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Spoštovani naročnik POROČEVALCA,
Na osnovi določil Zakona o davku na dodano
vrednost (Ur. list 89/98) in Pravilnika o izvajanju
zakona o davku na dodano vrednost (Ur. list 4/99)
objavljamo, da je REPUBLIKA SLOVENIJA DRŽAVNI
ZBOR, Šubičeva 4, 1000 LJUBLJANA davčni
zavezanec za davek na dodano vrednost na podlagi
prvega odstavka 76. člena zakona o davku na dodano
vrednost.

Za nemoteno poslovanje po uvedbi davka na
dodano vrednost vam sporočamo podatke:
matična številka
davčna številka
račun
:

:
5022924
:
21881677
50100-845-50204

Izdajatelj glasila nadomešča s to izjavo uradno
pisno informacijo posameznim naročnikom.

Uredništvo Poročevalca

SKLEPI,

STALIŠČA

IN

DODATNI

SKLEPI

6. seje Državnega zbora Republike Slovenije
SKLEPA IN STALIŠČA
Državnega zbora ob obravnavi predloga zakona o javnih uslužbencih - EPA 185 - III
4. Prouči naj možnost oblikovanja stalnega delovnega telesa
med vlado in sindikatom dejavnosti, ki bi imelo namen, da se
stalno sestaja, še zlasti v primerih, ko gre za predpise, ki
posegajo v elemente delovnega razmerja; s tem bi dosegli
organizirano možnost izmenjave stališč in predlogov z
delodajalcem s ciljem, da se doseže usklajenost in s tem
obveznost dogovorov glede odprtih vprašanj.

Državni zbor Republike Slovenije je na 6. seji, dne 31.5.2001 ob
obravnavi predloga zakona o javnih uslužbencih (ZJU) - prva
obravnava, na podlagi prvega odstavka 185. člena poslovnika
Državnega zbora sprejel naslednja
SKLEPA
1. Predlog zakona o javnih uslužbencih - prva obravnava je
primerna podlaga za pripravo predloga zakona za drugo
obravnavo.

5. Prouči naj možnost obvezne vključitve sindikata v urejanje
zaposlovanja v zvezi s predvidenim oblikovanjem in
postopkom sprejemanja posameznega in skupnega načrta
delovnih mest, s čemer je povezana tudi racionalizacija.

2. Predlagatelj naj pripravi predlog zakona za drugo obravnavo
v skladu z naslednjimi

6. Prouči naj rešitve, ki predvidevajo pri sklepanju delovnih
razmerij uporabo upravnega postopka in najde rešitve, da
bodo za delovne spore pristojna delovna in socialna sodišča.

stališči:

7. Prouči naj vprašanje kariernega napredovanja tudi za druge
javne uslužbence, ki ne spadajo v kategorijo uradnikov
oziroma javnih uslužbencev, ki opravljajo druga zahtevnejša
spremljajoča dela.

1- Prouči in ustrezno naj upošteva splošne in konkretne
pripombe, ki so razvidne iz mnenja Sekretariata za zakonodajo
in pravne zadeve ter mnenja Komisije DS za družbene
dejavnosti.

8. Prouči naj možnost, ali bi reprezentativno združenje lokalnih
skupnosti lahko bila tudi skupnost slovenskih občin, glede na
to, da združevanje občin ni obvezno.

2. Prouči naj vgraditev sistemskega izhodišča za drugačno,
prilagojeno urejanje in izvajanje vprašanj, ki jih določata zakon
za druge državne organe kot so upravni državni organi, kar
bi hkrati ohranilo njihov samostojni in od vlade oziroma uprave
neodvisen položaj.

9. Prouči naj prilagoditev posameznih področnih zakonov, ki so
doslej celovito urejali položaj zaposlenih na posameznih
področjih, ki se financirajo iz javnih sredstev kot tudi
prilagoditev drugega dela zakona z ozirom na dosedaj veljavno
zakonodajo. Obenem naj preveri tudi rok za uveljavitev tega
zakona, da ne bi prihajalo do pravnih praznin pri tako
občjutljivih vprašanjih, kot jih ureja.

3. Prouči in na ustrezen način naj dopolni določbo 1. člena tako,
da bo jasno razvidno, katero področje sestavljajo in kateri
državni ter paradržavni organi, agencije, javni skladi, javni
zavodi in druge osebe javnega prava spadajo v področje
javnega sektorja ter določi merila in kriterije, ki bodo jasneje
opredelili področje javnega sektorja in krog zaposlenih ter
možnost razdelitve javnih uslužbencev v skupine.

10. Ponovno naj se prouči ureditev prehodnega obdobja oziroma
uporabo veljavne zakonodaje s področja urejanja plač.
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SKLEPA IN STALIŠČA
Državnega zbora ob obravnavi predloga zakona o javnih zbiranjih - EPA 149 - III
5. Prouči naj potrebo, da se pri pristojni policijski postaji opredeli
tudi pristojnost oddelkov policijskih postaj za sprejem prijave.

Državni zbor Republike Slovenije je na 6. seji, dne 1.6.2001 ob
obravnavi predloga zakona o javnih zbiranjih (ZJZ) - prva
obravnava, na podlagi prvega odstavka 185. člena in 173. člena
poslovnika Državnega zbora sprejel naslednja

6. V zvezi s tretjim odstavkom 21. člena naj ponovno prouči
pristojnost upravne enote, da izreče prepoved prireditve oz.
shoda tudi ustno z vidika varstva pravic organizatorja.

SKLEPA

7. V zvezi s 35. členom naj prouči, ali je dolžnost povrniti stroške
policiji - primerno opredeljena z vidika, da se organizatorju ne
bo povzročalo nepotrebnih stroškov ter kdo bo odločal o
tem, kdaj je prisotnost policije potrebna.

1. Predlog zakona o javnih zbiranjih - prva obravnava je primerna
podlaga za pripravo predloga zakona za drugo obravnavo.
2. Predlagatelj naj pripravi predlog zakona za drugo obravnavo
v skladu z naslednjimi

8. Predlagatelj naj pri pripravi predloga zakona za drugo
obravnavoprouči možnost uporabe obojespolnih oblik izrazov
v 4. členu zakona.

stališči:

9. Predlagatelj naj za drugo obravnavo prouči primernost
kriterijev, na podlagi katerih se zahteva dovoljenje za shode
in prireditve, predvsem kriterij iz prve točke 13. člena tega
zakona, ki govori o športnih prireditvah in tekmovanjih v
kolektivnih športih društev v prvi državni ligi.

1. Prouči in ustrezno naj upošteva mnenje Sekretariata za
zakonodajo in pravne zadeve, predvsem pa njegova opozorila,
da znova dodatno prouči konkretna vprašanja, ki so razvidna
iz mnenja sekretariata.
2. Prouči naj potrebnost izrecne opredelitve zavodov kot
subjektov, katerim ni potrebno prijavljati določenih prireditev
po določbah 12. člena predloga zakona.

10. Predlagatelj naj za drugo obravnavo prouči možnost, da
organizatorji javnih zborovanj in prireditev predložijo v priglasitvi
prireditve dovoljenje ustrezne kolektivne organizacije za
zaščito avtorskih pravic.

3. V zvezi s 13. členom naj prouči možnost konkretne opredelitve
športnih prireditev, ki so vezane na dovoljenje; pri tem naj
prouči, ali je možno tudi tekmovanja v kolektivnih športih
društev v prvi državni ligi vezati na določeno število
obiskovalcev.

DODATNI

SKLEP

Predlagatelj naj do druge obravnave predloga zakona o javnih
zbiranjih pripravi pregled vseh obveznosti, ki jih mora organizator
javne prireditve izpolniti po drugih predpisih in pregled teh
predpisov.

4. Prouči naj možnost, da se s podzakonskim aktom opredelijo
dokazila o tehnični brezhibnosti naprav in o izpolnjevanju drugih
pogojev, da presoja ne bi bila prepuščena referentom na
upravnih enotah.

DODATNA SKLEPA
Državnega zbora ob obravnavi predloga zakona o spremembah in dopolnitvah zakona
o sodniški službi - EPA 1330 - II
Državni zbor Republike Slovenije je na 6. seji, dne 31.5.2001 ob
obravnavi predloga zakona o spremembah in dopolnitvah
zakona o sodniški službi (ZSS-C) - hitri postopek, na podlagi
173. člena poslovnika Državnega zbora sprejel naslednja
DODATNA

skupina pripravi konkretne predloge za odpravo oziroma
zmanjšanje sodnih zaostankov ter ob tem prouči vse možne
načine rešitev, tudi tistih, ki so bile izpostavljene v razpravi o
predlogu zakona o spremembi zakona o sodniški službi.
2. Državni zbor Republike Slovenije predlaga Vladi Republike
Slovenije, da v okviru sprememb in dopolnitev zakona o
sodniški službi ter napovedanih ustavnih sprememb prouči
in pripravi predlog nadomestitve trajnega mandata v smislu
vsebine: "Mandat sodnika, ki je izvoljen v sodniško službo
traja 8 let, pri čemer se delo sodnika preverja vsaki dve leti.
Po poteku mandata lahko sodnik ponovno kandidira za
sodniško službo."

SKLEPA

1. Državni zbor Republike Slovenije predlaga Vladi Republike
Slovenije in Vrhovnemu sodišču Republike Slovenije, da
ustanovita skupno strokovno skupino, ki naj prouči in pripravi
analizo vzrokov za nastanek sodnih zaostankov, pri čemer
naj prouči tudi določbe materialnega in procesnega prava. Na
podlagi izdelane analize in ugotovljenih vzrokov naj strokovna
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SKLEP
Državnega zbora ob obravnavi predloga zakona o spremembah in dopolnitvah zakona
o Radioteleviziji Slovenija - EPA 976 - II
Državni zbor Republike Slovenije je na 6. seji, dne 30.5.2001 ob
obravnavi predloga zakona o spremembah In dopolnitvah
zakona o Radioteleviziji Slovenija (ZRTVS-C) - druga
obravnava, na podlagi drugega odstavka 195. člena poslovnika
Državnega zbora sprejel naslednji

SKLEP
1. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o
Radioteleviziji Slovenija za tretjo obravnavo pripravi Vlada
Republike Slovenije.

SKLEP
Državnega zbora ob obravnavi predloga zakona o knjižničarstvu - EPA 1141 - II
Državni zbor Republike Slovenije je na 6. seji, dne 30.5.2001 ob
obravnavi predloga zakona o knjižničarstvu (ZKnj-1) - druga
obravnava, na podlagi drugega odstavka 195. člena poslovnika
Državnega zbora sprejel naslednji

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

DODATNI SKLEP
Državnega zbora ob obravnavi predloga zakona o spremembah in dopolnitvah zakona
o gospodarskih družbah - EPA 941 - II
Državni zbor Republike Slovenije je na 6. seji, dne 24.5.2001 ob
obravnavi predloga zakona o spremembah in dopolnitvah
zakona o gospodarskih družbah (ZGD-F) - tretja obravnava,
na podlagi 173. člena poslovnika Državnega zbora sprejel
naslednji

DODATNI

SKLEP

Vlada Republike Slovenije naj prouči pripombe Zadružne zveze
Slovenije ter po potrebi pripravi ustrezne spremembe zakona o
zadrugah.

SKLEP
Državnega zbora ob obravnavi predloga sklepa v zvezi z obravnavo predloga zakona
o starševskem varstvu in družinskih prejemkih - EPA 559 - II
Državni zbor Republike Slovenije je na 6. seji, dne 23.5.2001 ob
obravnavi predloga sklepa v zvezi z obravnavo predloga
zakona o starševskem varstvu in družinskih pre|emklh druga obravnava, na podlagi 173. člena poslovnika sprejel
naslednji

8- junij 2001

SKLEP
Na 7. redno sejo Državnega zbora se uvrsti obravnava predloga
zakona o starševskem varstvu in družinskih prejemkih - druga
obravnava - EPA 559-II v besedilu, kot je objavljeno v Poročevalcu
št. 18/2000.

5

poročevalec, št. 47

DODATNI SKLEP
Državnega zbora ob obravnavi predloga zakona o zdravstvenem varstvu rastlin
-EPA 1336-II
DODATNI

Državni zbor Republike Slovenije je na 6. seji, dne 23.5.2001 ob
obravnavi predloga zakona o zdravstvenem varstvu rastlin
(ZZVR-1) - hitri postopek, na podlagi 173. člena poslovnika
Državnega zbora sprejel naslednji

SKLEP

Državni zbor pooblašča Sekretariat za zakonodajo in pravne
zadeve, da ob pripravi končnega besedila zakona o zdravstvenem
varstvu rastlin ustrezno označi sezname škodljivih organizmov
in rastlin, rastlinskih proizvodov ter nadzorovanih predmetov.

SKLEP
Državnega zbora ob obravnavi spremembe poročila o gospodarskih družbah,
podjetjih ali zavodih za katere v skladu s prvim odstavkom 20. člena zakona o
nezdružljivosti opravljanja javne funkcije s pridobitno dejavnostjo velja prepoved
poslovanja z državo, javnimi podjetji in javnimi zavodi
Državni zbor Republike Slovenije je na 6. seji, dne 23.5.2001 ob
obravnavi spremembe poročila o gospodarskih družbah,
podjetjih ali zavodih za katere v skladu s prvim odstavkom
20. člena zakona o nezdružljivosti opravljanja javne funkcije
s pridobitno dejavnostjo velja prepoved poslovanja z državo,
javnimi podjetji In javnimi zavodi sprejel naslednji

o gospodarskih družbah, podjetjih ali zavodih za katere v skladu
s prvim odstavkom 20. člena zakona o nezdružljivosti opravljanja
javne funkcije s pridobitno dejavnostjo velja prepoved poslovanja
z državo, javnimi podjetji in javnimi zavodi (Uradni list RS, št. 55/
93, 66/93, 22/94, 61/94, 18/95, 44/95, 12/96, 27/96, 44/96, 19/97,
35/97, 64/97, 67/97 (popr.), 72/97, 15/98, 41/98, 16/99, 41/99,
108/99, 28/00, 66/00, 84/00, 119/00, 9/01 in 16/01).

SKLEP

Sprememba poročila se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Državni zbor Republike Slovenije sprejema spremembo poročila

SKLEP
Državnega zbora ob določitvi kandidata, ki v skladu s 14. členom zakona o poslancih
opravlja funkcijo poslanca namesto poslanca, ki je prevzel funkcijo v vladi
Državni zbor Republike Slovenije je na 6. seji, dne 22.5.2001 ob
določitvi kandidata, ki v skladu s 14. členom zakona o
poslancih opravlja funkcijo poslanca namesto poslanca, ki
je prevzel funkcijo v vladi, na podlagi 173. člena poslovnika
Državnega zbora sprejel naslednji

SKLEP
Do morebitnih sprememb v sestavi deiovnih teles opravlja
poslanec Jaša Zlobec Lukič funkcijo člana v vseh delovnih telesih,
katerih član ali nadomestni član je bil poslanec Borut Šuklje, ki je
prenehal opravljati funkcijo poslanca.
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Predlog zakona o

SPREMEMBAH

ZAKONA

0

PODATKOV

IN

DOPOLNITVAH

VARSTVU

OSEBNIH

(ZVOP-A)

-hitri postopek -EPA 1302 -II

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

državni program Republike Slovenije za prevzem pravnega
reda Evropske unije.

EVA:
2000-2011-0028
Številka: 210-03/2000-1
Ljubljana, 01.06.2001

Vlada Republike Slovenije s tem gradivom nadomešča gradivo,
ki ga je poslala z dopisom št. 210-03/2000-1 z dne 26.04.2001.

- PREDLOG ZAKONA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH
ZAKONA O VARSTVU OSEBNIH PODATKOV - EU,

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

ki ga pošilja v obravnavo na podlagi 201. člena poslovnika
Državnega zbora Republike Slovenije po hitrem postopku.

- mag. Ivan Bizjak, minister za pravosodje,
- Hinko Jenull, državni sekretar v Ministrstvu za pravosodje.

Vlada Republike Slovenije je na 44. korespondenčni seji dne 1.
junija 2001 določila besedilo:

Vlada Republike Slovenije predlaga Državnemu zboru
Republike Slovenije, da predlog zakona o spremembah in
dopolnitvah zakona o varstvu osebnih podatkov obravnava
po hitrem postopku, zaradi izrednih potreb države, saj gre za
vzpostavitev in delovanje neodvisne institucije, katere
ustanovitev je nujna za našo pridružitev in izpolnjevanje
pogajalskih izhodišč.Ustanovitev institucije je vezana tudi na

8. junij 2001

Mirko Bandelj, l.r.
GENERALNI SEKRETAR
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I. UVOD
1.

