastne kulturne tradicije in seznanja z
drugimi 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 in usposabljanje za doživljanje umetniških del in za umetniško izražanje,
- omogoča izbiro poklica in pripravo na poklic.

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
(cilii)
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 sporočanje v sloven-

3. člen
(stopnje izobrazbe)

OPOZORILO!

Poklicna oziroma strokovna izobrazba se pridobi v:

Predmet obravnave in sprejemanja na Državnem zboru
je gradivo, v katerem je uporabljena enospolna oblika;
besedilo, v katerem je uporabljena dvospolna oblika je
le dodano k obrazložitvi predloga zakona.

- nižji poklicni šoli po programih za pridobitev nižje poklicne
izobrazbe,
- srednji poklicni šoli po programih za pridobitev srednje
poklicne izobrazbe,
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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.

- srednji tehniški in drugi srednji strokovni šoli po programih
za pridobitev srednje strokovne izobrazbe,
- višji strokovni šoli po programih za pridobitev višje strokovne izobrazbe.
Srednja strokovna izobrazba se pridobi tudi:

9. člen
(izobraževanje pod enakimi pogoji)

- 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.

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.

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.

Slovenci brez slovenskega državljnastva 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.

* 5. člen
(pridobitev izobrazbe)

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.

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.

* 10. člen
(vajenci oziroma dijaki s posebnimi potrebami)

Srednja strokovna izobrazba se pridobi po končanem izobraževanju z opravljeno poklicno maturo kot obliko zaključnega
izpita.

Poklicno in strokovno izobraževanje vajencev in dijakov ter
študentov višjih šol, ki imajo posebne vzgojno-izobraževalne
potrebe (v nadaljnjem besedilu: dijaki s posebnimi potrebami)
se zaradi posebne nadarjenosti ali zaradi motenj v duševnem
razvoju, zaradi slepote ali slabovidnosti, gluhote ali naglušnosti, govornih motenj, ovir pri gibanju oziroma gibalnih motenj,
dolgotrajne bolezni, ter zaradi motenj vedenja osebnosti
organizirata in izvajata v skladu s tem zakonom in posebnimi
predpisi.

Višja strokovna izobrazba se pridobi po končanem izobraževanju z opravljeno diplomo.
6. člen
(izvajanje izobraževalnih programov, dualni 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.

II. IZOBRAŽEVALNI PROGRAMI
Izobraževalni programi

7. člen
(učna pogodba)

11. člen
(nomenklatura poklicev)

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.

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.

Če izvaja poklicno oziroma strokovno izobraževanje poklicna
ali tehniška oziroma druga srednja strokovna šola in poteka
del praktičnega izobraževanja pri delodajalcu, skleneta šola
in delodajalec pogodbo o medsebojnih pravicah in obveznostih ter o pravicah in obveznostih dijakov v času praktičnega
izobraževanja.

Z nomenklaturo poklicev se določijo tudi poklici, za katere se
pripravijo posebni oziroma prilagojeni izobraževalni programi
za izobraževanje dijakov s posebnimi potrebami.

* 8. člen
(učni jezik)

Nomenklatura poklicev obsega seznam poklicev, raven zahtevnosti dela in tipična dela v okviru posameznega poklica.

Učni jezik v poklicnem oziroma strokovnem izobraževanju je
slovenski.

12. člen
(trajanje izobraževanja)

Na narodno mešanih območjih, kjer živita italijanska oziroma
madžarska narodna skupnost, se v skladu s posebnim zakonom izvaja poklicno oziroma strokovno izobraževanje tudi v
italijanskem jeziku oziroma dvojezično v slovenskem in madžarskem jeziku.

Izobraževanje za pridobitev poklicne oziroma strokovne izobrazbe traja:
- 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.

Na narodno mešanem območju, kjer živijo pripadniki slovenskega naroda in pripadniki italijanske narodne skupnosti, se v
šolah s slovenskim učnim jezikom vajenci oziroma dijaki
obvezno učijo italijanski jezik, v šolah z italijanskim učnim
jezikom pa slovenski jezik.
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Z izobraževalnim programom se kot pogoj za vključitev lahko
določijo posebna nadarjenost oziroma psihofizične sposobnosti, če so te potrebne za uspešno izobraževanje in opravljanje dela v določeni dejavnosti oziroma stroki.

Priprava za mojstrski izpit obsega najmanj 70 ur pedagoško- andragoškoga izobraževanja.
Poklicno izpopolnjevanje in usposabljanje za specializacijo
obsega najmanj 400 ur.

Če poklicno izobraževanje izvaja delodajalec skupaj s šolo, je
pogoj za vključitev v šolo tudi sklenjena učna pogodba.

13. člen
(določanje pogojev)

18. člen (19. člen)
(nižje poklicno izobraževanje)

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

V izobraževanje za pridobitev nižje poklicne izobrazbe se
lahko vključi, kdor je izpolnil osnovnošolsko obveznost in
uspešno končal najmanj sedmi razred osnovne šole ali je
zaključil osnovnošolsko izobraževanje po prilagojenem izobraževalnem programu ter izpolnjuje druge z izobraževalnim
programom določene pogoje.

III. STROKOVNI IN DRUGI ORGANI
14. člen
(zbornice)
Če z zakonom ni določeno drugače, zbornice predlagajo
poklice, za katere se pripravijo programi poklicnega oziroma
strokovnega izobraževanja, in skrbijo za praktično izobraževanje za poklice v dejavnostih, za katere so ustanovljene.

19. člen (20. člen)
(srednje poklicno oziroma strokovno izobraževanje)
V izobraževanje za pridobitev srednje poklicne in srednje
strokovne izobrazbe se lahko vključi, kdor je uspešno zaključil osnovnošolsko izobraževanje ali nižjo poklicno šolo tei
izpolnjuje druge z izobraževalnim programom določene pogoje.

V tem okviru zbornice predvsem:
- predlagajo standard praktičnih znanj, ki se preverjajo na
zaključnem oziroma mojstrskem izpitu,
- organizirajo opravljanje praktičnega dela zaključnih izpitov
za vajence in opravljanje mojstrskih izpitov v skladu z zakonom in drugimi predpisi,
- predlagajo programe izpopolnjevanja in usposabljanja pristojnemu strokovnemu svetu,
- imenujejo svoje člane v izpitne komisije za zaključne izpite
na nižjih in srednjih poklicnih šolah,
- opravljajo verifikacijo in vodijo registre učnih mest za
vajence in sklenjenih učnih pogodb,
- organizirajo izvajanje praktičnega dela izobraževanja za
pridobitev poklicne oziroma strokovne izobrazbe za vajence,
- opravljajo svetovalno delo in nadzor nad izvajanjem praktičnega izobraževanja vajencev,
- organizirajo medpodjetniške centre za skupni del praktičnega izobraževanja vajencev,
- organizirajo opravljanje vmesnih preizkusov, s katerimi se
ugotavlja uspešnost praktičnega izobraževanja pri delodajalcu.

20. člen (21. člen)
(srednje poklicno-tehnliko Izobraževanje)
V poklicno-tehniško izobraževanje za pridobitev srednje
strokovne izobrazbe se lahko vključi, kdor je uspešno zaklju
čil srednjo poklicno šolo in izpolnjuje druge z izobraževalnirr
programom določene pogoje.
21. člen (22. člen)
(poklicni tečaj)
V poklicni tečaj se lahko vključi, kdor je uspešno zaključi
četrti letnik gimnazije in izpolnjuje druge z izobraževalnirr
programom določene pogoje.
22. člen (23. člen)
(višje strokovno izobraževanje)

Podrobnejše določbe o verifikaciji in vodenju registra učnih
mest ter o izbrisu iz registra predpiše minister, pristojen za
gospodarstvo.
15. člen
(sosveti)

V višje strokovno izobraževanje se lahko vključi, kdor ji
končal srednjo strokovno šolo, tehniško šolo, gimnazijo ii
izpolnjuje druge z izobraževalnim programom določene po
goje.

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.

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

16. člen
(sindikati)

23. člen (24. člen)
(razpis za vpis)

Sindikati skrbijo za uresničevanje pravic vajencev, ki so določene z zakonom in učno ter kolektivno pogodbo.

Šola si mora k obsegu vpisa pridobiti soglasje ministra.
Ministrstvo, pristojno za šolstvo, na predlog šol objavi skuper
razpis za vpis v začetni letnik vsako leto, šest mesecev prec
pričetkom šolskega leta. Število prostih mest mora zagotav
Ijati vpis za vse vajence.

Sindikati predlagajo svoje predstavnike v izpitne organe zbornic in šol izmed uveljavljenih strokovnjakov s področja poklicnega izobraževanja.

Šola lahko objavi razpis prostih mest za odrasle tudi v drugilrokih, kot je določen v prejšnjem odstavku.

(17. člen - se črta)

24. člen (25. člen)
(objava učnih mest)

IV. POGOJI ZA VKLJUČITEV
7. člen (18. člen)
(splošni pogoji)

Zbornice objavijo vsako leto, šest mesecev pred pričetkorr
šolskega leta, razpis prostih učnih mest.

V poklicno oziroma strokovno izobraževanje se lahko vključi,
kdor izpolnjuje s tem zakonom in z izobraževalnim programom določene pogoje.

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

- 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.

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.
26. člen (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.

* 31. člen (32. člen)
(dolžnosti delodajalca)

V. VAJENCI

Dolžnosti delodajalca, ki sklene učno pogodbo, so zlasti:
27. člen (28. člen)
(vajeniško razmerje)

- 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.

Kdor se poklicno izobražuje pri delodajalcu in v poklicni šoli,
je vajenec.
Vajeniško razmerje se sklene z učno pogodbo.
* 28. člen (29. člen)
(pogoji za sklenitev)
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.

Delodajalec lahko nalaga vajencu le tista dela, ki so določena
v izobraževalnem programu.

Učno pogodbo lahko sklene tudi, kdor ni uspešno zaključil
osnovnošolskega izobraževanja, je pa izpolnil osnovnošolsko
obveznost in je zaključil prvi letnik nižje poklicne šole.

32. člen (33. člen)
(dolžnosti vajenca)

Mladoletnik lahko sklene učno pogodbo, če v to privolijo
starši oziroma njegov zakoniti zastopnik.

Dolžnosti vajenca so zlasti:
- da redno izpolnjuje svoje učne obveznosti,
- da redno obiskuje pouk in druge obvezne izobraževalne
oblike,
- da se pri izobraževanju ravna po navodilih delodajalca in
šole,
- da varuje poslovno tajnost delodajalca,
- da se ravna po predpisih o varstvu pri delu.

Vajenec se lahko začne pri delodajalcu praktično usposabljati, ko dopolni 15 let.
29. člen (30. člen)
(pogoji za delodajalca)
Delodajalec lahko sklene učno pogodbo, če:

33. člen (34. člen)
(obseg izobraževalnega deta vajenca)

- 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.

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.

Delovni prostori iz prve alinee prejšnjega odstavka se ne
zahtevajo za dejavnosti, ki se po posebnih predpisih lahko
opravljajo brez delavnic.

Če praktično izobraževanje traja strnjeno 4 ali več ur dnevno,
mora biti vajencu zagotovljeno v tem času najmanj 30 minut
odmora.

30. člen (31. člen)
(sestavine)
Učna pogodba obsega:

Vajencu, ki se izobražuje več kot devet mesecev, mora biti
zagotovljeno najmanj 8 tednov počitnic v letu.

- 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,
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34. člen (35. člen)
(vmesni preizkus)
Vajenec opravlja enkrat v času vajeniškega razmerja vmesni
preizkus praktične usposobljenosti pred strokovno komisijo
pristojne zbornice.
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40. člen (41. člen)
(podaljšanje vajeniškega razmerja)

Vsebino in način vmesnega preizkusa določi na predlog pristojne zbornice Strokovni svet Republike Slovenije za
poklicno izobraževanje.
35. člen (36. člen)
(pravice in obveznosti vajenca)

Če se učna pogodba razdre zaradi nezmožnosti izpolnjevanja
pogodbenih obveznosti delodajalca, se vajeniško razmerje
vajencu podaljša do sklenitve nove učne pogodbe, vendar
najdlje za eno leto.

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.

Za čas iz prejšnjega odstavka prevzame obveznosti iz
pogodbe pristojna zbornica. Zbornica omogoči sklenitev
nove pogodbe z drugim delodajalcem.
Če vajenec v šoli ne napreduje, se mu učna pogodba
podaljša, vendar najdlje za eno leto.

* 36. člen (37. člen)
(nagrada)

Če je vajenec izkoristil pravico do podaljšanja učne pogodbe
in v šoli ne napreduje, se učna pogodba razdre.

V času vajeniškega razmerja ima vajenec pravico do nagrade
kot nadomestila plače. Višina nagrade se določi v odstotku od
povprečne bruto plače v gospodarstvu Republike Slovenije in
znaša najmanj:

* 41. člen (42. člen)
(zavarovalna doba)

%
15%
20%
25%
30%.

letnik
prvi
drugi
tretji
četrti

V času trajanja vajeniškega razmerja ima vajenec pravice iz
zdravstvenega zavarovanja ter pokojninskega in invalidskega
zavarovanja v skladu z zakonom.
Prispevke za pokojninsko in invalidsko zavarovanje vajencev
iz prvega odstavka tega člena plačujeta država in delodajalec,
in sicer:

37. člen (38. člen)
(sprememba in odpoved pogodbe)

- država v celoti za prvi letnik in 50 % za naslednje letnike,
- delodajalec razliko do polnega zneska prispevka.

Učna pogodba se lahko spremeni na pobudo vsake od pogodbenih strank.

42. člen (43. člen)
(smiselna uporaba drugih določil)

Delodajalec in vajenec lahko vsak čas sporazumno odpovesta
učno pogodbo, če je tako določeno v pogodbi.
38. člen (39. člen)
(razdrtje pogodbe)

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

Vajenec lahko ob vsakem času na podlagi svoje zahteve
enostransko razdre učno pogodbo.

Določbe tega zakona, ki urejajo pravice in obveznosti iz
vajeniškega razmerja, se uporabljajo tudi za dijake in študente višje šole v strokovnem izobraževanju.

Mladoletni vajenec lahko razdre učno pogodbo le s soglasjem
staršev oziroma njegovega zakonitega zastopnika.

43. člen (44. člen)
(inšpekcija)

Delodajalec lahko razdre učno pogodbo:

Nadzor nad izvrševanjem določb tega zakona, ki urejajo vajeniško razmerje, opravlja inšpekcija, pristojna za delo.

- če je bila sklenjena na podlagi lažnih listin,
- če se vajenec brez opravičljivega razloga v osmih dneh ne
vrne na učno mesto oziroma v šolo,
- če postane vajenec duševno ali telesno nesposoben za
izobraževanje za poklic,
- če bi po zdravnikovem mnenju strokovno izobraževanje
ogrožalo 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 predpisih ne bi smel opravljati poklica, za katerega se izobražuje,
- če vajenec večkrat huje krši dolžnosti, ki so določene v 32.
členu tega zakona,
- če je vajenec izključen iz šole.

Nadzor nad izpolnjevanjem pravic in obveznosti vajencev v
zvezi z izobraževanjem opravlja inšpekcija, pristojna za šolstvo.
VI. DIJAKI SREDNJIH ŠOL TER ŠTUDENTI VIŠJIH ŠOL
44. člen (45. člen)
(dijak srednje iole)
Kdor se vpiše v nižjo oziroma srednjo poklicno šolo, v srednjo
tehniško oziroma drugo srednjo strokovno šolo, je dijak.

Delodajalec mora svojo odločitev pisno utemeljiti.

45. člen (46. člen)
(študent viije šole)

Pogodba se razdre, če delodajalec ne izpolnjuje več pogojev
za poklicno izobraževanje ali drugače ni več zmožen izpolnjevati svojih pogodbenih obveznosti.

Kdor se vpiše v višjo strokovno šolo, je študent višje šole (v
nadaljnjem besedilu: študent).
* 46. člen (47. člen)
(vzporedno izobraževanje)

39. člen (40. člen)
(prenehanje vajeniškega razmerja)
Vajeniško razmerje preneha:

Dijak oziroma študent ima pravico, da se hkrati izobražuje po
več izobraževalnih programih.

- z iztekom pogodbeno določene učne dobe,
- ko vajenec opravi zaključni izpit,
- če se učna pogodba razdre.

Če izobraževalne programe iz prejšnjega odstavka izvajata
dve ali več šol, šole z dogovorom uskladijo način izpolnjevanja obveznosti dijaka na posamezni šoli.
43

poročevalec, št. 45

54. člen (55. člen)
(pohvale, nagrade in drugi vzgojni ukrepi)

47. člen (48. člen)
(prenehanje statusa dijaka in študenta)

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

Status dijaka oziroma študenta preneha:
- 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.

55. člen (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.

* 48. člen (49. člen)
(podaljšanje statusa dijaka oziroma študenta)
Ne glede na določbi prve in druge alinee prejšnjega člena se
lahko dijakom oziroma študentom vzporednega izobraževanja, perspektivnim in 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.

Podrobnejše določbe o odgovornostih dijakov in študentov, o
postopku in načinu izrekanju ukrepov ter o šolskem redu
predpiše minister.

O tem odloči ravnatelj šole.
* 49. člen (50. člen)
(hitrejše napredovanje)

Dijakom oziroma študentom, ki se vzporedno izobražujejo,
perspektivnim in vrhunskim športnikom in dijakom oziroma
študentom, ki se pripravljajo na mednarodna tekmovanja v
znanju, se lahko prilagodi opravljanje obveznosti iz izobraževalnega programa na način, ki ga določi minister.

Dijak oziroma študent lahko napreduje in dokonča izobraževanje v krajšem času, kot je predvideno z izobraževalnim
programom. O tem odloči učiteljski oziroma predavateljski
zbor šole.

57. člen (58. člen)
(zdravstveno varstvo)

* 56. člen (57. člen)
(posebne pravice dijakov in študentov)

^

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.

* 50. člen (51. člen)
(prestop)
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.

58. člen (59. člen)
(bivanje v dijaškem domu)
Dijak oziroma študent, ki izpolnjuje predpisane pogoje, ima
pravico bivanja v dijaškem domu.

Pred odločitvijo si mora ravnatelj pridobiti mnenje učiteljskega oziroma predavateljskega zbora.

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

51. člen (52. člen)
(ponavljanje)

59. člen (60. člen)
(prehrana)

Dijak oziroma študent, ki do konca šolskega leta ni opravil
obveznosti iz izobraževalnega programa, lahko enkrat ponavlja letnik v istem izobraževalnem programu.

Šola za vse dijake oziroma študente organizira vsaj en obrok
hrane dnevno.
60. člen (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.

52. člen (53. člen)
(večkratno obiskovanje)

61. člen (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 48. 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.

53. člen (54. člen)
(prekinitev izobraževanja)

Skupnost organizira obšolsko življenje in delo in obravnava
vprašanja, povezana z vzgojno-izobraževalnim oziroma študijskim delom in upravljanjem ter daje organom šole svoje
predloge.

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.
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Dijaki oziroma študenti se lahko povezujejo v združenja dijakov oziroma študentov.
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VII. IZOBRAŽEVANJE ODRASLIH

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

* 62. člen (63. člen)
(odrasli)

69. člen (70. člen)
(šolsko oziroma študijsko leto)

Kdor je zaposlen ali ima status brezposelnega ali mu preneha
status dijaka oziroma študenta ali kdor ni zaključil osnovnošolskega izobraževanja ali je star 16 let ali več, se lahko
poklicno izobražuje kot odrasli.

Šolsko oziroma študijsko leto se začne 1. septembra in konča
31. avgusta naslednje leto.

63. člen (64. člen)
(izobraževalni programi za odrasle)

Organizirano izobraževalno delo za dijake in študente traja
največ 42 tednov v šolskem oziroma v študijskem letu.

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.

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

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.

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

* 70. člen (71. člen)
(letni delovni načrt)

- obseg in razporeditev pouka in drugih oblik izobraževalnega dela po predmetniku,
- načrt vpisa,
- razporeditev dijakov oziroma študentov v letnike, oddelke
in skupine,
- roke za opravljanje izpitov,
- strokovno izpopolnjevanje učiteljev, svetovalnih in strokovnih delavcev,
- sodelovanje z drugimi šolami, z delodajalci, zbornicami,
društvi in združenji in
- druge naloge.

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

Ob sprejemanju letnega delovnega načrta se posebej preveri
finančna izvedljivost načrta.

65. člen (66. člen)
(priprava na mojstrski izpit)

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

Kot izobraževanje odraslih se organizira tudi priprava na
mojstrski izpit.
66. člen (67. člen)
(pravice in dolžnosti v izobraževanju)

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

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

Obvezne dele publikacije iz prejšnjega odstavka določi minister.
Šola vodi šolsko kroniko.

67. člen (68. člen)
(napotilo na izobraževanje)

71. člen (72. člen)
(prilagajanje izobraževalnih programov)

Delavci, ki jih na izobraževanje napoti delodajalec, imajo
pravico do odsotnosti z dela v času izobraževanja in v času
opravljanja izpitov, do povračil stroškov v zvezi z izobraževanjem ter druge pravice in obveznosti, določene z zakonom,
izvršilnim predpisom, kolektivno pogodbo ter pogodbo o izobraževanju.
VIII. IZOBRAŽEVALNO DELO

Šola dijakom in študentom s posebnimi potrebami prilagodi
izvajanje in trajanje izobraževalnega programa.
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.

1. Obseg in organizacija
68. člen (69. člen)
(obremenitev)

2. Preverjanje in ocenjevanje znanja ter napredovanje
72. člen (73. člen)
(preverjanje in ocenjevanje)

Organizirano izobraževalno delo obsega:

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.

- 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.

* 73. člen (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.

Teoretični pouk za dijake lahko obsega brez športne vzgoje
največ 30 ur tedensko, obseg vseh oblik izobraževalnega dela
pa ne sme presegati 36 ur tedensko.
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Učitelj dijakom omogoči sodelovanje pri načrtovanju preverjanja in ocenjevanja znanja.

Pogoje in način uveljavljanja ugovora zoper postopek pri
mojstrskem izpitu se določi v skladu z zakonom, ki ureja
področje obrti.

Dijak oziroma študent mora biti z oceno pri ustnem preverjanju znanja seznanjen takoj, ocenjeno pisno nalogo pa mu je
treba vrniti v vpogled.

78. člen (79. člen)
(omejitev opravljanja izpitov)

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

Zaključni izpiti se lahko opravljajo največ trikrat v letu.
IX. ZBIRANJE IN VARSTVO OSEBNIH PODATKOV

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

79. člen (80. člen)
(seznami evidenc z osebnimi podatki)

74. člen (75. člen)
(napredovanja)

šole vodijo naslednje evidence z osebnimi podatki dijakov in
študentov:
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 do
končanja 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. evidenco 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.

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.
75. člen (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.

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.

* 76. člen (77. člen)
(pravica do ugovora)

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.

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 najkasneje v treh
dneh ponovno oceni znanje dijaka oziroma študenta. V komisijo mora imenovati vsaj enega člana, ki ni zaposlen v šoli.

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.
*

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
ugovor utemeljen, imenuje komisijo, ki ponovno oceni znanje
dijaka.

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, fizična vzdržljivost trupa, gibljivost, mišično vzdržljivost ramenskega obroča in rok, sprintersko hitrost in vzdržljivost v submaksimalnem kontinuiranem naprezanju.

Odločitev ravnatelja in ocena komisije sta dokončni.

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:

• 77. člen (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 področje dejavnosti, za katero se
opravlja mojstrski oziroma njemu ustrezni izpit.

- 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.

Komisija za ugovore mora v treh dneh s sklepom ugotoviti
utemeljenost ugovora. Če ugotovi, da je ugovor utemeljen,
minister, pristojen za področje dejavnosti, za katero se opravlja mojstrski oziroma njemu ustrezni izpit, imenuje komisijo,
ki ponovno oceni znanje kandidata.

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.

Odločitvi komisij sta dokončni.
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- 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
je uspešno končal triletni program srednjega izobraževanja,
- v poklicni tečaj, kdor je uspešno zaključil izobraževanje po
programih srednjega izobraževanja: naravoslovno-matematična tehnologija, naravoslovno-matematična dejavnost,
splošno-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.

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.
80. člen (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.

86. člen (89 člen)
(evidenca o maturi)

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

Poleg evidenc iz 79. 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.

81. člen (82. člen)
(shranjevanje evidenc)

* 87. člen (90. člen)
(komisija za ugovor)

Evidence iz 79. člena tega zakona se trajno hranijo v skladu s
posebnimi predpisi, če ni v tem zakonu drugače določeno.

Minister, pristojen za področje dejavnosti, za katero se opravlja izpit iz 3. člena zakona, imenuje komisijo iz prvega
odstavka 77. člena tega zakona v treh mesecih po njegovi
uveljavitvi.

82. člen (83. člen)
(dokumentacija)

88. člen (91. člen)
(mojstrski izpit)

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.

Delodajalci, ki do dneva uveljavitve tega zakona niso opravili
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.

(84. člen - se črta)
X. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

Minister predpiše program iz prejšnega odstavka v treh mesecih po uveljavitvi tega zakona.

* 83. člen (85. člen)
(postopnost uvajanja)

89. člen (92. člen)
(zavarovalna doba)

Izobraževalni programi po tem zakonu se postopno uvajajo
tako, da bodo uvedeni za vse, ki se bodo vključili v prvi letnik
poklicnega oziroma strokovnega izobraževanja v šolskem
letu 1998/99.

Do sprejema zakona iz prvega odstavka 41. člena tega zakona
se vajencu šteje učna doba v zavarovalno dobo tako, da se 12
mesecev vajeniškega razmerja šteje za 6 mesecev zavarovalne dobe.

Odločitve o poklicih, za katere se pripravljajo izobraževalni
programi iz prejšnjega odstavka, morajo biti sprejete najkasneje v šestih mesecih po uveljavitvi tega zakona.

Osnova za plačevanje prispevkov iz drugega odstavka 41.
člena tega zakona je mesečna nagrada vajenca, povečana za
davke in prispevke po stopnji iz 43. člena zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Uradni list RS, št. 12/92).

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.

Osnova za plačevanje prispevkov iz drugega odstavka 41.
člena ne more biti nižja od zneska zajamčene plače.

84. člen (86. člen)
(pravice dijakov)

90. člen (93. člen)
(podzakonski predpisi)

Dijaki, ki so se do uveljavitve tega zakona vpisali v vzgojno-izobraževalne programe po zakonu o usmerjenem izobraževanju (Uradni 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.

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

(87. člen - se črta)
85. člen (88. člen)
(izpolnjevanje pogojev za vpis)

- 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),

Ne glede na določbe 19. do 22. člena tega zakona se v
izobraževanje po posameznih programih lahko vključijo
osebe, ki so končale izobraževanje po zakonu o usmerjenem
izobraževanju, in sicer:
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- Pravilnik o pedagoški dokumentaciji in evidencah v srednjem izobraževanju (Uradni list SRS, št. 5/81, 10/88 in 6/90).

92. člen (95. člen)
(prenehanje veljavnosti zakona o usmerjenem izobraževanju)
Z dnem uveljavitve tega zakona preneha veljati Zakon o
usmerjenem izobraževanju (Uradni list SRS, št. 11/80, 6/83,
25/89 in 35/89).

91. (len (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, Uradni list
SRS, št. 1/80, 25/89 in 32/89).

* 93. člen (96. člen)
(uveljavitev zakona)
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu
Republike Slovenije.

OBRAZLOŽITEV
državni zbor Republike Slovenije je na 34. seji, dne 26.9.1995
sprejel predlog Zakona o poklicnem in strokovnem izobraže'anju (EPA 935) v drugi obravnavi in predlagatelju, Vladi
Republike Slovenije, s sklepom naložil, da pripravi predlog
•akona za tretjo obravnavo.

členu. Besedila sprememb so identična z besedili amandmajev, ki so bili sprejeti na drugi obravnavi.
V besedilu predloga zakona so z ' označeni členi, ki so
spremenjeni oziroma dopolnjeni zaradi sprejetih amandmajev
v drugem branju, v oklepajih pa so navedene številke členov iz
besedila zakona za drugo branje.

tlada Republike Slovenije je v skladu s 195. členom Poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije pri pripravi celoviega besedila vključila vse amandmaje, ki so bili sprejeti na
Irugi obravnavi Predloga zakona o poklicnem in strokovnem
zobraževanju. Glede na to je spremenjeno besedilo predloga
akona za tretjo obravnavo v 2., 5., 10., 17., 29., 32., 37., 42.,
17., 49., 50., 51., 57., 63., 71., 74., 77., 78., 84., 85., 87., 90. in 96.

V skladu s sklepom Državnega zbora Republike Slovenije ob
prvem branju zakona je k predlogu zakona za tretje branje kot
priloga dodano tudi besedilo zakona, ki je bilo redakcijsko
popravljeno tako, da sta dosledno uporabljena oba spola.
- nižji poklicni šoli po programih za pridobitev nižje poklicne
izobrazbe,
- srednji poklicni šoli po programih za pridobitev srednje
poklicne izobrazbe,
- srednji tehniški in drugi srednji strokovni šoli po programih
za pridobitev srednje strokovne izobrazbe,
- višji strokovni šoli po programih za pridobitev višje strokovne izobrazbe.

SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(vsebina zakona)
"a zakon ureja izobraževanje za pridobitev in izpopolnjevanje
avno veljavne poklicne in strokovne izobrazbe na ravni nižega, srednjega in višjega izobraževanja.

Srednja strokovna izobrazba se pridobi tudi:

2. člen
(cilji)

- 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.

'oklicno in strokovno izobraževanje ima nalogo, da:
- na mednarodno primerljivi ravni posreduje znanje, spretnoti in veščine, potrebne za opravljanje poklica,
- razvija samostojno kritično presojanje in odgovorno ravanje,
razvija sposobnost za razumevanje in sporočanje v slovenkem jeziku, na območjih, ki so opredeljena kot narodno
lešana, pa tudi v italijanskem oziroma v madžarskem jeziku,
spodbuja zavest o integriteti posameznika in posameznice,
razvija zavest o državni pripadnosti in narodni identiteti in
edenja o zgodovini Sloveniji in njeni kulturi,
vzgaja za odgovorno varovanje svobode, za strpno, miro(ubno sožitje in spoštovanje soljudi,
razvija in ohranja lastne kulturne tradicije in seznanja z
rugimi kulturami in civilizacijami,
omogoča vključevanje v evropsko delitev dela,
razvija pripravljenost za vzpostavljanje svobodne demokračne in socialno pravične države,
vzbuja zavest odgovornosti za naravno okolje in lastno
dravje,
razvija zavest o pravicah in odgovornostih človeka ter
ržavljana in državljanke,
razvija nadarjenosti in usposabljanje za doživljanje umetnikih del in za umetniško izražanje,
omogoča izbiro poklica in pripravo na poklic.

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 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.

3. člen
(stopnje Izobrazbe)

Višja strokovna izobrazba se pridobi po končanem izobraževanju z opravljeno diplomo.

oklicna oziroma strokovna izobrazba se pridobi v:
i
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6. člen
(izvajanje izobraževalnih programov, dualni sistem)

10. člen
(vajenci in vajenke oziroma dijaki in dijakinje s posebnimi
potrebami)

Nižje in srednje poklicno izobraževanje izvajajo poklicne šole
samostojno ali gospodarska družba ali podjetnik oziroma
podjetnica ali zavod (v nadaljnjem besedilu: delodajalec oziroma delodajalka) skupaj s poklicno šolo.

Poklicno in strokovno izobraževanje vajencev, vajenk, dijakov, dijakinj, ter študentk in študentov višjih šol, ki imajo
posebne vzgojno-izobraževalne potrebe (v nadaljnjem besedilu: dijaki in dijakinkje s posebnimi potrebami) se zaradi
posebne nadarjenosti ali zaradi motenj v duševnem razvoju,
zaradi slepote ali slabovidnosti, gluhote ali naglušnosti,
govornih motenj, ovir pri gibanju oziroma gibalnih motenj,
dolgotrajne bolezni, ter zaradi motenj vedenja osebnosti
organizirata in izvajata v skladu s tem zakonom in posebnimi
predpisi.