Ocena stanja in razlogi za spremembe in
dopolnitve zakona

1.1. Varstvo osebnih podatkov je ena temeljnih človekovih pravic,
ki je v demokratičnih sistemih ustrezno urejena v ustavi, zakonih
in predpisih. Po Ustavi Republike Slovenije je varstvo osebnih
podatkov temeljna človekova pravica, ki je in mora biti urejena v
posebnem zakonu. Cilj varstva osebnih podatkov ni varstvo
podatkov samih, temveč varstvo posameznika, na katerega
se ti podatki nanašajo, in s tem njegove informacijske
zasebnosti. Temu cilju so podrejena tudi vsa ostala vprašanja,
ki jih urejajo predpisi.
Ustava Republike Slovenije (Uradni list RS/I, št. 33/91), v prvem
odstavku 38. člena določa, da je zagotovljeno varstvo osebnih
podatkov. Prepovedana je uporaba osebnih podatkov v nasprotju
z namenom njihovega zbiranja. Zbiranje, obdelovanje, namen
uporabe, nadzor in varstvo tajnosti osebnih podatkov določa
zakon. Vsakdo ima pravico seznaniti se z zbranimi osebnimi
podatki, ki se nanašajo nanj, in pravico do sodnega varstva ob
njihovi zlorabi. Obdelovalci osebnih podatkov morajo vsako
spremembo namembnosti obdelave opredeliti v določenem
zakonu, oziroma pridobiti ustrezno pisno privolitev posameznika
na katerega se podatki nanašajo. Uporaba osebnih podatkov v
nasprotju z namenom je v Kazenskem zakoniku Republike
Slovenije opredeljeno kot kaznivo dejanje. Posameznik, na
katerega se nanašajo osebni podatki, ima pravico do sodnega
varstva in prijave nepravilnosti pri inšpektorju za varstvo osebnih
podatkov, ki ukrepa v skladu s pooblastili, ki izhajajo iz Zakona o
varstvu osebnih podatkov.
Obdelava občutljivih osebnih podatkov je v Republiki Sloveniji
urejena z Zakonom o varstvu osebnih podatkov. Vsi osebni
podatki so občutljivi. Varstvo osebnih podatkov se nanaša tako
na ročno kakor tudi na strojno oz. elektronsko (računalniško)
obdelavo. Obdelava posebej občutljivih osebnih podatkov je v
Republiki Sloveniji opredeljena tudi v 41. členu Ustave, po katerem
je izpovedovanje vere in drugih opredelitev v zasebnem in javnem
življenju svobodno. Nihče se ni dolžan opredeliti glede svojega
verskega ali drugega prepričanja.
Omejevanje pravic posameznikov glede seznanjanja z vsebino
obdelave osebnih podatkov, ki se nanj nanašajo mora biti
opredeljeno v zakonu in mora izhajati iz ustavno določene vsebine,
tako, da je vpogled v obdelane osebne podatke možen le, če gre
za varovanje vrednot, ki jih kot take opredeljuje Ustava Republike
Slovenije.
Slovenski zakon o varstvu osebnih podatkov nedvoumno in
natančno določa pravila za obdelavo osebnih podatkov. Pri tem je
treba poudariti, da je obdelava osebnih podatkov na posameznih
področjih možna le, če je tako opredeljeno v področni oz.
postopkovni zakonodaji ali s pisno privolitvijo tistega na katerega
se osebni podatki nanašajo, npr. s pogodbo ali posebno izjavo. To
pomeni, da obdelava osebnih podatkov ni možna, če ni ustrezne
podlage v predpisih ali pisne privolitve posameznika na katerega
se osebni podatki nanašajo.
1.2. Bistvo predlaganih sprememb in dopolnitev Zakona o varstvu
osebnih podatkov je v organizacijski utrditvi varstva osebnih
podatkov z ustanovitvijo ustreznega inšpektorata in prenosom
institucionalnega nadzora na tem področju na Varuha človekovih
pravic, kot varuha osebnih podatkov. S tem se naša zakonodaja
prilagaja zahtevam, ki izhajajo iz dokumentov in usmeritev
Evropske skupnosti za področje obdelave osebnih podatkov in
njihovega varstva.
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Najpomembnejši predpisi, ki urejajo omenjena vprašanja in so pri
predlagani ureditvi upoštevani, so:
Ustava Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 33/91),
Zakon o ratifikaciji konvencije o varstvu posameznikov glede
na avtomatsko obdelavo osebnih podatkov (Uradni list RS,
št. 11/94, mednarodne pogodbe),
Zakon o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 59/99),
Kazenski zakonik (Uradni list RS, št. 63/94).
Direktiva o zaščiti posameznikov pri obdelavi osebnih
podatkov in o prostem gibanju takih podatkov EU 95/46 EC z
dne 24710 - 1995.
Omenjena direktiva v 28 členu določa, da vsaka država članica
zagotovi, da bo en ali več organov na njenem področju odgovoren
za nadzorovanje uporabe določil, ki so jih države članice sprejele
v skladu z direktivo. Ti organi morajo biti popolnoma neodvisni pri
opravljanju funkcij, ki so jim bile dodeljene. Vsaka država mora
tudi zagotoviti, da se bodo pri pripravah upravnih ukrepov ali
predpisov glede zaščite pravic in svoboščin pri obdelovanju
osebnih podatkov posameznikov pristojni organi posvetovali z
nadzornimi organi.
1.3 Kratek pregled sodobnejše ureditve področja varstva osebnih
podatkov v drugih državah Evropske Skupnosti (navedeni podatki
so povzeti iz dokumentov omenjenih držav)
1.3.1 Portugalska
Zakon o varstvu osebnih podatkov (št. 67/98 z dne 26/10-1998,
ki prenaša v portugalski pravni sistem vsebino Direktive 95/46/
EC ) opredeljuje organe in aktivnosti glede obdelave osebnih
podatkov, ki jih določa omenjena direktiva.
Zakon vzpostavlja Državno komisijo za varstvo podatkov, ki je
neodvisno telo s pooblastili organa oblasti in deluje v okviru
državnega parlamenta. Ne glede na državno zakonodajo, ki velja
za določeno obdelavo osebnega podatka, izvaja svoja pooblastila
na celotnem državnem ozemlju. Sodeluje z nadzornimi organi
oblasti za varstvo podatkov drugih držav, pri uveljavitvi zakonov
in podzakonskih predpisov na področju varstva osebnih podatkov.
Komisija je državni organ oblasti, in je pooblaščena za nadzor in
spremljanje spoštovanja zakonov in podzakonskih predpisov na
področju varstva osebnih podatkov, ob strogem spoštovanju
človekovih pravic in temeljnih svoboščin in jamstev, zavarovanih
z ustavo in zakoni.
Pri oblikovanju zakonskih določb in drugih pravnih dokumentov,
ki so v pripravi v skupnosti ali mednarodnih ustanovah v zvezi z
obdelavo osebnih podatkov, je nujno predhodno potrebno
posvetovanje z omenjenim neodvisnim organom.
Komisija kot neodvisno telo ima pravico dostopa do podatkov, ki
so v postopku obdelave, in pooblastila za zbiranje vseh informacij,
potrebnih za opravljanje svojih nadzornih nalog. Pooblastila
organov oblasti ima še posebej za odreditev blokade, izbrisa ali
uničenja podatkov, ali izrekanja začasne ali trajne prepovedi
obdelave osebnih podatkov, tudi če so vključene v omrežja
odprtega tipa za obdelavo podatkov prek strežnikov, ki se nahajajo
na portugalskem ozemlju.
Komisija ima pooblastilo za izdajanje mnenj pred izvedbo obdelave
in za zagotovitev njihove objave. V primeru, če se neizpolnjevanje
zakonskih določb v zvezi z osebnimi podatki ponavlja, lahko izda
javni opomin upravljavcu in lahko v skladu s svojimi nalogami
sproži ustrezno vprašanje v državnem parlamentu, vladi ali drugih
telesih ali organih oblasti. Pooblaščena je za začetek sodnega
postopka, če so kršene določbe Zakona o varstvu osebnih

podatkov. Obvestiti mora javno tožilstvo o vsakršnih kaznivih
dejanjih, za katera izve med opravljanjem svojih funkcij.

Varuh za varstvo podatkov ima pravico nadzirati zbirke osebnih
podatkov in določiti strokovnjake za izvedbo takega nadzora. Za
potrebe nadzora ima varuh za varstvo podatkov pravico vstopiti
v prostore upravljavca in osebe, ki opravlja delo v imenu
upravljavca, če se osebni podatki obdelujejo ali če se datoteke
osebnih podatkov hranijo v takih prostorih in dostopa do informacij
in opreme, potrebne za izvedbo nadzora. V prostorih, ki jih
pokrivajo določbe o nedotakljivosti stanovanja, je mogoče nadzor
opraviti, le če pri konkretni zadevi obstaja razlog za domnevo, da
so bile ali bodo kršene določbe o obdelavi osebnih podatkov.
Nadzor je treba opraviti, tako da ne povzroča nepotrebnih
neprijetnosti ali stroškov upravljavcu.

Komisija je sestavljena iz sedmih priznanih, neoporečnih in
zaslužnih članov, pri čemer predsednika in dva člana izvoli državni
Parlament na podlagi d'Hondtovega pravila najvišjega povprečja.
Preostali člani so: dva pravosodna funkcionarja, z več kot 10 leti
delovnih izkušenj, pri čemer je eden sodnik nižjega sodišča, drugi
pa javni tožilec in dva priznana posameznika, ki ju imenuje vlada.
Mandat članov traja pet let in preneha, ko prevzamejo funkcijo
novo imenovani člani.
1.3.2 Švedska

Varuh za varstvo podatkov spodbuja dobre običaje v zvezi z
obdelavo in izdaja napotila in smernice, da bi dosegli stanje, ko se
nezakonito ravnanje ne bo nadaljevalo oziroma ponavljalo. Po
potrebi varuh za varstvo podatkov posreduje zadevo v obravnavo
svetu za varstvo podatkov ali jo prijavi zaradi uvedbe kazenskega
postopka.

švedska rešuje vprašanja, ki izhajajo iz direktive ES v Zakonu o
osebnih podatkih (1998-204, z dne 29/4-1998) z neodvisno
Agencijo za področje varstva osebnih podatkov.
Ta neodvisni nadzorni organ za varstvo osebnih podatkov ima
na svojo zahtevo pravico in možnost dostopa do osebnih
podatkov, ki se obdelujejo, informacij in dokumentacije o obdelavi
osebnih podatkov in o zaščiti take obdelave ter možnost dostopa
do prostorov, povezanih z obdelavo osebnih podatkov.

Varuh za varstvo podatkov lahko izda podrobnejše smernice o
tem, kako je treba osebne podatke zaščititi pred nezakonito
obdelavo.

Če nadzorni organ ugotovi, da se osebni podatki obdelujejo ali bi
se lahko obdelovali na nezakonit način, ta organ z opominom ali
podobnim postopkom skuša doseči popravek. Če popravka ni
mogoče doseči na noben drug način ali če je zadeva nujna, lahko
ob zagroženem plačilu kazni zaradi neizpolnjevanja obveznosti
prepove upravljavcu osebnih podatkov, da bi nadaljeval z obdelavo
osebnih podatkov na vsakršen drug način, razen hrambe le-teh.

Na zahtevo varuha za varstvo podatkov lahko svet za varstvo
podatkov: prepove obdelavo osebnih podatkov, ki je v nasprotju
z določbami zakona ali pravil in predpisov, izdanih na podlagi
zakona, odredi, da postopki v zvezi z obdelavo prenehajo, če
nezakonito ravnanje ali opustitev resno ogrožata varstvo
zasebnosti osebe, na katero se podatki nanašajo, ali njenih
interesov ali pravic, pod pogojem da datoteka ni vzpostavljena na
podlagi kakega zakonsko predvidenega namena in prekliče
dovoljenje za obdelavo če osnovni pogoji zanj niso več izpolnjeni,
ali če upravljavec ukrepa v nasprotju z dovoljenjem oziroma pravili
v zvezi z njim.

če upravljavec osebnih podatkov prostovoljno ne izpolni odločitve
o zaščitnih ukrepih, ki je postala dokončno pravnomočna, lahko
nadzorni organ oblasti predpiše plačilo kazni zaradi
neizpolnjevanja obveznosti.

1.3.4 Španija

Nadzorni organ lahko na ustreznem upravnem sodišču v okrožju,
kjer se organ oblasti nahaja, vloži zahtevek za izbris osebnih
podatkov, ki so bili obdelani na nezakonit način.

Zakon o varstvu osebnih podatkov Španije (Uradni list z dne
1712-1999, št. 135-15) je vzpostavil Agencijo za varstvo podatkov,
ki je javni pravni organ in pravna oseba s polno javno in zasebno
sposobnostjo pri izvajanju svojih funkcij ter deluje povsem
neodvisno od javne uprave. Ureja jo zakon in lastni statut, ki ga
potrdi Vlada.

1.3.3 Finska
Zakon o osebnih podatkih Finske (523/99) opredeljuje organizacijo
in aktivnosti neodvisne institucije za varstvo osebnih podatkov
takole:

Pri izvajanju svojih javnih funkcij deluje Agencija za varstvo
podatkov v skladu z zakonom (30/1992, z dne 26.11.1992) o
pravnem redu organov javne uprave in skupnem upravnem
postopku. Pri svojih premoženjskih zadevah in sklepanju pogodb,
pa se ravna po zasebnem pravu.

Varuh za varstvo podatkov daje navodila in smernice v zvezi z
obdelavo osebnih podatkov, nadzira obdelavo, da bi bili doseženi
smotri zakona in sprejema odločitve, kot je določeno v zakonu.
Svet za varstvo podatkov obravnava načelna vprašanja v zvezi
z obdelavo osebnih podatkov, kadar so ta pomembna za uporabo
zakona, in tudi odloča v zadevah v zvezi z varstvom podatkov v
skladu z določbami zakona. Organi oblasti, odgovorni za varstvo
Podatkov, lahko uporabijo dana pooblastila, tudi kadar za obdelavo
osebnih podatkov ne veljajo določbe zakona. Organi oblasti,
odgovorni za varstvo podatkov, sodelujejo z organi oblasti,
odgovornimi za varstvo podatkov, v drugih državah članicah
Evropske skupnosti in kjer je potrebno zagotavljajo pomoč pri
izvršilnih funkcijah.

Delovna mesta organov in služb, ki sestavljajo Agencijo za varstvo
podatkov, opravljajo uradniki javne uprave in v ta namen
zaposleno osebje, v skladu z značajem dodeljenih funkcij. To
osebje je zavezano k varovanju tajnosti podatkov osebnega
značaja, ki jih spoznajo med opravljanjem svojih nalog.
Agencija za varstvo podatkov ima za izpolnjevanje svojih ciljev
na voljo:
-

Ne glede na določbe o zaupnosti ima varuh za varstvo podatkov
pravico dostopa do osebnih podatkov, ki se obdelujejo, kot tudi
do vseh informacij, potrebnih za nadzor nad zakonitostjo obdelave
osebnih podatkov. Svet za varstvo podatkov ima enako pravico
v zadevah, ki jih obravnava.
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Dodeljena sredstva, ki se določijo letno in bremenijo državni
proračun;
Dobrine in vrednosti, ki predstavljajo njeno premoženje, ter
donose in dohodke od tega;
Vse drugo, kar se ji lahko zakonito prisodi.
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Agencija za varstvo podatkov vsako leto izdela in potrdi predhodni
proračun in ga predloži Vladi za njegovo vključitev - z ustrezno
neodvisnostjo - v državni proračun.

po nepotrebnem obremenjevalo stranke s zbiranjem in
posredovanjem tistih podatkov, ki se lahko zberejo po uradni
dolžnosti in v vzpostavitvi podlage za obdelavo podatkov
potrebnih za medsebojno elektronsko poslovanje organa in
stranke.