7. člen
(učna pogodba)
Če poklicno izobraževanje izvaja delodajalec oziroma delodajalka skupaj s poklicno šolo, se medsebojne pravice in obveznosti vajenca oziroma vajenke in delodajalca oziroma delodajalke uredijo z učno pogodbo, ki jo skleneta v skladu z
zakonom in drugimi predpisi.

II. IZOBRAŽEVALNI PROGRAMI
Izobraževalni programi

Če izvaja poklicno oziroma strokovno izobraževanje poklicna
ali tehniška oziroma druga srednja strokovna šola in poteka
del praktičnega izobraževanja pri delodajalcu oziroma delodajalki, skleneta šola in delodajalec oziroma delodajalka
pogodbo o medsebojnih pravicah in obveznostih ter o pravicah in obveznostih dijakov in dijakinj v času praktičnega
izobraževanja.

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 oziroma
ministrica, pristojna za delo.

8. člen
(učni jezik)

Z nomenklaturo poklicev se določijo tudi poklici, za katere se
pripravijo posebni oziroma prilagojeni izobraževalni programi
za izobraževanje dijakov in dijakinj s posebnimi potrebami.

Učni jezik v poklicnem oziroma strokovnem izobraževanju je
slovenski.
Na narodno mešanih območjih, kjer živita italijanska oziroma
madžarska narodna skupnost, se v skladu s posebnim zakonom izvaja poklicno oziroma strokovno izobraževanje tudi v
italijanskem jeziku oziroma dvojezično v slovenskem in madžarskem jeziku.

Nomenklatura poklicev obsega seznam poklicev, raven zahtevnosti dela in tipična dela v okviru posameznega poklica.

Na narodno mešanem območju, kjer živijo pripadniki in pripadnice slovenskega naroda ter pripadniki in pripadnice italijanske narodne skupnosti, se v šolah s slovenskim učnim
jezikom vajenci in vajenke oziroma dijaki in dijakinje obvezno
učijo italijanski jezik, v šolah z italijanskim učnim jezikom pa
slovenski jezik.

Izobraževanje za pridobitev poklicne oziroma strokovne izobrazbe traja:

12. člen
(trajanje izobraževanja)

-nižje poklicno izobraževanje do dve leti, za učence in
učenke, 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.

V soglasju z ministrico oziroma ministrom, pristojnim za šolstvo (v nadaljnjem besedilu: minister oziroma ministrica), se
del izobraževalnega programa, pri katerem sodeluje priznan
tuji strokovnjak ali priznana tuja strokovnjakinja, lahko izvaja
v tujem jeziku.

Priprava za mojstrski izpit obsega najmanj 70 ur pedagoško-andragoškega izobraževanja.

9. člen
(Izobraževanje pod enakimi pogoji)

Poklicno izpopolnjevanje in usposabljanje za specializacijo
obsega najmanj 400 ur.

Državljani in državljanke Republike Slovenije imajo pravico
do poklicnega oziroma strokovnega izobraževanja pod enakimi pogoji.

13. člen
(določanje pogojev)

Slovenke in Slovenci brez slovenskega državljanstva se lahko
poklicno oziroma strokovno izobražujejo pod enakimi pogoji
kot državljanke in državljani Republike Slovenije.

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

Slovenke in Slovenci brez slovenskega državljnastva po tem
zakonu so potomci oziroma potomke staršev slovenske
narodnosti do tretjega kolena v ravni črti.

III. STROKOVNI IN DRUGI ORGANI
14. člen
(zbornice)

Osebe s tujim državljanstvom se lahko poklicno oziroma
strokovno izobražujejo v Republiki Sloveniji pod enakimi
pogoji kot osebe z državljanstvom Republike Slovenije, kadar
se izobražujejo po načelu vzajemnosti, sicer pa morajo plačati
stroške izobraževanja.

Če z zakonom ni določeno drugače, zbornice predlagajo
poklice, za katere se pripravijo programi poklicnega oziroma
strokovnega izobraževanja, in skrbijo za praktično izobraževanje za poklice v dejavnostih, za katere so ustanovljene.

V skladu z mednarodnimi pogodbami minister oziroma ministrica za vsako šolsko leto določi število vpisnih mest za
oafebe s tujim državljanstvom, ki se po načelu vzajemnosti
^klicno oziroma strokovno izobražujejo.

V tem okviru zbornice predvsem:
- predlagajo standard praktičnih znanj, ki se preverjajo na
zaključnem oziroma mojstrskem izpitu,
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organizirajo opravljanje praktičnega dela zaključnih izpitov
za vajence in vajenke ter opravljanje mojstrskih izpitov v
skladu z zakonom in drugimi predpisi,
- predlagajo programe izpopolnjevanja in usposabljanja pristojnemu strokovnemu svetu,
- imenujejo svoje članice oziroma člane v izpitne komisije za
zaključne izpite na nižjih in srednjih poklicnih šolah,
- opravljajo verifikacijo in vodijo registre učnih mest za
'vajence in vajenke ter sklenjenih učnih pogodb,
organizirajo izvajanje praktičnega dela izobraževanja za
ipridobitev poklicne oziroma strokovne izobrazbe za vajenke
fin vajence,
opravljajo svetovalno delo in nadzor nad izvajanjem praktičnega izobraževanja vajencev in vajenk,
- organizirajo medpodjetniške centre za skupni del praktičnega izobraževanja vajenk in vajencev,
- organizirajo opravljanje vmesnih preizkusov, s katerimi se
ugotavlja uspešnost praktičnega izobraževanja pri delodajalcu oziroma delodajalki.

20. člen
(srednje poklicno-tehniško izobraževanje)

r

V poklicno-tehniško izobraževanje za pridobitev srednje
strokovne izobrazbe se lahko vključi, kdor ima uspešno zaključeno srednjo poklicno šolo in izpolnjuje druge z izobraževalnim programom določene pogoje.
21. člen
(poklicni tečaj)
V poklicni tečaj se lahko vključi, kdor ima uspešno zaključen
četrti letnik gimnazije in izpolnjuje druge z izobraževalnim
programom določene pogoje.
22. člen
(višje strokovno izobraževanje)

•Podrobnejše določbe o verifikaciji in vodenju registra učnih
'mest ter o izbrisu iz registra predpiše minister oziroma ministrica, pristojna za gospodarstvo.

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

15. člen
'
(sosveti)
t
(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.

V višje strokovno izobraževanje se lahko vključi tudi, kdor ima
opravljen mojstrski izpit ali ima končano 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.
23. člen
(razpis za vpis)

16. člen
(sindikati)

Šola si mora k obsegu vpisa pridobiti soglasje ministra oziroma ministrice.
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 in vajenke.

Sindikati skrbijo za uresničevanje pravic vajencev in vajenk, ki
so določene z zakonom in učno ter kolektivno pogodbo.
Sindikati predlagajo svoje predstavnike oziroma predstavnice
/ izpitne organe zbornic in šol izmed uveljavljenih strokovnjakov in strokovnjakinj s področja poklicnega izobraževanja.
i
IV. POGOJI ZA VKLJUČITEV

Šola lahko objavi razpis prostih mest za odrasle tudi v drugih
rokih, kot je določen v prejšnjem odstavku.

17. člen
(splošni pogoji)

24. člen
(objava učnih mest)

J poklicno oziroma strokovno izobraževanje se lahko vključi,
<dor izpolnjuje s tem zakonom in 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 oziroma ministrica.

I izobraževalnim programom se kot pogoj za vključitev lahko
loločijo posebna nadarjenost oziroma psihofizične sposobnosti, če so te potrebne za uspešno izobraževanje in opravljaije dela v določeni dejavnosti oziroma stroki.

25. člen
(omejitev vpisa)

Če poklicno izobraževanje izvaja delodajalec oziroma delodajalka skupaj s šolo, je pogoj za vključitev v šolo tudi sklenjena
jčna pogodba.
i
18. člen
(nižje poklicno izobraževanje)

Število vajencev in vajenk, dijakov in dijakinj oziroma študentov in študentk višje šole, ki jih šola vpiše v začetni letnik, se
lahko za posamezno šolsko leto omeji, če je število prijavljenih bistveno večje, kot so kadrovske in prostorske zmogljivosti šole.

/ izobraževanje za pridobitev nižje poklicne izobrazbe se
ahko vključi, kdor ima izpolnjeno osnovnošolsko obveznost
n je uspešno končal najmanj sedmi razred osnovne šole ali
ma zaključeno osnovnošolsko izobraževanje po prilagojenem izobraževalnem programu ter izpolnjuje druge z izobraevalnim programom določene pogoje.
i
19. člen
(srednje poklicno oziroma strokovno izobraževanje)

Šola si mora k sklepu o omejitvi vpisa pridobiti soglasje
ministra oziroma ministrice.
26. člen
(merila za izbiro)
Merila za izbiro kandidatov in kandidatk se določijo z izobraževalnim programom.

' izobraževanje za pridobitev srednje poklicne in srednje
trokovne izobrazbe se lahko vključi, kdor ima uspešno zakučeno osnovnošolsko izobraževanje ali nižjo poklicno šolo
5r izpolnjuje druge z izobraževalnim programom določene
ogoje.
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Pri izbiri se upoštevajo zlasti učni uspehi v predhodnem
izobraževanju ter znanja oziroma spretnosti, ki so pomembne
za uspešno izobraževanje oziroma opravljanje določenega
poklica.
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če vajenec oziroma vajenka razdre učno pogodbo zaradi
neizpolnjenih dolžnosti delodajalca oziroma delodajalke,
- obvezo, delodajalke oziroma delodajalca, da vajenka oziroma vajenec ne bo obremenjen z deli, ki niso povezana z
izobraževanjem.

V. VAJENKE IN VAJENCI
27. člen
(vajeniško razmerje)
Kdor se poklicno izobražuje pri delodajalcu oziroma delodajalki in v poklicni šoli, je vajenec ali vajenka.

31. člen
(dolžnosti delodajalca oziroma delodajalke)

Vajeniško razmerje se sklene z učno pogodbo.

Dolžnosti delodajalca oziroma delodajalke, ki sklene učno
pogodbo, so zlasti:
- da vajencu oziroma vajenki omogoči izobraževanje za pridobitev poklicne izobrazbe,
- da skrbi, da bo vajenec oziroma vajenka redno obiskovala
šolo in druge obvezne izobraževalne oblike,
- da vajencu oziroma vajenki poleg počitnic v skladu s tem
zakom omogoči še najmanj šest prostih delovnih dni za pripravo na zaključni izpit,
- da vajencu oziroma vajenki redno izplačuje dogovorjeno
mesečno nagrado,
- da skrbi za varnost pri delu in za zdravje vajenca oziroma
vajenke,
- da vajenca oziroma vajenko seznani s predpisi o varnosti
pri delu,
- da skrbi za pravilne medsebojne odnose med delavci in
delavkami ter vajenkami in vajenci,
- da izpolnjuje druge s pogodbo dogovorjene obveznosti.

28. člen
(pogoji za sklenitev)
Učno pogodbo lahko sklene, kdor ima uspešno končano
osnovnošolsko izobraževanje ter z zdravniškim potrdilom
izkaže zdravstveno sposobnost za poklic, za katerega se želi
izobraževati.
Učno pogodbo lahko sklene tudi, kdor nima uspešno zaključenega osnovnošolskega izobraževanja, ima pa izpolnjeno
osnovnošolsko obveznost in zaključen prvi letnik nižje
poklicne šole.
Mladoletna oseba lahko sklene učno pogodbo, če v to privolijo starši oziroma njena zakonita zastopnica ali zastopnik.
Vajenec oziroma vajenka se lahko začne pri delodajalcu oziroma delodajalki praktično usposabljati, ko dopolni 15 let.

Delodajalec oziroma delodajalka lahko nalaga vajencu oziroma vajenki le tista dela, ki so določena v izobraževalem
programu.
32. člen
(dolžnosti vajenca oziroma vajenke)

29. člen
(pogoji za delodajalca in delodajalko)
Delodajalec oziroma delodajalka lahko sklene učno pogodbo,
če:

Dolžnosti vajenke oziroma vajenca so zlasti:

- ima ustrezne delovne prostore in opremo,
- njegovo oziroma njeno poslovanje pretežno obsega dejavnost poklica, za katerega se vajenec oziroma vajenka izobražuje,
- ima mojstrski izpit oziroma ima zaposlenega delavca oziroma delavko s takim izpitom.

- da redno izpolnjuje svoje učne obveznosti,
- da redno obiskuje pouk in druge obvezne izobraževalne
oblike,
- da se pri izobraževanju ravna po navodilih delodajalca
oziroma delodajalke in šole,
- da varuje poslovno tajnost delodajalca oziroma delodajalke,
- da se ravna po predpisih o varstvu pri delu.

Delovni prostori iz prve alinee prejšnjega odstavka se ne
zahtevajo za dejavnosti, ki se po posebnih predpisih lahko
opravljajo brez delavnic.

33. člen
(obseg Izobraževalnega dela)

30. člen
(sestavine)

Praktično in teoretično izobraževanje vajenca oziroma
vajenke sme trajati nepretrgoma 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 oziroma delodajalki.

Učna pogodba obsega:
- priimek in ime, dan, mesec in leto rojstva, stalno bivališče
vajenca oziroma vajenke in staršev oziroma drugega zakonitega zastopnika ali zastopnice vajenca oziroma vajenke, če je
ta mladoletna oseba,
- šolsko izobrazbo vajenca oziroma vajenke,
- naziv, sedež in vrsto dejavnosti delodajalke oziroma delodajalca, ki sklepa učno pogodbo,
- naziv poklica, za katerega se bo vajenec oziroma vajenka
izobraževal,
- pričetek in trajanje izobraževanja vajenca oziroma vajenke,
- obseg praktične usposobljenosti in obseg znanj, ki jih mora
delodajalec oziroma delodajalka zagotoviti vajencu oziroma
vajenki,
- časovno razporeditev in razčlenitev izobraževanja v času,
predvidenem v izobraževalnem programu,
- ime delavca ali delavke z ustrezno strokovno izobrazbo, ki
odgovorja za izobraževanje vajenca oziroma vajenke,
- obseg izobraževalnega dela v šoli,
- pogoje, pod katerimi se učna doba podaljšuje zaradi neizpolnjenih obveznosti vajenca oziroma vajenke v šoli,
- dolžnosti in pravice vajenca oziroma vajenke,
- dolžnosti delodajalca oziroma delodajalke,
- mesečno nagrado, ki jo prejema vajenec oziroma vajenka
ves čas izobraževanja, med počitnicami in bolezenskim dopustom v skladu z zakonom in kolektivno pogodbo,
- obveznosti delodajalca oziroma delodajalke v primeru, če
razdre učno pogodbo v nasprotju z zakonom, ter v primeru,

Če praktično izobraževanje traja strnjeno 4 ali več ur dnevno,
mora biti vajenki oziroma vajencu zagotovljeno v tem času
najmanj 30 minut odmora.
Vajencu oziroma vajenki, ki se izobražujeta več kot devet
mesecev, mora biti zagotovljeno najmanj 8 tednov počitnic v
letu.
34. člen
(vmesni preizkus)
Vajenka oziroma vajenec opravljata enkrat v času vajeniškega
razmerja vmesni preizkus praktične usposobljenosti pred
strokovno komisijo pristojne zbornice.
Vsebino in način vmesnega preizkusa določi na predlog pristojne zbornice Strokovni svet Republike Slovenije za
poklicno izobraževanje.
35. člen
(pravice In obveznosti)
O dnevnem in tedenskem počitku, opravičenih plačanih
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pogodbenih obveznosti delodajalca oziroma delodajalke, se
vajeniško razmerje podaljša do sklenitve nove učne pogodbe,
vendar najdlje za eno leto.

- odsotnostih z dela, posebnem varstvu mladine ter disciplinski
r in odškodninski odgovornosti delodajalca oziroma delodajalke, s katerim ima sklenjeno učno pogodbo, se za vajenko
oziroma vajenca smiselno uporabljajo določbe zakona, ki
ureja delovna razmerja.

Za čas iz prejšnjega odstavka prevzame obveznosti iz
pogodbe pristojna zbornica. Zbornica omogoči sklenitev
nove pogodbe z drugim delodajalcem oziroma delodajalko.

36. člen
(nagrada)

Če vajenec oziroma vajenka v šoli ne napreduje, se učna
pogodba podaljša, vendar najdlje za eno leto.

i
IV času vajeniškega razmerja imata vajenec oziroma vajenka
; pravico do nagrade kot nadomestila plače. Višina nagrade se
r določi v odstotku od povprečne bruto plače v gospodarstvu
! Republike Slovenije in znaša najmanj:
letnik
prvi
drugi
tretji
.četrti

Če vajenec oziroma vajenka izkoristi pravico do podaljšanja
učne pogodbe in v šoli ne napreduje, se učna pogodba
razdre.

%
15%
20%
25%
30%.

41. člen
(zavarovalna doba)
V času trajanja vajeniškega razmerja ima vajenec oziroma
vajenka pravice iz zdravstvenega zavarovanja ter pokojninskega in invalidskega zavarovanja v skladu z zakonom.

37. člen
(sprememba in odpoved pogodbe)

Prispevke za pokojninsko in invalidsko zavarovanje vajenk in
vajencev iz prvega odstavka tega člena plačujeta država in
delodajalec oziroma delodajalka, in sicer:
- država v celoti za prvi letnik in 50 % za naslednje letnike,
- delodajalec oziroma delodajalka razliko do polnega zneska
prispevka.

.Učna pogodba se lahko spremeni na pobudo vsake od pogodbenih strank.
t
delodajalec oziroma delodajalka in vajenec oziroma vajenka
(lahko vsak čas sporazumno odpovesta učno pogodbo, če je
!jtako določeno v pogodbi.
•i
38. člen
(razdrtje pogodbe)

42. člen
(•miselna uporaba drugih določil)
Določbe tega zakona, ki urejajo pravice in obveznosti dijakov
in dijakinj srednjih šol, se primerno uporabljajo tudi za
vajenke in vajence, razen če ni s tem zakonom drugače
določeno.

Vajenka oziroma vajenec lahko ob vsakem času na podlagi
svoje zahteve enostransko razdre učno pogodbo.
Če je vajenec oziroma vajenka mladoletna oseba, lahko razdre učno pogodbo le s soglasjem staršev oziroma njenega
zakonitega zastopnika ali zastopnice.

Določbe tega zakona, ki urejajo pravice in obveznosti iz
vajeniškega razmerja, se uporabljajo tudi za dijakinje in dijake
ter študentke in študente višje šole v strokovnem izobraževanju.

Delodajalka oziroma delodajalec lahko razdre učno pogodbo:
I
i- če je bila sklenjena na podlagi lažnih listin,
i- če se vajenec oziroma vajenka brez opravičljivega razloga v
Dsmih dneh ne vrne na učno mesto oziroma v šolo,
- če postane vajenka oziroma vajenec duševno ali telesno
nesposoben za izobraževanje za poklic,
- če bi po zdravniškem mnenju strokovno izobraževanje
Ogrožalo življenje in zdravje vajenca oziroma vajenke,
i- če vajenec oziroma vajenka trajno oboli za boleznijo, ki je
00 zdravniškem mnenju nevarna drugim delavcem in deavkam,
- če vajenec oziroma vajenka oboli za tako boleznijo, da po
bosebnih predpisih ne sme opravljati poklica, za katerega se
zobražuje,
■- če vajenec oziroma vajenka večkrat huje krši dolžnosti, ki
;o določene v 32. členu tega zakona,
- če vajenca oziroma vajenko izključijo iz šole.

43. člen
(inšpekcija)
Nadzor nad izvrševanjem določb tega zakona, ki urejajo vajeniško razmerje, opravlja inšpekcija, pristojna za delo.
Nadzor nad izpolnjevanjem pravic in obveznosti vajenk in
vajencev v zvezi z izobraževanjem opravlja inšpekcija, pristojna za šolstvo.
VI. DIJAKI IN DIJAKINJE SREDNJIH ŠOL TER ŠTUDENTI IN
ŠTUDENTKE VIŠJIH ŠOL
44. člen
(dijakinja ali dijak srednje šole)

delodajalka oziroma delodajalec mora svojo odločitev pisno
jtemeljiti.
13
ogodba se razdre, če delodajalec oziroma delodajalka ne
zpolnjuje več pogojev za poklicno izobraževanje ali drugače
,ie more več izpolnjevati svojih pogodbenih obveznosti.
I
i
39. člen
)
(prenehanje vajeniškega razmerja)
i
'ajeniško razmerje preneha:

Kdor se vpiše v nižjo oziroma srednjo poklicno šolo, v srednjo
tehniško oziroma drugo srednjo strokovno šolo, je dijak oziroma dijakinja.
45. člen
(študentka oziroma študent višje šole)
Kdor se vpiše v višjo strokovno šolo, je študent oziroma
študentka višje šole (v nadaljnjem besedilu: študent oziroma
študentka).
46. člen
(vzporedno izobraževanje)

- z iztekom pogodbeno določene učne dobe,
- ko vajenec oziroma vajenka opravi zaključni izpit,
• če se učna pogodba razdre.
i
40. člen
(podaljšanje vajeniškega razmerja)

Dijak, dijakinja, študent oziroma študentka 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 na posamezni šoli.

!e se učna pogodba razdre zaradi nezmožnosti izpolnjevanja
»oročevalec, it. 45
i
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47. člen
(prenehanje statusa)

določi pogoje za nadaljevanje in dokončanje izobraževanja,
če se je izobraževalni program bistveno spremenil.

Status dijakinje, dijaka, študenta oziroma študentke preneha:
- za dijaka, dijakinjo, študenta oziroma študentko zaključnega letnika 30 dni po izteku šolskega leta,
- če se med izobraževanjem ne vpiše v naslednji letnik v
predpisanih rokih,
- če se izpiše,
- z izključitvijo,
- če sklene delovno razmerje ali pridobi status zasebnika ali
zasebnice oziroma samostojnega podjetnika ali podjetnice.

54. člen
(pohvale, nagrade in drugi vzgojni ukrepi)
Šola določi merila in postopek za podeljevanje pohval,
nagrad in drugih priznanj dijakom, dijakinjam in študentom
oziroma študentkam.
55. člen
Za kršitev dolžnosti in za neizpolnjevanje obveznosti se po
določbah tega zakona in splošnih aktov šole dijaku oziroma
dijakinji lahko izrečejo naslednji vzgojni ukrepi: opomin, ukor
in izključitev iz šole.

48. člen
(podaljšanje statusa)
Ne glede na določbi prve in druge alinee prejšnjega člena se
lahko dijakom, dijakinjam, študentom oziroma študentkam
vzporednega izobraževanja, perspektivnim in vrhunskim
športnikom in športnicam, tistim, ki ne napredujejo ali ne
končajo izobraževanja zaradi starševstva, vojaških obveznosti, izjemnih socialnih in družinskih okoliščin, motenj v razvoju ali zaradi bolezni, podaljša status največ za dve leti.

Izključitev iz šole se lahko za najtežje kršitve dolžnosti oziroma za ponavljajoče se neizpolnjevanje obveznosti izreče
tudi študentu oziroma študentki, vendar največ za dve leti.
Podrobnejše določbe o odgovornostih dijakov, dijakinj, študentom oziroma študentkam, o postopku in načinu izrekanja
ukrepov ter o šolskem redu predpiše minister oziroma ministrica.

O tem odloči ravnatelj oziroma ravnateljica šole.
49. člen
(hitrejše napredovanje)

56. člen
(posebne pravice)

Dijak, dijakinja, študent oziroma študentka lahko napreduje in
dokonča izobraževanje v krajšem času, kot je predvideno z
izobraževalnim programom. O tem odloči učiteljski oziroma
predavateljski zbor šole.

Dijakom, dijakinjam in študentom oziroma študentkam, ki se
vzporedno izobražujejo, perspektivnim in vrhunskim športnikom in športnicam ter tistim, ki se pripravljajo na mednarodna
tekmovanja v znanju, se lahko prilagodi opravljanje obveznosti iz izobraževalnega programa na način, ki ga določi minister oziroma ministrica.

50. člen
(prestop)

57. člen
(zdravstveno varstvo)

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

Dijaki, dijakinje in študenti oziroma študentke 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 učenke oziroma
študenti in študentke v skladu z zakonom.

Pred odločitvijo si mora ravnateljica oziroma ravnatelj pridobiti mnenje učiteljskega oziroma predavateljskega zbora.

58. člen
(bivanje v dijaškem domu)

51. člen
(ponavljanje)

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

Dijak, dijakinja, študent oziroma študentka, ki do konca šolskega leta ne opravi obveznosti iz izobraževalnega programa,
lahko enkrat ponavlja letnik v istem izobraževalnem programu.

Pogoje in merila ter postopek sprejema v dijaški dom določi
minister oziroma ministrica.
59. člen
(prehrana)

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

Šola za vse dijakinje, dijake in študente oziroma študentke
organizira vsaj en obrok hrane dnevno.

52. člen
(večkratno obiskovanje)

60. člen
(sodno varstvo pravic)

Ne glede na določbo prejšnjega člena ima dijak, dijakinja,
študent oziroma študentka pravico večkrat obiskovati isti
letnik, če zaradi bolezni in drugih utemeljenih razlogov, določenih v 48. členu, nima izpolnjenih obveznosti iz izobraževalnega programa.

Zoper dokončno odločitev pristojnega organa o prodobitvi
oziroma izgubi statusa dijaka, dijakinje, študenta oziroma
študentke se lahko sproži upravni spor.
61. člen
(dijaška in študentska skupnost)

Ravnatelj oziroma ravnateljica šole lahko odloči, da dijakinja,
dijak, študent oziroma študentka iz prejšnjega odstavka
napreduje v naslednji letnik in določi pogoje, ki jih mora
izpolniti.
53. člen
(prekinitev Izobraževanja)

Dijaki, dijakinje in študenti oziroma študentke lahko organizirajo dijaško oziroma študentsko skupnost (nadaljnjem besedilu: skupnost). Skupnost deluje na ravni šole in v oddelkih.

Dijaku, dijakinji, študentu oziroma študentki, ki za več kot dve
leti prekine izobraževanje, ravnatelj oziroma ravnateljica

Skupnost vodi odbor, v katerem so predstavniki in predstavnice vseh oddelčnih skupnosti.
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Skupnost organizira obšolsko življenje in delo in obravnava
prašanja, povezana z vzgojno-izobraževalnim oziroma štulijskim delom in upravljanjem ter daje organom šole svoje
i red loge.

kovnoteoretičnih predmetov ter vaje, (v nadaljnjem besedilu:
teoretični pouk),
- praktični pouk,
- interesne dejavnosti,
- strokovne ekskurzije,
- delovno prakso,
- seminarje in drugo samostojno študijsko delo.

lijaki, dijakinje in študenti oziroma študentke se lahko poveujejo v dijaška in študentska združenja.
I

Teoretični pouk za dijakinje in dijake lahko obsega brez
športne vzgoje največ 30 ur tedensko, obseg vseh oblik izobraževalnega dela pa ne sme presegati 36 ur tedensko.

II. IZOBRAŽEVANJE ODRASLIH

1

62. člen
(odrasli)

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

'aposlene osebe, osebe s statusom brezposelne osebe,
sebe, ki jim preneha status dijaka, dijakinje, študenta ozi>ma študentke, kdor ne zaključi osnovnošolskega izobražetnja ali oseba, starejša od 16 let, se lahko poklicno izobraije kot odrasli.

69. člen
(šolsko oziroma študijsko leto)

63. člen
(Izobraževalni programi za odrasle)

Šolsko oziroma študijsko leto se začne 1. septembra in konča
31. avgusta naslednje leto.

!drasli se izobražujejo po izobraževalnih programih za mlačno, s prilagojeno organizacijo, časovno razporeditvijo izoaževanja ter prilagojenim preverjanjem, ocenjevanjem znaa in napredovanjem, po posebnih izobraževalnih programih
'i odrasle ali po delih izobraževalnih programov.
'l
't>le, drugi zavodi in enote, ki izvajajo izobraževanje odraslih,
'skladu z navodili ministra oziroma ministrice prilagajajo
'Dbraževalne programe posamezni udeleženki oziroma ude|tencu izobraževanja, pri čemer upoštevajo predhodno primljena znanja, ki jih odrasli dokaže z javno listino oziroma
i preizkusu znanja.

Organizirano izobraževalno delo za dijake, dijakinje, študente
oziroma študentke traja največ 42 tednov v šolskem oziroma v
študijskem letu.
Razporeditev pouka, pouka proste dneve in trajanje ter razporeditev šolskih počitnic določi minister oziroma ministrica s
šolskim koledarjem.
70. člen
(letni delovni načrt)

64. člen
'(doseganje enakovrednega izobrazbenega standarda)

Izobraževalno delo se izvaja po letnem delovnem načrtu, ki
vsebuje:
- obseg in razporeditev pouka in drugih oblik izobraževalnega dela po predmetniku,
- načrt vpisa,
- razporeditev dijakov, dijakinj in študentov oziroma študentk v letnike, oddelke in skupine,
- roke za opravljanje izpitov,
- strokovno izpopolnjevanje učiteljev, učiteljic, svetovalnih
ter strokovnih delavk in delavcev,
- sodelovanje z drugimi šolami, z delodajalci oziroma delodajalkami, zbornicami, društvi in združenji in
- druge naloge.

ogrami iz prejšnjega člena morajo za posamezno stopnjo
>brazbe oziroma za posamezni poklic zagotavljati enak izoiazbeni standard, kakršnega določajo izobraževalni proami za mladino.
i
'■ odrasle se uporabljajo izpitni katalogi za zaključne izpite,
■veljajo za mladino.
'

65. člen
(priprava na mojstrski izpit)

t izobraževanje odraslih se organizira tudi priprava na
'ojstrski izpit.
66. člen
(pravice in dolžnosti v izobraževanju)

Ob sprejemanju letnega delovnega načrta se posebej preveri
finančna izvedljivost načrta.
Šola lahko v letnem delovnem načrtu za dijakinje in dijake, ki
to želijo, v soglasju z njihovimi starši, predvidi organizirano
izobraževalno delo, ki ni sestavina predmetnika.

odrasle se glede statusa, pravic in dolžnosti ter vodenje
kumentacije in evidenc uporablja zakon, ki ureja izobražehje odraslih.
[■

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

67. člen
(napotilo na izobraževanje)

Havci in delavke, ki jih na izobraževanje napoti delodajalec
roma delodajalka, imajo pravico do odsotnosti z dela v
■>u izobraževanja in v času opravljanja izpitov, do povračil
oškov v zvezi z izobraževanjem ter druge pravice in obvezsti, določene z zakonom, izvršilnim predpisom, kolektivno
jod bo ter pogodbo o izobraževanju.

Obvezne dele publikacije iz prejšnjega odstavka določi minister oziroma ministrica.
Šola vodi šolsko kroniko.
71. člen
(prilagajanje izobraževalnih programov)

*l. IZOBRAŽEVALNO DELO
>
)bseg in organizacija

šola dijakom, dijakinjam in študentom oziroma študentkam s
posebnimi potrebami prilagodi izvajanje in trajanje izobraževalnega programa.

68. člen
(obremenitev)

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

lanizirano izobraževalno delo obsega:
)Ouk oziroma predavanja splošnoizobraževainih in stro/ročevalec, št. 45
t

54

2. Preverjanje in ocenjevanje znanja ter napredovanje

je prišlo do pisne oziroma računske napake pri pisnem delu
izpita. Ravnatelj oziroma ravnateljica mora v treh dneh s
sklepom ugotoviti utemeljenost ugovora. Če ugotovi, da je
ugovor utemeljen, imenuje komisijo, ki ponovno oceni znanje.

72. člen
(preverjanje in ocenjevanje)
S preverjanjem in ocenjevanjem znanja se ugotavlja uspešnost dijakov in dijakinj ter študentk oziroma študentov pri
doseganju standardov znanj, določenih s katalogi, oziroma
izpolnjevanje obveznosti, določenih z izobraževalnim programom.

Odločitev ravnateljice oziroma ravnatelja in ocena komisije
sta dokončni.
77. člen
(pravica do ugovora pri mojstrskem izpitu)

73. člen
(načini)

Ugovor zoper postopek pri mojstrskem izpitu se v treh dneh
po končanem izpitu predloži komisiji za ugovore, ki jo imenuje ministrica oziroma minister, pristojen za področje dejavnosti, za katero se opravlja mojstrski oziroma njemu ustrezni
izpit.