Agencija za varstvo podatkov ima pravico nadzorovati izvajanje
zakonodaje o varstvu podatkov in kontrolirati njeno uporabo,
predvsem v zvezi s pravicami do informacij, dostopa, popravkov,
nasprotovanja in izbrisa podatkov. Izdaja pooblastila, predvidena
v zakonu ali v njegovih izvršilnih uredbah, poskrbi za prošnje in
pritožbe, ki jih vložijo prizadete osebe, daje informacije osebam
glede njihovih pravic pri obdelavi podatkov osebnega značaja,
zahteva od odgovornih in zadolženih oseb za obdelavo po
njihovem zaslišanju, da sprejmejo potrebne ukrepe za uskladitev
obdelave podatkov z določili zakona, odredijo prenehanje
obdelave in izbris datotek, kadar niso usklajene z njegovimi določili.
Od oseb, odgovornih za datoteke lahko zahteva vso pomoč in
informacije, ki jih šteje za potrebne pri opravljanju svojih funkcij.
Nadzoruje javnost obstoja datotek s podatki osebnega značaja,
in v ta namen redno izdaja poročilo o omenjenih datotekah z
dodatnimi informacijami, ki jih določi direktor Agencije, letno poročilo
pa pošlje Ministrstvu za pravosodje. Izvaja kontrolo in sprejema
pooblastila, ki izvirajo iz mednarodnega pretoka podatkov, ter
opravlja funkcije mednarodnega sodelovanja pri varstvu osebnih
podatkov in nadzoruje izpolnjevanje določil, ki jih vzpostavlja
Zakon o javni statistični funkciji v zvezi z zbiranjem statističnih
podatkov in statistično tajnostjo. Izdaja natančna navodila, izraža
mnenja o pogojih varnosti datotek, ki so ustanovljene izključno v
statistične namene in izvaja pravno moč na svojem področju.
2.

4.

Cilj vzpostavitve neodvisne institucije za varstvo osebnih
podatkov, je zagotoviti popolnoma neodvisni nadzor in delovanje
institucije za varstvo osebnih podatkov v skladu z nalogami,
opredeljenimi v zakonu. Smeri razvoja varstva osebnih podatkov
v SE in ES so naravnani v oblikovanje institucij, ki bi naj v ES in
demokratičnih sistemih delovale popolnoma neodvisno.
Ustanovitev neodvisnega nadzora preko varuha osebnih
podatkov v instituciji varuha človekovih pravic kot organa za
varstvo osebnih podatkov, se zagotavlja s tem predlogom, v
obliki in z vsebino, opredeljeno v spremembah in dopolnitvah
zakona. S tem se ob dodatnih pristojnostih in z večjo
organizacijsko samostojnostjo inšpektorata za varstvo osebnih
podatkov, ter vlogo varuha človekovih pravic, zaokrožuje
ustrezen neodvisen nadzor na področju varstva osebnih
podatkov.
Cilj dopolnjenih določb 3. člena zakona je doseči hitrejše in za
stranke v upravnem postopku prijaznejše poslovanje z
zagotovitvijo uradne pridobitve vseh tistih podatkov, ki so potrebni
za odločitev o predlogu ali zahtevi stranke.

Razlogi, ki utemeljujejo potrebo po spremembah
in dopolnitvah zakona z ustanovitvijo neodvisne
institucije za varstvo osebnih podatkov

5.

Pri tem je potrebno upoštevati tudi zahtevo Evropske Skupnosti
o vzpostavitvi in delovanju neodvisne institucije in nenazadnje
Sveta Evrope, ki ima v pripravi za sprejem dodatni protokol h
konvenciji o varstvu osebnih podatkov, glede na avtomatsko
obdelavo osebnih podatkov.

Dodatna sredstva v enaki višini bo potrebno zagotoviti tudi Varuhu
človekovih pravic za povečan obseg dela po spremenjenem in
dopolnjenem zakonu, in sicer za namestnika in za povečane
stroške poslovanja.

Pri predlagani ureditvi je upoštevana:

3.

Direktiva Evropske skupnosti 95/46 /EC o zaščiti
posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem
pretoku takih podatkov in
Ratificirana in objavljena Konvencija št. 108 Sveta Evrope o
varstvu osebnih podatkov, glede na avtomatsko obdelavo
osebnih podatkov.

Nedvomno pa bo predlagana oblika vzpostavitve neodvisnega
nadzora nad varstvom osebnih podatkov bistveno racionalnejša
in cenejša, kot bi bila ustanovitev posebne, nove institucije za
varstvo osebnih podatkov.
V proračunu za leto 2001 so sredstva v celotni potrebni višini že
načrtovana na postavki Ministrstva za pravosodje - za neodvisni
nadzor nad varstvom osebnih podatkov.

Razlogi za dopolnitev določbe 3. člena zakona,
glede obdelovanja osebnih podatkov

Razlog za predlagane dopolnitve 3. člena zakona je vzpostavitvi
jasne pravne podlage za poslovanje upravnih organov, ki ne bo

poročevalec, št. 47

Finančna sredstva potrebna za izvedbo zakona

Sprejem predlaganega zakona bo povzročil povečanje
proračunskih sredstev Ministrstva za pravosodje zaradi novih
nalog in nove organizacije dela z opredelitvijo inšpektorata za
varstvo osebnih podatkov, kot organizacijske enote namesto
sedanjega inšpektorja - posameznika. Ob upoštevanju, da ni
potrebno iskati dodatnih prostorov (prostori v okviru Ministrstva
za pravosodje) je zadevo mogoče rešiti z dodatnimi sredstvi le
za delo zaposlenih in za zaposlene. Ob upoštevanju nujnega
števila zaposlenih v inšpektoratu (glavni inšpektor in največ trije
inšpektorji, administracija) bi bilo potrebno zagotoviti za začetek
dela inšpektorata za varstvo osebnih podatkov kot posebne
organizacijske enote in za njegovo delo v tem letu znesek v višini
največ 50 mio tolarjev, pri čemer se bo organizacija in sistemizacija
ministrstva postopno prilagajala potrebam na tem področju.

Razlogi za pripravo sprememb in dopolnitev Zakona o varstvu
osebnih podatkov izhajajo iz navedene ugotovitve, da je potrebno
zagotoviti neodvisni nadzor (28. člen direktive 95/46EC) nad
izvajanjem določb zakona o varstvu osebnih podatkov. Predlagane
smeri in ravni urejanja področja neodvisne institucije za varstvo
osebnih podatkov so logične in utemeljene, saj izhajajo iz
mednarodnih in naših predpisov in zahtev varstva osebnih
podatkov, ki jih opredeljuje Ustava Republike Slovenije.

-

Cilji, ki se želijo doseči s predlagano spremembo
in dopolnitvijo zakona
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5. člen

II. BESEDILO ČLENOV

V prvem odstavku 17. člena se besedi »katalog zbirk«
nadomestita z besedama «skupni katalog«.

1. člen
V Zakonu o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 59/99)
se v 2. členu za 4. točko doda nova 5. točka, ki se glasi:

6. člen
Tretji odstavek 24. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Ne glede na določbe prvega in drugega odstavka tega člena
upravljavec zbirke osebnih podatkov lahko iznese osebne
podatke iz države in jih posreduje tujim uporabnikom osebnih
podatkov, če tako določa drug zakon, ali če v to pisno privoli
posameznik in je seznanjen s posledicami.«

»5. Skupni katalog osebnih podatkov - je katalog zbirk osebnih
podatkov, ki ga vodi pristojni organ«.
Dosedanje 5. do 8. točka postanejo 6. do 9. točka.
2. člen

7. člen

V 3. členu se za četrtim odstavkom dodata nova peti in šesti
odstavek, ki se glasita:

V 9. poglavju »Inšpekcijsko nadzorstvo« se 26., 27. in 28. člen
nadomestijo z novimi 26., 27. in 27a. do 27e. ter 28. in 28a. do 28c.
členi, ki se glasijo:

»Zahteva posameznika ali pravne osebe za uvedbo upravnega
postopka, izdajo potrdila ali izvedbo druge upravne naloge se
šteje za pisno privolitev vlagatelja, da državni organ, organ lokalne
skupnosti oziroma nosilec javnih pooblastil pridobi osebne podatke
vlagatelja, ki so v skladu s predpisi potrebni za odločitev o upravni
zadevi, izdajo potrdila oziroma izvedbo upravne naloge, iz uradne
evidence, ki jo vodi isti ali drug državni organ, organ lokalne
skupnosti oziroma nosilec javnega pooblastila razen, če stranka
tega pisno izrecno ne prepove ali če zakon ne določa drugače.

»26. člen
Inšpekcijsko nadzorstvo nad izvajanjem določb tega zakona in
drugih predpisov s področja varstva osebnih podatkov, opravlja
inšpektorat.

Ne glede na določbo drugega odstavka tega člena, lahko državni
organ ali organ lokalne skupnosti, ki nudi organizacijsko ali
tehnološko podporo elektronskemu poslovanju med državnimi
organi, organi lokalnih skupnosti in nosilcih javnih pooblastil na
eni in fizičnimi in pravnimi osebami na drugi strani, neposredno od
teh oseb zbira in obdeluje osebne podatke, ki so po zakonu
Potrebni za ugotavljanje istovetnosti teh oseb pri medsebojnem
elektronskem poslovanju v postopkih pred državnimi organi,
organi lokalnih skupnosti in nosilci javnih pooblastil.«

27. člen
Inšpektorat se ustanovi kot posebna organizacijska enota
ministrstva.
Inšpektorat vodi glavni inšpektor za varstvo osebnih podatkov
(v nadaljnjem besedilu: glavni inšpektor), ki ga na predlog ministra,
pristojnega za varstvo osebnih podatkov (v nadaljnjem besedilu:
minister) imenuje in razrešuje Vlada Republike Slovenije.

Dosedanji peti odstavek postane sedmi odstavek.

Notranjo organizacijo in sistemizacijo inšpektorata določi minister, na predlog glavnega inšpektorja.

3. člen
27a. člen

V 6. členu se doda nov drugi odstavek, ki se glasi:

Inšpektorat zagotavlja enotno uresničevanje ukrepov na področju
varstva osebnih podatkov in sodeluje z ministrstvi pri pripravi
predpisov s področja osebnih podatkov.

"Varstvo osebnih podatkov nadzorujeta inšpektorat za varstvo
osebnih podatkov (v nadaljnjem besedilu: inšpektorat) in varuh
človekovih pravic.«

27b. člen

4. člen

Inšpektorat predloži ministrstvu do konca meseca marca
tekočega koledarskega leta poročilo o svojem delu za preteklo
koledarsko leto.

16. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Upravljavec zbirke osebnih podatkov posreduje podatke iz 1.,
2., 4. in 5. točke prejšnjega člena ministrstvu, pristojnemu za
varstvo osebnih podatkov (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo),
najmanj 15 dni pred vzpostavitvijo zbirke osebnih podatkov ali
pred vnosom nove vrste osebnih podatkov.

Ministrstvo predloži poročilo najkasneje do konca meseca aprila
tekočega leta v obravnavo Vladi Republike Slovenije.
27c. člen

Upravljavec zbirke osebnih podatkov posreduje ministrstvu tudi
spremembe podatkov iz prejšnjega člena, najkasneje v osmih
dneh od dneva spremembe.

Inšpektorat pri svojem delu sodeluje z drugimi inšpektorati,
upravnimi organi in organizacijami, zavodi, združenji in drugimi
organizacijami in organi glede vseh vprašanj, ki so pomembna za
varstvo osebnih podatkov.

Ministrstvo objavi skupni katalog osebnih podatkov na način in v
obdobjih, določenih z metodologijo njihovega vodenja.

27č. člen

Metodologijo predpiše minister, pristojen za varstvo osebnih
podatkov, s pravilnikom o metodologiji vodenja skupnega kataloga
osebnih podatkov.«
8. junij 2001

Inšpekcijsko nadzorstvo, v mejah pristojnosti inšpektorata,
11

poročevalec, št. 47

Če inšpektor pri nadzoru ugotovi, da gre za sum storitve
kaznivega dejanja ali prekrška poda kazensko ovadbo oziroma
uvede postopek o prekršku.

neposredno opravlja inšpektor za varstvo osebnih podatkov (v
nadaljnjem besedilu: inšpektor).
Za inšpektorja se lahko imenuje oseba, ki ima univerzitetno
strokovno izobrazbo, najmanj pet let delovnih izkušenj pri delu z
osebnimi podatki in strokovni izpit za inšpektorja.

28a. člen
Zoper odločbo inšpektorja iz prejšnjega člena je dovoljena
pritožba, ki jo je treba vložiti v osmih dneh od dneva njene vročitve.

Vsebino in način opravljanja strokovnega izpita predpiše minister
s pravilnikom o strokovnem izpitu inšpektorja za varstvo osebnih
podatkov.

O pritožbi odloči minister v osmih dneh od vložitve.

S pravilnikom iz prejšnjega odstavka minister določi tudi vsebino
in način preverjanja rednega strokovnega izpopolnjevanja
inšpektorja.

Pritožba zoper odločbo po 2. in 3. točki prvega odstavka prejšnjega
člena ne zadrži njene izvršitve.

27d. člen

28b. člen

Pravna oseba, samostojni podjetnik posameznik ali druga fizična
oseba mora inšpektorju omogočiti nemoteno opravljanje
inšpekcijskega nadzorstva za potrebe varstva osebnih podatkov.

V primeru, ko inšpektor pri ukrepanju ugotovi nezakonitosti v
zvezi z varstvom osebnih podatkov, seznani o svoji ugotovitvi
tudi prizadete, če gre za ugotovitve, ki imajo splošen pomen, pa
tudi medije.

V okviru inšpekcijskega nadzorstva inšpektorat:
-

-

28c. člen

nadzoruje zakonitost obdelave osebnih podatkov;
nadzoruje izvajanje postopkov in ukrepov za zavarovanje
osebnih podatkov, določenih v notranjih aktih fizičnih in pravnih
oseb iz 14. člena tega zakona ter njihovo ustreznost;
nadzoruje izvajanje določb zakona, ki urejajo kataloge
podatkov, katalog zbirk osebnih podatkov in evidentiranje
prenosa osebnih podatkov posameznim uporabnikom osebnih
podatkov, ter
nadzoruje izvajanje določb zakona glede iznosa osebnih
podatkov iz države in o njihovem posredovanju tujim
uporabnikom osebnih podatkov.

Osebne podatke, s katerimi se seznani pri izvajanju
inšpekcijskega nadzorstva, je inšpektor dolžan varovati kot
uradno tajnost, tudi po prenehanju opravljanja službe inšpektorja.
Ta dolžnost velja tudi za vse zaposlene delavce v inšpektoratu.«
8. člen
Za 29. členom se doda novo poglavje 10a, ki se glasi:

27e. člen

»10a. Neodvisna institucija za varstvo osebnih
podatkov

Pri opravljanju inšpekcijskega nadzorstva je inšpektor upravičen:

-

pregledovati dokumentacijo, ki se nanaša na obdelavo osebnih
podatkov ter njihov iznos iz države in posredovanje tujim
uporabnikom osebnih podatkov;
pregledovati vsebino zbirk osebnih podatkov, katalogov
podatkov in kataloga zbirk osebnih podatkov;
pregledovati dokumentacijo in akte, ki urejajo zavarovanje
osebnih podatkov;
pregledovati prostore, v katerih se obdelujejo osebni podatki,
računalniško in drugo opremo ter tehnično dokumentacijo;
preverjati ukrepe in postopke za zavarovanje osebnih
podatkov ter njihovo izvajanje ter
opravljati druge zadeve, določene z zakonom.

29a. člen
Neodvisni nadzor varstva osebnih podatkov opravlja varuh
človekovih pravic (v nadaljnjem besedilu: varuh).
29b. člen
Če s tem zakonom ni drugače določeno, se za postopek
neodvisnega nadzora varstva osebnih podatkov smiselno
uporabljajo določbe zakona o varuhu človekovih pravic (Uradni
list RS, št. 71/93).

28. člen

29c. člen

Inšpektor, ki pri opravljanju inšpekcijskega nadzorstva ugotovi
kršitev zakona ali drugega predpisa, ki ureja varstvo osebnih
podatkov, ima pravico takoj:

Varuh neposredno ali preko inšpektorata nadzoruje spoštovanje
predpisov o varstvu osebnih podatkov pri upravljavcih zbirk
osebnih podatkov in pri uporabnikih osebnih podatkov. Pri
opravljanju svoje naloge varuh:

1. odrediti, da se nepravilnosti ali pomanjkljivosti, ki jih ugotovi,
odpravijo na način in v roku, ki ga sam določi;
2. odrediti prepoved obdelave osebnih podatkov fizičnim in
pravnim osebam iz 14. člena tega zakona, ki niso zagotovile
ali ne izvajajo ukrepov in postopkov za zavarovanje osebnih
podatkov ali če nezakonito obdelujejo osebne podatke;
3. odrediti prepoved iznosa osebnih podatkov iz države ali
njihovega posredovanja tujim uporabnikom osebnih podatkov,
če se iznašajo ali posredujejo v nasprotju z določbami zakona.
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svetuje v vseh zadevah, ki se nanašajo na obdelavo osebnih
podatkov in sodeluje v postopkih sprejemanja predpisov, ki
urejajo varstvo osebnih podatkov;
obravnava in preiskuje pobude in predloge glede varstva
osebnih podatkov in njihovih kršitev;
spremlja delo inšpektorata in predlaga ukrepe za izvajanje
nadzorstva in za varstvo osebnih podatkov;

8. junij 2001

na lastno pobudo pregleduje uresničevanje določb tega
zakona ter
opravlja druge naloge, določene z zakonom.