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.

Komisija za ugovore mora v treh dneh s sklepom ugotoviti
utemeljenost ugovora. Če ugotovi, da je ugovor utemeljen,
ministrica oziroma minister, pristojna za področje dejavnosti,
za katero se opravlja mojstrski oziroma njemu ustrezni izpit,
imenuje komisijo, ki ponovno oceni znanje.

Učitelj oziroma učiteljica dijakinjam in dijakom omogoči
sodelovanje pri načrtovanju preverjanja in ocenjevanja
znanja.
Dijak, dijakinja in študent oziroma študentka se morajo z
oceno pri ustnem preverjanju znanja seznaniti takoj, ocenjeno pisno nalogo pa je treba vrniti v vpogled.

Odločitvi komisij sta dokončni.
Pogoje in način uveljavljanja ugovora zoper postopek pri
mojstrskem izpitu se določi v skladu z zakonom, ki ureja
področje obrti.

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

78. člen
(omejitev opravljanja izpitov)

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

Zaključni izpiti se lahko opravljajo največ trikrat v letu.

74. člen
(napredovanje)

IX. ZBIRANJE IN VARSTVO OSEBNIH PODATKOV

V naslednji letnik napreduje dijak, dijakinja in študent oziroma študentka, ki ima ob koncu šolskega leta pozitivno
oceno iz vseh predmetov in ima opravljene vse obveznosti, ki
jih določa izobraževalni program.
Dijak oziroma dijakinja, ki ima ob koncu pouka negativno
oceno iz največ treh predmetov, ima pravico opravljati
popravne izpite.

79. člen
(seznami evidenc z osebnimi podatki)
Šole vodijo naslednje evidence z osebnimi podatki dijakov,
dijakinj in študentk oziroma študentov:
1. evidenco prijavljenih za vpis,
2. evidenco vpisanih ter evidenco vpisanih po letnikih, oddelkih in skupinah v redovalnicah,
3. osebni list, ki se vodi za vsakega vpisanega oziroma vsako
vpisano od vključitve do končanja 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. evidenco 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 in dijakinjah, 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.

Študent oziroma študentka ima v šolskem letu pravico trikrat
opravljati izpit iz istega predmeta.
75. člen
(podzakonski predpis, ocenjevanje, evidence, javne listine)
Minister oziroma ministrica podrobneje predpiše način in
postopek preverjanja in ocenjevanja znanja ter obliko in vsebino javnih listin o končanem izobraževanju.
Minister oziroma ministrica 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 vajenke ter
mojstrski izpit se opravljata v skladu s tem zakonom in posebnimi predpisi.
76. člen
(pravica do ugovora)

Dijaški domovi vodijo evidence in dokumentacijo iz 1., 2. in 3.
točke prejšnjega odstavka in podatke o premoženjskem stanju za tiste, ki pri plačilu oskrbnine uveljavljajo olajšavo.

Dijak oziroma dijakinja lahko v treh dneh po prejemu letnega
spričevala, študentka oziroma študent pa v treh dneh po
seznanjenju z oceno pri izpitu, predložita ravnatelju oziroma
ravnateljici šole ugovor zoper oceno. Ravnatelj oziroma ravnateljica mora v treh dneh imenovati komisijo, ki najkasneje v
treh dneh ponovno oceni znanje. Med člani in članicami
komisije mora biti vsaj ena oseba, ki ni zaposlena v šoli.

Evidence 1. do 4., 6. do 9. ter 11. do 13. točke prvega odstavka
tega člena obsegajo: ime in priimek, spol, datum, kraj, občino
in državo rojstva, stalno in začasno bivališče ter predhodno
pridobljeno izobrazbo.

Dijak oziroma dijakinja lahko v treh dneh po seznanitvi z
oceno pri zaključnem izpitu predloži ravnateljici oziroma ravnatelju šole obrazložen ugovor zaradi kršitve predpisanega
postopka pri opravljanju izpita oziroma ugovor na oceno, če

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.
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Evidenca iz 5. točke prvega odstavka tega člena poleg podat' kov iz tretjega odstavka tega člena obsega še podatke o:
gibalnih sposobnostih in morfoloških značilnostih dijakinje
oziroma dijaka, ki se nanašajo na telesno višino, voluminoz, nost 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.

Odločitve o poklicih, za katere se pripravljajo izobraževalni
programi iz prejšnjega odstavka, morajo biti sprejete najkasneje v šestih mesecih po uveljavitvi tega zakona.

Podatki iz prejšnjega odstavka se lahko zbirajo s soglasjem
dijaka oziroma dijakinje.

84. člen
(pravice dijakov in dijakinj)

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

Dijaki in dijakinje, ki so se do uveljavitve tega zakona vpisali v
vzgojno-izobraževalne programe po zakonu o usmerjenem
izobraževanju (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.

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.

1

- 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.

85. člen
(izpolnjevanje pogojev za vpis)
Ne glede na določbe 19. do 22. člena tega zakona se v
izobraževanje po posameznih programih lahko vključijo
osebe, ki so končale izobraževanje po zakonu o usmerjenem
izobraževanju, in sicer:

Osebne podatke iz 10. točke prvega odstavka tega člena
,'lahko svetovalna služba zbira v soglasju z dijakom oziroma
'dijakinjo, starši oziroma drugim zakonitim zastopnikom ali
,'zastopnico. Če je dijakinja oziroma dijak v družini ogrožen in
,1-ga je treba zavarovati, zadostuje soglasje dijakinje oziroma
,;dijaka.

- 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
je uspešno končal triletni program srednjega izobraževanja,
- v poklicni tečaj, kdor je uspešno zaključil izobraževanje po
programih srednjega izobraževanja: naravoslovno-matematična tehnologija, naravoslovno-matematična dejavnost,
splošno-kulturni, družboslovno-jezikovna dejavnost, družboslovni in kulturni, učitelj, učiteljica: vzgojitelj oziroma vzgojiteljica 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.

t!Svetovalni delavci in delavke 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 in delavke, ki so jim podatki posredovani zaradi narave njihovega dela.
Podrobnejše določbe o vsebini evidenc in dokumentacije iz
Vga člena določi minister oziroma ministrica.
^
l'

80. 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 poseb.nimi predpisi.

86. člen
(evidenca o maturi)
Poleg evidenc iz 79. člena šole vodijo za dijakinje in dijake, ki
imajo pravico opravljati maturo po dosedanjih predpisih, tudi
po uveljavitvi tega zakona evidenco o maturi v skladu z
zakonom.
87. člen
(komisija za ugovor)

"ri izdelavi statističnih in drugih analiz se smejo osebni
bodatki uporabiti in objaviti tako, da ni razvidna identiteta
/pisanega oziroma vpisane.
81. člen
(shranjevanje evidenc)

Minister oziroma ministrica, pristojna za področje dejavnosti,
za katero se opravlja izpit iz 3. člena tega zakona, imenuje
komisijo iz prvega odstavka 77. člena tega zakona v treh
mesecih po njegovi uveljavitvi.

'Evidence iz 81. člena tega zakona se trajno hranijo v skladu s
sosebnimi predpisi, če ni v tem zakonu drugače določeno.
!

82. člen
(dokumentacija)

88. člen
(mojstrski izpit)

določila v zvezi z vodenjem, uporabo in shranjevanjem osebSih podatkov iz evidenc po tem zakonu se uporabljajo tudi za
fokumentacijo, na podlagi katere so bili zbrani osebni
dodatki. Dokumenti o predhodni izobrazbi se po končanem
'pisnem postopku vrnejo vpisanemu oziroma vpisani.
'I
PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

Delodajalci oziroma delodajalke, ki do dneva uveljavitve tega
zakona nimajo opravljenega 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 oziroma
ministrica.
Minister oziroma ministrica predpiše program iz prejšnjega
odstavka v treh mesecih po uveljavitvi tega zakona.

83. člen
(postopnost uvajanja)

89. člen
(zavarovalna doba)

:obraževalni programi po tem zakonu se postopno uvajajo
iko, da bodo uvedeni za vse, ki bodo vključeni v prvi letnik
oklicnega oziroma strokovnega izobraževanja v šolskem
,3tu 1998/99.
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Do sprejema zakona iz prvega odstavka 41. člena tega zakona
se vajenki oziroma vajencu šteje učna doba v zavarovalno
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dobo tako, da se 12 mesecev vajeniškega razmerja šteje za 6
mesecev zavarovalne dobe.

K drugemu odstavku 8. člena Predloga zakona o poklicnem in
strokovnem izobraževanju za drugo obravnavo so bili vloženi
amandmaji Matičnega odbora Državnega zbora Republike
Slovenije, Vlade Republike Slovenije in Poslancev narodnih
skupnosti. Sprejet je bil amandma Vlade Republike Slovenije
in amandma Matičnega odbora na ta amandma. S tem pa je
ureditev te problematike v Predlogu zakona o poklicnem in
strokovnem izobraževanju urejena drugače kot v Predlogu
zakona o gimnazijah. Vlada se je odločila, da predlaga
amandmaje k Predlogu zakona o organizaciji in financiranju
vzgoje in izobraževanja, k Predlogu zakona o gimnazijah in k
Predlogu zakona o poklicnem in strokovnem izobraževanju,
da bi čimbolj skladno uredili to problematiko v vseh zakonih.

Osnova za plačevanje prispevkov iz drugega odstavka 41.
člena tega zakona je mesečna nagrada vajenca oziroma
vajenke, povečana za davke in prispevke po stopnji iz 43.
člena zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju
(Uradni list RS, št. 12/92).
Osnova za plačevanje prispevkov iz drugega odstavka 41.
člena ne more biti nižja od zneska zajamčene plače.
90. člen
(podzakonski predpisi)
Podzakonski predpisi iz tega zakona se sprejmejo najkasneje
v enem letu po njegovi uveljavitvi.

Bistveni razlog, da predlaga Vlada Republike Slovenije
amandma k 8. členu, je v tem, da se ta problematika uredi v
skladu z dosedanjo ureditvijo. Amandma vlade ohranja status
quo glede pravic narodnih skupnosti, kar je v skladu z visokim
standardom pravic narodnih skupnosti, ki ga Republika Slovenija postavlja kot zgled, ki bi moral postati v mednarodnih
odnosih splošno obvezen.

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:
- 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).

Vlada Republike Slovenije meni, da bi se standard pravic
narodnih skupnosti bistveno znižal, če ne bi z zakonom določili, da se v šolah na narodno mešanih območjih, kjer se
izobraževanje izvaja v slovenskem jeziku, vajenci oziroma
dijaki učijo tudi italijanski jezik oziroma, kjer se izobraževanje
izvaja v italijanskem jeziku, vajenci oziroma dijaki učijo tudi
slovenski jezik.

91. 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. I. SRS,
št. 1/80, 25/89 in 32/89).

Na območjih, kjer živijo pripadniki slovenskega naroda in
madžarske narodne skupnosti, in so opredeljena kot narodno
mešana, se vajenci oziroma dijaki izobražujejo dvojezično, to
je v slovenskem in madžarskem jeziku.
2. Amandma k 36. členu
V 36. členu se za besedo: »Višina« doda beseda: »bruto«.

92. člen
(prenehanje veljavnosti zakona o usmerjenem izobraževanju)

Obrazložitev
Višina nagrade, izračunane v odstotku od povprečne bruto
plače v gospodarstvu Republike Slovenije bi pomenila preveliko obremenitev za delodajalca oziroma za državni proračun,
če bi jo bilo potrebno povečati s prispevki za pokojninsko in
invalidsko zavarovanje.

Z dnem uveljavitve tega zakona preneha veljati Zakon o
usmerjenem izobraževanju (Ur. I. SRS, št. 11/80, 6/83, 25/89 in
35/89).
93. člen
(uveljavitev zakona)

3. Amandma k 77. členu

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

Četrti odstavek 77. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Pogoje in način uveljavljanja ugovora zoper postopek pri
mojstrskem izpitu določi v skladu z zakonom, ki ureja
področje obrti, minister, pristojen za obrt, v soglasju z ministri, pristojnimi za dejavnosti, za katere se opravlja mojstrski
oziroma njemu ustrezni izpit.«.

AMANDMAJI VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE
1. Amandma k 8. členu
Doda se nov drugi in tretji odstavek, ki se glasita:
»Učni jezik v poklicnih in strokovnih šolah v jeziku narodne
skupnosti je italijanski, v dvojezičnih poklicnih in strokovnih
šolah pa slovenski in madžarski.

Obrazložitev
Mojstrski, delovodski, poslovodski in njim podobni izpiti se
bodo opravljali za dejavnosti, za katere so pristojni različni
ministri (za obrt, za gospodarstvo, za trgovino itd.). V prvem in
drugem odstavku 77. člena daje pristojnosti ministrom, pristojnim za dejavnosti, za katere se opravlja mojstrski oziroma
njemu ustrezni izpit, da imenujejo ustrezne komisije. Zato je
smiselno, da tudi pogoje in način uveljavljanja ugovora določi
minister, pristojen za obrt (v skladu z Obrtnim zakonom minister, pristojen za obrt določa pravilnik o mojstrskih izpitih) v
soglasju s tistimi ministri, ki bodo imenovali komisije na
svojem področju.

Na območjih, kjer živijo pripadniki slovenskega naroda in
pripadniki italijanske narodne skupnosti, in so opredeljena
kot narodno mešana območja, se vajenci oziroma dijaki v
poklicnih in strokovnih šolah s slovenskim učnim jezikom
učijo italijanski jezik, vajenci oziroma dijaki v poklicnih in
strokovnih šolah z italijanskim učnim jezikom pa slovenski
jezik.«.
Tretji odstavek postane četrti.
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Predlog zakona o

VRTCIH
- EPA 936 - tretja obravnava

Vlada Republike Slovenije je na 164. seji dne 12. oktobra
1995 določila besedilo:

Hkrati pošilja v obravnavo amandmaje Vlade Republike
Slovenije k predlogu zakona o vrtcih - tretja obravnava.

- PREDLOGA ZAKONA O VRTCIH,

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:

ki ga pošilja v tretjo obravnavo na podlagi sklepa 34. seje
Državnega zbora Republike Slovenije z dne 21/9-1995 in
195. člena poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije.

- 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.

V skladu s sklepom Državnega zbora Republike Slovenije
ob prvi obravnavi zakona, se k obrazložitvi zakona o vrtcih
kot priloga doda besedilo zakona, ki je bilo redakcijsko
popravljeno tako, da sta v besedilu dosledno uporabljena
oba spola.

I. TEMELJNE DOLOČBE

- 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.

1.člen
Ta zakon ureja predšolsko vzgojo, ki jo izvajajo javni in
zasebni vrtci.
2. člen
(temeljne naloge vrtcev)

*4. člen
(cilji predšolske vzgoje)
Cilji predšolske vzgoje v vrtcih so:

Temeljne naloge vrtcev so pomoč staršem pri celoviti skrbi za
otroke, izboljšanje kvalitete življenja družin in otrok ter ustvarjanje pogojev za razvoj telesnih in duševnih sposobnosti.

- razvijanje sposobnosti razumevanja in sprejemanja sebe in
drugih,
- razvijanje sposobnosti za dogovarjanje, upoštevanje
različnosti in sodelovanje v skupinah,
- razvijanje sposobnosti prepoznavanja čustev in spodbujanje čustvenega doživljanja in izražanja,
- negovanje radovednosti, raziskovalnega duha, domišljije
in intuicije ter razvijanja neodvisnega mišljenja,
- spodbujanje jezikovnega razvoja za učinkovito in ustvarjalno uporabo govora, kasneje pa tudi branja in pisanja,
- spodbujanje doživljanja umetniških del in umetniškega
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 zdravje.

3. člen
(načela predšolske vzgoje v vrtcih)
Predšolska vzgoja v vrtcih je sestavni del sistema vzgoje in
izobraževanja in poteka po načelih:
OPOZORILO!
Predmet obravnave In sprejemanja na Državnem zboru
Je gradivo, v katerem Je uporabljena enospolna oblika;
besedilo, v katerem Je uporabljena dvospolna oblika Je
le dodano k obrazložitvi predloga zakona.
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*5. člen
(jezik)

II. ORGANIZACIJA IN VSEBINA PREDŠOLSKE VZGOJE V
VRTICH

Vzgojno delo v vrtcih poteka v slovenskem jeziku.

12. člen
(programi za predšolske otroke)

Na narodno mešanih območjih, kjer živijo pripadniki slovenskega naroda in pripadniki italijanske narodne skupnosti, se v
vrtcih, v katerih se uporablja slovenski jezik, otroci seznanjajo
z italijanskm jezikom, in v vrtcih, v katerih se uporablja italijanski jezik, otroci seznanjajo s slovenskim jezikom.

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

V vrtcih na narodno mešanih področjih, kjer živijo pripadniki
slovenskega naroda in pripadniki madžarske narodne skupnosti, se v skladu s posebnim zakonom pri vzgojnem delu
uporablja dvojezičnost oziroma slovenski in madžarski jezik.

-

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

6. člen
(uresničevanje pravic manjšin)

Izvajalce programov za predšolske otoke določi lokalna skupnost oziroma več lokalnih skupnosti, če se tako dogovorijo.

Uresničevanje posebnih pravic italijanske in madžarske
narodne skupnosti v Republiki Sloveniji na področju predšolske vzgoje ureja poseben zakon.

13. člen
(sprejemanje programa zasebnega vrtca)

7. člen
(pravice romske skupnosti)

V zasebnem vrtcu določi program za predšolske otroke ustanovitelj oziroma pristojni organ vrtca v skladu z aktom o
ustanovitvi.

Predšolska vzgoja otrok Romov se izvaja v skladu s tem
zakonom in drugimi predpisi.

Program iz prejšnjega odstavka mora določiti trajanje, cilje in
vsebino.

*8. člen
(otroci s posebnimi potrebami)

Zasebni vrtec si mora pred začetkom izvajanja programa za
predšolske otroke pridobiti pozitivno mnenje Strokovnega
sveta Republike Slovenije za splošno izobraževanje o ustreznosti programa.

Otroci s posebnimi potrebami po tem zakonu so otroci z
motnjami v duševnem razvoju, slepi in slabovidnik, 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.

Kadar zasebni vrtec izvaja vzgojni program po posebnih
pedagoških načelih (Steiner, Decroiy, Montessori in
podobno), da Strokovni svet Republike Slovenije za splošno
izobraževanje pozitivno mnenje, ko ugotovi, da je program
priznalo ustrezno mednarodno združenje.

Predšolska vzgoja za otroke s posebnimi potrebami se izvaja
v skladu s tem zakonom in drugimi predpisi.

14. člen
(programi v vrtcu)
Vrtec lahko glede na trajanje izvaja naslednje programe:

*9. člen
(pravica do izbire programov)

- dnevne programe, ki trajajo od 6 do 9 ur in se lahko izvajajo
dopoldne, popoldne, celodnevno ali izmenično,
- poidnevne programe, ki trajajo od 4 do 6 ur in se lahko
izvajajo dopoldne, popoldne ali izmenično,
- krajše programe, ki tajajo od 240 do 600 ur letno za otroke
iz odročnih in demografsko ogroženih krajev.

Starši imajo pravico izbrati programe predšolske vzgoje za
svoje otroke v javnem in zasebnem vrtcu.
Za otroke, ki zaradi bolezni ne smejo biti vključeni v vrtec, se
lahko predšolska vzgoja opravlja tudi na domu.

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

10. člen
(zagotavljanje vključevanja otrok v programe javne službe)

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

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.

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.

11. člen
(predstavitev programov vrtca)

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.

Vrtec mora staršem v posebni publikaciji predstaviti programe, ki jih izvaja, njihove cilje, vsebine in metode dela.
Zasebni vrtec mora v publikaciji objaviti tudi mnenje Strokovnega sveta Republike Slovenije za splošno izobraževanje o
ustreznosti programov.

Za vzgojo na območjih s posebnimi razvojnimi problemi,
narodno mešanih območjih ter za vzgojo otrok Romov se
sprejmejo posebni normativi in standardi.

Obvezne dele publikacije določi minister.
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15. člen
(starostna obdobja)
Predšolska vzgoja v vrtcih poteka v dveh starostnih obdobjih:

oseba, ki ni vrtec, če je registrirana za opravljanje tovrstne
dejavnosti in ima strokovne delavce, ki izpolnjujejo pogoje iz
drugega odstavka 18. člena tega zakona.

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

Natančnejše pogoje za opravljanje predšolske vzgoje na
domu določi minister.

Vzgojno delo v vrtcu poteka v oddelkih.

20. člen (19. člen)
(vpis in sprejem otrok)
Javni vrtec vpisuje in sprejema otroke v svoje programe na
podlagi prijav vse leto.

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

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

V homogene oddelke so vključeni otroci v starostnem razponu enega leta.

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.

16. člen
(oddelki)

V heterogene oddelke so vključeni otroci prvega ali drugega
starostnega obdobja.

Starši morajo ob sprejemu otroka v vrtec priložiti potrdilo
pediatra o zdravstvenem stanju otroka.

V kombinirane oddelke so vključeni otroci prvega in drugega
starostnega obdobja.

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.

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

21. člen (20. člen)
(letni delovni načrt)

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.

Organizacijo in podrobno vsebino življenja in dela vrtca
določi vrtec z letnim delovnim načrtom, ki ga sprejme svet
vrtca.
Z letnim delovnim načrtom se določi organizacija in obratovalni čas vrtca, programi vrtca, vzgoja in varstvo otrok v
vzgojnovarstvenih 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.

Krajši program lahko izvaja vzgojitelj.
Podrobnejša določila o številu otrok, vkjučenih v oddelke,
določi minister, pristojen za predšolsko vzgojo.
18. člen
(vzgojnovarstvene družine)
Vrtec lahko organizira vzgojo in varstvo otrok tudi v vzgojnovarstveni 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.
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.

*22. člen (20.a člen)
(izvršilni predpis o dokumentaciji)
Vrtci vodijo dokumentacijo o vzgojnem delu, ki jo predpiše
minister.
III. OBČASNO VAROVANJE OTROK NA DOMU

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

*23. člen (21. člen)
(pogoji)

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

Vrtec lahko organizira občasno varovanje otrok na domu.

Podrobnejša določila v zvezi z vzgojnovarstvenimi družinami
določi minister, pristojen za predšolsko vzgojo.

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

*19. člen (18. a člen)
(varstvo na domu)

Zunanji sodelavci so lahko osebe, ki imajo najmanj srednjo
izobrazbo ali osebe, ki imajo vsaj pet let izkušenj v vzgojnoizobraževalnem delu.

Vrtec organizira za otroke, ki zaradi bolezni ne smejo biti
vključeni v vrtec, vzgojo in varstvo na domu.

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

Vzgojo in varstvo otrok na domu lahko opravljajo osebe, ki
izpolnjujejo pogoje iz drugega odstavka 18. člena tega
zakona ter starši, skrbniki oziroma rejniki otroka.

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.

Vzgojo in varstvo iz prvega odstavka lahko organizira pravna
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Podrobnejše pogoje v zvezi z občasnim varovanjem otrok na
domu določi minister, pristojen za predšolsko vzgojo.

28. člen (26. člen)
(sredstva lokalne skupnosti)

Pod pogoji, določenimi s tem zakonom lahko organizirajo
občasno varovanje otrok na domu tudi druge pravne osebe,
registrirane za opravljanje tovrstne dejavnosti.

Iz proračuna lokalne skupnosti se za razliko med ceno programov in plačilom staršev zagotavljajo sredstva za plače in
prejemke ter davke inprispevke za zaposlene v vrtcih in za
materialne stroške v skladu z normativi in standardi.

*24. člen (22. člen)
(evidenca oseb, ki občasno varujejo otroke)

Sredstva iz prejšnjega odstavka tega člena zagotavlja lokalna
skupnost, v kateri imajo otrokovi starši stalno prebivališče.

Vrtec vodi evidenco oseb, ki občasno varujejo otroke na
domu.

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.
*29. člen (27. člen)
(državni proračun)

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.

Iz državnega proračuna se v skladu z normativi in standardi
zagotavljajo sredstva za:
- financiranje izravnave občinskih stroškov za javne vrtce,
- 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,
- plačilo višjih stroškov za oddelke, kjer se pri vzgojnem delu
uporablja italijanski jezik oziroma kjer vzgojno delo poteka
dvojezično, v slovenskem in madžarskem jeziku ter za
oddelke otrok Romov,
- del sredstev za investicije v nepremičnine in opremo na
narodno mešanih območjih.
30. člen (28. člen)
(plačilo staršev)

Oseba, ki občasno varuje otroke na domu, se izbriše iz evidence po prenehanju veljavnosti pogodbe iz četrtega
odstavka prejšnjega člena ali če ji je s pravnomočno odločbo
prepovedano opravljanje te dejavnosti.
Ministrstvo, pristojno za predšolsko vzgojo, vodi evidenco
oseb, ki jim je bilo prepovedano občasno varovanje otrok na
domu, s čimer se prepreči možnost, da bi te osebe ponovno
varovale otroke.
Evidenca vsebuje:
- ime, priimek in naslov,
- datum rojstva,
- pravno podlago za prepoved opravljanja občasnega varovanja otrok na domu.

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.

Podatki iz te evidence so trajni in se lahko posredujejo le
vrtcu iz 23. člena tega zakona.

Osnova za plačilo staršev otrok s posebnimi potrebami je
cena programa za druge enako stare otroke.

IV. FINANCIRANJE
25. člen (23. člen)
(viri)

31. člen (29. člen)
(določitev cene programov)

Programi predšolske vzgoje se financiranjo iz:
-

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

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

*32. člen (30. člen)
(dohodkovni razredi)
Plačilo staršev se določi na podlagi lestvice, ki starše razvršča
v razrede, upoštevaje dohodek na družinskega člana v primerjavi s povprečno plačo na zaposlenega v Republiki Sloveniji in
upoštevaje premoženje družine.

26. člen (24. člen)
(finančni nadzor)
Porabo javnih sredstev v vrtcih nadzoruje Računsko sodišče
Republike Slovenije.

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

Namensko porabo javnih sredstev v vrtcih nadzoruje organ
šolske inšpekcije.

*33. člen (31. člen)
(izvršilni predpis)

27. člen (25. člen)
(presežek)

Lestvico ter dohodke, prejemke in premoženje, ki se upoštevajo za določitev plačila, način njihovega ugotavljanja ter
način in postopek uveljavljanja subvencij določi Vlada Republike Slovenije na predlog ministra, pristojnega za predšolsko
vzgojo.

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 vzdževanje in investicije, po predhodnem
soglasju ustanovitelja pa tudi za plače.
'

2. Zasebni vrtci
*34. člen (32. člen)
(pogoji za financiranje)

Merila za delitev presežka prihodkov nad odhodki določi
minister.

Zasebnim vrtcem pripadajo sredstva iz proračuna lokalne
skupnosti, če izpolnjujejo naslednje pogoje:

1. Javni vrtci
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vrtcev, sodelovanja s strokovnimi in upravnimi organi ter
uresničevanja drugih skupnih nalog povezujejo v skupnosti
zavodov.

- če izvajajo najmanj poldnevni program,
- če imajo vkjučenih 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.

VI. ZAPOSLENI V VRTCU
40. člen (37. člen)
(izobraževalni pogoji)

Zasebnemu vrtcu pripada za posameznega otroka 85% sredstev, ki jih lokalna skupnost za plače in materialne stroške
zagotavlja na otroka v javnem vrtcu.

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

Obveznost lokalne skuposti se izračuna iz povprečnega
obsega sredstev, ki jih lokalna skupnost zagotavlja javnim
vrtcem na svojem območju.

Vzgojitelj v razvojnem oddelku, ki izvaja prilagojen program
za predšolske otroke s posebnimi potrebami, mora imeti
stopnjo izobrazbe, predpisano za vzgojitelja predšolskih
otrok in specialno pedagoško izobrazbo.

V primeru, da na območju lokalne skupnosti ni javnega vrtca,
se obseg sredstev iz prejšnjega odstavka izračuna na podlagi
povprečnega obsega sredstev, ki se v Republiki Sloveniji
zagotavlja na otroka v javnem vrtcu.

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.

35. člen (33. člen)
(omejitev plač)

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.

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.

Pomočnik vzgojitelja mora imeti:

36. člen (34. člen)
(pogodba o financiranju)
Financiranje in obveznosti zasebnega vrtca se podrobneje
uredijo s pogodbo.

- 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.

3. Vzgoja in varstvo otrok na domu

Svetovalni delavci morajo imeti visokošolsko izobrazbo
ustrezne smeri in pedagoško izobrazbo.

*37. člen (34. a člen)
(obseg sredstev)

Organizator zdravstveno higienskega režima in organizator
prehrane morata imeti najmanj višjo strokovno izobrazbo
ustrezne smeri.
41. člen (38. člen)
(obveznost vzgojitelja In pomočnika vzgojitelja)

Vrtcu oziroma drugi pravni osebi, ki organizirajo vzgojo in
varstvo otrok na domu, pripadajo sredstva v višini, ki jih
lokalna skupnost zagotavlja zasebnim vrtcem.
Sredstva iz prejšnjega odstavka se dodelijo na podlagi
odločbe o dopolnitvi vzgoje in varstva otrok na domu, ki jo
izda šolska uprava, na območju katere ima otrok stalno bivališče.

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.

4. Razvoj dejavnosti
38. člen (35. člen)
Za dejavnost predšolske vzgoje se iz sredstev državnega
proračuna zagotavljajo:

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

- sredstva za raziskovalno in eksperimentalno dejavnost,
strokovno izobraževanje strokovnih delavcev, informacijskodokumentacijsko 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.

VII. ZBIRANJE IN VARSTVO OSEBNIH PODATKOV
42. člen (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

V. POVEZOVANJE V SKUPNOSTI
39. člen (36. člen)
(povezovanje zavodov v skupnosti)

43. člen (40. člen)
(zbirke podatkov v vrtcu)
Za izvajanje predšolske vzgoje, za spremljanje dejavnosti in
statistične namene vrtci vodijo naslednje zbirke podatkov:

Vrtec in druge pravne osebe, ki izvajajo programe predšolske
vzgoje, se lahko zaradi skupnega razreševania problemov
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1.
2.
3.
4.

Podatki iz evidence iz druge točke 43. člena se izbrišejo po
izpolnitvi namena, zaradi katerega so bili zbrani.

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

49. člen (46. člen)
(shranjevanje dokumentacije)

b) Vsebina in namen posameznih zbirk

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

44. člen (41. člen)
(evidenca vpisanih in vključenih otrok)
Evidenca vpisanih in vključenih otrok vsebuje:

č) Varovanje zbirk

- ime, priimek in prebivališče otroka in strašev,
- 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.

50. člen (47. člen)
(varstvo podatkov)
Vrtec lahko posreduje podatke iz zbirk podatkov ministstvu,
pristojnemu za predšolsko vzgojo, za izvajanje njegovih z
zakonom določenih nalog.

Vrtec zbira osebne podatke o otroku zaradi ustreznega dela z
otroki pri izvedbi programov in zaradi sodelovanja s starši.

Vrtec sme dati podatke iz evidenc drugemu upravnemu
organu oziroma drugi organizaciji, če je za njihovo uporabo
pooblaščena z zakonom.

*45. člen (42. člen)
(evidenca plačil staršev)

Osebni podatki se smejo pri obdelavi uporabljati in objavljati
tako, da identiteta posameznika ni razvidna.

Evidenca plačil staršev vsebuje podatke o:
- dohodkih, prejemkih in premoženju družinskih članov,
- številu družinskih članov,
- plačilu staršev.

51. člen (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.

Ustanovitelj zbira te podatke zaradi določitve plačil in evidence plačevanja.
Ustanovitelj zbira podatke iz prve in druge alinee prvega
odstavka tega člena samo za starše, ki uveljavljajo znižano
plačilo storitev vrtca.
46. člen (43. člen)
(evidenca otrok, ki potrebujejo svetovanje oziroma pomoč)

VIII. NADZOR

Evidenca otrok, ki potrebujejo svetovanje oziroma pomoč,
vsebuje:

52. člen (49. člen)
(zakonitost dela)

- 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.