29g. člen

•i,bn
Varuh, namestnik in zaposleni v strokovni službi varuha so
dolžni kot tajne varovati podatke, za katere so izvedeli pri svojem
delu.

29č. člen

Določba prejšnjega odstavka velja tudi po preteku mandatne dobe
oziroma po prenehanju zaposlitve.«

Varuh pri opravljanju svojih nalog lahko:
-

zahteva od vsakega državnega organa, organa lokalne
samouprave in nosilca javnih pooblastil vse podatke in
informacije, ki se nanašajo na obdelavo in uporabo osebnih
podatkov, ne glede na stopnjo zaupnosti;
predlaga inšpektoratu, da opravi nadzor in sprejme ustrezne
ukrepe, vključno z začasno ali dokončno prepovedjo obdelave
in uporabe osebnih podatkov, ki se obdelujejo ali uporabljajo v
nasprotju z določbami zakona ali drugega predpisa;
zahteva od inšpektorata, da poroča o ukrepih in odločitvah,
ki jih je sprejel na podlagi zakona.

Kazenska določba
9. člen
Za 34. členom se doda nov 34a. člen, ki se glasi:
»34a. člen
Z denarno kaznijo 100.000 SIT se kaznuje za prekršek odgovorna
oseba, ki varuhu na njegovo zahtevo ne posreduje zahtevanih
podatkov in informacij (29č. člen).«.

29d. člen
Inšpektorat je dolžan v postavljenem roku obvestiti varuha o
uresničitvi njegovih predlogov in priporočil ter poročati na njegovo
zahtevo.

Prehodne in končne določbe
10. člen

Če inšpektorat predloga varuha ne upošteva, je dolžan pisno
obrazložiti svojo odločitev.

Minister izda pravilnik o metodologiji vodenja skupnega kataloga
osebnih podatkov iz 4. člena tega zakona in pravilnik o strokovnem
izpitu za inšpektorja za varstvo osebnih podatkov iz 27č. člena
zakona v treh mesecih po uveljavitvi tega zakona.

Če varuh ugotovi, da je inšpektorat v posameznem primeru opustil
dolžno ravnanje, pošlje o tem posebno poročilo delovnemu telesu
Državnega zbora in Vladi Republike Slovenije, ki morata poročilo
brez odlašanja obravnavati in seznaniti varuha o svojih ugotovitvah
in ukrepih zoper inšpektorat.

Varuh človekovih pravic uskladi notranjo organizacijo in
sistemizacijo z določbami tega zakona v treh mesecih po njegovi
uveljavitvi.

29e. člen

11. člen

Varuh enkrat letno pisno poroča Državnemu zboru o ugotovitvah,
predlogih in priporočilih ter o stanju na področju varstva osebnih
podatkov

Inšpektorji, ki na dan uveljavitve tega zakona opravljajo službo
inšpektorja, nadaljujejo delo po tem zakonu, strokovni izpit pa so
dolžni opraviti najkasneje v dveh letih od njegove uveljavitve.

Poročilo predloži do konca meseca aprila tekočega koledarskega
leta za preteklo koledarsko leto.

Če izpita ne opravijo v roku določenem v prejšnjem odstavku, jih
minister razreši s položaja inšpektorja.
*

29f. člen

12. člen

Za izvajanje nalog na podlagi tega zakona ima varuh posebnega
namestnika.

8. junij 2001

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

K1. členu

K 5. členu

V tem členu se opredeljuje skupni katalog osebnih podatkov.
Skupni katalog osebnih podatkov je katalog zbirk osebnih
podatkov, ki ga vodi inšpektorat za varstvo osebnih podatkov kot
pristojni organ.

V prvem odstavku 17. člena se redakcijsko usklajuje
poimenovanje kataloga zbirk osebnih podatkov, kot »skupnega
kataloga«.
K 6. členu

K 2. členu

Dosedanje besedilo 24. člena ni v zadostni meri upoštevalo
dejstva, da nekateri zakoni, ki so v razmerju do tega zakona
posebni zakoni (lex specialis), urejajo iznos osebnih podatkov Iz
države na drugačen način, kot to določata 1. in 2. odstavek 24.
člena Zakona o varstvu osebnih podatkov, vendar pa še vedno
tako, da so tudi določila teh zakonov usklajena z mednarodnimi
standardi na področju varstva osebnih podatkov.

Upravni organi so pri svojem delu zavezani Zakonu o splošnem
upravnem postopku, ki v 139. členu zahteva, da si uradna oseba
po uradni dolžnosti priskrbi podatke o dejstvih oziroma podatkih,
ki so zajeti v uradnih evidencah. Na ta način se izvršuje načelo
ekonomičnosti postopka. Za odpravo dvoma o tem ali tudi določila
ZVOP omogočajo tako zbiranje podatkov, se s spremembo
zakona (v prvem, od dveh novih odstavkov) opisana ureditev
jasno opredeljuje tudi z vidika varstva osebnih podatkov. Hkrati
pa je uradna oseba pri taki pridobitvi osebnih podatkov omejena
zgolj na pridobitev tistih podatkov, ki so potrebni za izvedbo
postopka in predpisani s posebnim predpisom. S tem uradna
oseba nima možnosti, da bi pridobivala katerekoli podatke, temveč
samo za ta postopek predpisane osebne podatke, stranka pa
vnaprej ve za pridobivanje katerih osebnih podatkov velja privolitev.
Omogočeno je tudi, da se uporaba te določbe za posamezne
primere izključi po izrecni zahtevi stranke ali s posebnimi
določbami drugih zakonov.

Tako na primer Zakon o kazenskem postopku (Ur. I. RS, št.63/
94, 70/94 in 72-/98) v 3. odstavku 515. člena določa, da se lahko
mednarodna kazenskopravna pomoč (ta vključuje tudi iznos
osebnih podatkov) daje tudi neposredno med domačimi in tujimi
organi, ki sodelujejo v predkazenskem in kazenskem postopku,
če velja vzajemnost ali če tako določa mednarodna pogodba.
Podobno tudi Zakon o preprečevanju pranja denarja (Ur. I. RS, št.
36/94 in 63/95) v 17. členu določa, da sme Urad za preprečevanje
pranja denarja pridobljene podatke (tudi osebne podatke) in
informacije tujim organom in mednarodnim organizacijam
posredovati na njihovo zahtevo ali na lastno iniciativo ob pogoju
dejanske vzajemnosti. Ker na področju mednarodne izmenjave
podatkov med organi, pristojnimi za preprečevanje in odkrivanje
pranja denarja, ne obstaja nikakršna konvencija aH drug
mednarodni sporazum, poteka sodelovanje med temi organi na
podlagi standardov, ki jih je izoblikovala mednarodna skupina
EGMONT. Ti standardi so usklajeni z določili Konvencije Sveta
Evrope o varstvu posameznikov glede na avtomatsko obdelavo
osebnih podatkov in drugimi mednarodnimi predpisi ter na tej
podlagi redno poteka izmenjava podatkov med uradi 53 držav,
člani mednarodne skupine EGMONT.

V drugem dodanem odstavku se, zaradi vzpostavitve pravne
podlage za vodenje ustreznih identifikacijskih znakov, organom,
ki v elektronskem poslovanju skrbijo za tehnološko ali
organizacijsko podporo odločanja, zagotovlja možnost zbiranja
in obdelovanja podatkov neposredno od pravnih in fizičnih oseb,
vendar le tistih podatkov, ki so po zakonu potrebni za ugotavljanje
istovetnosti v okviru medsebojnega elektronska poslovanja organa
in stranke, pri čemer je že glede na vstop v elektronsko poslovanje
in glede na sodelovanje stranke podana njena privolitev za tako
obdelavo osebnih podatkov.
K 3. členu

Izjeme od 24. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov
predstavljajo tudi določila 60. in 61. člena Zakona o bančništvu
(Ur. I. RS, št. 7/99), 58. člena Zakona o policiji (Ur. I. RS, št. 49/98)
in 12. člena Zakona o slovenski obveščevatno-varnostni agenciji
(Ur. I. RS, št. 23/99), ki določajo subsidiarno uporabo določb
Zakona o varstvu osebnih podatkov tudi v zvezi s posredovanjem
osebnih podatkov mednarodnim organizacijam ali pristojnim
organom drugih držav.

Dodano besedilo novega drugega odstavka 6. člena določa, da
varstvo osebnih podatkov nadzorujeta inšpektorat za varstvo
osebnih podatkov in varuh človekovih pravic kot varuh osebnih
podatkov. Dopolnilo besedila tako nedvoumno opredeljuje, da je
obdelava varstva osebnih podatkov institucionalno nadzorovana
s strani neodvisnega organa.

izjema, ki je glede iznosa osebnih podatkov iz države predvidena
v dosedanjem 3. odstavku 24. člena Zakona o varstvu osebnih
podatkov, se nanaša tudi na primere, ko se podatki iznašajo iz
države na podlagi pisne privolitve posameznika. Iznos osebnih
podatkov iz države, ki ga urejajo določila zgoraj navedenih
posebnih zakonov, že po naravi stvari, ni vezan na privolitev
posameznikov. Prav tako v 24. členu ni urejen iznos osebnih
podatkov mednarodnim organizacijam in je potrebno tudi to
področje prepustiti ureditvi v drugih zakonih.

K 4. členu
Sprememba 16. člena zakona celovito opredeljuje obveznosti
upravljavcev osebnih podatkov do pristojnega ministrstva, objavo
skupnega kataloga zbirk podatkov na predpisani način in v
predpisanih obdobjih, določenih z metodologijo njihovega vodenja.
Metodologijo bo predpisal minister pristojen za varstvo osebnih
podatkov, s pravilnikom o metodologiji vodenja skupnega kataloga
osebnih podatkov.
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vključno z dolžnostjo obveščati pristojno delovno teto Državnega
zbora in Vlado RS o opustitvah z zakonom določenega ukrepanja.
Enkrat letno varuh poroča Državnemu zboru RS o stanju na
področju varstva osebnih podatkov.

Predlagana dopolnitev besedila 3. odstavka 24. člena tako upošteva
posebnosti glede iznosa osebnih podatkov iz države na
posameznih področjih in pomeni uskladitev določil Zakona o
varstvu podatkov z določili drugih veljavnih zakonov oz. jo
omogoča. Predlagana dopolnitev je tudi v skladu z določilom 12.
člena Zakona o ratifikaciji konvencije o varstvu podatkov
posameznikov glede na avtomatsko obdelavo osebnih podatkov
(Ur. I. RS, Mednarodne pogodbe, št. 3/94).

Zakon določa, da bo varuh za izvrševanje nalog na področju
varstva osebnih podatkov imel posebnega namestnika dodatno,
poleg namestnikov določenih z Zakonom o varuhu človekovih
pravic. Ostale naloge, ki izhajajo iz nove pristojnosti, bo opravljala
strokovna služba varuha, pri čemer je določena dolžnost
varovanja podatkov, za katere bodo varuh, namestnik in
zaposleni izvedeli pri svojem delu. Na opisani način je zagotovljen
racionalen, učinkovit in neodvisen nadzor nad varstvom osebnih
podatkov v Republiki Sloveniji.

K 7. členu
V 9. poglavju je inšpekcijsko nadzorstvo ustrezno spremenjeno,
zaradi novih nalog in nove organiziranosti.
Inšpekcijsko nadzorstvo nad izvajanjem določb zakona o varstvu
osebnih podatkov in zakonov ter drugih predpisov s področja
varstva osebnih podatkov, opravlja inšpektorat za varstvo osebnih
podatkov

K 9. členu
Predpisuje se v okviru kazenskih določb prekršek, ki ga stori
odgovorna oseba, ki varuhu na njegovo zahtevo ne posreduje
zahtevanih podatkov in informacij. S to sankcijo se omogoča
pridobitev podatkov in opravljanje nalog varuha.

Inšpektorat deluje kot organizacijska enota ministrstva,
pristojnega za varstvo osebnih podatkov. S tem se zagotovi, da
nadzor nad zakonitostjo dela upravljavcev zbirk osebnih podatkov,
kataloga itd., opravljajo samostojneje organizirani in strokovno
povezani inšpektorji, ki imajo tudi ustrezna pooblastila za odpravo
ugotovljenih nezakonitosti.
%
Druga določila tega poglavja po vsebini ustrezno prevzemajo
dosedanjo zakonsko ureditev.

K 10. členu
Določa se trimesečni rok po uveljavitvi zakona za izdajo dveh
podzakonskih predpisov, ki so predvideni v spremembah in
dopolnitvah,in sicer Pravilnik metodologiji vodenja skupnega
kataloga osebnih podatkov in Pravilnika o strokovnem izpitu za
inšpektorja za varstvo osebnih podatkov. Enak rok se določa za
uskladitev organizacije in sistemizacije varuha človekovih pravic,
zaradi zagotovitve izvrševanja novih pristojnosti določenih s tem
zakonom.

K 8. členu
Vzpostavitev in delovanje neodvisne institucije za varstvo osebnih
Podatkov je pogoj za članstvo v Evropski Uniji. Neodvisno institucijo
*a varstvo osebnih podatkov narekujejo določbe direktive EU
95/46 in konvencije 108 SE.

K 11. členu
Gre za prehodno določbo, ki omogoča, da bodo inšpektorji za
varstvo osebnih podatkov nadaljevali delo po uveljavitvi zakona
ter rok, v katerem morajo opraviti z zakonom predpisan strokovni
izpit kakor tudi razrešitev, če v tem roku izpita ne opravijo.

Predlagana rešitev zagotavlja neodvisni nadzor varstva osebnih
podatkov, tako da ga opravlja varuh človekovih pravic, ki je pri
svojem delu neodvisen in samostojen. Njegove pristojnosti,
določene s tem zakonom, se ustrezno dopolnjujejo s pristojnostmi,
določenimi po zakonu o varuhu človekovih pravic. Učinkovitost
nadzora se zagotavlja z zakonsko določitvijo nalog varuha
človekovih pravic, kot varuha osebnih podatkov pri izvrševanju
nadzora, ki jih varuh opravlja neposredno ali s posredovanjem
pristojnega inšpektorata. Pri tem zakon določa tudi pooblastila
varuha za izvrševanje njegovih pristojnosti v okviru nadzora,
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K 12. členu
Določen je običajni rok za uveljavitev zakona in sicer v 15 dneh
po objavi v Uradnem listu RS.
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Kadar se osebni podatki obdelujejo na podlagi pisne privolitve
posameznika, mora biti ta predhodno pisno seznanjen z namenom
obdelave podatkov in še posebej z namenom njihove uporabe in
časa shranjevanja.

IV. BESEDILO ČLENOV, KI SE
SPREMINJAJO:
2. člen

6. člen
V tem zakonu uporabljeni izrazi imajo naslednji pomen:
Na ozemlju Republike Slovenije je vsakemu posamezniku, ne
glede na državljanstvo in prebivališče, zagotovljeno varstvo
osebnih podatkov.

1. Osebni podatek - je podatek, ki kaže na lastnosti, stanja ali
razmerja posameznika ne glede na obliko, v kateri je izražen.
2. Posameznik - je določena ali določljiva fizična oseba, na katero
se nanaša osebni podatek; fizična oseba je določljiva, če se
lahko identificira na način, ki ne povzroča velikih stroškov ali
ne zahteva veliko časa.
3. Obdelava osebnih podatkov - pomeni zbiranje, shranjevanje
ali združevanje podatkov v zbirkah osebnih podatkov,
spreminjanje, uporabo ali sporočanje, vključno s prenosom,
iskanjem, blokiranjem in brisanjem; obdelava je lahko ročna
ali s sredstvi informacijske tehnologije.
4. Zbirka osebnih podatkov - je vsak niz podatkov, ki vsebuje
vsaj en osebni podatek ne glede na to, ali je centraliziran ali
organiziran in strukturiran na podlagi meril, ki omogočajo
uporabo ali združevanjem podatkov, in ne glede na to, ali se
obdeluje s sredstvi informacijske tehnologije ali ne.
5. Upravljavec zbirke osebnih podatkov - je fizična ali pravna
oseba, ki je z zakonom ali s pisno privolitvijo posameznika
pooblaščena, da vzpostavi, vodi, vzdržuje in nadzoruje zbirko
osebnih podatkov.
6. Uporabnik osebnih podatkov - je fizična ali pravna oseba, ki
je za pridobivanje osebnih podatkov pooblaščena z zakonom,
pisno zahtevo ali privolitvijo posameznika, na katerega se
osebni podatki nanašajo.
7. Pisna privolitev posameznika - je podpisana privolitev
posameznika, da se določeni podatki o njem obdelujejo za
določene namene, in ima obliko listine, določila v pogodbi,
določila v naročilu, priloge k vlogi, ali drugo obliko v skladu s
posebnim zakonom.
8. Blokiranje - je takšna sprememba oblike osebnih podatkov,
da jih ni več mogoče povezovati s posameznikom ali pa je to
mogoče le z nesorazmerno velikimi napori, stroški ali porabo
časa.