Upravni nadzor nad zakonitostjo dela in izpolnjevanjem pogojev za opravljanje predšolske dejavnosti v vrtcu izvaja organ
šolske inšpekcije v skladu z zakonom.
IX. KAZENSKA DOLOČBA
*53. člen (49. a člen)
(odgovorna oseba)

Osebni podatki se zbirajo po presoji svetovalne službe za tiste
otroke, ki potrebujejo strokovno svetovanje oziroma pomoč.

Z denarno kaznijo najmanj 50.000,00 tolarjev se za prekršek
kaznuje odgovorna oseba vrtca:

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.

- če je v oddelek prvega starostnega obdobja vključenih več
kot 12 otrok in v oddelek drugega starostnega obdobja več
kot 22 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
(drugi odstavek 17. člena);
- če zaposli stokovnega delavca, ki ne izpolnjuje pogojev (40.
člen);
- če ne vodi predpisanih zbirk podatkov (43., 44., 45., 46., 47.,
48., 49. in 50. člen)

Svetovalni delavci so podatke iz prvega odstavka 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.
47. člen (44. člen)
(način zbiranja podatkov)

X. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
*54. člen (50. člen)
(financiranje)

Osebni podatki se zbirajo neposredno od posameznika, na
katerega se nanašajo.
c) Shranjevanje zbirk
48. člen (45. člen)
(rok hrambe)

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:

Podatki iz evidenc iz prve in tretje točke 43. člena se izbrišejo
eno leto po izstopu otroka iz vrtca.

- predšolska vzgoja za otroke od prvega leta starosti do
vstopa v šolo, vključno s pripravo otrok na osnovno šolo,
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- 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.

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 dvajest let
delovnih izkušenj v vzgoji in izobraževanju oziroma na
področju prehrane, zdravstva ali higiene, še naprej opravljajo
svoje delo.

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.

61. člen (56. člen)
(določitev programov)
Strokovni svet Republike Slovenije za splošno izobraževanje
določi programe za predšolske otroke najkasneje v dveh letih
po uveljavitvi tega zakona.

Določbe 28. in 29. člena tega zakona se začnejo uporabljati v
proračunskem letu 1996. V proračunskem letu 1995 se za
financiranje uporabljajo določbe Zakona o organizaciji in
financiranju vzgoje in izobraževanja (Ur. I. RS, št. 12/91-1).

62. čen (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.

55. člen (51. člen)
(pogoji za financiranje zasebnih vrtcev)
Ne glede na določilo 34. 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.

Če ustanovitelj zasebnega vrtca, ki ima sklenjeno koncesijsko
pogodbo, ne izpolni obveznosti iz prvega odstavka tega
člena, se koncesijska pogodba razdre po samem zakonu.

56. člen (52. člen)
(vzgojitelji predšolskih otrok)

(63. člen (56. člen)
(postopno zniževanje števila otrok v oddelkih)

Vzgojitelji v vrtcih, ki so izpolnjevali pogoje za opravljanje
dela v vrtcih do uveljavitve tega zakona, lahko opravljajo dela
vzgojiteljev po tem zakonu.

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.

*57. člen (52. a člen)
(medicinske sestre)

S 1. 9. 2000 je v oddelek prvega starostnega obdobja lahko
vključenih največ 12 otrok in v oddelek drugega starostnega
obdobja največ 22 otrok.

Medicinske sestre in zdravstveni tehniki na delovnem mestu
vzgojiteljic v oddelkih za otroke do dve leti starosti, ki imajo
na dan uveljavitve tega zakona končano štiriletno srednjo
šolo ter najmanj pet let delovnih izkušenj na tem delovnem
mestu, lahko še naprej opravljajo to delo.

64. člen (59. člen)
(kadri)

58. člen (53. člen)
(varuhi)

Drugi odstavek 17. člena tega zakona se pričneta uporabljati s
1. 9.1997.

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.

65. člen (60. člen)
(podzakonski predpisi)
Minister izda izvršilne predpise najkasneje v letu dni po uveljavitvi tega zakona.

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.

Do sprejema predpisov, določenih s tem zakonom, se uporabljajo podzakonski prepdisi, ki so veljali pred uveljavitvijo tega
zakona, če niso v nasprotju s tem zakonom, in sicer:
- Določbe Samoupravnega sporazuma o uresničevanu socialno-varstvenih pravic (Ur. I. SRS, št. 27/89);
- Pravilnik o največjem dopustnem številu otrok v oddelkih
vzgojno-varstvenih organizacij ter o spremstvu otrok (Ur. I.
SRS, 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. RS, št. 32/80).
- Standardi in normativi za družbeno vzgojo predšolskih
otrok.

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.
59. člen (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.
60. člen (55. člen)
(organizator prehrane in organizator zdravstvenohigienskega režima)

66. člen (61. člen)
(prenehanje veljavnosti zakona)

Organizatorji prehrane in organizatorji zdravstveno-higienskega režima, ki ne izpolnjuje pogojev, določenih s tem zakonom, si morajo v sedmih letih po uveljavitvi tega zakona

Z dnem uveljavitve tega zakona preneha veljati Zakon o vzgoji
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67. člen (62. člen)
(veljavnost zakona)

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.

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

OBRAZLOŽITEV
označeni členi, ki so spremenjeni oziroma dopolnjeni zaradi
sprejetih sprememb v drugem branju, v oklepajih pa so navedene številke členov iz besedila predloga zakona za drugo
branje.

Državni zbor Republike Slovenije je na 34. seji zbora dne 20.
9. 1995 sprejel predlog Zakona o vrtcih (EPA 936) v drugi
obravnavi in predlagatelju zakona Vladi Republike Slovenije s
sklepom naložil, da pripravi predlog zakona za tretjo obravnavo.

Glede na sprejete amandmaje v drugi obravnavi Vlada Republike Slovenije predlaga tudi amandmaje k predlogu zakona
za tretjo obravnavo.

Vlada Republike Slovenije je v skladu s 195. členom Poslovnika Državnega zbora pri pripravi celovitega besedila predloga zakona za tretjo obravnavo vključila vse amandmaje, ki
so bili sprejeti ob drugi obravnavi predloga zakona. Zaradi
sprejetja dodatnih členov (18.a, 20.a, 34.a, 49.a in 52.a) je bilo
treba člene preštevilčiti. V besedilu predloga so z zvezdico (")

V skladu s sklepom Državnega zbora Republike Slovenije ob
prvem branju zakona je k predlogu zakona za tretje branje kot
priloga dodano tudi besedilo zakona, ki je bilo redakcijsko
popravljeno tako, da sta dosledno uporabljena oba spola.
5. člen
(jezik)

I. TEMEUNE DOLOČBE
1.člen

Vzgojno delo v vrtcih poteka v slovenskem jeziku.

Ta zakon ureja predšolsko vzgojo, ki jo izvajajo javni in
zasebni vrtci.

Na narodno mešanih območjih, kjer živijo pripadniki in pripadnice slovenskega naroda in italijanske narodne skupnosti,
se v vrtcih, v katerih se uporablja slovenski jezik, otroci
seznanjajo z italijanskim jezikom, in v vrtcih, v katerih se
uporablja italijanski jezik, otroci seznanjajo s slovenskim jezikom.

2. člen
(temeljne naloge vrtcev)
Temeljne naloge vrtcev so pomoč staršem pri celoviti skrbi za
otroke, izboljšanje kvalitete življenja družin in otrok ter ustvarjanje pogojev za razvoj otrokovih telesnih in duševnih sposobnosti.
3. člen
(načela predšolske vzgoje v vrtcih)

V vrtcih na narodno mešanih območjih, kjer živijo pripadnice
in pripadniki slovenskega naroda in madžarske narodne
skupnosti, se v skladu s posebnim zakonom pri vzgojnem
delu uporablja dvojezičnost oziroma slovenski in madžarski
jezik.

Predšolska vzgoja v vrtcih je sestavni del sistema vzgoje in
izobraževanja in poteka po načelih:

6. člen
(uresničevanje pravic manjiin)

- demokratičnosti,
- pluralizma,
- avtonomnosti, strokovnosti in odgovornosti zaposlenih,
- enakih možnosti za otroke in starše, upoštevaje različnosti
med otroki,
- pravice do izbira in drugačnosti in
- ohranjanja ravnotežja med raznimi vidiki otrokovega telesnega in duševnega razvoja.

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 romskih otrok se izvaja v skladu s tem
zakonom in drugimi predpisi.

4. člen
(cilji predšolske vzgoje)

8. člen
(otroci s posebnimi potrebami)

Cilji predšolske vzgoje v vtrcih so:

Otroci s posebnimi potrebami po tem zakonu so otroci z
motnjami v duševnem razvoju, slepi 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.

- razvijanje sposobnosti razumevanja in sprejemanja sebe in
drugih,
- razvijanje sposobnosti za dogovarjanje, 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 doživljanja umetniških del in umetniškega
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 zdravje.
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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.
Za otroke, ki zaradi bolezni ne smejo biti vključeni v vrtec, se
lahko predšolska vzgoja opravlja tudi na domu.
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10. člen
(zagotavljanje vključevanja otrok v programe javne službe)

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

Kadar v kraju bivanja ni vrtca, ki izvaja javno službo, oziroma
vrtec nima prostih mest, starši pa izrazijo interes za vključtev v
vrtec tolikšnega števila otrok, da bi se v skladu s standardi in
normativi oblkoval en oddelek, je lokalna skupnost dolžna
najkasneje v 30 dneh začeti postopek za zagotovitev dodatnih
prostih mest v javnem vrtcu ali razpisani koncesijo.

Krajši programi so namenjeni otrokom od tretjega leta starosti do vstopa v šolo in obsegajo vzgojo, varstvo, lahko pa tudi
prehrano otrok.
Programi iz prvega odstavka tega člena se v javnih vrtcih in
vrtcih s koncesijo izvajajo v skladu z normativi in standardi, ki
jih predpiše minister oziroma ministrica potem, ko si pridobi
mnenje Strokovnega sveta Republike Slovenije za splošno
izobraževanje.

11. člen
(predstavitev programov vrtca)
Vrtec mora staršem v posebni publikaciji predstaviti programe, ki jih izvaja, njihove cilje, vsebine in metode dela.
Zasebni vrtec mora v publikaciji objaviti tudi mnenje Strokovnega sveta Republike Slovenije za splošno izobraževanje o
ustreznosti programov.

Normativi in standardi določajo delovno obveznost strokovnih delavcev in delavk, 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.

Obvezne dele publikacije določi ministrica oziroma minister
pristojen za predšolsko vzgojo (v nadaljnjem besedilu minister oziroma ministrica).

Za vzgojo na območjih s posebnimi razvojnimi problemi,
narodno mešanih območjih ter za vzgojo romskih otrok se
sprejmejo posebni normativi in standardi.

II. OPRGANIZACIJA IN VSEBINA PREDŠOLSKE VZGOJE V
VRTCIH

15. člen
(starostna obdobja7

12. člen
(programi za prediolske otroke)

Predšolska vzgoja v vrtcih poteka v dveh starostnih obdobjih:
- 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.

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

Otroci so razporejeni v starostno homogene, heterogene ali
kombinirane oddelke.
V homogene oddelke so vključeni otroci v starostnem razponu enega leta.

Izvajalce oziroma izvajalke programov za predšolske otroke
določi lokalna skupnost oziroma več lokalnih skupnosti, če se
tako dogovorijo.

V heterogene oddelke so vključeni otroci prvega ali drugega
starostnega obdobja.

13. člen
(sprejemanje programa zasebnega vrtca)

V kombinirane oddelke so vključeni otroci prvega in drugega
starostnega obdobja.

V zasebnem vrtcu določi program za predšolske otroke ustanovitelj oziroma ustanoviteljica ali pristojni organ vrtca v
skladu z aktom o ustanovitvi.

17. člen
(itevilo otrok in itevilo delavk, delavcev v oddelku)

Program iz prejšnjega odstavka mora določiti trajanje, cilje in
vsebino.

Število otrok v oddelku prvega starostnega obdobja ne sme
presegati dvanajst otrok, v oddelku drugega starostnega
obdobja pa dvaindvajset otrok.

Zasebni vrtec si mora pred začetkom izvajanja programa za
predšolske otroke pridobiti pozitivno mnenje Strokovnega
sveta Republike Slovenije za splošno izobraževanje o ustreznosti programa.

Dnevni in poldnevni program izvajata vzgojitelj oziroma vzgojiteljica skupaj z vzgojiteljsko pomočnico oziroma vzgojiteljskim pomočnikom. V oddelku prvega starostnega obdobja
morata biti hkrati prisotna vsaj šest ur dnevno in v oddelku
drugega starostnega obdobja vsaj štiri ure dnevno.

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.

Krajši program lahko izvaja vzgojitelj oziroma vzgojiteljica.
Podrobnejša določila o številu otrok, vključenih v oddelke,
določi minister oziroma ministrica.

14. člen
(programi v vrtcu)

18. člen
(vzgojnovarstvene družine)

Vrtec lahko glede na trajanje izvaja naslednje programe:

Vrtec lahko organizira vzgojo in varstvo otrok tudi v vzgojnovarstveni družini. Ta oblika vzgoje in varstva se izvaja na
domu in jo lahko opravlja vzgojitelj, vzgojiteljica, vzgojiteljska
pomočnica ali vzgojiteljski pomočnik, ki je zaposlen v vrtcu,
ter zasebna vzgojiteljica ali zasebni vzgojitelj.

- 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.

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

22. člen
(izvršilni prepdis o dokumentaciji)
Vrtci vodijo dokumentacijo o vzgojnem delu, ki jo predpiše
minister oziroma ministrica.
lil. OBČASNO VAROVANJE OTROK NA DOMU

Vrtec sklene z zasebnim vzgojiteljem oziroma vzgojiteljico iz
prejšnjega odstavka pogodbo na podlagi objavljenega javnega razpisa.

23. člen
(pogoji)

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

Vrtec lahko organizira občasno varovanje otrok na domu.
Občasno varovanje otrok na domu lahko opravljajo vzgojiteljice, vzgojitelji, vzgojiteljske pomočnice, vzgojiteljski pomočniki, svetovalne delavke, svetovalni delavci vrtca (v nadaljnjem besedilu: strokovni delavci in delavke) ter zunanji sodelavci in sodelavke.

Podrobnejša določila v zvezi z vzgojnovarstvenimi družinami
določi minister oziroma ministrica.
19. člen
(varstvo na domu)

Zunanji sodelavci in sodelavke so lahko osebe, ki imajo najmanj srednjo izobrazbo, ali osebe, ki imajo vsaj pet let izkušenj v vzgojno-izobraževalnem delu.

Vrtec organizira za otroke, ki zaradi bolezni ne smejo biti
vključeni v vrtec, vzgojo in varstvo na domu.

Z osebami iz drugega in tretjega odstavka tega člena vrtec
sklene pogodbo, s katero se urejajo medsebojne pravice in
obveznosti.

Vzgojo in varstvo otrok na domu lahko opravljajo osebe, ki
izpolnjujejo pogoje iz drugega odstavka 18. člena tega
zakona ter starši oziroma rejnica ali rejnik otroka.

Vrtec je odgovoren za škodo, ki jo povzročijo osebe iz drugega in tretjega odstavka tega člena pri varovanju otrok na
domu, v skladu s splošnimi pravili o odgovornosti.

Vzgojo in varstvo iz prvega odstavka lahko organizira pravna
oseba, ki ni vrtec, če je registrirana za opravljanje tovrstne
dejavnosti in ima strokovne delavke oziroma delavce, ki izpolnjujejo pogoje iz drugega odstavka 18. člena tega zakona.

Podrobnejše pogoje v zvezi z občasnim varovanjem otrok na
domu določi minister oziroma ministrica.

Natančnejše pogoje za opravljanje predšolske vzgoje na
domu določi minister oziroma ministrica.

Pod pogoji, določenimi s tem zakonom, lahko organizirajo
občasno varovanje otrok na domu tudi druge pravne osebe,
registrirane za opravljanja tovrstne dejavnosti.

20. člen
(vpis In sprejem otrok)

24. člen
(evidenca oseb, ki občasno varujejo otroke)

Javni vrtec vpisuje in sprejema otroke v svoje programe na
podlagi prijav vse leto.

Vrtec vodi evidenco oseb, ki občasno varujejo otroke na
domu.

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

Evidenca oseb, ki občasno varujejo otroke na domu, vsebuje:

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

Prednost pri sprejemu v vrtec ima otrok, za katerega starši
predložijo potrdilo centra za socialno delo o ogroženosti
zaradi socialno-ekonomskih razmer družine.

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

Prednost pri sprejemu v vrtec ima otrok s posebnimi potrebami.
21. člen
(letni delovni načrt)

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.

Organizacijo in podrobno vsebino življenja in dela vrtca
določi vrtec z letnim delovnim načrtom, ki ga sprejme svet
vrtca.

Evidenca vsebuje:

Starši morajo ob sprejemu otroka v vrtec priložiti potrdilo
pediatra oziroma pediatrinje o zdravstvenem stanju otroka.

- ime, priimek in naslov,
- datum rojstva,
- pravno podlago za prepoved opravljanja občasnega varovanja otrok na domu.

Z 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 in delavk v vrtcu, sodelovanje s starši, sodelovanje z vzgojno-izobraževalnimi, zdravstvenimi in drugimi organizacijami, mentorstvo pripravnikom in
pripravnicam, aktivnosti za vkjučevanje vrtca v okolje, sodelovanje s šolami, ki izobražujejo delavce in delavke za potrebe
vzgoje predšolskih otrok, program strokovnega izobraževanja
delavcev in delavk vrtca, program dela strokovnih organov
vrtca ter kadrovske, materialne in druge pogoje, potrebne za
uresničitev vzgojnega procesa.
poročevalec, št. 45

Podatki iz te evidence so trajni in se lahko posredujejo le
vrtcu iz 23. člena tega zakona.
IV. FINANCIRANJE
25. člen
(viri)
Programi predšolske vzgoje se financiranjo iz:
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-

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

31. člen
(določitev cene programov)
Cene programov iz prejšnjega člena na predlog vrtca določi
ustanovitelj oziroma ustanoviteljica ali koncedentka.

26. člen
(finančni nadzor)

32. člen
(višina plačila)

Porabo javnih sredstev v vrtcih nadzoruje Računsko sodišče
Republike Slovenije.

Plačilo staršev se določi na podlagi lestvice, ki starše razvršča
v razrede, upoštevaje dohodek na družinskega člana v primerjavi s povprečno plačo v Republiki Sloveniji in upoštevaje
premoženje družine.

Namensko porabo javnih sredstev v vrtcih nadzoruje organ
šolske inšpekcije.
27. člen
(presežek)

Če je v vrtec vključen več kot en otrok iz družine, starši za
starejše otroke plačujejo za en dohodkovni razred nižjo ceno.
33. člen
(izvršilni predpis)

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 oziroma ustanoviteljice pa tudi za
plače.

Lestvico ter dohodke, prejemke in premoženje, ki se upoštevajo za določitev plačila, način njihovega ugotavljanja ter
način in postopek uveljavljanja subvencij določi Vlada Republike Slovenije na predlog ministra oziroma ministrice
2. Zasebni vrtci

Merila za delitev presežka prihodkov nad odhodki določi
minister oziroma ministrica.

34. člen
(pogoji za financiranje)
Zasebnim vrtcem pripadajo sredstva iz proračuna lokalne
skupnosti, če izpolnjujejo naslednje pogoje:

1. Javni vrtci

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.

- če izvajajo najmanj poldnevni program,
- če imajo vključenih oziroma vpisanih najmanj za dva
oddelka predšolskih otrok,
- če imajo zaposlene oziroma drugače zagotovljene vzgojitelje oziroma vzgojiteljice za izvedbo programa v skladu z
zakonom in drugimi predpisi,
- če so pod enakimi pogoji dostopni vsem otrokom.

Sredstva iz prejšnjega odstavka tega člena zagotavlja lokalna
skupnost, v kateri imajo otrokovi starši stalno prebivališče.

Zasebnemu vrtcu pripada za posameznega otroka 85% sredstev, ki jih lokalna skupnost za plače in materialne stroške
zagotavlja na otroka v javnem vrtcu.

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.

Obveznost lokalne skupnosti se izračuna iz povprečnega
obsega sredstev, ki jih lokalna skupnost zagotavlja javnim
vrtcem na svojem območju.

29. člen
(državni proračun)

V primeru, da na območju lokalne skupnosti ni javnega vrtca,
se obseg sredstev iz prejšnjega odstavka izračuna na podlagi
povprečnega obsega sredstev, ki se v Republiki Sloveniji
zagotavlja na otroka v javnem vrtcu.

28. člen
(sredstva lokalne skupnosti)

Iz državnega proračuna se v skladu z normativi in standardi
zagotavljajo sredstva za:

35. člen
(omejitev plač)

- financiranje izravnave občinskih stroškov za javne vrtce,
- oddelke vrtcev v bolnišnicah, katerih dejavnost je namenjena območju države,
- oddelke predšolske vzgoje v zavodih za vzgojo in izobraževanje otrok s posebnimi potrebami, katerih ustanoviteljica je
država,
- plačilo višjih stroškov za oddelke, kjer se pri vzgojnem delu
uporablja italijanski jezik oziroma kjer vzgojno delo poteka
dvojezično, v slovenskem in madžarskem jeziku ter za
oddelke romskih otrok,
- del sredstev za investicije v nepremičnine in opremo na
narodno mešanih območjih.

Plače strokovnih delavcev in delavk 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.
36. člen
(pogodba o financiranju)
Financiranje in obveznosti zasebnega vrtca se podrobneje
uredijo s pogodbo.

30. člen
(plačilo staršev)

3. Vzgoja in varstvo otrok na domu

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.

37. člen
(obseg sredstev)

Osnova za plačilo staršev otrok s posebnimi potrebami je
cena programa za druge enako stare otroke.

Vrtcu oziroma drugi pravni osebi, ki organizira vzgojo in
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varstvo otrok na domu, pripadajo sredstva v višini, ki jih
lokalna skupnost zagotavlja zasebnim vrtcem.

- zaključen četrti letnik gimnazije in opravljen poklicni tečaj
za delo s predšolskimi otroki.

Sredstva iz prejšnjega odstavka se dodelijo na podlagi
odločbe o dovolitvi vzgoje in varstva otrok na domu, ki jo izda
šolska uprava, na območju katere ima otrok stalno bivališče.

Svetovalni delavci in svetovalne delavke morajo imeti visokošolsko izobrazbo ustrezne smeri in pedagoško izobrazbo.
Organizatorji in organizatorice zdravstveno higienskega
režima ter organizatorji in organizatorice prehrane morajo
imeti najmanj višjo strokovno izobrazbo ustrezne smeri.

4. Razvoj dejavnosti
38.ćlen

41. člen

Za dejavnost predšolske vzgoje se iz sredstev državnega
proračuna zagotavljajo:

(obveznosti vzgojiteljev in vzgojiteljic ter vzgojiteljskih
pomočnikov in vzgojiteljskih pomočnic)

- sredstva za raziskovalno in eksperimentalno dejavnost,
strokovno izobraževanje strokovnih delavcev in delavk, informacijsko-dokumentacijsko dejavnost,
- sredstva za strokovna posvetovanja,
- sredstva za ravnateljsko šolo,
- sredstva za zaposlovanje in usposabljanje pripravnic in
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 in
delavke,
- sredstva za mednarodno dejavnost.

Delovna obveznost vzgojiteljev in vzgojiteljic obsega pripravo
na vzgojno delo, načrtovanje in izvajanje vzgojnega dela, delo
s starši ter sodelovanje pri organizaciji življenja in dela v
vrtcu.
Delovna obveznost vzgojiteljskih pomočnikov in vzgojiteljskih
pomočnic obsega sodelovanje z vzgojitelji in vzgojiteljicami
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 delo vzgojiteljice oziroma
vzgojitelja z otroki ne sme presegati 30 ur, delo vzgojiteljskega pomočnika oziroma vzgojiteljske pomočnice pa 35 ur
tedensko.

V. POVEZOVANJE V SKUPNOSTI

VII. ZBIRANJE IN VARSTVO OSEBNIH PODATKOV

39. člen
(povezovanje zavodov v skupnosti)

42. člen
(uporaba predpisov o varstvu osebnih podatkov)

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

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.

VI. ZAPOSLENI V VRTCU

a) Zbirke podatkov

40. člen
(Izobrazbeni pogoji)

43. člen
(zbirke podatkov v vrtcu)

Vzgojno dejavnost v javnem vrtcu opravljajo: vzgojitelj, vzgojiteljica, vzgojiteljska pomočnica, vzgojiteljski pomočnik, svetovalna delavka, svetovalni delavec, organizator ali organizatorica zdravstveno higienskega režima, organizator ali organizatorica prehrane in drugi.

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.

Vzgojiteljice in vzgojitelji v razvojnih oddelkih, ki izvajajo
prilagojen program za predšolske otroke s posebnimi potrebami, morajo imeti stopnjo izobrazbe, predpisano za vzgojiteljice oziroma vzgojitelje predšolskih otrok in specialno pedagoško izobrazbo.

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

V oddelku vrtca, v katerega so vključeni tudi otroci s posebnimi potrebami, lahko opravlja vzgojno delo poleg vzgojitelja
oziroma vzgojiteljice predšolskih otrok tudi vzgojitelj oziroma
vzgojiteljica s specialno pedagoško izobrazbo.

Evidenca vpisanih in vkjučenih otrok vsebuje:
- ime, priimek in prebivališče otroka in staršev,
- datum rojstva in spol otroka,
- naslov, telefonska številka osebe, ki je dosegljiva vzgojitelju oziroma vzgojiteljici v času otrokovega bivanja v vrtcu,
- zdravstvene posebnosti, katerih poznavanje je nujno za
otrokovo varnost in delo z otrokom.

Vzgojiteljice in vzgojitelji predšolskih otrok morajo imeti:
- višješolsko ali visokošolsko izobrazbo, pridobljeno po izobraževalnem oziroma študijskem programu za področje predšolske vzgoje ali

Vrtec zbira osebne podatke o otroku zaradi ustreznega dela z
otroki pri izvedbi programov in zaradi sodelovanja s starši.

- visokošolsko izobrazbo ustrezne smeri in opravljen izobraževalni oziroma študijski program za izpolnjevanje za
področje predšolske vzgoje.

45. člen
(evidenca plačil staršev)

Vzgojiteljske pomočnice in vzgojiteljski pomočniki morajo
imeti:

Evidenca plačil staršev vsebuje podatke o:

- srednjo strokovno izobrazbo, pridobljeno po izobraževalnem programu za področje predšolske vzgoje ali
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- dohodkih, prejemkih in premoženju družinskih članov in
članic,
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51. člen
(izvršilni predpis)

- številu družinskih članov in članic,
- plačilu staršev.
Ustanovitelj oziroma ustanoviteljica zbira te podatke zaradi
določitve plačil in evidence plačevanja.

Podrobnejša navodila o načinu zbiranja podatkov, o delavkah
in 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 oziroma
ministrica.

Ustanovitelj oziroma ustanoviteljica zbira podatke iz prve in
druge alinee prvega odstavka tega člena samo za starše, ki
uveljavljajo znižano plačilo storitev vrtca.
46. člen
(evidenca otrok, ki potrebujejo svetovanje oziroma pomoč)

VIII. NADZOR
52. člen
(zakonitost dela)

Evidenca otrok, ki potrebujejo svetovanje oziroma pomoč,
vsebuje:

Upravni nadzor nad zakonitostjo dela in izpolnjevanjem pogojev za opravljanje predšolske dejavnosti v vrtcu izvaja organ
šolske inšpekcije v skladu z zakonom.

- 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.

IX. KAZENSKA DOLOČBA
53. člen
(odgovorna oseba)

Osebni podatki se zbirajo po presoji svetovalne službe za tiste
otroke, ki potrebujejo strokovno svetovanje oziroma pomoč.

Z denarno kaznijo najmanj 50.000,00 tolarjev se za prekršek
kaznuje odgovorna oseba vrtca:

Osebni podatki iz prvega odstavka se zbirajo v soglasju s
starši, razen v primeru, ko je otrok v družini ogrožen in ga je
potrebno zavarovati.

- če je v oddelek prvega starostnega obdobja vključenih več
kot 12 otrok in v oddelek drugega starostnega obdobja več
kot 22 otrok (prvi odstavek 17. člena);
- če sta v oddelku prvega starostnega obdobja vzgojitelj ali
vzgojiteljica in vzgojiteljska pomočnica ali vzgojiteljski
pomočnik hkrati prisotna manj kot šest ur in v oddelku drugega starostnega obdobja manj kot štiri ure (drugi odstavek
17. člena);
- če zaposli strokovnega delavca ali strokovno delavko, ki ne
izpolnjuje pogojev (40. člen);
- če ne vodi predpisanih zbirk podatkov (43., 44., 45., 46.47.,
48., 49. in 50. člen).

Svetovalni delavci in delavke so podatke iz prvega odstavka
tega člena dolžni varovati kot poklicno skrivnost. Te podatke
so kot poklicno skrivnost dolžni varovati tudi drugi strokovni
delavci in delavke, ki so jim podatki posredovani zaradi
narave njihovega dela.
47. člen
(način zbiranja podatkov)

X. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

Osebni podatki se zbirajo neposredno od osebe, na katero se
podatki nanašajo.

54. člen
(financiranje)

c) Shranjevanje zbirk

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 in pripadnic
italijanske in madžarske narodne skupnosti na narodno
mešanih območjih,
- program za predšolske romske otroke,
- program za predšolske otroke delavcev in delavk, ki so na
začasnem delu v tujini.

48. člen
(rok hrambe)
Podatki iz evidenc iz prve in tretje točke 43. člena se izbrišejo
eno leto po izstopu otroka iz vrtca.
Podatki iz evidence iz druge točke 43. člena se izbrišejo po
izpolnitvi namena, zaradi katerega so bili zbrani.
49. 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.

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.

č) Varovanje zbirk
50. člen
(varstvo podatkov)

Določbe 28. in 29. člena tega zakona se začnejo uporabljati v
proračunskem letu 1996. V proračunskem letu 1995 se za
financiranje uporabljajo določbe Zakona o organizaciji in
financiranju vzgoje in izobraževanja (Ur. I. RS, št. 12/91-1).

Vrtec lahko posreduje podatke iz zbirk podatkov ministrstvu,
pristojnemu za predšolsko vzgojo, za izvajanje njegovih z
zakonom doočenih nalog.

55. člen
(pogoji za financiranje zasebnih vrtcev)

Vrtec sme dati podatke iz evidenc drugemu upravnemu
organu oziroma drugi organizaciji, če je za njihovo uporabo
pooblaščena z zakonom.

Ne glede na določilo 34. 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.

Osebni podatki se smejo pri obdelavi uporabljati in objavljati
tako, da identiteta osebe ni razvidna.
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62. člen
(uskladitev programov zasebnih vrtcev)

56. člen
(vzgojitelji in vzgojiteljice predšolskih otrok)
Vzgojitelji in vzgojiteljice v vrtcih, ki so izpolnjevali pogoje za
opravljanje dela v vrtcih do uveljavitve tega zakona, lahko še
naprej opravljajo to delo.

Ustanovitelji oziroma ustanoviteljice zasebnih vrtcev uskladijo programe predšolske vzgoje s tem zakonom in zakonom,
ki ureja organizacijo in financiranje vzgoje in izobaževanja,
najkasneje v štirih letih po uveljavitvi tega zakona.

57. člen
(medicinske sestre in zdravstveni tehniki)

Če ustanoviteljica oziroma ustanovitelj zasebnega vrtca, ki
ima sklenjeno koncesijsko pogodbo, ne izpolni obveznosti iz
prvega odstavka tega člena, se koncesijska pogodba razdre
po samem zakonu.

Medicinske sestre in zdravstveni tehniki na delovnem mestu
vzgojiteljice oziroma vzgojitelja v oddelkih za otroke do dve
leti starosti, ki imajo na dan uveljavitve tega zakona končano
štiriletno srednjo šolo ter najmanj pet let delovnih izkušenj na
tem delovnem mestu, lahko še naprej opravljajo to delo.

63. člen
(postopno zniževanje itevila otrok v oddelkih)

58. člen
(varuhi in varuhinje)

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.