16. člen
Upravljavec zbirke osebnih podatkov posreduje podatke iz prve,
druge, četrte in pete točke prejšnjega člena ministrstvu
pristojnemu za varstvo osebnih podatkov, ki v skladu z zakonom
vodi katalog zbirk osebnih podatkov (skupni katalog podatkov),
in sicer 15 dni pred vzpostavitvijo zbirke osebnih podatkov ali
pred vnosom nove vrste osebnih podatkov.
Upravljavec zbirke osebnih podatkov posreduje ministrstvu iz
prejšnjega odstavka tudi spremembe podatkov iz prejšnjega člena,
in sicer v roku 7 dni od dneva spremembe.
Ministrstvo iz prvega odstavka tega člena objavi katalog zbirk
osebnih podatkov na način in v obdobjih, določenih s predpisom
o metodologiji njegovega vodenja. 5. Pravice posameznika
17. člen

'l '
Ministrstvo, ki vodi in vzdržuje katalog zbirk osebnih podatkov,
mora vsakomur na ustno ali pisno zahtevo dovoliti vpogled v
katalog zbirk osebnih podatkov in prepis podatkov.
Vpogled mora ministrstvo dovoliti in omogočiti praviloma istega
dne, najkasneje pa v 7 dneh, sicer se šteje, daje zahteva zavrnjena.
24. člen
Upravljavec zbirke osebnih podatkov lahko Iznese osebne
podatke iz države in jih posreduje tujim uporabnikom osebnih
podatkov, če ima država, v katero se iznašajo, urejeno varstvo
osebnih podatkov, ki obsega tudi tuje državljane. Potrdilo o tem
izda ministrstvo, pristojno za zunanje zadeve.

3. člen
Osebni podatki se lahko obdelujejo le, če je obdelava osebnih
podatkov določena z zakonom ali, če upravljavec zbirke osebnih
podatkov pisno privolitev posameznika.

Ob izpolnjenem pogoju iz prejšnjega odstavka je posredovanje
osebnih podatkov tujim uporabnikom osebnih podatkov dopustno,
če gre za osebne podatke, ki se posredujejo na podlagi
mednarodnih pogodb, konvencij in sporazumov ter pogodb o
znanstvenem, poslovnem, tehničnem, kulturnem ali drugem
podobnem sodelovanju.

Državni organi, organi lokalnih skupnosti in nosilci javnih pooblastil,
lahko obdelujejo samo tiste osebne podatke, za katere je tako
določeno z zakonom.
Upravljavci zbirk osebnih podatkov, ki so za njihovo zbiranje
pooblaščeni z zakonom, lahko zbirajo osebne podatke, ki se
nanašajo na rasno in drugo poreklo, politična, verska in druga
prepričanja, pripadnost sindikatu, ali spolno vedenje samo na
podlagi pisne privolitve posameznika. Z zakonom se lahko določi
tudi druge vrste osebnih podatkov, ki jih lahko upravljavci zbirk
posebnih podatkov zbirajo na podlagi pisne privolitve
posameznika.

Ne glede na določbe prejšnjih odstavkov tega člena upravljavec
zbirke osebnih podatkov lahko iznese osebne podatke iz države
in jih posreduje tujim uporabnikom osebnih podatkov, če v to
pisno privoli posameznik in je seznanjen s posledicami.
Iznos osebnih podatkov iz države se evidentira skladno z
določbami 15. člena tega zakona.

Ne glede na določbo prvega odstavka tega člena, lahko pravne
ali fizične osebe, ki opravljajo javno službo ali dejavnost po zakonu,
ki ureja gospodarske družbe, obdelujejo osebne podatke oseb, s
katerimi so v pogodbenem razmerju, če gre za osebne podatke,
ki jih potrebujejo za izpolnjevanje pogodbenih obveznosti ali
uveljavljanje pravic iz pogodbenega razmerja.
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26. člen
Inšpekcijsko nadzorstvo nad izvajanjem določb tega zakona
opravlja ministrstvo, pristojno za varstvo osebnih podatkov.
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V okviru inšpekcijskega nadzorstva ministrstvo:
- nadzoruje zakonitost obdelave osebnih podatkov,
nadzoruje izvajanje postopkov in ukrepov za zavarovanje
osebnih podatkov, določenih v notranjih aktih fizičnih in pravnih
oseb iz 14. člena tega zakona, ter njihovo ustreznost,
nadzoruje izvajanje določb tega zakona, ki urejajo kataloge
podatkov, katalog zbirk osebnih podatkov in evidentiranje
prenosa osebnih podatkov posameznim uporabnikom osebnih
podatkov, ter
nadzoruje izvajanje določb tega zakona o iznosu osebnih
podatkov iz države in njihovem posredovanju tujim
uporabnikom osebnih podatkov.

28. člen
Inšpektor ima pravico in dolžnost:
1. odrediti, da se nepravilnosti, ki jih ugotovi, odpravijo v roku, ki
ga določi;
2. odrediti prepoved obdelave osebnih podatkov fizičnim in
pravnim osebam iz 14. člena tega zakona, ki niso zagotovile
ali ne izvajajo ukrepov in postopkov za zavarovanje osebnih
podatkov ali če nezakonito obdelujejo osebne podatke;
3. odrediti prepoved iznosa osebnih podatkov iz države ali
njihovega posredovanja tujim uporabnikom osebnih podatkov,
če se iznašajo ali posredujejo v nasprotju z določbami tega
zakona.

27. člen
Pri opravljanju inšpekcijskega nadzorstva je inšpektor upravičen:
pregledovati dokumentacijo, ki se nanaša na obdelavo osebnih
podatkov ter njihov iznos iz države in posredovanje tujim
uporabnikom osebnih podatkov, - pregledovati vsebino zbirk
osebnih podatkov, katalogov podatkov in kataloga zbirk
osebnih podatkov,
pregledovati dokumentacijo in akte, ki urejajo zavarovanje
osebnih podatkov,
pregledovati prostore, v katerih se obdelujejo osebni podatki,
ter računalniško in drugo opremo ter tehnično dokumentacijo,
preverjati ukrepe in postopke za zavarovanje osebnih
podatkov ter njihovo izvajanje.

Zoper odločbo iz prejšnjega odstavka je dovoljena pritožba, in
sicer v 5 dneh od dneva njene vročitve.
Pritožba zoper odločbo po 2. in 3. točki prvega odstavka tega
člena ne zadrži njene izvršitve, o njej pa mora biti odločeno v 7
dneh. O pritožbi odloči vlada.
Če inšpektor pri opravljanju inšpekcijskega nadzora ugotovi
kršitev, je dolžan, da poda ovadbo v primeru suma kaznivega
dejanja oziroma poda predlog za uvedbo postopka o prekršku v
primeru suma storitve prekrška po tem zakonu.

V primeru, ko inšpektor pri ukrepanju po prejšnjem odstavku
ugotovi nezakonitosti v zvezi z varstvom osebnih podatkov,
seznani o svoji ugotovitvi tudi prizadete, neposredno ali preko
sredstev javnega obveščanja.

34. člen
Z denarno kaznijo od 50.000 do 100.000 tolarjev se kaznuje za
prekršek odgovorna oseba ministrstva, pristojnega za vodenje
in vzdrževanje kataloga zbirk osebnih podatkov, če krši pravico
posameznika do vpogleda v katalog zbirk osebnih podatkov ali
mu ne dovoli prepisa podatkov, ki so v njem vsebovani (17. člen).

Osebne podatke, s katerimi se seznani inšpektor pri izvajanju
inšpekcijskega nadzorstva, je dolžan varovati kot uradno tajnost.

8. junij 2001
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IZJAVA O SKLADNOSTI
PREDLOGA ZAKONA ALI DRUGEGA SPLOŠNEGA AKTA S PREDPISI
EVROPSKIH SKUPNOSTI

c) Razlogi za delno usklajenost oziroma neusklajenost

11 Naslov predloga akta:

Ni razlogov.

Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o
varstvu osebnih podatkov (EVA 2000 - 2001 - 0028)

4) Navedba roka predvidene popolne uskladitve akta z zgoraj
navedenimi pravnimi viri ES (leto)

2) Skladnost predloga akta z določbami »Evropskega
sporazuma o pridružitvi«

2001

a) Navedba določb »Evropskega sporazuma o pridružitvi«,
ki se nanašajo na predloženo gradivo:
Sprejetje zakona o spremembah in dopo'nitvah zakona o
varstvu osebnih podatkov bo zadostilo zahtevi Evropske
Skupnosti, glede zahteve o vzpostavitvi in delovanju
neodvisne institucije za varstvo osebnih podatkov.

5) Ali so zooral navedeni pravni viri ES prevedeni v
slovenščino?
Da

b) V kakšnem obsegu so Iz sporazuma Izhajajoče
obveznosti Izpolnjene:
6) Ali le predlog akta preveden In v kateri lezlk?

Obveznosti bodo po našem mnenju s tem izpolnjene v celoti,
glede na aktivnosti, ki jih bo opravljal varuh na področju
nadzora uresničevanja določb zakona o varstvu osebnih
podatkov skladno z direktivo 95/46 Evropskih skupnosti.

Ne. Bo pa v angleški jezik.

c) Razlogi za neizpolnitev obveznosti:

7) Sodelovanle neodvisnih strokovnlakov (PHARE. TAIEX.
Komlslla ES. države članice ES. SIGMA. QECP. UnlY»rw-)

Ker so obveznosti izpolnjene, ni razlogov za neizpolnitev
obveznosti.

Mr. Alain BRUN (TAIEX)

3) Skladnost predloga akta s predpisi ES

81 Povezava z Državnim programom za prevzem pravnega
reda ES In upoStevanle roka za uskladitev

a) Direktive oziroma drugi sekundarni viri prava ES, ki se
nanašajo na predlog akta z navedbo usklajenosti (v celoti
uskla|eno, delno usklajeno, neusklajeno):

Predlog zakona o vzpostavitvi neodvisne institucije za varstvo
osebnih podatkov je vključen v državni program za prevzem
pravnega reda ES.

Predlog sprememb in dopolnitev zakona o varstvu osebnih
podatkov upošteva, določbe direktive 95/46/EC o zaščiti
posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem
gibanju takih podatkov.

Podpis ministra oziroma
predstojnika organa:

b) Ali je predlog akta usklajen z ostalimi viri prava ES
Da
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mag. Ivan BIZJAK
minister
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Predlog zakona o

SPREMEMBAH

ZAKONA

0

IN

DOPOLNITVAH

ORGANIZACIJI

FINANCIRANJO

VZGOJE

IZOBRAŽEVANJA

IN

IN

(ZOFVI-A)

- skrajšani postopek - EPA 1061 - II
predlagane spremembe in dopolnitve predloga zakona
predstavljajo tako z vsebinskega kot tudi s pravno tehničnega
vidika manj zahtevne spremembe.

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE
EVA:
2000-3311-0004
Številka: 402-06/99-2
Ljubljana,31.05.2001

Vlada Republike Slovenije s tem gradivom nadomešča predlog
zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o organizaciji in
financiranju vzgoje in izobraževanja - skrajšani postopek, ki
ga je poslala z dopisom št. 402-06/99-2 (Z5) z dne 28.1.2000.

Vlada Republike Slovenije je na 30. seji dne 31.5.2001 določila
besedilo:
- PREDLOGA ZAKONA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH
ZAKONA O ORGANIZACIJI IN FINANCIRANJU VZGOJE
IN IZOBRAŽEVANJA,

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 pri delu Državnega zbora in
njegovih delovnih teles sodelovali:

ki ga pošilja v obravnavo na podlagi 204.a člena poslovnika
Državnega zbora Republike Slovenije po skrajšanem
postopku.

- dr. Lucija Čok, ministrica za šolstvo, znanost in šport,
- Alojz Pluško, državni sekretar v Ministrstvu za šolstvo,
znanost in šport.

Vlada Republike Slovenije predlaga Državnemu zboru
Republike Slovenije, da predlog zakona o spremembah in
dopolnitvah zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in
izobraževanja obravnava po skrajšanem postopku, ker
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Mirko Bandelj, l.r.
GENERALNI SEKRETAR
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V ta sklop uvrščamo tudi spremembe, ki jih narekujejo spremembe
oziroma uskladitve z drugo veljavno zakonodajo in sicer s predpisi
s področja delovnih razmerij in sicer Kolektivno pogodbo s področja
vzgoje in izobraževanja in Zakona o delovnih razmerjih ( 37.
(125.) člen.
Poleg navedenega je bilo treba uskladiti še kazenske določbe z
Zakonom o prekrških (ZP) (Ur. I. SRS, št. 25/83 do 5 /90 in RS, št.
10/91 do 31/2000 ) (38. (136.) člen)
V tem zakonu je bilo treba prilagoditi določila, s katerimi so urejeni
pogoji za opravljanje dejavnosti vzgoje in izobraževanja s predpisi
Evropske unije, katerih izvajanje je vezano na polnopravno
članstvo v uniji (11. (36.), 12. (37.) in 46. člen).

UVOD
1.

Ocena stanja, razlogi za sprejem zakona in cilji
zakona

Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja ureja
temeljna organizacijska, statusna in finančna vprašanja od
predšolske vzgoje do izobraževanja odraslih. V času od njegove
uveljavitve v marcu leta 1996 se je večina določil že uveljavila v
praksi. Predlagane spremembe in dopolnitve zakona ne posegajo
v konceptualna vprašanja ureditve organizacije in financiranja
vzgoje in izobraževanja, razloge za spremembe in dopolnitve pa
lahko razvrstimo v štiri v nadaljevanju razčlenjene sklope.

3. Rezultati evalvacij
Spreminjanje sistema vzgoje in izobraževanja v skladu z novo
zakonodajo, sprejeto v letu 1996, so spremljale evalvacije
posameznih delov sistema. Spremembe in novosti v poklicnem in
strokovnem izobraževanju se je evalviralo v okviru mednarodnega
projekta PHARE MOCCA. Izkazalo se je, da je potrebno
izobraževalne programe, zlasti na področju poklicnega in
strokovnega izobraževanja bolj odpreti (tako imenovani odprti
kurikulum), jih modularno oblikovati, v večji meri je treba omogočiti
uveljavitev regionalnih interesov (čeprav le do tiste mere, ko je še
zagotovljen enoten izobrazbeni standard za isti naziv poklicne
izobrazbe). Določbe zakona o sestavinah izobraževalnega
programa so v določeni meri ovira za uveljavljanje potrebnih
novosti.
Izkušnje pri uvajanju višjega strokovnega izobraževanja v naš
šolski sistem so pokazale, da je potrebno tudi po tem, ko imajo
višje šole ustanovljene predavateljske zbore, zagotavljati enotna
merila pri imenovanju predavateljev višjih strokovnih šol, kar lahko
zagotovi soglasje pristojnega strokovnega sveta (2. (12.), 6. (20.),
7. (20.a), 8. (21.), 10. (29.), 28. (92.), 31. (105) in 45. člen).

1. Pomanjkljivosti In nejasnosti
Ob izvajanju zakona so se nekatere norme izkazale kot
pomanjkljive, nedorečene oziroma neustrezne in so v praksi
povzročale različne razlage, ki pogosto niso bile v skladu s cilji
zakona oziroma konceptom ureditve. Tako se je pri uvajanju novih
javno veljavnih programov kot neustrezna izkazala določba 20.
člena, ki zahteva obvezno preverjanje novih izobraževalnih
programov s poskusom, pri čemer je spremljanje in vrednotenje
poskusa povsem izenačeno z uvajanjem novih izobraževalnih
programov. Praksa je pokazala tudi, da je potrebno urediti tudi
daljše evalviranje izobraževalnih programov in določiti za to
ustrezne organe.
Poleg tega je predlaganih nekaj redakcijskih popravkov, ki so
potrebni predvsem zaradi jasnosti določb oziroma kot posledica
spremembe določb, ki so vsebinsko povezane s temi, vendar ne
pomenijo vsebinskih sprememb.
V ta sklop spadajo naslednje določbe: 2. (12.), 6. (20.), 13. (48.),
14. (49.), 15. (53.), 16. (55.), 17. (56.), 18. (59.), 19. (60.), 21. (78.),
24. (82.a), 25.(84.), 26. (86.), 27.(89.), 28.(92.), 29.(94.), 31 .(105.),
32. (108.), 33. (109.), 34. (110.), 35. (113), 36. (118.), 37. (125.) in
42. (149.) člen.