Delavci in delavke na delovnem mestu varuha oziroma varuhinje ali vzgojitelja oziroma vzgojiteljice, ki imajo na dan uveljavitve tega zakona končano štiriletno srednjo šolo ter pet let
delovnih izkušenj v predšolski vzgoji, ter delavci in delavke, ki
imajo končano šolo za varuhe in varuhinje ter deset let
delovne dobe, lahko opravljajo delo vzgojiteljske pomočnice
oziroma vzgojiteljskega pomočnika po tem zakonu.

S 1. 9. 2000 je v oddelek prvega starostnega obdobja lahko
vključenih največ 12 otrok in v oddelek drugega starostnega
obdobja največ 22 otrok.
64. člen
(kadri)

Delavci in delavke na delovnem mestu varuha oziroma varuhinje, ki na dan uveljavitve tega zakona nimajo izobrazbe,
določene za vzgojiteljskega pomočnika oziroma vzgojiteljsko
pomočnico, morajo le-to pridobiti najkasneje v sedmih letih
po uveljavitvi tega zakona, sicer jim preneha delovno razmerje.

Drugi odstavek 17. člena tega zakona se prične uporabljati s
1. 9. 1997.
65. člen
(podzakonski predpisi)

Delavcem in delavkam iz prejšnjega odstavka, ki imajo končano šolo za varuhe oziroma varuhinje ali pet let delovnih
izkušenj v predšolski vzgoji, ni treba opravljati poklicnega
tečaja za delo s predšolskimi otroki.

Minister oziroma ministrica izda izvršilne predpise najkasneje
v letu dni po uveljavitvi tega zakona.
Do sprejema 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:

59. člen
(svetovalni delavci in delavke)

- Določbe Samoupravnega sporazuma o uresničevanju
socialno-varstvenih pravic (Ur. I. SRS, št. 27/89):
- Pravilnik o največjem dopustnem številu otrok v oddelkih
vzgojno-varstvenih organizacij ter o spremstvu otrok (Ur. I.
SRS, 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.

Svetovalni delavci in delavke, ki so izpolnjevali pogoje za
opravljanje svetovalnega dela v vrtcu do uveljavitve tega
zakona, lahko še naprej opravljajo to delo.
60. člen
(organizator oziroma organizatorica prehrane in organizator
oziroma organizatorica zdravstveno-higienskega režima)
Organizatorji oziroma organizatorice prehrane in organizatorji oziroma organizatorice 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.

66. člen
(prenehanje veljavnosti zakona)

Ne glede na določbo prejšnjega odstavka, lahko organizatorji
oziroma organizatorice prehrane in organizatorice oziroma
organizatorji zdravstveno-higienskega režima, ki imajo na
dan uveljavitve tega zakona najmanj dvajset let delovnih izkušenj v vzgoji in izobraževanju oz. na področju prehrane,
zdravstva ali higiene, še naprej opravljajo svoje delo.

Z 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.

61. člen
(določitev programov)

67. člen
(veljavnost zakona)

Strokovni svet Republike Slovenije za splošno izobraževanje
določi programe za predšolske otroke najkasneje v dveh letih
po uveljavitvi tega zakona.
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Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu
Republike Slovenije.
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AMANDMAJI VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE

»3. Predšolska vzgoja na domu«
AMANDMA k 37. členu
37. člen se spremeni tako, da se glasi:

AMANDMA k 5. členu
V celoti se spremenita drugi in tretji odstavek tako, da se
glasita:

»37. člen
(financiranje predšolske vzgoje na domu)

»Na območjih, kjer živijo pripadniki slovenskega naroda in
pripadniki italijanske narodne skupnosti in so opredeljena kot
narodno mešana območja, se v skladu s posebnim zakonom v
vrtcih, v katerih poteka vzgojno delo v slovenskem jeziku,
otroci seznanjajo z italijanskim jezikom, v vrtcih, v katerih
poteka vzgojno delo v italijanskem jeziku, pa s slovenskim
jezikom.

Vrtcu ali drugi pravni osebi, ki izvaja predšolsko vzgojo na
domu pripadajo sredstva na podlagi odločbe šolske uprave v
višini, ki jih lokalna skupnost, na območju katere ima otrok
stalno prebivališče, zagotavlja na otroka zasebnemu vrtcu.«
Obrazložitev amandmajev k 9., 19. in 37. členu
Pri obravnavi predloga Zakona o vrtcih - drugo branje je
Državni zbor Republike Slovenije sprejel amandmaje, ki omogočajo bolnim otrokom, ki ne morejo biti vključeni v vrtce,
vzgojo in varstvo na domu. Poleg vrtcev bi lahko varstvo otrok
na domu opravljale tudi osebe, ki izpolnjujejo pogoje iz drugega odstavka 18. člena in starši, skrbniki oziroma rejniki
otroka, kot tudi druge pravne osebe, ki so registrirane za
opravljanje tovrstnih dejavnosti. Določilo 37. člena, ki ureja
obseg sredstev, pa se ne omejuje le na primere vzgoje in
varstva bolnih otrok, temveč dopušča možnost financiranja
vsakršnega varstva otrok na domu iz javnih sredstev.

Na območjih, kjer živijo pripadniki slovenskega naroda in
pripadniki madžarske narodne skupnosti in so opredeljena
kot narodno mešana območja, poteka vzgojno delo v skladu s
posebnim zakonom dvojezično, v slovenskem in madžarskem
jeziku«
Obrazložitev
Amandma pomeni terminološko in vsebinsko uskladitev tega
člena s 3. členom Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje
in izobraževanja.

Predlagani amandmaji so vsebinske narave in vnašajo v
zakon konsistentnost. Predlagani Zavod o vrtcih ureja le predšolsko vzgojo otrok, ki jo izvajajo javni in zasebni vrtci - torej
institucionalno vzgojo, zato njegova vsebina ne more posegati na druga področja.

AMANDMA k 9. členu
V drugem odstavku se besedi »ne smejo« nadomestita z
besedama »ne morejo« in na koncu stavka pred piko doda
beseda »otroka« (v nadaljnjem besedilu: predšolska vzgoja
na domu).

Zakon prinaša vrsto novosti v predšolsko vzgojo, kot so raznovrstnost programov, ki jih bodo lahko vrtci izvajali v okviru
programa, sprejetega na nacionalni ravni, različne oblike
predšolske vzgoje (javni in zasebni vrtci, vzgojno-varstvene
družine, zasebni vzgojitelji) in nenazadnje tudi storitev varovanja otrok na domu, ki jo v skladu z zakonom organizirajo
vrtci. Predlagani amandmaji dodatno omogočajo tudi pravico
do predšolske vzgoje bolnih otrok na domu.

Doda se novi tretji odstavek, ki se glasi:
»Za uveljavljanje pravice iz drugega odstavka tega člena se
smiselno uporabljajo določbe Zakona o usmerjanju otrok s
posebnimi potrebami, ki urejajo postopek usmerjanja v programe vzgoje in izobraževanja, če s tem zakonom ni drugače
določeno.«

Druge storitve, ki jih posamezne službe sedaj nudijo družinam
oziroma posameznim njihovim članom na domu, sodijo po
vsebini v sklop celovitega družbenega varstva otrok in družine. Vnašanje teh vsebin v Zakon o vrtcih pa po mnenju
predlagatelja že presega vzgojno-izobraževalni sistem in
predstavlja predmet urejanja druge zakonodaje.

AMANDMA k 19. členu
19. člen se spremeni tako, da se glasi:
»19. člen
(predšolska vzgoja na domu)

AMANDMA k 29. členu
V prvem odstavku se v celoti črta prva alinea.

Vrtec lahko organizira za otroke, ki zaradi bolezni ne morejo
biti vključeni v vrtec, predšolsko vzgojo na domu.

Obrazložitev
Financiranje nalog, ki jih v skladu z Ustavo in zakoni opravljajo občine, v celoti ureja Zakon o financiranju občin (Ur. I.
RS, št. 80/94). Predlagani amandma odpravlja nastalo kolizijo
s citiranim zakonom.

Predšolsko vzgojo na domu izvajajo osebe, ki izpolnjujejo
pogoje iz drugega odstavka 18. člena tega zakona.
Predšolsko vzgojo iz prvega odstavka tega člena lahko organizira pravna oseba, ki ni vrtec, če je registrirana za opravljanje tovrstne dejavnosti in ima zagotovljene delavce, ki izpolnjujejo pogoje iz drugega odstavka 18. člena tega zakona.

AMANDMA k 53. členu
V tretji alinei prvega odstavka se za besedami »če zaposli«
dodajo besede »za nedoločen čas«.
Obrazložitev
Amandma je uskladitvene narave in smiselno povzema
amandma, ki ga je Državni zbor izglasoval k predlogu Zakona
o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja za drugo
obravnavo k 138. členu.

Natančnejše pogoje za opravljanje predšolske vzgoje na
domu določi minister.
AMANDMA k točki 3. Vzgoja in varstvo otrok na domu
Naslov točke se spremeni tako, da se glasi:
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Predlog zakona o

ORGANIZACIJI
VZGOJE

IN

IN

FINANCIRANJU

IZOORAŽEVANJA

- EPA 937 - tretja obravnava

Vlada Republike Slovenije je na 164. seji dne 12. oktobra
1995 določila besedilo:

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:

- PREDLOGA ZAKONA O ORGANIZACIJI IN FINANCIRANJU VZGOJE IN IZOBRAŽEVANJA,
ki ga pošilja v tretjo obravnavo na podlagi sklepa 34. seje
Državnega zbora Republike Slovenije z dne 20/9-1995 in
195. člena poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije.
Hkrati pošilja v obravnavo amandmaje Vlade Republike
Slovenije k predlogu zakona o organizaciji in financiranju
vzgoje in izobraževanja - tretja obravnava.

- dr. Slavko GABER, 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.

I. SPLOŠNE DOLOČBE

ske 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.

*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.

Za izobraževanje odraslih, za domove za učence 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, razvijanje zavesti o
enako pravnosti spolov, spoštovanje drugačnosti in sodelovanje z drugimi, spoštovanje otrokovih in človekovih pravic in
temeljnih svoboščin, razvijanje enakih možnosti obeh spolov
ter s tem razvijanje sposobnosti za življenje v demokratični
družbi,
- razvijanje jezikovnih zmožnosti in sposobnosti in ozaveščanje položaja slovenskega jezika kot jezika države Slovenije:
na območjih, ki so opredeljena kot narodno mešana, pa ob
slovenskem jeziku tudi ohranjanje in razvijanje italijanskega
in madžarskega jezika.

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
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 predšol75
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- spodbujanje zavesti o integriteti posameznika,
- razvijanje zavesti o državni pripadnosti in narodni identiteti
in vedenja o zgodovini Slovenije in njeni kulturi,
- 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 enakopravnosti sistemskega obravnavanja
izobraževanja odraslih ter izobraževanja otrok in mladine,
- 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,
- omogočanje razvoja in doseganje čim višje ravni ustvarjalnosti čim večjemu deležu prebivalstva.

Osnovno glasbeno izobraževanje opravljajo glasbene šole in
zasebniki.
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.
7. člen (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.

*3. člen (2. a člen)
Učni jezik v vrtcih in šolah je slovenski.

Osnovna šola in gimnazija se lahko ustanovita kot vzgojno-izobraževalni zavod ali kot organizacijska enota vzgojnoizobraževalnega ali drugega zavoda.

Na narodno mešanih območjih, kjer živi italijanska oziroma
madžarska narodna skupnost, se v skladu s posebnim zakonom vzgoja in izobraževanje izvajata v italijanskem jeziku
oziroma dvojezično, v slovenskem in madžarskem jeziku.

Javni vrtec oziroma šola se lahko ustanovi kot javni vzgojnoizobraževalni zavod ali organizira kot organizacijska enota
javnega vzgojno-izobraževalnega ali drugega zavoda oziroma druge pravne osebe javnega prava.

4. člen (3. člen)
(posebni predpisi)

Vrtec oziroma šola je pravna oseba, če ni z zakonom ali aktom
o ustanovitvi drugače določeno.

V organih državne uprave se lahko za potrebe službe organizira opravljanje izobraževalne dejavnosti po posebnem zakonu.

Vrtec oziroma šola ne sme opravljati vzgojno-izobraževalne
dejavnosti, ki se financira iz javnih sredstev, zaradi pridobivanja dobička.

5. člen (4. člen)
(opravljanje dejavnosti)

Pravice, obveznosti in odgovornosti vrtca oziroma šole določata zakon in akt o ustanovitvi.

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.

8. člen (7. člen)
(vzgojno—izobraževalni zavod)

Zasebniki lahko opravljajo dejavnost vzgoje in izobraževanja
v okviru vrtca oziroma šole, lahko pa tudi samostojno, če z
zakonom ni določeno drugače.

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.

Vzgoja in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi
potrebami se izvaja samo kot javna služba.
*6. člen (5. člen)
(izvajalci)

9. člen (8. člen)
(javno veljavni programi in izobrazba)

Predšolsko vzgojo opravljajo vrtci in zasebniki.
Predšolska vzgoja se lahko v primeru, določenim z zakonom,
opravlja tudi na domu.

Javno veljavni programi so:
- izobraževalni programi,
- prilagojeni izobraževalni programi za otroke in mladostnike
s posebnimi potrebami in
- 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, ki so sprejeti na način in
po postopku določenem z zakonom.

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.
Predšolsko vzgojo, osnovnošolsko izobraževanje in poklicno
izobraževanje opravljajo tudi zavodi za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami.
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V postopku sprejemanja meril si pridobi mnenje pristojnega
strokovnega sveta.

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

II. PROGRAMI VZGOJE IN IZOBRAŽEVANJA

10. člen (9. člen)
(javna služba)

12. člen (11. člen)
(izobraževalni programi)

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.

Izobraževalni program ima splošni in posebni del. Splošni del
vsebuje:
-

Programe iz prejšnjega odstavka opravljajo javni vrtci in šole,
javni domovi za učence in dijaški domovi, javni zavodi za
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.

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, ki jih morajo imeti izvajalci posameznega predmeta.

Opravljanje javne službe na področju izobraževanja odraslih
ureja zakon.
*11. člen (10. člen)
(javna mreža)
Za opravljanje javne službe na področju vzgoje in izobraževanja se organizira javna mreža, ki jo sestavljajo javni vrtci in
šole, zasebni vrtci in šole ter zasebniki, ki imajo koncesijo.

Posebni del programa poklicnega in strokovnega izobraževanja vsebuje še:

Javna mreža vrtcev mora biti organizirana tako, da omogoča
staršem in otrokom dostopnost in izbiro programa za predšolske otroke.

- obseg in vsebino izobraževanja v nižjem in srednjem
poklicnem izobraževanju, ki se izvaja pri delodajalcu in
- organizacijo izvajanja izobraževalnega programa (celoletna,
periodična).

Javna mreža osnovnih šol mora zagotavljati vsem otrokom
možnost osnovnošolskega izobraževanja.
Javna mreža glasbenih šol mora biti organizirana tako, da
omogoča zainteresiranim učencem osnovno glasbeno izobraževanje, nadarjenim pa zagotavlja pripravo za nadaljnje glasbeno izobraževanje.

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 in
- navodila za izvajanje.

Javna mreža nižjih in srednjih poklicnih šol, srednjih tehniških 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.

Sestavine izobraževalnega programa za odrasle, postopek
sprejemanja in določanja izvajalcev ureja zakon.

Javna mreža višjih strokovnih šol omogoča nadaljevanje izobraževanja tistim, ki izpolnjujejo z zakonom določene pogoje.

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

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.

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

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.

Posebni program vzgoje in izobraževanja za otroke in mladostnike s posebnimi potrebami obsega:
- ime programa,
- področja vzgoje in izobraževanja,
- cilje in načela vzgoje in izobraževanja,
- načine napredovanja in dokončanja,
- oblike dela in
- trajanje.

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

14. člen (13. člen)
(vzgojni program domov za učence in vzgojni program dijaških domovov)

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

Vzgojni program domov za učence in vzgojni program dijaških domov obsega:
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19. člen (18. člen)
(usklajevaini postopek)

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

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

*15. člen (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.

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.

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

III. POSKUS

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

20. člen (19. člen)
(poskus)

Pred določitvijo posebnega dela izobraževalnega programa
za gimnazije mora na zahtevo strokovnega sveta podati svoje
mnenje tudi državna maturitetna komisija.

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

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.

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.

*16. člen (15. člen)
(določanje izvajalcev)

Izvajanje poskusa spremlja pristojni javni zavod iz prvega
odstavka 28. 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.

Izvajalce izobraževalnega programa osnovnošolskega izobraževanja, osnovnega glasbenega izobraževanja ter vzgojnega
programa domov za učence, razen izobraževalnih oziroma
vzgojnih programov zasebnih šol oziroma domov za učence,
določi lokalna skupnost oziroma več lokalnih skupnosti, če se
tako dogovorijo.

Spremljanje izvajanja poskusa določi minister.

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, razen izobraževalnih oziroma vzgojnih programov zasebnih šol oziroma dijaških
domov, določi minister.
'

IV. UČBENIKI
*21. člen (20. člen)
(učbeniki)
V šolah, ki izvajajo javno veljavne programe, se uporabljajo le
učbeniki in učila, ki jih potrdi pristojni strokovni svet.

Izvajalce izobraževalnih programov iz drugega odstavka 15.
člena člena, razen izobraževalnih programov zasebnih šol,
določi minister, pristojen za delo, na predlog pristojne zbornice.

Postopek za pripravo in potrjevanje učbenikov in učil določi
minister.

*17. člen (16. člen)
(sprejemanje programov zasebnih šol)

Učitelj lahko uporablja poleg potrjenih učbenikov in učil tudi
druga neobvezna sredstva in pripomočke.

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

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

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

Učenci imajo pravico do brezplačne izposoje učbenikov.
V. STROKOVNI SVETI

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.

*22. člen (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:

18. člen (17. člen)
(objava)

- Strokovni svet Republike Slovenije za splošno izobraževanje,
- Strokovni svet Republike Slovenije za poklicno izobraževanje in

Javno veljavne programe mora ministrstvo, pristojno za šolstvo, objaviti najmanj šest mesecev pred začetkom izvajanja
oziroma pred razpisom za vpis.
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- Strokovni svet Republike Slovenije za izobraževanje odraslih.

- 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 17. člena tega zakona,
- daje mnenje o ustreznosti programa za predšolske otroke
in 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.

Predsednike in člane strokovnih svetov imenuje Vlada Republike Slovenije za šest let in so lahko ponovno imenovani.
23. člen (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.
*24. člen (23. člen)
(sestava strokovnih svetov)
Strokovni svet Republike Slovenije za splošno izobraževanje
ima predsednika in štiriindvajset članov. Vlada predlaga petnajst članov izmed strokovnjakov s področja predšolske
vzgoje, osnovnošolskega izobraževanja in splošnega srednjega izobraževanja, devet 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. Vsaj ena četrtina
članov mora biti strokovnih delavcev vrtcev in šol ter zavodov
za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi
potrebami ter predstavnika italijanske in madžarske narodne
skupnosti.

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.

Strokovni svet Republike Slovenije za poklicno izobraževanje
ima predsednika in štirinajst članov. Vlada jih predlaga izmed
uveljavljenih strokovnjakov s področja poklicnega oziroma
strokovnega izobraževanja, in sicer:

Predsednika in člane komisij imenuje Strokovni svet Republike Slovenije za splošno izobraževanje.

- pet na predlog ministrstev, od tega dva na predlog ministrstva, pristojnega za šolstvo,
- štiri na predlog pristojnih zbornic in
- štiri na predlog sindikatov.

26. člen (25. člen)
(pristojnosti strokovnega sveta za poklicno izobraževanje)
Strokovni svet Republike Slovenije za poklicno izobraževanje:

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

- 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 enakovredni izobrazbeni standard 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
delavnic,
- opravlja druge naloge v skladu z zakonom.

Strokovni svet Republike Slovenije za izobraževanje odraslih
ima predsednika in štirinajst članov. Vlada jih predlaga izmed
uveljavljenih strokovnjakov s področja izobraževanja odraslih, in sicer:
- 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.
25. člen (24. člen)
(pristojnosti strokovnega sveta za splošno izobraževanje)
Strokovni svet Republike Slovenije za splošno izobraževanje:

27. člen (26. člen)
(pristojnosti strokovnega sveta za izobraževanje odraslih)

- 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 področij za osnovno in glasbeno šolo,
- določa predmetnike in predmetne kataloge znanj za gimnazijo in za maturitetni tečaj,

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.
Strokovni svet opravlja še naslednje naloge:
- predlaga pristojnemu ministru izobraževalne programe za
odrasle,
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- obravnava in daje soglasje k izobraževalnim programom za
odrasle, po katerih se pridobi javno veljavna izobrazba,
- ugotavlja enakovredni izobrazbeni standard 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.

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,
- Šolska uprava Ptuj,
- Šolska uprava Slovenj Gradec,
- Šolska uprava Trbovlje,
- Šolska uprava Velenje.

VI. OPRAVLJANJE DEJAVNOSTI IN NALOG, POTREBNIH
ZA IZVAJANJE DEJAVNOSTI VZGOJE IN IZOBRAŽEVANJA
28. člen (27. člen)
(javni zavodi)
Razvojno in svetovalno delo v vzgoji in izobraževanju opravljajo:

Minister določi okoliš šolske uprave.
31. člen (30. člen)
(pristojnosti šolske uprave)

- 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.

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.

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.

32. člen (31. člen)
(vodenje uprave, razmerje med ministrstvom in upravo)

29. člen (28. člen)
(pristojnosti)

Šolsko upravo vodi načelnik, ki ga imenuje minister.

Zavod Republike Slovenije za šolstvo. Center Republike Slovenije za poklicno izobraževanje in Andragoški center Republike Slovenije opravljajo naslednje naloge:

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.

- 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 usposabljanja strokovnih delavcev in ravnateljev,
- pripravo metodologije za pripravo učbenikov,
- druge naloge, določene z zakonom in drugimi predpisi ter
aktom o ustanovitvi.

VIII. POGOJI ZA OPRAVLJANJE VZGOJE IN IZOBRAŽEVANJA
33. člen (32. člen)
(vrtci in šole)
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.

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.

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

*30. člen (29. člen)
(namen in organizacija)

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

V okviru ministrstva, pristojnega za šolstvo, se za odločanje o

Zasebni vrtci in šole, ki izvajajo programe po posebnih peda-
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goSkih načelih, morajo izpolnjevati predpisane pogoje za
prostor v javnem vrtcu oziroma šoli.

- je vpisan v razvid, ki ga vodi ministrstvo, pristojno za
predšolsko vzgojo.

34. člen (33. člen)
(razvid)

* 38. člen (37. člen)
(razvid)

Šole, ki izvajajo javno veljavne izobraževalne programe, in
vrtci, ki izvajajo programe za predšolske otroke, lahko začnejo opravljati dejavnost vzgoje in izobraževanja po vpisu v
razvid, ki ga vodi ministrstvo, pristojno za predšolsko vzgojo
oziroma šolstvo.

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.
Zasebnik se vpiše v razvid, če izpolnjuje pogoje, določene za
opravljanje dejavnosti vzgoje in izobraževanja.

Vrtec oziroma šola vloži predlog za vpis v razvid pri šolski
upravi, na območju katere ima sedež. Predlogu za vpis je
treba priložiti dokazila o izpolnjevanju pogojev in sprejetem
vzgojnem oziroma izobraževalnem programu.

Zasebniku, ki samostojno opravlja dejavnost vzgoje in izobraževanja, se z odločbo o vpisu v razvid, ob upoštevanju normativov 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 opravljanja dejavnosti vzgoje in izobraževanja ter ob upoštevanju prostorskih
pogojev sočasno vključi.
*
V razvid se vpišejo ime in priimek, rojstni podatki, bivališče ter
izobrazba zasebnika, dejavnost vzgoje in izobraževanja,
sedež opravljanja dejavnosti, podatki iz tretjega odstavka tega
člena, datum vpisa oziroma izbrisa in razlogi izbrisa iz razvida.

Vrtec oziroma šola se vpiše v razvid, če izpolnjuje pogoje,
določene za opravljanje dejavnosti vzgoje in izobraževanja in
ima javno veljavni program.
Z odločbo o vpisu v razvid se določi tudi največje število otrok
oziroma učencev, vajencev, dijakov ali študentov višje šole, ki
jih lahko vrtec oziroma šola vključi oziroma vpiše glede na
standarde in normative.
V razvid se vpišejo:

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

- ime ali firma in sedež ustanovitelja oziroma ime in priimek,
rojstni podatki in bivališče, če je ustanovitelj fizična 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 razvida.

39. člen (38. člen)
(izbris iz razvida)
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.

Obliko razvida ter postopek vpisa in izbrisa določi minister.
35. člen (34. člen)
(izbris iz razvida)

IX. VRTCI OZIROMA ŠOLE
1. Ustanavljanje

Vrtec oziroma šola se izbriše iz razvida:

40. člen (39. člen)
(ustanovitelj)

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

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
ustanovijo samo domače fizične ali pravne osebe.

*36. člen (35. člen)
(status zasebnega učitelja)
Kot zasebnik lahko opravlja izobraževalno dejavnost, kdor:

41. člen (40. člen)
(ustanovitelj javnih vrtcev oziroma šol)

- izpolnjuje pogoje za vzgojitelja, učitelja, svetovalnega
delavca ali drugega strokovnega delavca v javni šoli,
- aktivno govori slovenski jezik,
- ni v delovnem razmerju,
- ima stalno bivališče v Republiki Sloveniji,
- mu ni s pravnomočno odločbo prepovedano opravljanje
dejavnosti in
- je vpisan v razvid, ki ga vodi ministrstvo, pristojno za
šolstvo.

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 s posebnimi potrebami ter dijaške
domove ustanavlja država.
Javno gimnazijo ustanavlja država, lahko pa tudi mestna
občina v soglasju z državo.

* 37. člen (36. člen)
(status zasebnega vzgojitelja)

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.

Kot zasebnik lahko opravlja vzgojo predšolskih otrok, kdor:
- izpolnjuje pogoje za vzgojitelja, pomočnika vzgojitelja ali
svetovalnega delavca v javnem vrtcu,
- aktivno govori slovenski jezik,
- ni v delovnem razmerju,
- ima stalno bivališče v Republiki Sloveniji,
- mu ni s pravnomočno odločbo prepovedano opravljanje
dejavnosti,

* 42. člen (41. člen)
(akt o ustanovitvi)
V ustanovitvenem aktu se poleg zadev, določenih z zakonom,
uredi tudi notranja organizacija javnega vrtca oziroma šole.
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sestavljajo: 3 predstavniki ustanovitelja, 5 predstavnikov
delavcev vrtca oziroma šole in 3 predstavniki staršev.

V ustanovitvenem aktu javne osnovne šole se, v skladu z
merili za organizacijo javne mreže, določi območje, na katerem imajo starši pravico vpisati otroka v to osnovno šolo
(šolski okoliš).

Svet javne poklicne šole, gimnazije in javnega dijaškega
doma sestavljajo: 2 predstavnika ustanovitelja, 5 predstavnikov delavcev, 2 predstavnika staršev in 2 predstavnika vajencev oziroma dijakov.

43. člen (42. člen)
(pravila)

Svet javne višje strokovne šole sestavljajo: 3 predstavniki
ustanovitelja, 5 predstavnikov delavcev šole in 3 predstavniki
študentov višje šole.

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.

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.

44. člen (43. člen)
(kriteriji za ustanovitev)
Javni vrtec se lahko ustanovi, če je zagotovljena vključitev
vsaj desetih oddelkov otrok'. V javnem vrtcu se lahko oblikuje
največ 30 oddelkov.

Če je ustanovitelj šole država, je v njenem svetu eden izmed
članov predstavnikov ustanovitelja predstavnik lokalne skupnosti, na območju katere ima šola sedež ali več lokalnih
skupnosti, če se le-te tako sporazumejo.

Javna šola se lahko ustanovi, če je zagotovljen vpis vsaj za
dva oddelka učencev, vajencev oziroma dijakov prvega in
vseh naslednjih razredov oziroma letnikov.

Člani sveta so imenovani oziroma izvoljeni za štiri leta in so
lahko ponovno imenovani oziroma izvoljeni največ dvakrat.

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.

Mandat vajencev, dijakov, študentov višje šole, staršev in
odraslih je povezan s statusom vajenca, dijaka, študenta višje
šole oziroma odraslega v javnem vrtcu oziroma v šoli.
Svet javnega vrtca oziroma šole odloča z večino glasov vseh
članov.

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.

V javnem vzgojno-izobraževalnem zavodu ali drugem
zavodu, v katerem se za izvajanje programov za predšolske
otroke oziroma posameznega izobraževalnega programa
oblikuje organizacijska enota, in v javnih vrtcih in šolah, v
katerih so organizirane enote vrtcev oziroma podružnice šol,
morajo biti v svetu zavoda enakomerno zastopani delavci
vseh organizacijskih enot, enot vrtcev oziroma podružnic šol.
Število članov in sestavo sveta določi akt o ustanovitvi.

Določbe prejšnjih odstavkov ne veljajo za oblikovanje organizacijskih enot.
Na narodno mešanih in obmejnih območjih ter na območjih s
posebnimi razvojnimi problemi ali če se ustanavlja edina šola
za izvajanje določenega izobraževalnega programa v državi
ter za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami, se javni vrtec oziroma šola ali javni zavod za
vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi
potrebami lahko ustanovi tudi, če niso izpolnjeni pogoji iz
prejšnjih odstavkov.

* 47. člen (46. člen)
(volitve članov)
Delavci javnega vrtca oziroma šole, vajenci, dijaki, študenti
višje šole in odrasli volijo svoje predstavnike neposredno in
tajno, starši pa na svetu staršev.

Podrobnejše pogoje za ustanovitev javnega vrtca oziroma
šole ter za oblikovanje organizacijske enote, določi minister.
V postopku priprave si minister pridobi mnenje pristojnega
strokovnega sveta.

Postopek izvolitve predstavnikov delavcev, staršev, vajencev,
dijakov in študentov višjih šol oziroma odraslih v svet javnega
vrtca oziroma šole določa akt o ustanovitvi.
Za predsednika sveta člani sveta izvolijo enega izmed članov.

45. člen (44. člen)
(podružnice)

* 48. člen (47. člen)
(pristojnosti sveta)

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.

Svet javnega vrtca oziroma šole imenuje in razrešuje ravnatelja 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, vajenca, 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.

2. Organi javnih vrtcev in iol

b) Ravnatelj

t

a) Svet
* 49. člen (48. člen)
(pristojnosti ravnatelja)

* 46. člen (45. člen)
(sestava sveta)

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

Svet javnega vrtca, javne osnovne šole in javne glasbene šole
poročevalec, št. 45
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- 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,
- je odgovoren za uresničevanje pravic otrok ter pravic in
dolžnosti učencev, vajencev, dijakov, študentov višje šole in
odraslih,
- vodi delo vzgojiteljskega, učiteljskega in predavateljskega
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,
- f jdlaga 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 in dijakov,
- spodbuja in spremlja delo skupnosti učencev, vajencev
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,
- odloča o sklepanju delovnih razmerij in o disciplinski odgovornosti delavcev in
- opravlja druge naloge v skladu z zakoni in drugimi predpisi.

Kolegij sestavljajo direktor javnega vzgojno-izobraževalnega
zavoda in ravnatelji, ki vodijo organizacijske enote.
Kolegij vodi direktor javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda.
d) Imenovanje in razrešitev
* 53. člen (52. člen)
(imenovanje ravnatelja)
Za ravnatelja javnega vrtca je lahko imenovan, kdor izpolnjuje
pogoje za vzgojitelja ali svetovalnega delavca, ima najmanj 5
let delovnih izkušenj v vzgoji in izobraževanju ter ima naziv
svetnik ali svetovalec oziroma najmanj 5 let naziv mentor in
opravljen ravnateljski izpit.
Za ravnatelja javne šole je lahko imenovan, kdor izpolnjuje
pogoje za učitelja ali za svetovalnega delavca na šoli, na
kateri bo opravljal funkcijo ravnatelja, ima najmanj 5 let delovnih izkušenj v vzgoji in izobraževanju ter ima naziv svetnik ali
svetovalec oziroma najmanj 5 let naziv mentor in opravljen
ravnateljski izpit.
Ravnatelja imenuje in razrešuje svet javnega vrtca oziroma
šole. K imenovanju in razrešitvi si mora svet pridobiti soglasje
ministra.
Ravnatelj se imenuje za štiri leta.
Svet javnega vrtca oziroma šole si mora pred imenovanjem ali
razrešitvijo ravnatelja pridobiti mnenje vznojiteljskega, učiteljskega oziroma predavateljskega zbora in mnenje lokalne
skupnosti, na območju katere ima javni vrtec oziroma šola
sedež, kadar je ustanovitelj javne šole oziroma vrtca samoupravna narodna skupnost, pa tudi mnenje te skupnosti.

Če se javni vrtec oziroma šola oblikuje kot organizacijska
enota, opravlja ravnatelj funkcijo pedagoškega vodje organizacijske enote.
Ravnatelj lahko za opravljanje posameznih nalog iz svoje
pristojnosti in za nadomeščanje v času odsotnosti pisno pooblasti delavca javnega vrtca oziroma šole.

Vzgojiteljski, učiteljski oziroma predavateljski zbor o mnenju
glasujejo tajno.

50. člen (49. člen)
(pomočnik ravnatelja)

Če organ oziroma skupnost iz petega odstavka tega člena ne
da mnenja v 20 dneh od dneva, ko je bil zanj zaprošen, lahko
svet imenuje oziroma razreši ravnatelja brez tega mnenja.

V javnem vrtcu oziroma šoli se lahko imenuje pomočnik
ravnatelja, ki pomaga ravnatelju pri opravljanju poslovodnih
in pedagoških nalog.

54. člen (53. člen)
(imenovanje vršilca dolžnosti ravnatelja

Pomočnik ravnatelja opravlja naloge, za katere ga pisno pooblasti ravnatelj, in ga nadomešča v njegovi odsotnosti.

Če 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.

c) Direktor
51. člen (50. člen)
(poslovodni organ)

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

V primeru iz prejšnjega odstavka mora svet takoj začeti postopek za imenovanje ravnatelja.

Pravice, dolžnosti in obveznosti direktorja in ravnatelja se
določijo z aktom o ustanovitvi.

* 55. člen (54. člen)
(imenovanje direktorja)

Funkcijo direktorja lahko opravlja tudi ravnatelj ene izmed
organizacijskih enot, če je z aktom o ustanovitvi tako določeno.

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

č) Kolegij

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

52. člen (51. člen)
(sestava kolegija)

Direktor se imenuje za štiri leta. Če funkcijo direktorja opravlja ravnatelj ene izmed organizacijskih enot, se lahko z aktom
o ustanovitvi določi tudi krajši mandat, vendar ne manj kot
dve leti.

V zavodih iz prejšnjega člena se za koordinacijo vzgojnoizobraževalnega dela, vodenja in poslovanja oblikuje kolegij.
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- 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.

* 56. člen (55. člen)
(imenovanje pomočnika)
Za pomočnika ravnatelja je lahko imenovan, kdor izpolnjuje
pogoje za ravnatelja, razen šole za ravnatelja oziroma ravnateljskega izpita.
Pomočnika ravnatelja imenuje in razrešuje ravnatelj, potem
ko si pridobi s tajnim glasovanjem izraženo mnenje učiteljskega, vzgojiteljskega oziroma predavateljskega zbora.
57. člen (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.

62. člen (61. člen)
(oddelčni zbor)
Oddelčni učiteljski zbor sestavljajo strokovni delavci, ki
opravljajo vzgojno-izobraževalno delo v posameznem oddelku.

Vodja enote oziroma podružnice opravlja naloge, določene z
aktom o ustanovitvi oziroma naloge, za katere ga pisno pooblasti ravnatelj.

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.

58. člen (57. člen)
(javni razpis)
Direktor, ravnatelj in pomočnik ravnatelja javnega vrtca oziroma šole se imenujejo na podlagi javnega razpisa po
postopku, določenem z zakonom.

63. člen (62. člen)
(razrednik)

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.

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.

59. člen (58. člen)
(postopek za razrešitev)

* 64. člen (63. člen)
(strokovni aktiv)

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

Strokovne aktive v vrtcu sestavljajo vzgojitelji in pomočniki
vzgojiteljev. Strokovne aktive v šoli sestavljajo učitelji oziroma
predavatelji istega predmeta oziroma predmetnih področij.
Strokovni aktivi v vrtcu obravnavajo vzgojno delo, dajejo
vzgojiteljskemu zboru predloge za izboljšanje vzgojnega dela,
obravnavajo pripombe staršev ter opravljajo druge strokovne
naloge, določene v letnem načrtu.

e) Strokovni organi
60. člen (59. člen)
(strokovni organi)

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.

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.

65. člen (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.

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

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.

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

f. Svet staršev
* 66. člen (65. člen)
(svet staršev)

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

Za organizirano uresničevanje interesa staršev se v javnem
vrtcu oziroma šoli oblikuje svet staršev.

Vzgojiteljski, učiteljski oziroma predavateljski zbor:
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Svet staršev je sestavljen tako, da ima v njem vsak oddelek po
enega predstavnika, ki ga starši izvolijo na roditeljskem
sestanku oddelka.

podatkov, določenih z zakonom, tudi označbo, da je zasebni
vrtec oziroma šola.
X. PEČATI IN JAVNE LISTINE

Prvi sklic sveta staršev opravi ravnatelj.

* 70. člen (69. člen)
(pečat)

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,
- voli predstavnike v svet vrtca oziroma šole,
- opravlja druge naloge v skladu z zakonom in drugimi
predpisi.

Javni vrtec oziroma šola ima pečat okrogle oblike s premerom
35 mm in pečat s premerom 20 mm. Pečat vsebuje ime in
sedež javnega vrtca oziroma šole. Sredi pečata je grb Republike Slovenije. Pečat javnega vrtca oziroma šole, ki je organizacijska enota vzgojno-izobraževalnega ali drugega zavoda
oziroma druge pravne osebe javnega prava, vsebuje tudi ime
zavoda.
Vsebina in oblika pečatov zasebnih vrtcev in šol se določita z
aktom o ustanovitvi.
71. člen (70. člen)
(javne listine)

3. Svetovalna služba

Šole, ki izvajajo javno veljavne programe, izdajajo javne listine
na obrazcih, ki jih določi minister.

* 67. člen (66. člen)
(svetovalna služba)
tt
V javnem vrtcu oziroma šoli deluje svetovalna služba, ki
svetuje otrokom, učencem, vajencem, dijakom, učiteljem in
staršem; sodeluje z vzgojitelji, učitelji in vodstvom šole pri
načrtovanju, spremljanju in evalvaciji razvoja vrtca oziroma
šole in opravljanju vzgojno-izobraževalnega dela ter opravlja
poklicno svetovanje.

XI. AVTONOMIJA ŠOLSKEGA PROSTORA
72. člen (71. člen)
(avtonomija šolskega prostora)
Dejavnosti, ki niso povezane z vzgojo in izobraževanjem, se
lahko izvajajo v javnem vrtcu oziroma šoli samo z dovoljenjem
ravnatelja.

Svetovalna služba sodeluje pri pripravi individualiziranih programov za otroke s posebnimi potrebami.

V vrtcih in šolah je prepovedano delovanje političnih strank in
njihovih podmladkov.

Svetovalno službo sestavljajo praviloma psiholog, socialni
delavec, pedagog oziroma socialni pedagog. Sestavo svetovalne službe in normative določi minister.

V javnih vrtcih in šolah oziroma v vrtcih in šolah s koncesijo ni
dovoljena konfesionalna dejavnost.

Pri opravljanju poklicnega svetovanja se povezuje z Republiškim zavodom za zaposlovanje.

Konfesionalna dejavnost iz prejšnjega odstavka tega člena
obsega:

4. Knjižnica

- verouk ali konfesionalni pouk religije s ciljem vzgajati za to
religijo,
- pouk, pri katerem o vsebinah, učbenikih, izobraževanju
učiteljev in primernosti posameznega učitelja za poučevanje
odloča verska skupnost,
- organizirane religiozne obrede.

* 68. člen (67. člen)
(knjižnica)
Šola ima knjižnico.
Knjižnica zbira knjižnično gradivo, ga strokovno obdeluje,
hrani, predstavlja in izposoja ter opravlja informacijsko-dokumentacijsko delo kot sestavino vzgojno-izobraževalnega
dela v šoli.

Izjemoma lahko minister na predlog ravnatelja v prostorih
javnega 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.

V knjižnici se lahko oblikuje tudi učbeniški sklad. Javna
osnovna šola mora imeti učbeniški sklad. Njegovo upravljanje
določi minister.

Za opravljanje nalog pooblaščenih državnih organov v vrtcu
oziroma šoli, razen inšpekcijskih organov in računskega
sodišča, je potrebno dovoljenje ravnatelja.

5. Ime vrtca oziroma iole

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
lahko neposredno prime storilca kaznivega dejanja ali da
zavaruje ljudi in premoženje.

69. člen (68. člen)
(ime)
Ime vrtca oziroma šole, razen imena vrtca oziroma šole,
katerih soustanoviteljica je samoupravna narodna skupnost v
skladu s četrtim odstavkom 41. člena tega zakona, mora biti
slovensko.

XII. OPRAVLJANJE JAVNE SLUŽBE NA PODLAGI KONCESIJE

Tuja osebna imena, ki so del imena vrtca oziroma šole, se
pišejo v skladu s slovenskim pravopisom, oziroma v skladu s
pravopisom italijanskega ali madžarskega jezika, kadar gre za
ime vrtca oziroma šole, katerih soustanoviteljica je samoupravna narodna skupnost v skladu s četrtim odstavkom 41.
člena tega zakona.

* 73. člen (72. člen)
(koncesionarji)
Za opravljanje javne službe v vzgoji in izobraževanju, se lahko
dodeli koncesija zasebnemu vrtcu oziroma šoli, 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

Ime zasebnega vrtca oziroma šole mora vsebovati poleg
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Koncesija se dodeli z odločbo na podlagi javnega razpisa.

- 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.

Koncesijo dodeli minister, razen za predšolsko vzgojo, ki jo
dodeli lokalna skupnost.

Šole, ki izvajajo javno veljavne programe, po katerih se pridobi javno veljavna izobrazba, ter javni in zasebni vrtci, se ne
smejo financirati iz sredstev političnih strank.

Minister je dolžan razpisati koncesijo, če ni mogoče zagotoviti osnovnošolskega izobraževanja v javnih osnovnih šolah v
skladu z normativi in standardi.

79. člen (78. člen)
(finančni nadzor)

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, kriteriji za izbiro, rok, v katerem bodo kandidati
obveščeni o izbiri, in drugi potrebni podatki.

Porabo javnih sredstev v vzgoji in izobraževanju nadzoruje
Računsko sodišče Republike Slovenije.

in izobraževanja, se koncesija lahko dodeli tudi drugim zavodom, gospodarskim družbam in drugim pravnim ali fizičnim
osebam.
• 74. člen (73. člen)
(dodelitev koncesije)

Namensko porabo sredstev v šolah nadzoruje organ šolske
inšpekcije.
* 80. člen (79. člen)
(presežek)

75. člen (74. člen)
(vsebina pogodbe o koncesiji)

Presežek prihodkov nad odhodki, ki jih javna šola pridobi s
prodajo proizvodov oziroma storitev, ustvarjenih 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 investicije, po predhodnem soglasju ustanovitelja pa tudi za
plače.

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.

Merila za delitev presežka prihodkov nad odhodki v javnih
šolah določi minister.
Merila za delitev presežkov prihodkov nad odhodki v zasebnih
šolah določi ustanovitelj šole in morajo biti javno predstavljena.

Pogodba o koncesiji se sklene v pisni obliki.

1. Javne šole

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 dejavnosti vzgoje in izobraževanja.

a) Državni proračun
* 81. člen (80. člen)
(šole)
Iz sredstev državnega proračuna se zagotavljajo plače s prispevki in davki ter 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 in drugi osebni prejemki za pripravnike:

76. člen (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.

- 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 šole v naravi, podaljšanega
bivanja od prvega do četrtega razreda in najmanj 50 % sredstev za podaljšano bivanje od petega do šestega razreda ter
sredstva za izvedbo jutranjega varstva učencev prvega
rsz reda
- 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 storitve,
- domovom za učence in dijaškim domovom za vzgojno
dejavnost,
- poklicnim, srednjim tehniškim in srednjim strokovnim
šolam,
- gimnazijam in
- višjim strokovnim šolam.

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.
77. člen (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
* 78. člen (77. člen)
(viri)
Vzgoja in izobraževanje se financira iz:

Iz sredstev državnega proračuna se zagotavljajo sredstva za
financiranje izravnave občinskih stroškov za javne vrtce.

- javnih sredstev,
- sredstev ustanovitelja,
- prispevkov gospodarskih združeni in zbornic.

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:
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- zavodom za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov
s posebnimi potrebami,
- domovom za učence in dijaškim domovom za vzgojno
dejavnost,
- poklicnim, srednjim tehniškim in drugim strokovnim šolam,
- gimnazijam in
- višjim strokovnim šolam.

- sredstva za obšolske dejavnosti učencev, vajencev in dijakov,
- sredstva za subvencioniranje prevozov in prehrane za
učence, vajence in dijake ter študente višjih šol,
- del sredstev za osnovnošolsko izobraževanje Romov,
- sredstva za mednarodno dejavnost,
- sredstva za podporo izobraževalne dejavnosti v zamejstvu
in
- sredstva za delovanje strokovnih svetov,

Iz sredstev državnega proračuna se zagotavljajo tudi sredstva
za kritje materialnih stroškov v skladu s standardi in normativi
za izvedbo osnovnošolskega izobraževanja iz prve alinee
prvega odstavka tega člena, in sicer za:

b) Sredstva lokalne skupnosti
* 82. člen (81. člen)
(iole)

- nadomestila stroškov delavcem v skladu s kolektivno pogodbo,
- nabavo učil in učnih pripomočkov opredeljenih kot drobni
inventar,
- potrošni material za pripravo in izvedbo pouka,
- stroške obveznih ekskurzij,
- oskrbo otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami v
skladu z odločbo o usmeritvi.

Iz sredstev lokalne skupnosti se v skladu z normativi in standardi zagotavljajo:
- sredstva za plačilo stroškov za uporabo prostora in opreme
za osnovne in glasbene šole in druge materialne stroške,
razen materialnih stroškov iz 81. člena osnovnim šolam ter
nadomestila stroškov delavcem v skladu s kolektivno
pogodbo glasbenim šolam,
- sredstva za prevoze učencev osnovne šole in sredstva za
varstvo vozačev,
- sredstva za investicijsko vzdrževanje nepremičnin in
opreme, javnim osnovnim in glasbenim šolam,
- sredstva za dodatne dejavnosti osnovne šole in
- sredstva za investicije za osnovne šole, glasbene šole in
organizacije za izobraževanje odraslih ter del sredstev za
investicije v šolstvo narodne skupnosti.
Če je ustanovitelj javne gimnazije mestna občina, se zagotavljajo iz sredstev mestne občine sredstva za investicije, investicijsko vzdrževanje in del sredstev za materialne stroške v
skladu s pogodbo o soustanoviteljstvu.

Iz državnega proračuna se zagotavljajo tudi sredstva za investicije v poklicne, srednje tehniške in druge strokovne šole,
gimnazije, šole oziroma zavode za vzgojo in izobraževanje
otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami, osnovne šole
narodne skupnosti, višje strokovne šole, dijaške domove in
druge šole, katerih ustanovitelj je država.
Če je ustanovitelj gimnazije mestna občina, sredstva iz prvega
in tretjega odstavka tega člena v celoti ali v določenem deležu
zagotavlja mestna občina v skladu s pogodbo, ki jo skleneta
mestna občina in Vlada Republike Slovenije.
Iz državnega proračuna se zagotavljajo tudi sredstva za dejavnosti in naloge, ki so potrebne za opravljanje dejavnosti
vzgoje in izobraževanja:

* 83. član (82. član)
(prispevki)

- del prispevkov za pokojninsko zavarovanje za vajence z
učno pogodbo,
- del prispevkov za invalidsko zavarovanje učencev, vajencev, dijakov in študentov višjih šol za primer nesreče pri
praktičnem izobraževanju,
- sredstva za pripravo in za subvencioniranje cene učbenikov
in učil za osnovno šolo, za šolstvo narodne skupnosti in za
izobraževanje pripadnikov slovenskega naroda v zamejstvu in
zdomstvu ter Romov,
- sredstva za subvencioniranje učbenikov z nizko naklado,
- sredstva za pripravo in izvedbo mature, zaključnega izpita
ter za preverjanje znanja učencev ob koncu posameznih
obdobij v osnovni šoli,
- sredstva za razvoj poklicnega izobraževanja vajencev,
- sredstva za izvedbo programa Urada Republike Slovenije
za mladino,
- sredstva za raziskovalno, razvojno ter eksperimentalno
dejavnost, strokovno izobraževanje in izpopolnjevanje strokovnih delavcev, informacijsko-dokumentacijsko in muzejsko dejavnost,
- sredstva za strokovna posvetovanja in delo strokovnih
društev,
- sredstva za razvoj učne tehnologije,
- sredstva za šolo za ravnatelje,
- sredstva za dopolnilni pouk slovenskega jezika za otroke
slovenskih delavcev na začasnem delu v tujini,
- sredstva za zaposlovanje in usposabljanje pripravnikov, za
mednarodno sodelovanje, za delovanje šolskih knjižnic in
mediotek ter učbeniških skladov,
- sredstva za tekmovanja učencev, vajencev in dijakov ter
študentov višjih šol in za posebne oblike dela z nadarjenimi,
- sredstva za štipendiranje za pedagoški poklic in za subvencioniranje šolnin,
- sredstva za mladinsko in za strokovno periodiko ter za
subvencioniranje cene strokovne literature,
- sredstva za nagrado Republike Slovenije na področju šolstva,
- sredstva za šolsko televizijo in radio,
- sredstva za razvojno in svetovalno delo v vzgoji in izobraževanju.

Javna šola in šola s koncesijo ne more pridobivati sredstev iz
prispevkov učencev, vajencev, dijakov, študentov višjih šol in
odraslih, za izvajanje javno veljavnih programov, ki se financirajo iz proračunskih sredstev, razen za storitve, za katere je
tako določeno z zakonom in za storitve, ki po izobraževalnem
programu niso obvezne ali presegajo predpisane normative in
standarde.
Javna šola oziroma šola s koncesijo določi prispevke za
izvedbo podaljšanega bivanja v petem in šestem razredu
osnovne šole v višini največ 50 % sredstev, za materialne
stroške šole v naravi in za prehrano učencev, vajencev, dijakov in študentov višjih šol ter za drugo in nadaljnje opravljanje mature.
Za učence, vajence, dijake in študente višjih šol, ki zaradi
socialnega položaja ne zmorejo v celoti plačati prispevkov iz
prejšnega odstavka, zagotovi sredstva država v skladu z normativi in standardardi, ki jih določi minister.
Javna glasbena šola oziroma glasbena šola s koncesijo določi
prispevek za materialne stroške osnovnega glasbenega izobraževanja, za katere ne zagotavlja sredstev lokalna skupnost.
Višino prispevkov določi šola v soglasju s šolsko upravo.
c) Zagotavljanje sredstev
84. član (83. član)
(normativi In standardi)
Javnim šolam se zagotavljajo sredstva v skladu z normativi in
standardi, ki jih določi minister. Pred določitvijo normativov
in standardov si minister pridobi mnenje pristojnega strokovnega sveta in reprezentativnih sindikatov na področju šolstva.
Za vzgojo in izobraževanje:
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- na območjih s posebnimi razvojnimi problemi,
- na narodno mešanih območjih,
- otrok Romov,
- otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami, ki potrebujejo prilagojeno izvajanje programov za predšolske otroke
oziroma izobraževalnih programov, prilagojene izobraževalne
programe ali posebni program vzgoje in izobraževanja,
določi minister posebne normative in standarde.

89. člen (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.

Normative in standarde za vzgojo in izobraževanje otrok in
mladostnikov iz zadnje alinee prejšnjega odstavka določi
minister v soglasju z ministrom, pristojnim za zdravstvo.

90. člen (89. člen)
(pogodba o financiranju)

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

Financiranje in obveznosti zasebne šole se podrobneje uredijo s pogodbo.
91. člen (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.

85. člen (84. člen)
(zagotavljanje sredstev koncesionarju)

XIV. ZAPOSLENI V VRTCU IN ŠOLI

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

* 92. člen (91. člen)
(zaposleni)

2. Zasebne šole

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).

* 86. člen (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:

Strokovni delavci izvajajo vzgojno-izobraževalno delo v
skladu z zakonom in javno veljavnimi programi ter so pri tem
strokovno avtonomni.

- da izvajajo izobraževalni program od prvega do zaključnega razreda oziroma letnika,
- da imajo vključena oziroma vpisana najmanj dva oddelka
prvega razreda oziroma, da glasbena šola v vzgojnoizobraževalnem glasbenem programu izvaja pouk najmanj treh orkesterskih inštrumentov in ima vpisanih najmanj 35 učencev,
- da imajo zaposlene oziroma drugače zagotovljene učitelje
oziroma vzgojitelje, potrebne za izvedbo javno veljavnega
programa v skladu z zakonom in drugimi predpisi.

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.
V vrtcih oziroma šolah na narodno mešanih območjih, ki se
ustanovijo 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 jezika se preverja pri strokovnem izpitu.
Pri učiteljih, ki niso diplomirali na slovenskih univerzah, se
znanje slovenskega jezika preverja ob prvi namestitvi.

Izpolnjevanje pogojev iz prvega odstavka tega člena ugotavlja
šolska uprava.

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

87. člen (86. člen)
(omejitev financiranja)
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 7. člena
tega zakona.

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.

Zasebna šola, ki se financira iz javnih sredstev, se v primeru iz
prejšnjega odstavka preneha financirati po pravnomočnosti
odločbe, ki jo izda minister.
* 88. člen (87. člen)
(prispevki)

V vrtcih oziroma šolah na narodno mešanih območjih, ki se
ustanovijo za vzgojo in izobraževanje v jeziku narodne skupnosti, morajo strokovni delavci obvladati tudi jezik narodne
skupnosti.

-

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 oziroma dijaka.
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93. člen (92. člen)
(izjema)
Če si na določenem področju ni mogoče pridobiti s tem
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zakonom določene stopnje izobrazbe, minister lahko določi,
da vzgojnoizobraževalno delo opravljajo strokovni delavci, ki
nimajo ustrezne strokovne izobrazbe, izkazujejo pa
pomembne dosežke v svojem poklicu.

t) Gimnazije

a) Osnovna šola

Strokovni delavci v javnih gimnazijah so učitelji splošnoizobraževalnih in strokovnoteoretičnih predmetov ter učitelji
praktičnega pouka oziroma veščin, svetovalni delavci, knjižničarji in drugi strokovni delavci.

97. člen (96. člen)
(izobrazbeni pogoji)

* 94. člen (93. člen)
(strokovni delavci)
Strokovni delavci v javni osnovni šoli so učitelj, šolski svetovalni delavec, knjižničar in drugi strokovni delavci.

Učitelji splošnoizobraževalnih in strokovnoteoretičnih predmetov morajo imeti visokošolsko izobrazbo ustrezne smeri in
pedagoško-andragoško izobrazbo.

Učitelj, knjižničar in svetovalni delavec morajo imeti visokošolsko izobrazbo ustrezne smeri in pedagoško izobrazbo.

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

Drugi strokovni delavci morajo imeti visokošolsko izobrazbo
ustrezne smeri.
b) Glasbena šola
* 95. člen (94. člen)
(strokovni delavci)

Knjižničar mora imeti visokošolsko izobrazbo ustrezne smeri.
Drugi strokovni delavci morajo imeti ustrezno izobrazbo, in
sicer:
- organizator obveznih izbirnih vsebin in organizator izobraževanja odraslih visokošolsko izobrazbo ustrezne smeri ter
pedagoško-andragoško izobrazbo,
- laborant, inštruktor in organizator praktičnega pouka najmanj srednjo oziroma srednjo strokovno izobrazbo ustrezne
smeri in pedagoško-andragoško izobrazbo.

Strokovni delavci v javni glasbeni šoli so učitelj, korepetitor in
knjižničar.
Strokovni delavci morajo imeti visokošolsko izobrazbo
ustrezne smeri.
Učitelj in knjižničar morata imeti tudi pedagoško izobrazbo.
c) Poklicna oziroma strokovna šola

d) Dom za učence in dijaški dom

* 96. člen (95. člen)
(strokovni delavci)

* 98. člen (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.

Strokovni delavci v javnem domu za učence in dijaškem domu
so: vzgojitelj, svetovalni delavec, knjižničar in drugi strokovni
delavci.
Vzgojitelj in svetovalni delavec morata imeti visokošolsko
izobrazbo ustrezne smeri in pedagoško-andragoško izobrazbo.

Strokovni delavci so tudi mojstri, ki izobražujejo vajence.

Knjižničar in drugi strokovni delavci morajo imeti visokošolsko 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
99. člen (98. člen)
(izobrazbeni pogoji)

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.

Strokovni delavci v šolah in zavodih za izvajanje programov
vzgoje in izobraževanja za otroke in mladostnike s posebnimi
potrebami so učitelji, vzgojitelji, svetovalni delavci, knjižničarji in drugi strokovni delavci.

Učitelj praktičnega pouka in veščin mora imeti najmanj srednjo strokovno izobrazbo ustrezne smeri, najmanj tri leta
delovnih izkušenj in pedagoško-andragoško izobrazbo ali
opravljen mojstrski izpit.

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

Mojster mora imeti opravljen mojstrski izpit v skladu z zakonom.

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

Svetovalni delavec mora imeti ustrezno visokošolsko izobrazbo in pedagoško-andragoško izobrazbo.
Knjižničar mora imeti visokošolsko izobrazbo ustrezne smeri
in pedagoško-andragoško izobrazbo.

Svetovalni delavci morajo imeti visokošolsko izobrazbo
ustrezne smeri in pedagoško oziroma pedagoško-andragoško izobrazbo, knjižničar in drugi strokovni delavci pa visokošolsko izobrazbo ustrezne smeri.

Drugi strokovni delavci morajo imeti ustrezno izobrazbo, in
sicer:

f) Pedagoška oziroma pedagoško-andragoška izobrazba

- 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.

* 100. člen (99. člen)
(pedagoška oziroma pedagoško-andragoška izobrazba)
Kdor ni končal izobraževanja po študijskem programu, po
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morajo izpolnjevati tudi strokovni delavci v zasebnih vrtcih in
šolah, ki izvajajo javno veljavne programe.

katerem se pridobi pedagoška oziroma pedagoško-andragoška izobrazba in strokovni naslov profesor, diplomirani pedagog, diplomirani socialni pedagog ali vzgojitelj predšolskih
otrok, si mora pridobiti pedagoško oziroma pedagoško-andragoško izobrazbo po ustreznem študijskem programu za
izpopolnjevanje.

Določba prejšnjega odstavka ne velja 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

Kdor ni končal izobraževanja po študijskem programu, po
katerem se pridobi specialna pedagoška izobrazba, si mora
le-to pridobiti po ustreznem študijskem programu za izpopolnjevanje.

*105. člen (104. člen)
(izobraževanje In napredovanje)

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.

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.

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.

Pod pogoji iz drugega odstavka tega člena napredujejo v
nazive tudi ravnatelj, direktor in pomočnik ravnatelja ter predavatelji višjih strokovnih šol.

g) Gostujoči tuji učitelji

Pogoje, način in postopek strokovnega izobraževanja in
usposabljanja ter napredovanja v nazive določi minister.

101. člen (100. člen)
(gostujoči tuji učitelj)

106. člen (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

Program šole za ravnatelje in vsebino ravnateljskega izpita
določi minister na predlog Strokovnega sveta Republike Slovenije za splošno izobraževanje.

102. člen (101. člen)
(strokovni izpit)

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.

Strokovni delavci opravljajo strokovni izpit po uspešno končanem pripravništvu v skladu s tem zakonom.

Šola za ravnatelje enkrat letno objavi razpis za vpis in določi
roke za opravljanje ravnateljskega izpita.

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.

Postopek razpisa in vpisa določi minister.

Strokovnim delavcem, ki imajo naziv visokošolskega učitelja,
ni treba opravljati strokovnega izpita v skladu s tem zakonom.
Podrobnejše določbe o strokovnem izpitu predpiše minister.

XVI. DELOVNO RAZMERJE

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 socialnovarstveno dejavnost, opravljajo strokovni
izpit v skladu z zakonom in drugimi predpisi, ki urejajo ta
področja.

1. Sklepanje delovnih razmeri)
107. člen (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.

103. člen (102. člen)
(evidenca strokovnega izpita)

* 108. člen (107. člen)
(sistemizacija)

Evidenca o opravljenih strokovnih izpitih, ki jo vodi ministrstvo, pristojno za šolstvo, vsebuje:
-

Prosta delovna mesta strokovnih in drugih delavcev v javnem
vrtcu oziroma šoli se prijavijo na podlagi sistemizacije delovnih mest. Sistemizacijo delovnih mest določi na podlagi normativov in standardov za šolo ravnatelj v soglasju s šolsko
upravo na območju katere ima šola sedež, za vrtec pa ravnatelj v soglasju z ustanoviteljem.

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

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

109. člen (108. člen)
(zaposlovanje strokovnih delavcev)

104. člen (103. člen)
(zasebni vrtci in šole)

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

Pogoje, predpisane za strokovne delavce javnih vrtcev in šol,
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Javni vrtec mora o vsakem prostem delovnem mestu strokovnega delavca pred prijavo prostega delovnega mesta obvestiti
ministrstvo, pristojno za predšolsko vzgojo.

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.

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.

113. člen (112. člen)
(delovno razmerje pripravnika)
Pripravnik sklene delovno razmerje z vrtcem oziroma s šolo
za čas pripravništva. Če so v času pripravništva letne počitnice, se pripravništvo podaljša za čas počitnic.

Delovno razmerje z nerazporejenim strokovnim delavcem se
sklene za določen oziroma nedoločen čas.
Če nerazporejenega strokovnega delavca ni mogoče zaposliti
za polni delovni čas v posameznem vrtcu oziroma šoli, se
lahko zaposli na več vrtcih oziroma šolah.

114. člen (113. člen)
(podzakonski predpisi)
Način in postopek izbire, razporeditev pripravnikov, potek in
trajanje pripravništva, sestavine programa pripravništva ter
način spremljanja in ocenjevanja pripravništva določi minister.

2. Pripravništvo
* 110. člen (109. člen)
(pripravništvo)

3. Prenehanje potreb po strokovnih delavcih zaradi nujnih
operativnih razlogov

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.

115. člen (114. člen)
(razlogi)

Pripravništvo traja najmanj šest mesecev in ne več kot 10
mesecev.

Za nujne operativne razloge po tem zakonu se štejejo spremembe programa vzgoje in izobraževanja, standardov in normativov, izobrazbenih pogojev in zmanjšanje obsega vpisa.

Pripravnik v času pripravništva sodeluje s strokovnimi delavci
pri vzgojno-izobraževalnem delu in se pripravlja na strokovni
izpit.

116. člen (115. člen)
(reševanje presežkov)

Pripravnikovo delo vodi, spremlja in ocenjuje mentor.

Ravnatelj mora najkasneje v osmih dneh po sprejemu odločitve o začasnem ali trajnem prenehanju potreb po delu strokovnega delavca zaradi razlogov iz prejšnjega člena sporočiti
ministrstvu, pristojnemu za šolstvo, razloge za prenehanje
potreb po delu strokovnega delavca ter naslednje podatke o
strokovnem delavcu:

Mentorja pripravniku določi ravnatelj izmed strokovnih delavcev, ki opravljajo delo, za katero se bo pripravnik usposabljal,
imajo naziv svetnik ali svetovalec oziroma imajo najmanj pet
let naziv svetovalec.
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.

ime in priimek,
podatke o izobrazbi,
delovni dobi,
strokovnem izpitu in
stalno bivališče.
117. člen (116. člen)
(prosta delovna mesta)

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

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

Na razpisano mesto se lahko prijavi, kdor ima izobrazbo,
določeno za zasedbo delovnega mesta, za katero bo opravljal
pripravništvo.