4. Prehodni režim
Zakonska določba o pogojih, ki jih mora izpolnjevati ravnatelj, se
je kljub prehodnemu obdobju izkazala za nerealno. Še vedno je
precejšnje število ravnateljev imenovano za vršilce dolžnosti,
ker ne morejo biti ponovno imenovani, zato ker niso izpolnili vseh
zahtevanih pogojev do 1. 9. 2000. Predlog zakona rešuje to
vprašanje tako, da bo večina teh ravnateljev lahko ponovno
imenovanih. Dopolnitev terjajo tudi določbe, ki določajo prehodno
obdobje za pridobitev ustrezne izobrazbe za knjižničarje.
Dosedanja usposobljenost strokovnih delavcev, ki ne izpolnjujejo
pogojev za knjižničarje po novem zakonu, se izkazuje za
zadovoljivo, zato ne kaže že zaposlene formalno doizobraževati,
pač pa jim omogočiti, da nadaljujejo s tem delom in jim skozi
sistem stalnega izobraževanja omogočiti, da si pridobijo potrebna
znanja (41. (148.) in 43. člen).

2. Uskladitve z drugo oziroma novo zakonodajo
Nekatere spremembe oziroma dopolnitve narekujejo uskladitve
z novimi zakoni oziroma spremembami veljavnih zakonov in sicer:
Zakon o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami (ZUPP) (Ur. I.
RS, št. 54/2000) je prinesel nekatere nove opredelitve, zlasti o
prilagojenem izvajanju izobraževalnih programov in o prilagojenih
vzgojnih in izobraževalnih programih ter pristojnosti, za kar je
treba v tem zakonu opredeliti tudi vire financiranja. Predlog zakon
te rešitve povzema in s tem odpravlja terminološke nejasnosti (1.
(9.), 9. (25.) in 22. (81.) člen).
V letu 2000 je bil sprejet Zakon o nacionalnih poklicnih kvalifikacijah
(ZNPK) (Ur. I. RS, št. 81/2000), ki je na novo uredil način in postopek
potrjevanja neformalno pridobljenega znanja in nacionalnih
kvalifikacij o usposobitvi za poklic. S tem so odpadli razlogi, da se
z zakonom regulira sprejemanje programov poklicnega
usposabljanja in izpopolnjevanja na enak način kot to velja za
izobraževalne programe za pridobitev izobrazbe, le da so v
pristojnosti drugega ministra. Zato je smiselno to področje
deregulirati (3. (15.) in 4. (16.) člen).

2.

Predlagane spremembe zakona o organizaciji in financiranju
vzgoje in izobraževanja bodo omogočile racionalnejšo
organizacijo šol in s tem zmanjšanje stroškov poslovanja za cca
50 milionov SIT.

Spremembe narekuje tudi uskladitev s predlaganimi
spremembami določb Zakona o osnovni šoli (ZOŠ) (Ur. I. RS, št.
12/96 in /97), s katerimi bi se naj odložil za leto dni začetek
uvajanja novega programa devetletne osnovne šole in zagotovila
ustrezna pravna podlaga za kadrovsko prerazporeditev iz vrtcev
v novo devetletno osnovno šolo ( 39. (139.) in 39. (146.) člen) .
Uveljavitev Zakona o strokovnih in znanstvenih naslovih (ZSZN)
(Ur. I. RS, št. 47/98) narekuje uskladitev pojmov poklicne oziroma
strokovne izobrazbe (2. (12.) člen).
poročevalec, št. 47

Ocena finančnih sredstev iz državnega
proračuna in drugih posledic zaradi sprejema
zakona

Sredstva za prevoze osnovnošolskih otrok in otrok s posebnimi
potrebami, sredstva, ki so potrebna za izvajanje nalog iz Zakona
o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami ter sredstva za obvezne
zdravstvene preglede dijakov, vajencev in študentov višjih
strokovnih šol so bila zagotovljena v proračunih za pretekla leta,
vendar pri drugih proračunskih uporabnikih oz. na drugih
postavkah in ne predstavljajo novih finančnih obveznosti.
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» 20. a člen
(spremljanje izvajanja novih javno veljavnih
programov)

Stroški za odškodnine izhajajo iz konkretnih obveznosti financiranja
po tem zakonu in so odvisni od izidov sodnih postopkov, zato jih
ni mogoče v naprej ovrednotiti.

Izvajanje novih javno veljavnih programov spremlja pristojni javni
zavod iz prvega odstavka 28. člena tega zakona, ki o svojih
ugotovitvah poroča pristojnemu strokovnemu svetu in ministru.

BESEDILO ČLENOV

Minister v skladu z drugim odstavkom 20. člena tega zakona
določi vrtec oziroma šolo, ki poroča pristojnemu javnemu zavodu
o poteku in rezultatih izvajanja programa.

1. člen
V 9. členu Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in
izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96, 23/96 in 22/2000) se
doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
»Vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi
potrebami se lahko izvaja le po javno veljavnih programih vzgoje
in izobraževanja.«.

Za koordinacijo spremljanja izvajanja novih javno veljavnih
programov in za evalvacijo sistema vzgoje in izobraževanja
imenuje minister na predlog strokovnih svetov in javnih zavodov
iz prvega in drugega odstavka 28. člena tega zakona petnajst
članski Svet za evalvacije, ki lahko za izvedbo posameznih nalog
imenuje posebna delovna telesa. Mandat sveta traja 5 let.

Dosedanji drugi odstavek postane tretji odstavek.

Svet za evalvacije sprejme metodološka navodila za spremljanje
izvajanja in evalvacijo novih javno veljavnih programov, predlaga
področja evalvacijskih raziskav in pripravi poročilo o
uresničevanju ciljev vzgoje in izobraževanja v Republiki Sloveniji.

2. člen
V 12. členu se v tretjem odstavku beseda "poklic" nadomesti z
besedilom, ki se glasi: " naziv poklicne oziroma strokovne
izobrazbe".

Način spremljanja in poročanja ter natančnejše pristojnosti Sveta
za evalvacije določi minister.«.

V četrtem odstavku se črta v prvi alinei besedilo za besedo
»predmetnik«.

8. člen
V 21. členu se doda nov zadnji odstavek, ki se glasi:
»Določbe tega člena ne veljajo za višje strokovne šole.«.

Doda se nov osmi odstavek, ki se glasi:
»Izobraževalni program se pripravi v skladu z izhodišči za
pripravo izobraževalnih programov, ki jih določi pristojni strokovni
svet po predhodnem soglasju ministra.«.

9. člen
V prvi alinei prvega odstavka 25. člena se za besedo »otroke«
doda besedilo, ki se glasi:
»- in prilagojene programe za predšolske otroke s posebnimi
potrebami,«.

3. člen
V 15. členu se črta drugi odstavek.
Dosedanji tretji, četrti in peti odstavek postanejo drugi, tretji in
četrti odstavek.

V drugi alinei prvega odstavka se besede » vzgojni in posebni
program » nadomestijo z besedami » vzgojne in posebne
programe ».

4. člen

5. člen

V deveti alinei prvega odstavka se besedilo spremeni tako, da se
glasi:
»- določa navodila za prilagojeno izvajanje izobraževalnih
programov,«.

V naslovu poglavja »III. Poskus« se dodata besedi: »in
spremljanje«.

Doda se nova enajsta alinea, ki se glasi:
»- sprejme navodila za prilagojeno izvajanje programa za učence
Rome,«.

6. člen

Dosedanja enajsta, dvanajsta, trinajsta, štirinajsta, petnajsta,
šestnajsta, sedemnajsta, osemnajsta in devetnajsta alinea
postanejo dvanajsta, trinajsta, štirinajsta, petnajsta, šestnajsta,
sedemnajsta, osemnajsta, devetnajsta in dvajseta alinea.

V 16. členu se črta tretji odstavek.

V 20. členu se črta drugi odstavek.
Dosedanji tretji, četrti in peti odstavek postanejo drugi, tretji in
četrti odstavek.

10. člen
V drugi alinei prvega odstavka 29. člena se vejico črta in doda
besedilo, ki se glasi:
» in uvajanja novih programov,«.

7. člen
Doda se nov 20.a člen, ki se glasi:
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Dodata se nova četrti in peti odstavek, ki se glasita:
»Pri imenovanju direktorja se uporabljata določbi četrtega in petega
odstavka 53. člena tega zakona.

11. člen
V 36. členu se doda nov dmgi odstavek, ki se glasi:
»Četrta alinea prejšnjega odstavka ne velja za državljane držav
članic Evropske unije.«.

Za imenovanje vršilca dolžnosti direktorja se uporabljajo določbe
54. člena tega zakona.«.

12. člen

17. člen

V 37. členu se doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
»Četrta alinea prejšnjega odstavka ne velja za državljane držav
članic Evropske unije.«.

V 56. členu se spremeni drugi odstavek tako, da se glasi:
»Pomočnika ravnatelja imenuje in razrešuje ravnatelj. Ravnatelj
mora pomočnika ravnatelja, ki ga razreši, seznaniti z razlogi za
razrešitev.«.

13. člen

18. člen

V 48. členu se besedilo »o pritožbah staršev v zvezi z vzgojnim
in izobraževalnim delom v vrtcu oziroma šoli« nadomesti z
besedilom, ki se glasi:

59. člen se spremeni tako, da se glasi:
» Ravnatelj in direktor javnega vrtca oziroma šole se razrešita
pod pogoji in po postopku, ki je določen za direktorja javnega
zavoda, če s tem zakonom ni drugače določeno.«.

»obravnava zadeve, ki mu jih predloži vzgojiteljski, učiteljski,
andragoški oziroma predavateljski zbor, šolska inšpekcija,
reprezentativni sindikat zaposlenih, svet staršev, skupnost
učencev, vajencev, dijakov ali študentov«.

19. člen

V prvem odstavku 49. člena se doda nova sedemnajsta alinea, ki
se glasi:
»- zagotavlja izvrševanje odločb državnih organov,«.

V 60. členu se dodata nova peti in šesti odstavek, ki se glasita:
» Ne glede na prejšnji odstavek, v šoli, ki programa gimnazije ne
izvaja v okviru samostojne organizacijske enote, o zadevah, ki
se nanašajo na program gimnazije, odločajo le člani učiteljskega
zbora oziroma strokovnega aktiva, ki izvajajo ta program.

Dosedanja sedemnajsta, osemnajsta, devetnajsta, dvajseta in
enaindvajseta alinea postanejo osemnajsta, devetnajsta, dvajseta,
enaindvajseta in dvaindvajseta.

Določbe tretjega odstavka tega člena o strokovnih organih višje
strokovne šole veljajo tudi za zasebne višje strokovne šole, če
izvajajo javno veljavne programe.«.

15. člen

20. člen

V drugem odstavku 53. člena se beseda »izpolnjuje« nadomesti
z besedilom »ima najmanj visokošolsko izobrazbo ter izpolnjuje
druge«.

V 61. členu se v peti alinei drugega odstavka črta besedilo » in
pomočnika ravnatelja«.

14. člen

21. člen

Dodajo se novi tretji, četrti in peti odstavek, ki se glasijo:

V 78. členu se doda nov tretji odstavek, ki se glasi:
»Vrtec oziroma šola je dolžna uporabljati sredstva v skladu z
namenom, za katerega so ji bila dodeljena.«.

»Za ravnatelja višje strokovne šole je lahko imenovan, kdor ima
naziv predavatelja višje šole in najmanj pet let izkušenj v vzgoji in
izobraževanju.
Ne glede na določbo prvega in drugega odstavka tega člena je za
ravnatelja lahko imenovan tudi kandidat, ki nima ravnateljskega
izpita, mora pa si ga pridobiti najkasneje v enem letu po začetku
mandata.

22. člen
V 81. členu se v četrtem odstavku na koncu črta pika in doda
beseda »in« ter novi šesta in sedma alinea, ki se glasita:
»- za prevoze učencev s posebnimi potrebami po določbi šestega
odstavka 56. člena Zakona o osnovni šoli (Uradni list Republike
Slovenije, št. 12/96 in 33/97) ob pouka prostih dnevih in

Če ravnatelj ravnateljskega izpita ne opravi v roku iz prejšnjega
odstavka, mu preneha mandat po zakonu.«.
V četrtem odstavku se besedi »štiri leta« nadomestita z besedama
»pet let«.

- za prevoze predšolskih otrok v skladu s 15. členom Zakona o
usmerjanju otrok s posebnimi potrebami (Uradni list Republike
Slovenije, št. 54/2000).«.

Na koncu petega odstavka se doda besedilo, ki se glasi:
»Mnenje ni potrebno, če se ravnatelja razreši na njegov predlog.«.

V zadnjem odstavku se črta zadnja alinea in dodata novi alinei, ki
se glasita:
« - sredstva za obvezne zdravniške preglede dijakov, vajencev
in študentov višje strokovne šole zaradi praktičnega pouka
oziroma praktičnega izobraževanja in

Dosedanji tretji, četrti, peti, šesti in sedmi odstavek postanejo
šesti, sedmi, osmi, deveti in deseti odstavek.
16. člen

- sredstva za izvedbo obravnave in postopkov usmerjanja otrok
in mladostnikov s posebnimi potrebami v skladu z Zakonom o
usmerjanju otrok s posebnimi potrebami.«.

V 55. členu se v tretjem odstavku besedi »štiri leta« nadomestita
z besedama »pet let«.

poročevalec, št. 47

22

8. junij 2001

23. člen

28. člen

V 82. členu se v prvem odstavku spremeni tretja alinea tako, da
se glasi:
» - sredstva za prevoze učencev osnovne šole v skladu s 56.
členom Zakona o osnovni šoli, razen za prevoze učencev s
posebnimi potrebami ob pouka prostih dnevih,«.

V 92. členu se za tretjim odstavkom doda nov četrti odstavek, ki
se glasi:
» Ne glede na določbo prejšnjega odstavka mojstrom, ki
izobražujejo vajence, ni potrebno opravljati strokovnega izpita v
skladu s tem zakonom.«.

24. člen

Dosedanji četrti, peti, šesti, sedmi in osmi postanejo peti, šesti,
sedmi, osmi in deveti odstavek.

Doda se nov 82. a člen, ki se glasi:

Dosedanji peti odstavek, ki postane šesti odstavek se spremeni
tako, da se glasi:
»Izobrazbo za strokovne delavce, v primerih, ko to določa zakon
pa tudi stopnjo izobrazbe, določi minister, potem, ko si je pridobil
mnenje pristojnega strokovnega sveta. Ustrezne delovne izkušnje
ter kriterije za vidne dosežke na strokovnem področju za
pridobitev naziva predavatelj višje šole določi Strokovni svet
Republike Slovenije za poklicno in strokovno izobraževanje.« .

»82. a člen
(razmejitev in zavarovanje odškodninske
odgovornosti)
Javni vzgojno izobraževalni zavodi so dolžni skleniti ustrezno
zavarovanje pred odgovornostjo za povzročeno škodo.
Iz državnega proračuna se na podlagi izvršilnega naslova
zagotavljajo sredstva za poravnavo odškodnine za škodo, nastalo
pri vzgojno izobraževalnem delu in s tem povezanimi dejavnostmi
in aktivnostmi, javnim vzgojno izobraževalnim zavodom, katerih
ustanoviteljica je država, javnim osnovnim šolam in javnim
glasbenim šolam.

29. člen
V prvem odstavku 94. člena se za besedo »knjižničar« doda
vejica in beseda » laborant«.
V tretjem odstavku se spredaj doda stavek, ki se glasi:
»Laborant mora imeti najmanj srednjo oziroma srednjo strokovno
izobrazbo in pedagoško-andragoško izobrazbo.«.

Ne glede na določbo prejšnjega odstavka zagotavlja lokalna
skupnost osnovnim in glasbenim šolam sredstva za poravnavo
odškodnine za škodo, nastalo v zvezi s prostorom, opremo ali
pripomočki, ki jih po določbi 82. člena tega zakona le ta zagotavlja
za izvajanje vzgojno izobraževalnega dela in s tem povezanimi
dejavnostmi in aktivnostmi.

30. člen
V prvem odstavku 100. člena se beseda »naziv« nadomesti z
besedama:
»strokovni naslov«.

Če izključne obveznosti države oziroma lokalne skupnosti za
zagotovitev sredstev iz prejšnjih dveh odstavkov ni mogoče
določiti, se ta zagotovijo v deležu, ki ga država in lokalna skupnost
določita s posebnim sporazumom. Delež države ne sme preseči
70% potrebnih sredstev.«.

31. člen
V 105. členu se v drugem odstavku za besedo »mentor« postavi
vejico, nadaljnje besedilo se nadomesti z besedilom » svetovalec
in svetnik.«.

25. člen

Peti odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»Naziv predavatelj višje šole podeli predavateljski zbor ustrezne
višje strokovne šole po poprejšnjem soglasju Strokovnega sveta
Republike Slovenije za poklicno in strokovno izobraževanje. Če
predavateljski zbor še ni konstituiran ali je treba imenovati
predavatelje za izobraževalni program, ki ga šola na novo uvaja,
naziv podeli Strokovni svet Republike Slovenije za strokovno in
poklicno izobraževanje.«.

V četrtem odstavku 84. člena se za besedo »delavcev« doda
besedilo, ki se glasi:
» , delovno oziroma učno obveznost ravnatelja in pomočnika
ravnatelja«.
26. člen
V drugem odstavku 86. člena se za besedilom »za plače« doda
besedilo: », in druge osebne prejemke v skladu s kolektivno
pogodbo«.

Doda se nov sedmi odstavek, ki se glasi:
» V strokovne nazive po tem zakonu napredujejo tudi strokovni
delavci, zaposleni v javnih zavodih iz 28. člena tega zakona, ki
opravljajo vzgojno - izobraževalno delo oziroma svetovalno ali
razvojno delo v zvezi z vzgojo in izobraževanjem. ».

Doda se nov tretji odstavek, ki se glasi:
»Zasebne šole sodelujejo na natečajih za učila in učne pripomočke,
ki so namenjeni javnim šolam.«.
Dosedanji tretji odstavek postane četrti odstavek.

32. člen
V108. členu se beseda »prijavijo« nadomesti z besedo »objavijo«.

27. člen
V 89. členu se v prvem odstavku beseda »strokovnih« nadomesti
z besedilom, ki se glasi: » in drugi osebni prejemki«, za besedo
»zakonom« doda vejica in besedi » kolektivno pogodbo«.

33. člen
V 109. členu se beseda »prijavo« v prvem in drugem odstavku in
beseda »prijave« v tretjem odstavku nadomesti z besedo
»objavo« in »objave«.

V drugem odstavku se za besedo »plače« doda besedilo, ki se
glasi: »in drugi osebni prejemki«.
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34. člen

40. člen

V 110. členu se črta sedmi odstavek.

V 146. členu se doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
»Vzgojitelji v vrtcih, ki so izpolnjevali pogoje za opravljanje dela v
vrtcih pred uveljavitvijo tega zakona, lahko opravljajo delo vzgojitelja
v prvem razredu devetletne osnovne šole.«.

35. člen
V 113. členu se črta drugi stavek.

Dosedanji drugi in tretji odstavek postaneta tretji in četrti odstavek.

36. člen

41. člen

V prvem odstavku 118. člena se beseda »pravnomočnosti«
nadomesti z besedo »dokončnosti«.

V 148. členu se doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
»Ne glede na določbo prejšnjega odstavka lahko opravljajo delo
knjižničarja tudi drugi strokovni delavci, ki so na dan uveljavitve
tega zakona opravljali delo knjižničarja in so izpolnjevali pogoje
za to delo po predpisih, ki so veljali do 15. marca 1996.

37. člen
V prvem odstavku 125. člena se številka »18« nadomesti s številko
»20«.

42. člen

V drugem odstavku se pika nadomesti z vejico in doda besedilo,
ki se glasi: »vendar najdlje do konca šolskega leta v naslednjem
letu.«.

V 149. členu se za besedo »pridobljeno« doda namesto
obstoječega sledeče besedilo: »pedagoško in pedagoškoandragoško izobrazbo.«.

Črtata se tretji in četrti odstavek.

Doda se nov drugi odstavek, ki se glasi:
»Učitelji, svetovalni delavci in strokovni delavci iz prejšnjega
odstavka imajo pridobljeno specialno pedagoško izobrazbo za
tisto področje vzgojno-izobraževalnega dela z otroki in mladostniki
s posebnimi potrebami, na katerem so opravljali strokovni izpit.«.

Dosedanja peti in šesti odstavek postaneta tretji in četrti odstavek.
38. člen
Prvi odstavek 136. člena se spremeni tako, da se glasi:
» Z denarno kaznijo najmanj 100.000 tolarjev se kaznuje za
prekršek pravna oseba ali fizična oseba, ki opravlja dejavnost
vzgoje in izobraževanja čeprav ne izpolnjuje pogojev za opravljanje
te dejavnosti oziroma ni vpisana v razvid po tem zakonu ( 33.,
34., 36., 37. in 38. člen).« .

PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

V drugem odstavku se število »50.000,00« nadomesti s številom
»100.000,00« in se na koncu v oklepaju za številko »99«., doda
besedilo » ter 104., 146., 147. in 148. člena«.

43. člen
(prehodni pogoji za ravnatelje in pomočnike
ravnateljev)

Tretji odstavek se črta.

Ravnatelji šol, ki imajo na dan uveljavitve tega zakona višješolsko
izobrazbo, ki so si jo pridobili po programih, sprejetih pred
uveljavitvijo Zakona o visokem šolstvu (Uradni list RS št. 67/ 93,
13/94, 39/95,18/98, 35/98 in 99/99), petindvajset let delovne dobe
in so opravljali funkcijo ravnatelja najmanj dva mandata, so lahko,
ne glede na določbo drugega odstavka 53. člena Zakona o
organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja, ponovno
imenovani za ravnatelja, če izpolnjujejo druge pogoje za ravnatelja
po določbi tega člena.

Dodata se nova tretji in četrti odstavek, ki se glasita:
» Z denarno kaznijo najmanj 100.000 tolarjev se kaznuje za
prekršek pravna oseba:
če opravlja dejavnost v nasprotju s tem zakonom ( 5., 6. in 9.
člen);
če ne izvrši odločbe državnega organa (sedemnajsta alinea
49.člena);
če pridobiva oziroma uporablja sredstva v nasprotju s tem
zakonom ( 78., 80., 83., 88. in 89. člen).

Ravnatelji, ki ne izpolnjujejo pogojev iz prejšnjega odstavka in so
bili do uveljavitve tega zakona imenovani za ravnatelja v skladu s
144. členom Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in
izobraževanja, so lahko ponovno imenovani za ravnatelja do 1.
septembra 2003.

Z denarno kaznijo najmanj 50.000 tolarjev se kaznuje za prekršek
tudi odgovorna oseba pravne osebe, ki stori prekršek iz prvega,
drugega in tretjega odstavka tega člena.«.
39. člen

Pod pogoji iz določbe prejšnjega odstavka so lahko za ravnatelja
imenovani tudi sedanji vršilci dolžnosti ravnatelja, ki so začeli
opravljati funkcijo vršilca dolžnosti ravnatelja po 1. septembru
2000.

139. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Ustanovitelj vrtca uskladi organizacijo vrtca s tem zakonom
najkasneje do začetka šolskega leta, v katerem se bo začel
izvajati program 9-letne osnovne šole v vseh osnovnih šolah v
državi.«.
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45. člen
(imenovanje sveta za evalvacije)

Kdor je imenovan za ravnatelja v skladu z drugim in tretjim
odstavkom tega člena, si mora pridobiti predpisano izobrazbo in
naziv najkasneje do 1. septembra 2005 leta oziroma mora
najkasneje v enem letu po začetku mandata opraviti ravnateljski
izpit.

Svet za evalvacije iz 7. člena tega zakona, imenuje minister v treh
mesecih po uveljavitvi tega zakona.

Ravnateljem, ki ne opravijo obveznosti v roku iz prejšnjega
odstavka, preneha mandat na podlagi zakona.

46. člen
(začetek uporabe posameznih določb zakona)

Ne glede na določbo prvega odstavka 56. člena tega Zakona o
organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja je lahko za
pomočnika ravnatelja do 1. septembra 2005 imenovan tudi učitelj,
ki lahko opravlja vzgojno izobraževalno delo v skladu z določbo
146. člena tega Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in
izobraževanja.

Določbe 11. in 12. člena tega zakona se začnejo uporabljati z
dnem polnopravnega članstva Republike Slovenije v Evropski
uniji.
47. člen
(uveljavitev zakona)

44. člen
(trajanje tekočih mandatov)

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

Mandati ravnateljev, ki so začeli teči pred uveljavitvijo tega zakona,
se iztečejo po štirih letih od njihovega začetka.

OBRAZLOŽITEV

1. člen

Dodan je nov odstavek, ki določa, da pristojni strokovni svet
sprejeme izhodišča za oblikovanje programov po predhodnem
soglasju ministra, s čemer se zagotovi enoten izobrazbeni standard za posamezno vrsto javno veljavnih programov. Taka rešitev
predstavlja usklajevanje strokovnih predlogov z možnostjo države,
da zagotavlja ustrezne pogoje za izvedbo.

Predlog dopolnitve 9. člena pomeni uskladitev z ZUOPP, ki v 17.
členu določa, da lahko vzgojo in izobraževanje otrok in
mladostnikov s posebnimi potrebami izvajajo tudi zasebni vrtci in
šole brez koncesije v skladu z določbami ZOFVI in Zakona o
vrtcih. Nova rešitev zagotavlja izvajanje vzgoje in izobraževanje
samo po javno veljavnih programih, vendar je še naprej
omogočeno, da pridobivajo javna sredstva iz naslova pravice do
financiranja iz državnega oziroma občinskega proračuna po
določbi 86. člen ZOFVI tudi zasebni vrtci in šole, ki izvajajo javno
veljavne programe in izpolnjujejo z zakonom določene pogoje.

Nadomestitev termina poklic s terminom poklicna in strokovna
izobrazba pa je posledica definicije (pojmovanja) poklica, ki izhaja
iz na novo sprejete standardne klasifikacije poklicev in je hkrati
uskladitev z Zakonom o strokovnih in znanstvenih naslovih
(ZSZN) (Ur. I. RS, št. 47/98). Ker je v šolski zakonodaji termin
poklic uporabljen v smislu pridobljene izobrazbe, ga je potrebno
nadomestiti z ustreznejšim pojmom poklicna oziroma strokovna
izobrazba.

2.člen
Predlagana sprememba in dopolnitev 12. člena omogoča pripravo
in sprejem bolj okvirnih oziroma odprtih izobraževalnih programov.
To je hkrati temeljni pogoj za realizacijo specifičnih potreb in
razvojnih interesov šol in regij. Izločen je doslej eksplicitno določen
predmetni pristop, zato je črtana dosedanja določba o tem, katere
sestavine mora imeti predmetnik in kaj so predmetni in izpitni
katalogi znanja. Opredelitev predmetnika in katalogov znanja in
drugih sestavin programa je izključno strokovno metodološko
vprašanje. Predlagana rešitev pa hkrati omogoča uveljaviti
posebnosti posameznih ravni izobraževanja (osnovna šola ).
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3. In 4.člen
Črtanje četrtega odstavka 15. in 16. člena tega zakona narekuje
uskladitev s sprejetim Zakonom o nacionalnih poklicnih
kvalifikacijah (ZNPK) (Ur. I. RS, št. 81/2000), ki ureja način in
postopek za pridobitev nacionalnega certifikata o usposobitvi za
delo, kar je tudi cilj programov poklicnega usposabljanja in
izpopolnjevanja. Zato so odpadli razlogi, da se v tem zakonu
ureja sprejemanje programov poklicnega usposabljanja in
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izpopolnjevanja, njihove sestavine, spremljanje in določanje
izvajalcev. Poklicno usposabljanje in izpopolnjevanje je le ena od
možnih poti za pridobitev nacionalne poklicne kvalifikacije.

11. In 12. člen
Predlagana sprememba 36. in 37. člena pomeni uskladitev zakona
z evropskim pravnim redom.

5., 6. in 7. člen
13. člen
Predlagana sprememba 20. člena, ki izloča iz tega člena določilo,
da se javno veljavni programi pred uvedbo preverjajo s poskusom,
in predlog novega 20. a člena pomeni razločitev šolskega poskusa
od uvajanja in spremljanja novih vrst javno veljavnih programov.
Tako bi v enem členu zakon uredil šolski poskus, s katerim se
preverja posodabljanje vzgojno-izobraževalnega dela, uvajanje
novih delov programov (predmetov, vsebin ipd.), v drugem členu
pa uvajanje novih vrst izobraževalnih programov - na primer
programe v dualni izvedbi poklicnega izobraževanja, programe
poklicno-tehniškega izobraževanja, program devetletne osnovne
šole, program poklicnega tečaja, program maturitetnega tečaja,
program umetniške gimnazije itd. To pomeni, da se spremlja in
evalvira enega ali nekaj primerov posamezne vrste programa,
preden se z novimi programi nadomesti dosedanjo programsko
strukturo. Zagotovi pa se tudi stalna strokovna spremljava
(evalvacija) celotnega sistema vzgoje in izobraževanja v državi,
za kar se ustanovi poseben strokovni organ Svet za evalvacije.

S predlagano spremembo 48. člena je svetu naložena naloga, da
obravnava vsako zadevo, ki mu jo da v obravnavo učiteljski,
vzgojiteljski oziroma predavateljski zbor ali svet staršev,
reprezentativni sindikati zaposlenih, skupnost učencev, dijakov,
vajencev ali študentov višjih strokovnih šol, s čimer se povečuje
vpliv opredeljenih organov oziroma interesnih skupin na delo šole.
14. člen
Dopolnitev 49. člena z navedbo izrecne pristojnosti ravnatelja, da
izvršuje odločbe državnih organov narekujejo izkušnje inšpekcije
za šolstvo in šport, ki pri svojem delu ugotavljajo, da pristojni
organi vrtcev in šol ne izvršijo ukrepov za odpravo pomanjkljivosti,
ki jih ugotavljajo pri inšpekcijskem nadzoru, saj gre v večini
primerov za ukrepe oziroma obveznosti, ki jih je dolžan zagotoviti
oziroma izvršiti ravnatelj.

8. člen

15. člen

Višje strokovno izobraževanje je del terciarnega dela sistema
izobraževanja v Republiki Sloveniji, zato je določba 21. člena, da
se v šolah, torej tudi v višjih strokovnih šolah, uporabljajo le učbeniki
in učila, ki jih je potrdil pristojni strokovni svet, neprimerna za višje
strokovne šole. Temeljno znanje si študenti pridobijo po učbenikih,
kijih sestavljajo učitelji, ti učbeniki pa se preverjajo po ustaljenih
recenzijskih postopkih, poglabljajo pa ga s študijem najrazličnejše
strokovne literature.

Sprememba 53. člena določa, da mora imeti ravnatelj šole
visokošolsko izobrazbo, torej stopnjo izobrazbe, ki je nedvomno
potrebna za to, da lahko ravnatelj opravlja eno izmed temeljnih
nalog, pedagoško vodenje šole. Visokošolsko izobrazbo morajo
imeti tudi drugi strokovni delavci razen učiteljev praktičnega pouka,
laborantov, inštruktorjev in organizatorjev praktičnega pouka.
Ravnatelj višje strokovne šole mora biti imenovan za predavatelja
višje strokovne šole.
Predlagana sprememba pogojev za ravnatelja podaljšuje mandat
ravnateljev s štiri na pet let, s čimer se želi zagotoviti boljše razmere
za normalen potek dela na šoli. Glede na to, da je v postopek
imenovanja ravnatelja od razpisa pa do nastopa mandata vključeno
veliko število akterjev (učiteljski zbor, svet šole, lokalna skupnost
in na koncu minister), je zelo kompliciran in dolgotrajen, kar na
nek način slabo vpliva na siceršnje delo na šoli, bi se z daljšim
trajanjem mandata razmere v šoli ustalile.

B.člen
»
Predlagana dopolnitev 25. člena v prvi alinei prvega odstavka
pomeni redakcijsko uskladitev z 9. členom zakona, v katerem so
našteti javno veljavni programi, za katere je pristojen Strokovni
svet Republike Slovenije za splošno izobraževanje, saj je ob
sprejemanju zakona pomotoma izpadla opredelitev pristojnosti o
sprejemanju prilagojenih programov za predšolske otroke s
posebnimi potrebami. Redakcijo sedanje devete alinee pa narekuje
ZUOPP, ki v 10. členu določa, da se otrokom s posebnimi
potrebami, ki so usmerjeni v programe za predšolske otroke in
izobraževalne programe s prilagojenim izvajanjem in dodatno
strokovno pomočjo, prilagodi prostor in pripomočke v skladu z
navodili za prilagojeno izvajanje programov, ki jih sprejme oziroma
določi pristojni strokovni svet.