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

Izbiro in razporeditev prijavljenih kandidatov opravi šolska
uprava. Pri razporeditvi upošteva tudi interes vrtca oziroma
šole in želje kandidata.

118. člen (117. člen)
(razporeditev delavca)

111. člen (110. člen)
(razpis pripravniških mest)

Če so izpolnjeni pogoji za razporeditev delavca, določeni z
zakonom in kolektivno pogodbo, ravnatelj razporedi strokovnega delavca na takšno delovno mesto po pravnomočnosti
sklepa.

Pripravnik se razporedi v javni vrtec oziroma šolo, lahko pa
tudi v zasebni vrtec oziroma šolo, če se le-ta s tem strinja.
112. člen (111. člen)
(evidenca pripravnikov)

Če strokovni delavec odkloni razporeditev v skladu s prejšnjim odstavkom, mu preneha delovno razmerje po preteku 30
dni po dokončnosti sklepa o prenehanju delovnega razmerja.

Ministrstvo, pristojno za šolstvo, vodi evidenco prijavljenih
kandidatov in razporejenih pripravnikov, v katero se vpisujejo:
-

4. Delovna obveznost
119. člen (118. člen)
(obseg vzgojno-izobraževalnega dela)

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

Delovna obveznost učitelja obsega pouk in druge oblike orqa91
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- za učitelje praktičnega pouka in veščin največ 25 ur,
- za druge strokovne delavce, ki imajo učno obveznost oziroma sodelujejo pri pouku, največ 30 ur.

niziranega dela z učenci, vajenci, dijaki oziroma študenti
višjih šol (v nadaljnjem besedilu: učna obveznost), pripravo
na pouk, popravljanje in ocenjevanje izdelkov in drugo delo,
potrebno za uresničitev izobraževalnega programa.

č) Domovi za učence in dijaški domovi

Priprava na pouk obsega:

123. člen (122. člen)
(delovna obveznost vzgojitelja)

- sprotno vsebinsko in metodično pripravo,
- pripravo didaktičnih pripomočkov.

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.

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
vzgojno izobraževalnega in drugega dela,
- mentorstvo učencem, vajencem, dijakom in študentom
višje šole ter sodelovanje s šolami in visokošolskimi zavodi, ki
izobražujejo strokovne delavce,
- mentorstvo pripravnikom,
- urejanje kabinetov, zbirk, šolskih delavnic, telovadnic,
igrišč, nasadov ipd.,
- organiziranje kulturnih, športnih in drugih splošno koristnih in humanitarnih akcij, pri katerih sodelujejo učenci,
vajenci 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.

124. člen (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
* 125. člen (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.

Določbe tega zakona, ki urejajo delovno obveznost učiteljev
in drugih strokovnih delavcev se uporabljajo tudi za učitelje in
druge strokovne delavce šol in zavodov za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami.

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.

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

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.

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.

Določbe prvega, drugega in tretjega odstavka tega člena
veljajo tudi za strokovnega delavca, ki sklene delovno razmerje za določen čas.

b) Poklicno Izobraževanje
* 121. člen (120. člen)
(delovna in učna obveznost)

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.

V okviru z zakonom in s kolektivno pogodbo določenega
tedenskega polnega delovnega časa je tedenska učna obveznost:

XVII. GOSPODARJENJE Z NEPREMIČNINAMI

- za učitelje splošnoizobraževalnih in strokovnoteoretičnih
predmetov največ 20 ur,
- za učitelja slovenskega jezika 19 ur neposrednega dela v
razredu,
- 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.

126. člen (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.

c) Gimnazija

Premoženje sklada iz prejšnjega odstavka je sestavni del
premoženjske bilance lokalne skupnosti oziroma države.

* 122. člen (121. člen)
(delovna in učna obveznost)

127. člen (126. člen)
(državni sklad)

V okviru z zakonom in s kolektivno pogodbo določenega
tedenskega polnega delovnega časa je tedenska učna obveznost:

Za gospodarjenje z nepremičninami iz prejšnjega člena, s
katerimi upravljajo javne šole, katerih ustanoviteljica je
država, se ustanovi Šolski sklad Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: sklad).

- za učitelje splošnoizobraževalnih in strokovnoteoretičnih
predmetov največ 20 ur,
- za učitelja slovenskega jezika 19 ur neposrednega dela v
razredu,
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Sklad je pravna oseba javnega prava.
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Sklad posluje v skladu z zakoni in drugimi predpisi, ki veljajo
za javne zavode.

Pri prodaji nepremičnin ima soustanovitelj ali solastnik javne
šole predkupno pravico.

Poslovanje sklada urejajo pravila sklada, ki jih sprejme
upravni odbor s soglasjem Vlade Republike Slovenije.

134. člen (133. člen)
(namembnost sredstev od prodaje)

128. član (127. člen)
(upravni odbor)

Sredstva, pridobljena od najemnin in prodaje nepremičnin,
združenih v sklad, se lahko uporabljajo le za investicijsko
vzdrževanje in investicije v vzgojo in izobraževanje.

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.

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 vzgoje in
izobraževanja.

129. člen (128. člen)
(pristojnosti upravnega odbora)

135. člen (134. člen)
(šolski skladi)

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.

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.

K finančnemu načrtu in zaključnemu računu si mora sklad
pridobiti soglasje ministra.

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.

130. člen (129. člen)
(direktor)
Poslovanje sklada vodi direktor. Direktor predstavlja in
zastopa sklad in je odgovoren za zakonitost njegovega dela.

Za delovanje sklada upravni odbor lahko sprejme pravila.

Direktorja sklada imenuje minister na podlagi javnega razpisa.

Sklad lahko ustanovi tudi vrtec.

131. člen (130. člen)
(program Investicij)

XVIII. KAZENSKE DOLOČBE
* 136. člen (135. člen)
(vrste prekrškov)

Upravni odbor predlaga program investicij in investicijskega
vzdrževanja ter prodaje najmanj za obdobje petih let (v nadaljnjem besedilu: program investicij).

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 (34. 36. in 37. člen) ali ne
izpolnjuje predpisanih pogojev (33. člen).

Upravni odbor vsako leto, najkasneje do začetka septembra
predlaga letni načrt za izvedbo programa iz prejšnjega
odstavka za prihodnje leto (v nadaljnjem besedilu letni načrt).

Z denarno kaznijo najmanj 50.000 SIT se kaznuje pravna
oseba, ki zaposli za nedoločen čas strokovnega delavca, ki ne
izpolnjuje izobrazbenih pogojev (94., 95., 96., 97., 98. in 99.
člena).

Program investicij in letni načrt določi minister.
132. člen (131. člen)
(viri)

Za prekršek iz prvega in drugega odstavka tega člena se
kaznuje tudi odgovorna oseba pravne osebe.

Sklad pridobiva sredstva:
-

iz državnega proračuna,
od najemnin iz sklenjenih pogodb,
od daril, zapuščin, donacij in iz
drugih virov.

XIX. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
137. člen (136. člen)
(financiranje)

Sredstva iz državnega proračuna se skladu zagotavljajo na
podlagi letnega načrta.

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
vzgojnoizobraževalnih programov, ki se izvajajo v javnih
šolah in šolah s koncesijo, in sicer:

133. člen (132. člen)
(bilanca nepremičnin)

1. v osnovnem izobraževanju:

Sklad vodi premoženjsko bilanco nepremičmin.

- program življenja in dela osnovne šole, vključno z uresničevanjem posebnih pravic pripadnikov italijanske in madžarske
narodne 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.

Ob vključitvi nepremičnin v sklad se oceni njihova vrednost.
Če je nepremičnina v solastništvu, se ob vključitvi v sklad
določi vrednost solastninskih deležev.
Lastniki nepremičnin ne morejo razpolagati s svojim solastninskim deležem, dokler se nepremičnina uporablja za vzgojo
in izobraževanje.
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2. v srednjem izobraževanju:

braževanja s tem zakonom najkasneje v 4 letih po uveljavitvi
tega zakona.

- programi srednjega izobraževanja, vključno z uresničevanjem 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.

Če ustanovitelj zasebne šole, ki ima sklenjeno koncesijsko
pogodbo, ne izpolni obveznosti iz prvega odstavka tega
člena, se koncesijska pogodba razdre po samem zakonu.
Ne glede na določbo prejšnjega odstavka ostanejo v primerih
iz 138. člena tega zakona v veljavi določbe koncesijske
pogodbe, ki urejajo financiranje zasebnih šol iz javnih sredstev.

Iz državnega proračuna se v dosedanjem obsegu zagotavljajo
sredstva tudi:

142. člen (141. člen)
(podzakonski predpisi)

a) za dejavnosti, potrebne za razvoj in učinkovito opravljanje
vzgoje in izobraževanja, in sicer:
- raziskovalno in razvojno-proučevalno delo ter eksperimentalno dejavnost,
- stalno strokovno izobraževanje in izpopolnjevanje strokovnih delavcev,
- mednarodno sodelovanje,
- delovanje šolskih knjižnic,
- informacijsko-dokumentacijsko dejavnost in
- tekmovanja učencev, vajencev in dijakov v znanju;

Podzakonske predpise iz tega zakona izda minister najkasneje v enem letu po uveljavitvi tega zakona.
143. člen (142. člen)
(šola za ravnatelje)
Ravnatelji, ki so opravili šolo za ravnatelje pred uveljavitvijo
tega zakona, imajo opravljen ravnateljski izpit v skladu s tem
zakonom.

b) in sredstva za:
- štipendiranje za pedagoške poklice,
- mladinsko periodiko in strokovno literaturo,
- pripravo učbenikov in učne tehnologije,
- subvencioniranje učbenikov z nizko naklado,
- nacionalno nagrado Republike Slovenije na področju šolstva,
- program šolske televizije in radia,
- izgradnjo in vzdrževanje prostora ter nabavo in 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.

* 144. člen (143. člen)
(kandidati za ravnatelje)
Ne glede na določbi prvega in drugega odstavka 53. člena
tega zakona je lahko do 1.9.2000 imenovan za ravnatelja tudi,
kdor ne izpolnjuje s tem zakonom določenih pogojev o izobrazbi oziroma nazivu ali nima opravljenega ravnateljskoga
izpita.
Kdor je imenovan za ravnatelja v skladu s prejšnjim odstavkom, si mora pridobiti z zakonom zahtevano izobrazbo in
naziv 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.

* 138. člen (137. člen)
(financiranje zasebnih šol)

Določbe tega člena se uporabljajo tudi za pomočnika ravnatelja, ki ne izpolnjuje s tem zakonom določenih pogojev o
izobrazbi in nazivu.

Ne glede na določbo drugega odstavka 86. člena tega zakona
pripada zasebni šoli tri leta po uveljavitvi tega zakona za
posameznega učenca oziroma dijaka 100 % sredstev, ki jih
država oziroma lokalna skupnost zagotavlja za plače in materialne stroške na učenca oziroma dijaka.

145. člen (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 53. člena in prvega odstavka 56. člena tega zakona
tudi po uveljavitvi tega zakona.

Ne glede na določbo 86. člena tega zakona se zasebne šole, ki
jim je bila dodeljena koncesija pred uveljavitvijo tega zakona,
financirajo v skladu s koncesijsko pogodbo.
139. člen (138. člen)
(uskladitev organizacije vrtcev)
Ustanovitelj vrtca uskladi organizacijo vrtca s tem zakonom
najkasneje v štirih letih po uveljavitvi tega zakona.
140. člen (139. člen)
(uskladitev aktov)

S sprejemom aktov o ustanovitvi iz prejšnjega odstavka prenehajo veljati statuti javnih vrtcev oziroma šol.

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 53. člena
in prvega odstavka 56. člena tega zakona tudi po uveljavitvi
tega zakona.

Vrtci oziroma šole se vpišejo v razvid po tem zakonu najkasneje v enem letu po njegovi uveljavitvi.

* 146. člen (145. člen)
(učitelji in vzgojitelji)

* 141. člen (140. člen)
(uskladitev programov vzgoje in izobraževanja)

Učitelji v osnovni in glasbeni šoli, v gimnaziji in v poklicni,
strokovni ter tehniški srednji šoli in vzgojitelji v domu za
učence ter dijaškem domu, ki so izpolnjevali z zakonom
določene pogoje za opravljanje vzgojno-izobraževalnega

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.

Ustanovitelji zasebnih šol uskladijo programe vzaoie in izoporočevalec, št. 45
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dela v osnovni in glasbeni šoli, zavodu za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami, gimnaziji
in v poklicni, strokovni in tehniški srednji šoli ter v dijaškem
domu, lahko opravljajo vzgojno-izobraževalno delo tudi po
uveljavitvi tega zakona.

Pri prvem imenovanju se polovica članov posameznega strokovnega sveta imenuje za tri leta. Člane, ki se imenujejo za tri
leta, se določi z žrebom.
154. člen (153. člen)
(uskladitev aktov javnih zavodov)

147. člen (146. člen)
(učitelj praktičnega pouka in veščin)

Vlada Republike Slovenije sprejme oziroma uskladi akte o
ustanovitvi javnih zavodov iz 28. čiena tega zakona najkasneje
v treh mesecih po uveljavitvi tega zakona.

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.

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.

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.

* 155. člen (154. člen)
(uporaba določb o financiranju)
Določbe 81. člena in 82. člena se začnejo uporabljati v proračunskem letu 1996.

148. člen (147. člen)
(knjižničar|i in socialni delavci)

V proračunskem letu 1995 se za financiranje uporabljajo
določbe Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/91-1.).

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

* 156. člen (155. člen)
(prenehanje veljavnosti podzakonskih predpisov)

149. člen (148. člen)
(pedagoška oziroma pedagoško-andragoška Izobrazba)

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:

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.

Javni vrtci oziroma šole, ki so bili ustanovljeni pred uveljavitvijo tega zakona, so sestavni del mreže javnih vrtcev in šol.

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)
8. Sklep o določitvi normativov in standardov za opravljanje
vzgojno-izobraževalne dejavnosti v srednjih šolah (Uradni
list RS, št. 4/92, 7/92 in 33/95).

* 152. člen (151. člen)
(prenos pristojnosti upravnih enot)

* 157. člen (156. člen)
(prenehanje veljavnosti zakona)

150. člen (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.
151. člen (150. člen)
(javna mreža)

Z dnem, ko začnejo delovati šolske uprave, ustanovljene po
tem zakonu, se za področje vzgoje in izobraževanja prenehajo
uporabljati določbe 102. in 103. člena Zakona o upravi (Uradni
list RS, št. 67/94), ki določa pristojnosti upravnih enot.

Z dnem uveljavitve tega zakona prenehata veljati:

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

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.12/91—I.) in
2. Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja
(Uradni list RS, št. 12/91-1.), razen določb 61. in 64. člena.

* 153. člen (152. člen)
(strokovni sveti)

158. člen (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.
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OBRAZLOŽITEV
11., 15., 16., 17., 21., 22., 24., 30., 33., 36., 37., 38., 42., 46., 47
48., 49., 53., 55., 56., 64., 66., 67., 68., 70., 73., 74., 78 80 81
82., 83., 86., 88., 92., 94., 95., 96., 98., 100., 105. in 108. členu, v
naslovu točke č) 2. in 4. poglavja XVI. poglavja, 110., 121
122., 125., 136., 138., 141., 144., 146., 152., 153., 155., 156. in
157. členu. Besedila sprememb so identična, z besedili
amandmajev, ki so bili sprejeti na drugi obravnavi. Členi so
zaradi sprejetega amandmaja za nov 2. a člen v nadaljevanju
ustrezno preštevilčeni. V besedilu predloga zakona so z 'značeni členi, ki so spremenjeni oziroma dopolnjeni zaradi sprejetih amandmajev v drugem branju, v oklepajih pa so navedene številke členov iz besedila zakona za drugo branje.

Državni zbor Republike Slovenije je na 34. seji, dne 26.9.1995
sprejel Predlog zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in
izobraževanja (EPA 937) v drugi obravnavi in predlagatelju,
Vladi Republike Slovenije, s sklepom naložil, da pripravi predlog zakona za tretjo obravnavo.
Vlada Republike Slovenije je v skladu s 195. členom Poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije pri pripravi celovitega besedila vključila vse amandmaje, ki so bili sprejeti na
drugi obravnavi Predloga zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja. Glede na to je spremenjeno
besedilo predloga zakona za tretjo obravnavo v 1., 2., 3., 6.,
AMANDMAJI VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE

3. Amandma k 21. in 68. členu

1. Amandma k 3. členu

Peti odstavek 21. člena se črta.

3. člen se spremeni tako, da se glasi:

V 68. členu se doda nov peti odstavek, ki se glasi:
»Za učence, vajence in dijake, ki zaradi socialnega položaja
ne morejo plačati prispevka za izposojo učbenikov iz učbeniškega sklada, zagotovi sredstva država, v skladu z merili, ki jih
določi minister.

»3. člen
(učni jezik)
Vzgojno in vzgojno-izobraževalno delo v vrtcih oziroma
šolah poteka v slovenskem jeziku.

Obrazložitev

Na območjih, kjer živijo pripadniki slovenskega naroda in
pripadniki italijanske narodne skupnosti, in so opredeljena
kot narodno mešana območja, se v skladu s tem zakonom in
posebnim zakonom ustanavljajo tudi vrtci oziroma šole, v
katerih poteka vzgojno oziroma vzgojno-izobraževalno delo
v italijanskem jeziku (vrtci in šole v jeziku narodne skupnosti).

Z amandmajem sprejeta odločitev, da je izposoja učbenikov
brezplačna, je po mnenju predlagatelja neustrezna ne samo
zaradi finančnega bremena proračuna, temveč predvsem z
vidika oblikovanja odnosa učencev do učbenikov, kar je
pomemben vzgojni moment. V skladu s predlaganim amandmajem bodo brezplačni učbeniki le za otroke, ki zaradi socialnega položaja ne bi mogli plačati prispevka za izposojo učbenikov.

Na območjih, kjer živijo pripadniki slovenskega naroda in
pripadniki madžarske narodne skupnosti, in so opredeljena
kot narodno mešana območja, se v skladu s tem zakonom in
posebnim zakonom ustanavljajo dvojezični vrtci in šole, v
katerih vzgojno oziroma vzgojno-izobraževalno delo poteka
v slovenskem in madžarskem jeziku (dvojezični vrtci in
šole).«.
*
Obrazložitev

4. Amandma k 24. členu
V prvem stavku prvega odstavka 24. člena, ki postane prvi
odstavek, se beseda: »štiriindvajset«, nadomesti z besedo:
»šestindvajset.«.

S predlaganim amandmajem se določajo statusne oblike vrtcev in šol, na območjih kjer živijo pripadniki slovenskega
naroda in pripadniki italijanske oziroma madžarske narodne
skupnosti, v skladu z intenco sprejetega amandmaja za nov
drugi člen. Pri tem je predlagatelj upošteval tudi razprave o
vprašanju jezika v vrtcih in šolah.

Drugi stavek prvega odstavka tega člena, ki postane drugi
odstavek, se spremeni tako, da se glasi:
»Vlada imenuje šestnajst 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 devet na predlog univerz in enega na predlog samostojnih visokošolskih
zavodov.«.

2. Amandma k 17. členu
Na koncu zadnjega odstavka 17. člena se doda stavek, ki se
glasi:

V tretjem stavku, ki postane tretji odstavek, se besedilo: »ter
predstavnika italijanske in madžarske narodne skupnosti«,
nadomesti z besedilom:«, ki jih imenuje vlada na predlog
strokovnih združenj in društev strokovnih delavcev s področja
humanistike, družbenih ved, naravoslovja, tehnike in umetniških disciplin ter po en predstavnik italijanske in madžarske
narodne skupnosti. Predstavnika italijanske in madžarske
narodne skupnosti predlagata narodni skupnosti.«.

»Ob tem strokovni svet poda tudi mnenje, ali izobraževalni
program dosega enakovreden izobrazbeni standard.« in doda
nov odstavek, ki se glasi:
»Mnenje iz prejšnjega odstavka zasebna šola objavi v razpisu
za vpis.«.
Obrazložitev

V drugem stavku drugega odstavka, se beseda: »predlaga«,
nadomesti z besedo: »imenuje«. V drugi alinei tega odstavka
pa se beseda: »štiri« nadomesti z besedo: »pet«.

S predlaganim amandmajem se določa obveznost strokovnega sveta, da ob ugotavljanju, ali izobraževalni program, ki
ga izvaja zasebna šola, izpolnjuje pogoje javno-veljavnega
izobraževalnega programa, poda tudi mnenje o tem, ali izobraževalni program dosega enakovreden izobrazbeni standard. S tem je zagotovljena popolna informiranost o vrsti
programov.
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Drugi, tretji in četrti odstavek tega člena postanejo četrti, peti
in šesti odstavek.
V drugem stavku četrtega odstavka, ki postane peti odstavek,
se beseda: »predlaga«, nadomesti z besedo: »imenuje«.
96

Obrazložitev

% sredstev, ki jih javni šoli za plače in materialne stroške
zagotavlja država na učenca oziroma dijaka.«.

Predlagani amandma je potreben zaradi uskladitve besedila s
sprejetim amandmajem k 22. členu, v skladu s katerim člane
strokovnih svetov imenuje vlada. Število članov Strokovnega
sveta Republike Slovenije za splošno izobraževanje pa je
usklajeno z amandmajem k 24. členu, v skladu s katerim imata
po enega predstavnika v strokovnem svetu tudi italijanska
oziroma madžarska narodna skupnost.

Obrazložitev
S predlaganima amandmajema se zaradi večje jasnosti besedila zakona uvaja v zasebnih šolah termin »šolnina« namesto
»prispevki« učencev oziroma dijakov.
10. Amandma k 92. členu

5. Amandma k 53. členu

Četrti odstavek 92. člena se prenese za sedanji šesti odstavek.

Četrti odstavek 53. člena se spremeni tako, da se glasi: »Mandat ravnatelja traja štiri leta«.

V besedilu prenesenega četrtega odstavka se za besedo:
»izpit« črta besedilo: »v skladu s tem zakonom«.

Obrazložitev

Deveti odstavek se črta.

Amandma je redakcijske narave.

Obrazložitev

6. Amandma k 55. členu

Predlagana rešitev v besedilu devetega odstavka, ki je posledica sprejetega amandmaja, je v nasprotju z ureditvijo v
Zakonu o uresničevanju posebnih pravic pripadnikov italijanske in madžarske narodnosti na področju vzgoje in izobraževanja (Uradni list SRS, št. 12/82). Zato s predlaganim amandmajem predlagatelj črta deveti odstavek in hkrati s prenosom
četrtega odstavka nedvoumno določa, da se za strokovne
delavce v šolah na narodno mešanih območjih s tem zakonom določajo le izobrazbeni pogoji in obveznost, da opravijo
strokovni izpit, vse druge pogoje pa v skladu z Ustavo, določa
posebni zakon.

Prvi stavek tretjega odstavka 55. člena se spremeni tako, da se
glasi:
»Mandat direktorja traja štiri leta.«.
Obrazložitev
Amandma je redakcijske narave.
7. Amandma k 67. členu
Tretji odstavek se črta.

11. Amandma k 100. členu
Obrazložitev

100. člen se spremeni tako, da se glasi:

Sprejeti amandma taksativno našteva posamezne kategorije
strokovnih delavcev, ki lahko sestavljajo svetovalno službo.
Takšna norma ima za posledico obveznost Državnega zbora,
da ob vsaki spremembi študijskih programov na teh področjih, spremeni zakon, kar po mnenje predlagatelja ni smotrno,
saj gre za strokovne odločitve, ki so v avtonomni pristojnosti
univerze. Predlagana rešitev je tudi v nasprotju z določbo
šestega odstavka 92. člena obravnavanega zakona.

»100. člen
(pedagoška, pedagoško-andragoška oziroma specialno
(pedagoška izobrazba)
Pedagoško, pedagoško-andragoško oziroma specialno
pedagoško izobrazbo si pridobi, kdor opravi vse obveznosti v
visokošolskem študijskem programu, po katerem se pridobi
naziv profesor oziroma po drugem dodiplomskem ali podiplomskem študijskem programu, ki vključuje ustrezne strokovne vsebine. Merila za ugotavljanje vključenosti teh vsebin
v študijskih programih, po katerih si pridobijo izobrazbo
posamezne kategorije strokovnih delavcev, sprejme Svet za
visoko šolstvo Republike Slovenije.

8. Amandma k 82. členu
V prvi alinei 82. člena se za besedama: »osnovnim šolam«
postavi vejica, ostalo besedilo pa se črta.
Za prvo alineo se doda nova alinea, ki se glasi:

Kdor ni končal izobraževanja po visokošolskem študijskem
programu za pridobitev izobrazbe, ki vključuje tudi pedagoško, pedagoškoandragoško oziroma specialno pedagoško
izobrazbo, si jo mora pridobiti po ustreznem javnoveljavnem
študijskem programu za izpopolnjevanje.

»- glasbenim šolam sredstva za nadomestila stroškov delavcem v skladu s kolektivno pogodbo,«.
V zadnjem odstavku se za besedo: »pogodbo« postavi pika,
ostalo besedilo pa se črta.

Če ni ustreznega študijskega programa za izpopolnjevanje iz
prejšnjega odstavka, določi program za pridobitev pedagoške, pedagoško-andragoške oziroma specialno pedagoške
izobrazbe minister, potem ko si pridobi mnenje Sveta za
visoko šolstvo Republike Slovenije.

Obrazložitev
Amandma je redakcijske narave in je potreben zaradi jasnosti
besedila.
9. Amandma k 78. in 88. členu

»- šolnin v zasebnih šolah,«.

Kdor ni končal izobraževanja po izobraževalnem programu
poklicnega oziroma strokovnega izobraževanja, ki vključuje
tudi pedagoško, pedagoško-andragoško oziroma specialno
pedagoško izobrazbo, si jo mora pridobiti po izobraževalnem
programu, ki ga sprejme minister na predlog Strokovnega
sveta Republike Slovenije za splošno izobraževanje.«.

88. člen se spremeni tako, da se glasi:

Obrazložitev

V prvem odstavku 78. člena se za peto alineo, doda nova
alinea, ki se glasi:

»88. člen
(šolnina)

Spremenjeno besedilo člena sistemsko rešuje v dosedanjem
postopku z amandmiranjem različnih členov tega poglavja
zakona sprejete rešitve. Prvi odstavek definira pedagoško,
pedagoško-andragoško oziroma specialno pedagoško izobrazbo celovito kot korpus znanj, ki dajejo strokovnemu

Za učenca in dijaka, ki ne presega materialnega cenzusa za
pridobitev državne štipendije, lahko znaša šolnina največ 15
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delavcu licenco za delo v šoli oziroma v vrtcu. Ta znanja si
praviloma pridobi že v ustreznem študijskem programu.
Merila za vključenost teh znanj ter opredelitev njihovove
strukture in obsega v študijskem programu oblikuje Svet za
visoko šolstvo, ustrezno vsaki skupini strokovnih delavcev
posebej. Takšna rešitev omogoča, da v tekstu člena ni več
potrebno navajati konkretnih strokovnih naslovov, ki jih nikoli
ne bi bilo mogoče zajeti v celoti. V drugem, tretjem in četrtem
odstavku pa so urejeni primeri ko strokovni delavec teh znanj
ne pridobi že v svojem predhodnem izobraževanju.

Obrazložitev
Amandma je redakcijske narave. Potreben je zaradi tega, da
se učna obveznost učitelja slovenskega jezika opredeli na
enak način kot za druge strokovne delavce.
15. Amandma k 125. členu
V petem odstavku 125. člena se črta besedilo: »prvega, drugega in tretjega odstavka«.

12. Amandma k 105. členu

Obrazložitev

V tretjem odstavku 105. člena se črta besedilo: »ter predavatelji višjih strokovnih šol«.

Amandma je potreben zaradi večje jasnosti besedila zakona.

Obrazložitev

16. Amandma k 141. členu

Z amandmajem dodano besedilo: »ter predavatelji višjih strokovnih šol« je po mnenju predlagatelja nesmiselno. Gre
namreč za kadre, ki bodo poučevali v višjih strokovnih šolah
in je torej njihovo delo in položaj bližji visokošolskim učiteljem, kot pa osnovnošolskim in srednješolskim. Zato bo tudi
njihovo napredovanje urejeno enako, kot je urejeno napredovanje visokošolskih
učiteljev.

Doda se nov četrti odstavek 141. člena, ki se glasi:
»Ne glede na določbo 18. člena tega zakona objavi ministrstvo javno veljavne programe, ki se bodo začeli izvajati v
šolskem letu 1996/97, najkasneje do začetka šolskega leta.«.
Obrazložitev
S predlaganim amandmajem želi predlagatelj omogočiti izvajanje javno veljavnih programov v skladu z novo sprejetimi
zakoni že v šolskem letu 1996/97.

13. Amandma k 110. členu
V petem odstavku 110. člena se na koncu beseda: »svetovalec« nadomesti z besedo: »mentor«.

17. Amandma k 146. členu

Obrazložitev

V 146. členu se doda nov drugi odstavek, ki se glasi:

Amandma je redakcijski in je posledica sprejetega amandmaja, ki se izključuje z besedilom amandmaja, ki ga je Državni
zbor Republike Slovenije sprejel kot prvega.

»zmanjšana učna obveznost za učitelje slovenskega jezika,
določena s tem zakonom, se uveljavi v šolskem letu 1998/99.«.
Obrazložitev

14. Amandma k 121. in 122. členu

S predlaganim amandmajem se določa leto za uveljavitev
zmanjšane učne obveznosti učiteljev slovenskega jezika. To
je potrebno, da se v prehodnem obdobju zagotovijo kadri in
sredstva, ki so potrebna za izvedbo sprejete odločitve.

Druga alinea v 121. in 122. členu se spremeni tako, da se glasi:
» - za učitelja slovenskega jezika največ 19 ur,«

poročevalec, št. 45
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Predlog zakona o

IZOBRAŽEVANJU

ODRASLIH

- EPA 938 - tretja 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:

Vlada Republike Slovenije je na 164. seji dne 12. oktobra
1995 določila besedilo:
- PREDLOGA ZAKONA O IZOBRAŽEVANJU ODRASLIH,
ki ga pošilja v tretjo obravnavo na podlagi sklepa 34. seje
Državnega zbora Republike Slovenije z dne 26/9-1995 in
195. člena poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije.
V skladu s sklepom Državnega zbora Republike Slovenije
ob prvi obravnavi zakona, se k obrazložitvi zakona o izobraževanju odraslih kot priloga doda besedilo zakona, ki
je bilo redakcijsko popravljeno tako, da sta v besedilu
dosledno uporabljena oba spola.

- dr. Slavko GABER, 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.

I. SPLOŠNE DOLOČBE

- vseživljenjskost 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,

1. člen
(vsebina zakona)
Izobraževanje odraslih po tem zakonu obsega izobraževanje,
izpopolnjevanje, 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.

- v izobraževanju odraslih, ki daje javno veljavno izobrazbo,
doseganje enakih standardov kot v izobraževanju mladine.

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.

II. UDELEŽENCI IZOBRAŽEVANJA ODRASLIH
3. člen
(udeleženec izobraževanja)

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

Oseba, ki se vključi v izobraževalni program za odrasle, pridobi status udeleženca izobraževanja odraslih.

2. člen
(načela)

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.

Izobraževanje odraslih temelji na naslednjih načelih:
OPOZORILO!

4. člen
(pravice)

Predmet obravnave in sprejemanja na Državnem zboru
je gradivo, v katerem je uporabljena enospolna oblika;
besedilo, v katerem je uporabljena dvospolna oblika je
le dodano k obrazložitvi predloga zakona.

Udeleženci izobraževanja odraslih imajo pravico do strokovno organiziranega izobraževanja, do sodelovanja pri
upravljanju organizacije, v kateri se izobražujejo, če je z
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aktom o njeni ustanovitvi tako določeno, pravico do izobraževalnega dopusta in druge pravice, določene z drugimi predpisi ali kolektivnimi pogodbami.

- 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.

5. člen
(prenehanje statusa)
Status udeleženca izobraževanja odraslih preneha, ko udeleženec uspešno konča izobraževanje ali z izpisom iz tega
izobraževanja.
III. IZOBRAŽEVALNI PROGRAMI
6. člen
(vsebina izobraževanja)

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.

V izobraževanju odraslih si udeleženci izobraževanja odraslih
pridobivajo posamezna znanja, spretnosti in veščine, lahko
pa tudi javno veljavno izobrazbo.
*7. člen
(izobraževalni programi)

11. člen
(objava)

Udeleženci izobraževanja odraslih si pridobivajo znanja,
spretnosti in veščine po posebnih izobraževalnih programih
za odrasle in po delih izobraževalnih programov za mladino.

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

Programi iz prejšnjega odstavka so programi za zviševanje
splošno izobraževalne in kulturne ravni prebivalstva, funkcionalno opismenjevanje, spopolnjevanje znanja za delo in
poklic, 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.

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.

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.

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.

8. člen
(javno veljavna izobrazba)

13. člen
(pogoji za opravljanje dejavnosti)

Javno veljavna izobrazba se pridobi po javno veljavnih izobraževalnih programih za odrasle.

Organizacije za izobraževanje odraslih, ki izvajajo izobraževalne programe, financirane iz javnih sredstev, morajo izpolnjevati naslednje pogoje:

Javno veljavna izobrazba se lahko pridobi tudi z ugotavljanjem in potrjevanjem znanja, z izpiti ali na podlagi javnih listin
iz tretjega odstavka 7. člena tega zakona.

- da ima strokovni delavec, ki organizira izobraževanje, visokošolsko izobrazbo ustrezne smeri, pedagoško-andragoško
izobrazbo in strokovni izpit, predpisan za področje izobraževanja (v nadaljnjem besedilu: »strokovni izpit«),
- da ima zagotovljene učitelje in druge strokovne delavce, ki
izpolnjujejo pogoje, predpisane za posamezna področja izo- braževanja,
- da razpolaga s prostori in opremo, predpisano za izvedbo
posameznega izobraževalnega programa.

*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 standarda 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)

Smer visokošolske izobrazbe in minimalne standarde prostorov in opreme določi minister, pristojen za izobraževanje
odraslih (v nadaljnjem besedilu: »minister«). V postopku priprave si mora minister pridobiti mnenje pristojnega strokovnega sveta.
14. člen
(vpis v razvid)

Javno veljavni izobraževalni program za odrasle ima splošni
in posebni del:
a) Splošni del vsebuje:
- ime programa,
- obseg izobraževanja po programu,

Organizacije za izobraževanje odraslih, ki bodo izvajale javno
veljavne programe ali programe, ki se financirajo iz javnih
sredstev, lahko začnejo opravljati izobraževalno dejavnost po
vpisu v razvid, ki ga vodi ministrstvo, pristojno za izobraževanje odraslih.
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20. člen
(vodja izobraževalnega področja)

V. JAVNE ORGANIZACIJE ZA IZOBRAŽEVANJE ODRASLIH
15. člen
(ustanavljanje)

Vodja izobraževalnega področja vodi delo strokovnega
aktiva, načrtuje in organizira izobraževanje, analizira izobraževalno delo in njegove rezultate, spremlja napredovanje udeležencev izobraževanja, opravlja in organizira svetovalno delo
in opravlja druge naloge, določene z letnim delovnim načrtom.

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.

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 izobraževanja 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.

Javna organizacija za izobraževanje odraslih se lahko ustanovi, če je izkazana potreba in zagotovljeno financiranje oziroma sofinanciranje programov, ki naj bi jih izvajala.
16. člen
(direktor, ravnatelj, vodja enote)
Poslovodni organ in andragoški vodja organizacije za izobraževanje odraslih je direktor.

VI., NACIONALNI PROGRAM IZOBRAŽEVANJA ODRASLIH
22. člen
(nacionalni program)

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.

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

Direktor, pomočnik direktorja, ravnatelj oziroma vodja enote
morajo imeti visokošolsko izobrazbo, pedagoško-andragoško izobrazbo, strokovni izpit in najmanj pet let delovnih
izkušenj, od tega najmanj tri leta v izobraževanju odraslih.

Pred določitvijo predloga nacionalnega programa iz prejšnjega odstavka tega člena si mora Vlada pridobiti mnenje
Strokovnega sveta Republike Slovenije za izobraževanje
odraslih.
I
23. člen
(vsebina)

17. člen
(strokovni organi)
Strokovni organi v javni organizaciji za izobraževanje odraslih
so:
- andragoški zbor,
- strokovni aktiv in
- vodja izobraževalnega področja.

Nacionalni program za izobraževanje odraslih:
- opredeli cilje izobraževanja odraslih,
- določi prednostna področja izobraževanja odraslih,
- opredeli dejavnosti, potrebne za izvajanje izobraževanja
odraslih,
- določi globalni obseg javnih sredstev.

*18. člen
(andragoški zbor)

VII. LETNI PROGRAM IZOBRAŽEVANJA ODRASLIH

Andragoški zbor sestavljajo strokovni delavci in učitelji javnega zavoda za izobraževanje odraslih, ki izvajajo izobraževalne programe za odrasle.

24. člen
(letni program)
Izvajanje nacionalnega programa se določi z letnim programom, ki ga sprejme Vlada Republike Slovenije.

Andragoški zbor:
- obravnava in odloča o strokovnih vprašanjih, povezanih 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.

Letni program določa izobraževalne programe, ki se financirajo iz javnih sredstev, obseg in vrsto dejavnosti, potrebnih za
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.

19. člen
(strokovni aktiv)

Med izobraževalne programe in dejavnosti iz drugega
odstavka tega člena spadajo:

Strokovni aktiv sestavljajo strokovni delavci - organizatorji
izobraževanja in učitelji na posameznem izobraževalnem področju.

- 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,

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 predloge za
izboljšanje izobraževalnega dela, obravnava pripombe udeležencev izobraževanja ter opravlja druge strokovne naloge,
določene z letnim delovnim načrtom.

- infrastrukturne dejavnosti v izobraževanju odraslih, ki
obsegajo raziskovalno, razvojno in svetovalno delo, razvoj in
vzdrževanje informacijskega sistema, publicistično dejavnost,
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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.

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.

Letne programe lahko sprejmejo tudi lokalne skupnosti.
25. člen
(izvajalci)

b) Sredstva lokalne skupnosti

Izobraževalne programe iz prejšnjega člena tega zakona izvajajo javne in druge organizacije za izobraževanje odraslih.

30. člen
(obseg sredstev)

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.

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.

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)

31. člen
(standardi in normativi)

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

Standarde in normative iz 29. člena tega zakona določi minister. V postopku priprave si minister pridobi mnenje pristojnega strokovnega sveta.

- 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.

32. člen
(javni razpis)
Izvajalce letnega programa izberejo pristojna ministrstva na
podlagi javnega razpisa.

27. člen
(razmestitev programov)

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.

Pri razmestitvi programov iz prejšnjega člena se upoštevata
zlasti načeli racionalne izrabe izobraževalnih zmogljivosti ter
krajevne bližine in dostopnosti izobraževanja.

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)

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

Z izvajalcem letnega programa pristojno ministrstvo sklene
pogodbo.
S pogodbo o izvedbi izobraževalnih programov se določijo:

a) Državni proračun

- 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.

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,
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S pogodbo o zagotavljanju izobraževalne infrastrukture se
določijo:
- obseg storitev izobraževalne infrastrukture in način njene
uporabe,
- obseg sredstev, ki se zagotavljajo iz republiškega proračuna,
- spremljanje uresničevanja pogodbenih obveznosti,
- druge medsebojne pravice in obveznosti.
S pogodbo za pripravo razvojnega projekta pa tudi:
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-

vsebina in obseg naloge oziroma projekta,
čas izdelave,
pričakovani rezultati,
obseg sredstev, ki se zagotovijo iz državnega proračuna,
druge medsebojne pravice in obveznosti.

Sklad mora vsako leto do konca februarja predložiti ustanovitelju poročilo o svojem delu v preteklem letu.

34. člen
(prispevki udeležencev izobraževanja)

41. člen
(nadzor)

40. člen
(poročilo)

Za izobraževanje odraslih, ki se v celoti financira iz javnih
sredstev, organizacija za izobraževanje odraslih ne more zahtevati od udeležencev izobaževanja njihovega prispevka za
kritje stroškov tega izobraževanja.

Revizijo in nadzor nad skladi opravlja računsko sodišče.
X. ORGANIZACIJA IZOBRAŽEVANJA
p,

Za izobraževanje odraslih, ki se sofinancira iz javnih sredstev,
se prispevki udeležencev znižajo za sorazmerni delež.

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:
i
- 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.

35. člen
(podzakonski predpis)
Način in postopke javnega razpisa in izbora izvajalcev, financiranje, sofinanciranje oziroma subvencioniranje in spremljanje izvajanja izobraževalnih programov in infrastrukturnih
dejavnosti podrobneje določi minister.
IX. SKLADI
36. člen
(skladi)

43. člen

Za financiranje letnega programa lahko država ustanovi sklad
za izobraževanje odraslih (v nadaljnjem besedilu: »sklad«).

Organizacije iz prejšnjega člena morajo v posebni publikaciji
predstaviti izobraževalne programe, ki jih izvajajo, ter svojo
organizacijo dela. Te organizacije vodijo tudi kroniko o svojem delu.

Akt o ustanovitvi sklada določi vire, način in pogoje pridobivanja sredstev za uresničevanje namena, za katerega je sklad
ustanovljen.

44. člen
(vpis)

Na sklad se prenesejo sredstva za financiranje izobraževalnih
programov iz državnega proračuna. V sklad se lahko združujejo tudi sredstva iz drugih virov.

V izobraževanje po izobraževalnih programih, določenih z
letnim programom, se odrasli vključujejo na podlagi javnega
razpisa.

Javna sredstva se skladu zagotavljajo v skladu z normativi in
standardi, ki jih določi minister.

Z razpisom se objavijo:

Sklade lahko ustanovijo tudi lokalne skupnosti in druge
pravne in fizične osebe.

- 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.

37. člen
(upravni odbor)
Poslovanje sklada iz prvega odstavka prejšnjega člena vodi
upravni odbor, ki ga sestavlja deset članov. Člane imenuje
Vlada na predlog ministra, pristojnega za izobraževanje odraslih. V upravni odbor se imenujejo predstavniki ministrstev,
delodajalcev, sindikatov in strokovne javnosti.

Razpis iz prejšnjega odstavka mora biti objavljen najkasneje
en mesec pred začetkom izobraževanja.

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.

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.

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.

46. člen
(vpis po pogodbi)

39. člen
(namenska poraba sredstev)

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.

Sredstva sklada se lahko uporabljajo le za namene, za katere
je bil sklad ustanovljen.
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47. člen
(druge posebnosti organizacije izobraževanja)

Evidence iz tega člena se hranijo trajno.
52. člen
(način zbiranja podatkov)

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.

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

Izobraževalna organizacija mora najmanj dvakrat letno objaviti roke za izpite iz izobraževalnih programov, ki jih izvaja.

53. člen
(namen in uporaba zbirk podatkov)

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.

Osebni podatki udeležencev izobraževanja iz zbirk podatkov
iz 51. 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.

XI. DRŽAVNI IZPITNI CENTER
48. člen
(pristojnosti)

54. člen
(dokumentacija)

Državni izpitni center:

Organizacije za izobraževanje odraslih vodijo naslednjo dokumentacijo:
- evidenco o opravljenih učnih obveznostih,
- zapisnike izpitov,
- zapisnike sej izpitnih odborov in
- javne listine.

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;

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.

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)

XIII. KAZENSKE DOLOČBE

Način vodenja evidence, obliko in vsebino listin o preizkusih
znanja podrobneje določi minister, pristojen za izobraževanje
odraslih.

56. člen
(prekrški in kazni za prekrške)

XII. EVIDENCE IN DOKUMENTACIJA TER VARSTVO OSEBNIH PODATKOV

Z denarno kaznijo v znesku najmanj 200.000 tolarjev se za
prekršek kaznuje pravna oseba ali zasebnik, če:
- 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 za
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.

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.
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.

Z denarno kaznijo najmanj 50.000 tolarjev se kaznuje tudi
odgovorna oseba pravne osebe, ki stori prekršek iz prejšnjega
odstavka.

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.

XIV. NADZOR
57. člen
(nadzor)

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.

Nadzor v izobraževanju odraslih se opravlja v skladu z zakonom, ki ureja šolsko inšpekcijo.
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XV. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

je lahko do 1.9.2000 imenovan za direktorja, pomočnika direktorja, ravnatelja oziroma vodjo enote tudi, kdor ne izpolnjuje s
tem zakonom določenih pogojev o izobrazbi.

58. člen
(strokovni delavci)

Kdor je imenovan za direktorja, pomočnika direktorja, ravnatelja oziroma vodjo enote v skladu s prejšnjim odstavkom, si
mora pridobiti z zakonom zahtevano izobrazbo najkasneje do
1.9.2002.

Strokovni delavec, ki ob uveljavitvi tega zakona ne izpolnjuje
s tem zakonom predpisanih pogojev o izobrazbi, lahko še
naprej opravlja delo v izobraževanju odraslih, če si v petih
letih po njegovi uveljavitvi pridobi predpisano izobrazbo.

Direktorjem, pomočnikom direktorjev, ravnateljem oziroma
vodjem enot, ki ne opravijo obveznosti v roku iz prejšnjega
odstavka, preneha mandat na podlagi zakona.

Ne glede na določbo prejšnjega odstavka tega člena, lahko
delavec, ki ima za eno stopnjo nižjo izobrazbo, kot je predpisana s tem zakonom, pa ob uveljavitvi tega zakona opravlja
delo delavca v vzgoji in izobraževanju že najmanj 20 let, še
naprej opravlja delo v izobraževanju odraslih.
Strokovni delavec, ki si do uveljavitve tega zakona ni pridobil
pedagoško-andragoške izobrazbe ali opravil strokovnega
izpita, lahko še naprej opravlja delo v izobraževanju odraslih,
če si v dveh letih pridobi pedagoško-andragoško izobrazbo
oziroma opravi strokovni izpit.

60. člen (59. člen)
(podzakonski predpisi)
Minister izda podzakonske predpise iz tega zakona v enem
letu po njegovi uveljavitvi.
61. člen (60. člen)
(uveljavitev zakona)

*59: člen (58. a člen)

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

Ne glede na določbo tretjega odstavka 16. člena tega zakona

OBRAZLOŽITEV
Državni zbor Republike Slovenije je na 34. seji, dne 26.9.1995,
sprejel predlog zakona o izobraževanju odraslih - druga
obravnava in naložil Vladi Republike Slovenije, da pripravi
predlog zakona za tretjo obravnavo.

za nov, 58. a člen, smo ga v besedilo predloga vključili kot 59.
člen, s tem pa sta dosedanja 59. in 60. člen postala 60. in 61.
člen, kar smo v besedilu označili tako, da smo v oklepaju
navedli prejšnjo številko teh členov.

V drugi obravnavi so bili sprejeti amandmaji k 7., 9., 18, 26.
členu in nov 58. a člen. Vsi amandmaji so vključeni v besedilo
predloga zakona za tretjo obravnavo v besedilu, kot so bili
sprejeti. Členi, katerih besedilo je spremenjeno oziroma
dopolnjeno, so v predlogu zakona, pripravljenega za tretjo
obravnavo, označeni z znakom Ker je bil sprejet amandma

V skladu s sklepom Državnega zbora Republike Slovenije ob
prvi obravnavi zakona je k predlogu zakona za tretjo obravnavo kot priloga dodano tudi besedilo predloga zakona, ki je
bilo redakcijsko popravljeno tako, da sta dosledno uporabljena oba spola.

I. SPLOŠNE DOLOČBE

II. UDELEŽENCI IZOBRAŽEVANJA ODRASLIH

1. člen
(vsebina zakona)

3. člen
(udeleženec izobraževanja)

Izobraževanje odraslih po tem zakonu obsega izobraževanje,
izpopolnjevanje, 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.

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.

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.

4. člen
(pravice)
Udeleženci izobraževanja odraslih imajo pravico do strokovno organiziranega izobraževanja, do sodelovanja pri
upravljanju organizacije, v kateri se izobražujejo, če je z
aktom o njeni ustanovitvi tako določeno, pravico do izobraževalnega dopusta in druge pravice, določene z drugimi predpisi ali kolektivnimi pogodbami.
5. člen
(prenehanje statusa)

Izobraževanje odraslih v visokem šolstvu se ureja z zakonom,
ki ureja področje visokega šolstva.
2. člen
(načela)
Izobraževanje odraslih temelji na naslednjih načelih:
- vseživljenjskost 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,

Status udeleženca izobraževanja odraslih preneha, ko udeleženec uspešno konča izobraževanje ali z izpisom iz tega
izobraževanja.
III. IZOBRAŽEVALNI PROGRAMI
6. člen
(vsebina izobraževanja)

- v izobraževanju odraslih, ki daje javno veljavno izobrazbo,
doseganje enakih standardov kot v izobraževanju mladine.

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

njega poklicnega izobraževanja, srednjega strokovnega in
tehničnega izobraževanja, srednjega splošnega izobraževanja in višjega strokovnega izobraževanja se določita v skladu
z zakoni, ki urejajo ta področja.

7. član
(izobraževalni programi)

11. člen
(objava)

Udeleženci izobraževanja odraslih si pridobivajo znanja,
spretnosti in veščine po posebnih izobraževalnih programih
za odrasle in po delih izobraževalnih programov za mladino.

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

Programi iz prejšnjega odstavka so programi za zviševanje
splošno izobraževalne in kulturne ravni prebivalstva, funkcionalno opismenjevanje, spopolnjevanje znanja za delo in
poklic, 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.

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.

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.

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.

8. člen
(javno veljavna izobrazba)

13. člen
(pogoji za opravljanje dejavnosti)

Javno veljavna izobrazba se pridobi po javno veljavnih izobraževalnih programih za odrasle.

Organizacije za izobraževanje odraslih, ki izvajajo izobraževalne programe, financirane iz javnih sredstev, morajo izpolnjevati naslednje pogoje:

Javno veljavna izobrazba se lahko pridobi tudi z ugotavljanjem in potrjevanjem znanja, z izpiti ali na podlagi javnih listin
iz tretjega odstavka 7. člena tega zakona.

- da ima strokovni delavec, ki organizira izobraževanje, visokošolsko izobrazbo ustrezne smeri, pedagoško-andragoško
izobrazbo in strokovni izpit, predpisan za področje izobraževanja (v nadaljnjem besedilu: »strokovni izpit«),
- da ima zagotovljene učitelje in druge strokovne delavce, ki
izpolnjujejo pogoje, predpisane za posamezna področja izobraževanja,
- da razpolaga s prostori in opremo, predpisano za izvedbo
posameznega izobraževalnega programa.

9. člen
(dokazovanja 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 standarda znanja, ki se ugotavlja in potrjuje z izpiti,
pristojni strokovni svet, v drugih primerih pa Strokovni svet
Republike Slovenije za izobraževanje odraslih.

Smer visokošolske izobrazbe in minimalne standarde prostorov in opreme, določi minister, pristojen za izobraževanje
odraslih (v nadaljnjem besedilu: »minister«), V postopku priprave si mora minister pridobiti mnenje pristojnega strokovnega sveta.
14. člen
(vpis v razvid)

10. član
(izobraževalni programi)
Javno veljavni izobraževalni program za odrasle ima splošni
in posebni del:

Organizacije za izobraževanje odraslih, ki bodo izvajale javno
veljavne programe ali programe, ki se financirajo iz javnih
sredstev, lahko začnejo opravljati izobraževalno dejavnost po
vpisu v razvid, ki ga vodi ministrstvo, pristojno za izobraževanje odraslih.

a) Splošni del vsebuje:
- ime programa,
- obseg izobraževanja po programu,
- pogoje za vključitev v izobraževanje, za napredovanje in
dokončanje izobraževanja.

V. JAVNE ORGANIZACIJE ZA IZOBRAŽEVANJE ODRASLIH

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.

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

Obseg in vsebina izobraževalnih programov za odrasle na
področju osnovnošolskega izobraževanja, nižjega in sredporočevalec, št. 45
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16. ćlen
(direktor, ravnatelj, vodja enote)

VI. NACIONALNI PROGRAM IZOBRAŽEVANJA ODRASLIH
22. člen
(nacionalni program)

Poslovodni organ in andragoški vodja organizacije za izobraževanje odraslih je direktor.

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

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.

Pred določitvijo predloga nacionalnega programa iz prejšnjega odstavka tega člena si mora Vlada pridobiti mnenje
Strokovnega sveta Republike Slovenije za izobraževanje
odraslih.

Direktor, pomočnik direktorja, ravnatelj oziroma vodja enote
morajo imeti visokošolsko izobrazbo, pedagoško-andragoško izobrazbo, strokovni izpit in najmanj pet let delovnih
izkušenj, od tega najmanj tri leta v izobraževanju odraslih.

23. člen
(vsebina)

17. člen
(strokovni organi)

Nacionalni program za izobraževanje odraslih:
- opredeli cilje izobraževanja odraslih,
- določi prednostna področja izobraževanja odraslih,
- opredeli dejavnosti, potrebne za izvajanje izobraževanja
odraslih,
- določi globalni obseg javnih sredstev.

Strokovni organi v javni organizaciji za izobraževanje odraslih
so:
- andragoški zbor,
- strokovni aktiv in
- vodja izobraževalnega področja.

VII. LETNI PROGRAM IZOBRAŽEVANJA ODRASLIH

18. člen
(andragoški zbor)

24. člen
(letni program)

Andragoški zbor sestavljajo strokovni delavci in učitelji javnega zavoda za izobraževanje odraslih, ki izvajajo izobraževalne programe za odrasle.
Andragoški zbor:
- obravnava in odloča o strokovnih vprašanjih, povezanih 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.

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

19. člen
(strokovni aktiv)

- 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,

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 andragoškemu zboru predloge za
izboljšanje izobraževalnega dela, obravnava pripombe udeležencev izobraževanja ter opravlja druge strokovne naloge,
določene z letnim delovnim načrtom.

- 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.

20. člen
(vodja izobraževalnega področja)
Vodja izobraževalnega področja vodi delo strokovnega
aktiva, načrtuje in organizira izobraževanje, analizira izobraževalno delo in njegove rezultate, spremlja napredovanje udeležencev izobraževanja, opravlja in organizira svetovalno delo
in opravlja druge naloge, določene z letnim delovnim načrtom.

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.

21. člen
(zveza organizacij 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.

Organizacije za izobraževanje odraslih, ki izvajajo izobraževalne programe, ki se financirajo iz javnih sredstev, se za
uresničevanje skupnih nalog pri razvoju in pospeševanju izobraževanja 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.

Infrastrukturne dejavnosti, določene z letnim programom,
izvajajo raziskovalno-razvojne organizacije za izobraževanje
odraslih, visokošolski zavodi in druge organizacije ali posamezniki, ki izpolnjujejo predpisane pogoje.
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26. člen
(izvajanje letnega programa)

31. člen
(standardi in normativi)

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

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.

27. člen
(razmestitev programov)
Pri razmestitvi programov iz prejšnjega člena se upoštevata
zlasti načeli racionalne izrabe izobraževalnih zmogljivosti ter
krajevne bližine in dostopnosti izobraževanja.

Določba prejšnjega odstavka ne velja za financiranje izobraževalnih programov osnovnošolskega izobraževanja in izobraževalnih programov, za katere je z letnim programom tako
določeno.

VIII. FINANCIRANJE
28. člen
(viri)

33. člen
(pogodba)

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

Z izvajalcem letnega programa pristojno ministrstvo sklene
pogodbo.
S pogodbo o izvedbi izobraževalnih programov se določijo:

a) Državni proračun

- 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.

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.

S pogodbo o zagotavljanju izobraževalne infrastrukture se
določijo:
- obseg storitev izobraževalne infrastrukture in način njene
uporabe,
- obseg sredstev, ki se zagotavljajo iz republiškega proračuna,
- spremljanje uresničevanja pogodbenih obveznosti,
- druge medsebojne pravice in obveznosti.
S pogodbo za pripravo razvojnega projekta pa tudi:
-

34. člen
(prispevki udeležencev izobraževanja)

b) Sredstva lokalne skupnosti

Za izobraževanje odraslih, ki se v celoti financira iz javnih
sredstev, organizacija za izobraževanje odraslih ne more zahtevati od udeležencev izobaževanja njihovega prispevka za
kritje stroškov tega izobraževanja.

30. člen
(obseg sredstev)
Iz sredstev lokalnih skupnosti se zagotavljajo sredstva:

Za izobraževanje odraslih, ki se sofinancira iz javnih sredstev,
se prispevki udeležencev znižajo za sorazmerni delež.

- za investicije v organizacije za izobraževanje odraslih, katerih ustanoviteljica je lokalna skupnost;
- za kritje neprogramskih stalnih stroškov organizacijam za
izobraževanje od-,=isliht 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.
poročevalec, št. 45

vsebina in obseg naloge oziroma projekta,
čas izdelave,
pričakovani rezultati,
obseg sredstev, ki se zagotovijo iz državnega proračuna,
druge medsebojne pravice in obveznosti.

35. člen
(podzakonski predpis)
Način in postopke javnega razpisa in izbora izvajalcev, financiranje, sofinanciranje oziroma subvencioniranje in spremljanje izvajanja izobraževalnih programov in infrastrukturnih
dejavnosti podrobneje določi minister.
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IX. SKLADI

- delo poslovodnega organa in strokovnih organov;
- sodelovanje z drugimi organizacijami za izobraževanje
odraslih, s šolami, društvi in združenji ter
- druge naloge.

36. člen
(skladi)
Za financiranje letnega programa lahko država ustanovi sklad
za izobraževanje odraslih (v nadaljnjem besedilu: »sklad«).

43. člen

Akt o ustanovitvi sklada določi vire, način in pogoje pridobivanja sredstev za uresničevanje namena, za katerega je sklad
ustanovljen.

Organizacije iz prejšnjega člena morajo v posebni publikaciji
predstaviti izobraževalne programe, ki jih izvajajo, ter svojo
organizacijo dela. Te organizacije vodijo tudi kroniko o svojem delu.

Na sklad se prenesejo sredstva za financiranje izobraževalnih
programov iz državnega proračuna. V sklad se lahko združujejo tudi sredstva iz drugih virov.

44. člen
(vpis)

Javna sredstva se skladu zagotavljajo v skladu z normativi in
standardi, ki jih določi minister.

V izobraževanje po izobraževalnih programih, določenih z
letnim programom, se odrasli vključujejo na podlagi javnega
razpisa.

Sklade lahko ustanovijo tudi lokalne skupnosti in druge
pravne in fizične osebe.

Z razpisom se objavijo:

Poslovanje sklada iz prvega odstavka prejšnjega člena vodi
upravni odbor, ki ga sestavlja deset članov. Člane imenuje
Vlada na predlog ministra, pristojnega za izobraževanje odraslih. V upravni odbor se imenujejo predstavniki ministrstev,
delodajalcev, sindikatov in strokovne javnosti.

- 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.

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

Razpis iz prejšnjega odstavka mora biti objavljen najkasneje
en mesec pred začetkom izobraževanja.

38. člen
(status sklada)

Podrobnejše določbe o vpisu in izvedbi razpisa določi minister.

37. člen
(upravni odbor)

Sklad je pravna oseba javnega prava.

45. člen
(omejitev vpisa)

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.

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.

39. člen
(namenska poraba sredstev)

46. člen
(vpis po pogodbi)

Sredstva sklada se lahko uporabljajo le za namene, za katere
je bil sklad ustanovljen.

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.

40. člen
(poročilo)

47. člen
(druge posebnosti organizacije izobraževanja)

Sklad mora vsako leto do konca februarja predložiti ustanovitelju poročilo o svojem delu v preteklem letu.

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.

41. člen
(nadzor)
Revizijo in nadzor nad skladi opravlja računsko sodišče.

Izobraževalna organizacija mora najmanj dvakrat letno objaviti roke za izpite iz izobraževalnih programov, ki jih izvaja.

X. ORGANIZACIJA IZOBRAŽEVANJA
42. člen
(letni delovni načrt)

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.

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:

XI. DRŽAVNI IZPITNI CENTER
48. člen
(pristojnosti)

- predviden obseg in razporeditev izobraževalnega in drugega dela v posameznem letu;
- roke za opravljanje izpitov;

Državni izpitni center:
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1. pripravlja kataloge in standarde znanj, spretnosti in veščin,
katerih obvladovanje je pogoj za pridobitev javne listine;

54. člen
(dokumentacija)

2. organizira preizkuse znanja in v ta namen:

Organizacije za izobraževanje odraslih vodijo naslednjo dokumentacijo:

- 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.

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.

49. člen
(podzakonski predpis)
Način vodenja evidence, obliko in vsebino listin o preizkusih
znanja podrobneje določi minister, pristojen za izobraževanje
odraslih.

XIII. KAZENSKE DOLOČBE
56. člen
(prekrški in kazni za prekrške)

XII. EVIDENCE IN DOKUMENTACIJA TER VARSTVO OSEBNIH PODATKOV

Z denarno kaznijo v znesku najmanj 200.000 tolarjev se za
prekršek kaznuje pravna oseba ali zasebnik, če:

50. člen
(uporaba predpisov o varstvu osebnih 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 za
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.

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.
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.

Z denarno kaznijo najmanj 50.000 tolarjev se kaznuje tudi
odgovorna oseba pravne osebe, ki stori prekršek iz prejšnjega
odstavka.
XIV. NADZOR

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.

57. člen
(nadzor)
Nadzor v izobraževanju odraslih se opravlja v skladu z zakonom, ki ureja šolsko inšpekcijo.

Evidence iz tega člena se hranijo trajno.

XV. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

52. člen
(način zbiranja podatkov)

58. člen
(strokovni delavci)

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

Strokovni delavec, ki ob uveljavitvi tega zakona ne izpolnjuje
s tem zakonom predpisanih pogojev o izobrazbi, lahko še
naprej opravlja delo v izobraževanju odraslih, če si v petih
letih po njegovi uveljavitvi pridobi predpisano izobrazbo.

53. člen
(namen in uporaba zbirk podatkov)
Osebni podatki udeležencev izobraževanja iz zbirk podatkov
iz 51. člena se zbirajo, obdelujejo, shranjujejo in uporabljajo
za potrebe izobraževalnega dela in posredujejo pristojnim
ministrstvom za izvajanje z zakonom določenih nalog.

Ne glede na določbo prejšnjega odstavka tega člena, lahko
delavec, ki ima za eno stopnjo nižjo izobrazbo, kot je predpisana s tem zakonom, pa ob uveljavitvi tega zakona opravlja
delo delavca v vzgoji in izobraževanju že najmanj 20 let, še
naprej opravlja delo v izobraževanju odraslih.

Za potrebe znanstvenoraziskovalnega dela in pri izdelavi statističnih analiz se smejo osebni podatki uporabljati in objavljati tako, da identiteta udeleženca izobraževanja ni razvidna.
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Strokovni delavec, ki si do uveljavitve tega zakona ni pridobil
pedagoško-andragoške izobrazbe ali opravil strokovnega
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izpita, lahko še naprej opravlja delo v izobraževanju odraslih,
če si v dveh letih pridobi pedagoško-andragoško izobrazbo
oziroma opravi strokovni izpit.

Direktorjem, pomočnikom direktorjev, ravnateljem oziroma
vodjem enot, ki ne opravijo obveznosti v roku iz prejšnjega
odstavka, preneha mandat na podlagi zakona.

59. člen (58. a člen)

60. člen
(podzakonski predpisi)

Ne glede na določbo tretjega odstavka 16. člena tega zakona
je lahko do 1.9.2000 imenovan za direktorja, pomočnika direktorja, ravnatelja oziroma vodjo enote tudi, kdor ne izpolnjuje s
tem zakonom določenih pogojev o izobrazbi.

Minister izda podzakonske predpise iz tega zakona v enem
letu po njegovi uveljavitvi.
61. člen
(uveljavitev zakona)

Kdor je imenovan za direktorja, pomočnika direktorja, ravnatelja oziroma vodjo enote v skladu s prejšnjim odstavkom, si
mora pridobiti z zakonom zahtevano izobrazbo najkasneje do
1.9.2002.

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

BELEŽKE:
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