Dodatna omilitev pogojev glede ravnateljskega izpita je namenjena
zagotovitvi čim večjega kroga možnih kandidatov za ravnatelja,
saj je obvezen ravnateljski izpit zlasti po izteku prehodnega
obdobja septembra 2000, precej zožil krog možnih kandidatov,
ker so večinoma uspeli opraviti ravnateljski izpit v tem obdobju
kandidati, ki so bili že ravnatelji v tem obdobju.
i
Dodan je nov odstavek, ki opredeljuje pogoje za ravnatelja višje
strokovne šole, saj ravnatelj višje šole vodi predavateljski zbor,
zato je treba zanj določiti posebne pogoje.

Prilagojeno izvajanje programa za učence Rome se v 8-letni
osnovni šoli že izvaja kot projekt. Glede na uvajanje programa 9letne osnovne šole je potrebno na formalni ravni opredeliti izvajanje
tega programa. Zato se v okviru pristojnosti Strokovnega sveta
RS za splošno izobraževanje dodatno vključi tudi sprejem Navodil
za prilagojeno izvajanje programa za učence Rome.

16. člen
Spremembo tretjega odstavka 55. člena narekuje sprememba
53. člena glede trajanja mandata ravnatelja, saj je smiselno izenačiti
trajanje mandata tudi za funkcijo direktorja zavoda.

10. člen
Predlagana sprememba 29. člena pomeni uskladitev pristojnosti
javnih zavodov pri spremljanju uvajanja novih izobraževalnih
programov.
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Hkrati je dodana rešitev, ki za postopek imenovanja vršilca
dolžnosti direktorja napoti na smiselno uporabo določbe 54. člena,
ki ureja pogoje in postopek imenovanja vršilca dolžnosti ravnatelja
šole.
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17. in 18. člen

22. člen

S predlagano spremembo 56. in 59. člena se poenostavlja
postopek imenovanja in razrešitve pomočnika ravnatelja tako,
da ravnatelju ni treba predhodno pridobiti mnenja učiteljskega
zbora, pri razrešitvi pa je dolžan seznaniti ga z razlogi za razrešitev.
Zahtevnejši pogoji in postopek razrešitve pomočnika ravnatelja,
opredeljeni v določbi 59. člena, ki napoti na določbe o razrešitvi
direktorja zavoda po Zakonu o zavodih, pa za pomočnika
ravnatelja ni primerna, saj nima izvirnih pooblastil poslovodnega
organa in zato ne odgovarja neposredno za zakonitost dela, poleg
tega niti nima mandata.

Predlagano dopolnitev in spremembo 81. člena narekuje več
razlogov, ki so v nadaljevanju razčlenjeni po sklopih.
Z uveljavitvijo Zakona o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami
(ZUOPP), je država prevzela v svoje breme vse stroške skrbi
za otroke s posebnimi potrebami in sicer za prevoze teh otrok ob
pouka prostih dnevih in za prevoze predšolskih otrok ter kritje
stroškov celotnega postopka usmerjanja otrok in mladostnikov s
posebnimi potrebami po ZUOOP. Do uveljavitve ZUOPP so
postopke razvrščanja otrok, mladostnikov in mlajših polnoletnih
oseb z motnjami v duševnem in telesnem razvoju izvajali centri
za socialno delo, dejavnost je financiralo ministrstvo, pristojno za
socialne zadeve, z uveljavitvijo citiranega zakona pa to področje
v celoti spada v pristojnost ministrstva, pristojnega za šolstvo,
zato je treba v tem zakonu opredeliti pravno podlago za financiranje
teh zakonskih obveznosti. V ta okvir spadajo sredstva za delo
komisij za usmerjanje, administrativno-tehnična opravila za
komisije in materialni stroški za vodenje upravnih postopkov in
izobraževanje članov za sodelovanje v komisijah.

Popravek 59. člena je hkrati redakcijskega značaja, saj gre
smiselno za pogoje in ne način razrešitve, kot se je zapisalo v
sedaj veljavnem besedilu zakona.
19. člen
Predlagana dopolnitev 60. člena izrecno opredeljuje, da mora
imeti ustrezne strokovne organe (predavateljski zbor in študijsko
komisijo) tudi zasebna višja strokovna šola, ki izvaja javno veljavne
programe, saj se preko teh organov zagotavlja nemoteno in
kakovostno izvajanje javno veljavnih programov, enakovreden
izobrazbi standard in uveljavljanje pravic in dolžnosti študentov
višjih šol. Naloge teh organov, kot so imenovanje predavateljev
višjih šol, odločanje o strokovnih vprašanjih, povezanih z
izobraževalnim delom, posodobitvah programov, njihovem
izvajanju v skladu s predpisi, obravnavanje vprašanj, povezanih
z vpisom, napredovanjem študentov višjih šol itd, so specifične
strokovne naloge in jih ne more opravljati poslovodni organ
oziroma organ upravljanja.

Sredstva za te namene so že zagotovljena v državnem proračunu
za leto 2001 in sicer v višini 130 mio SIT. Prav tako se iz državnega
proračuna zagotavljajo sredstva za prevoze predšolskih otrok v
skladu s 15. členom Zakona o usmerjanju otrok s posebnimi
potrebami. Predvidena višina sredstev za te namene v letu 2001
znaša 10 mio SIT. Lokalna skupnost zagotavlja sredstva za kritje
stroškov le za prevoze teh otrok v šolo tako kot za druge
šoloobvezne otroke.
Hkrati se predlaga črtanje sedanje zadnje alinee, ki določa
obveznost države, da zagotavlja sredstva za prevoze učencev
prvih razredov in učencev, katerih varnost je ogrožena.

Drugo dopolnitev narekuje sprememba 7. člena Zakona o
gimnazijah, po kateri ni več obvezna organizacijska oblika
gimnazije, ki ni samostojen javni vzgojno izobraževalni zavod, da
mora biti organizirana kot organizacijska enota tega zavoda, kar
posledično pomeni, da šola ima enotne strokovni organe. Takšna
situacija pa ni ustrezna za gimnazijo, saj se ta program bistveno
razlikuje od drugih strokovnih in poklicnih izobraževalnih
programov in je struktura strokovnih delavcev precej drugačna,
kar narekuje zakonsko opredelitev, da pri odločanju učiteljskega
zbora in strokovnega aktiva sodelujejo le člani teh organov, ki
izvajajo program gimnazije. S tem je zagotovljena pravšnja
strokovna kompetentnost članov teh dveh organov, medtem, ko
pa drugi organi lahko odločajo v celotni sestavi. Prav tako, odloča
v celotni sestavi učiteljski zbor, ko odloča o skupnih zadevah
šole kot je npr. dajanje mnenja pri imenovanju in razrešitvi
ravnatelja.

V skladu z drugim odstavkom 56. člena Zakona o osnovni šoli
ima učenec pravico do brezplačnega prevoza ne glede na
oddaljenost njegovega prebivališča od osnovne šole v prvem
razredu, v ostalih razredih pa, če pristojni organ za preventivo v
cestnem prometu ugotovi, da je ogrožena varnost učenca na poti
v šolo. Zagotavljanje sredstev za te prevoze učencev osnovne
šole iz državnega proračuna je urejeno v zadnji alinei 81. člena
ZOFVI, medtem ko navedeni zakon del sredstev za prevoze
učencev osnovne šole (nad 4 km) nalaga lokalni skupnosti.
Občine so imele velike težave pri ločevanju stroškov za del, ki
predstavlja prevoz na nevarnih in del na nenevarnih poteh, saj je
redkokdaj vsa pot v šolo nevarna. Poleg tega je bilo pričakovati,
da bodo občine kritične prometne točke postopno sanirale, s
čemer bi odpadli razlogi za posebno plačevanje prevozov na
nevarnih poteh, Zato je bilo v letu 1998 pokritje teh stroškov
sestavni del meril za ugotovitev obsega zagotovljene porabe, ki
je bila predmet dopolnjevanja občinskih proračunov iz državnega
proračuna. Tak način financiranja naj bi tudi po ekonomski plati
stimuliral občine, da vodijo racionalnejšo proračunsko politiko in
hitreje izvršujejo svoje sanacijske programe, ki so si jih zastavili,
da bi pereče prevozne probleme čimprej rešili.

20. člen
Predlog popravka v peti alinei drugega odstavka 61. člena je zgolj
redakcijska uskladitev s predlagano spremembo drugega
odstavka 56. člena, ki je opredeljena v 17. členu.

Od leta 1999 dalje ministrstva ne pripra vljajo več Meril za določite v
obsega zagotovljene porabe v občinah, zato so bila ta sredstva
vračunana v obseg primerne porabe za leto 2000. V letu 2001 pa
je bilo poleg rednega povečanja opravljeno še dodatno povečanje
primerne porabe na prebivalca, ki je namenjeno za pokrivanje
stroškov šolskih prevozov na nevarnih poteh. Tako se občinam v
okviru globalen bilance javne porabe že sedaj zagotavljajo
sredstva za te namene v višini 632,8 mio SIT.

21. člen
Dopolnitev 78. člena izrecno določa namenskost porabe javnih
sredstev, ki sicer smiselno izhaja tudi iz dosedanjih določb o
financiranju, vendar jo je primerneje posebej opredeliti zaradi
določitve kazenske sankcije za kršitev, kar je predlagano v
spremembah 136. člena.
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Glede na to, da je Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport že
izvedlo določene postopke in predvidelo sredstva za zadevna
zavarovanja za vse vzgojno izobraževalne zavode, katerih
ustanoviteljica je država, so sredstva za ta namen tudi že
zagotovljena v letošnjem državnem proračunu. Občine pa bodo
lahko zagotovile sredstva za izvedbo obveznih zavarovanj po
tem zakonu še le v naslednjem proračunskem letu.

Iz istih razlogov, torej težko izvedljivega ločevanja stroškov treh
vrst prevozov in z namenom, da se doseže racionalno trošenje
teh sredstev, je predlagana tudi sprememba zakona za prenos
sredstev za prevoze učencev prvega razreda 9-letne osnovne
šole na lokalno raven. Ker je Ministrstvo za šolstvo, znanost in
šport za prevoze učencev prvih razredov 9-letne osnovne šole
doslej zagotavljalo sredstva iz svojih proračunskih postavk,
ocenjujemo, da bo potrebno opraviti prenos teh sredstev na lokalno
raven v višini okoli 10 mio SIT za leto 2001.

Takšna ureditev bo nedvoumno zagotavljala racionalnejšo porabo
sredstev, saj bodo šole, v primerih, ko ocenijo, da je odgovornost
šole nesporna, lahko sklenile izvensodno poravnavo z
oškodovancem in s tem preprečile naraščanje stroškov iz tega
naslova.

Iz sredstev državnega proračuna pa je treba zagotoviti tudi kritje
stroškov za obvezne zdravniške preglede dijakov, vajencev in
študentov višje strokovne šole, ki jih morajo opraviti pred
nastopom praktičnega izobraževanja v šoli ali pri delodajalcu
oziroma izvajalcu dejavnosti. Za zagotavljanje teh sredstev do
sedaj ni bilo izrecne zakonske podlage, čeprav gre za obveznost,
ki nastane v okviru izvajanja izobraževalnega programa, sredstva
za to obveznost so zagotovljena v okviru postavk državnega
proračuna za materialne stroške šol.

25. člen
Dopolnitev v 84. členu jasneje opredeljuje, da je treba tudi za
ravnatelja in pomočnika ravnatelja določiti normativ učne
obveznosti, čeprav je v tej določbi že sedaj to nakazano v okviru
učne obveznosti strokovnih delavcev, kamor po tem zakonu oba
dejansko spadata. V skladu s tem so tudi veljavni normativi določali
njihovo učno obveznost, vendar ne glede na to, izrecno navedbo
v zakonu narekujejo nekateri pomisleki v praksi o pravilni pravni
podlagi za normiranje učne obveznosti ravnatelja in pomočnika
ravnatelja. Enako velja tudi za direktorja zavoda.

23. člen
Predlagana dopolnitev 82. člena je izpeljana iz spremembe, ki je
navedena v okviru obrazložitve k spremembi 81. člena, navedeni
v predhodni točki, saj se s tako dopolnitvijo pristojnost zagotavljanja
sredstev za prevoze učencev osnovne šole prenese iz državnega
na občinski proračun.

26. in 27. člen
S to dopolnitvijo se popravlja pomanjkljivost določila 86. člena
ZOFVI, saj nedosledna raba oziroma razlaga pojma »plače« v
praksi povzroča dvome o tem ali se ta pojem nanaša na plačo v
ožjem smislu besede (samo plača) ali pa v širšem smislu (plača
in drugi osebni prejemki) kot je to denimo uveljavljeno pri
proračunski zakonodaji, ki pod tem pojmom upošteva tako plače
kot tudi vsa druga izplačila delodajalca iz naslova delovnega
razmerja v obsegu, ki je določen z zakonom oziroma dogovorjen
s kolektivno pogodbo.

24. člen
Dopolnitev zakona z novo določbo 82. a člena narekuje razmejitev
pristojnosti med državo in lokalno skupnostjo pri finančni
obveznosti za kritje stroškov izvrševanja sodnih odločb oziroma
drugih izvršilnih naslovov osnovnim in glasbenim šolam za
presojeno odškodnino, ki nastane v zvezi s prostorom, opremo
in pripomočki, ki jih po določbi 82. člena ZOFVI zagotavlja lokalna
skupnost.
Predlagano dopolnitev narekuje praksa skozi katero se je izkazalo,
da je treba v tem zakonu doreči tudi razmejitev tovrstnih finančnih
obveznosti med državo in občino, saj se z izrecno opredelitvijo
zagotovi pravočasno in tekoče zagotavljanje teh obveznosti in s
tem hitrejše izvrševanje sodnih odločb, kar posredno prispeva k
večji pravni varnosti, zlasti upravičencev do presojenih odškodnin
oziroma stroškov.

S predlagano dopolnitvijo bi odpravili nejasnost, ki se je pojavila
zlasti pri sklepanju pogodb o financiranju zasebnih šol po
obravnavani določbi, tako, da bi bila nedvoumna pravna podlaga
za zagotavljanje sredstev tudi za osebne prejemke in druge
stroške, ki se po zakonu oziroma panožni kolektivni pogodbi
priznavajo zaposlenim v javnih šolah. Sredstva za osebne
prejemke se ne bi upoštevala pri osnovi za izračun stroškov na
glavo dijaka temveč bi se izplačevala posebej in posamično, na
zahtevo šole in na podlagi dokazil o izpolnjevanju pogojev
upravičenca tako, kot to velja za zaposlene v javnih šolah in sicer
za regres za letni dopust, jubilejne nagrade, odpravnino ob
upokojitvi, solidarnostne pomoči, prehrano med delom ter prevoz
na delo in z dela, medtem ko bi se drugi stroški zagotavljali v
okviru materialnih stroškov, ki se izračunajo po enakem ključu
kot plače.
Sredstva za te stroške so zagotovljena v državnem proračunu
za tekoče leto, po ocenah predlagatelja pa znašajo okoli 7 milijonov
SIT.

Izhajajoč iz okvirne razmejitve finančnih obveznosti med državo
in lokalno skupnostjo, opredeljeno v spremembah 81. in 82. člena
ZOFVI, ki je utemeljena v obrazložitvah k 20. in 21. členu tega
zakona, je treba v tem zakonu doreči način ugotavljanja deleža
finančnih obveznosti obeh financerjev, če izključna obveznost
med njima ni ugotovljiva iz izvršnega naslova (npr. sodbe ali
poravnave).
Dosedanja praksa je bila, da sta se država in občina morali
dogovoriti o deležu finančnih obveznosti, pri čemur je država za
kritje tovrstnih stroškov postavila zgornjo mejo v višini 70 %
potrebnih sredstev, kar se je izkazalo kot primerna rešitev, ki jo je
treba tudi opredeliti v zakonu.

Poleg navedene dopolnitve je smiselno omogočiti zasebnim šolam,
ki se financirajo iz javnih sredstev, da sodelujejo na natečajih za
učila in učne pripomočke, s katerimi ministrstvo zagotavlja
ustrezno opremljenost vseh šol, čeprav jih tem šolam ministrstvo
ne zagotavlja neposredno.

Za kritje stroškov iz naslova odškodnin za škodo po prej
obrazloženih določilih, je smiselno zavezati javno vzgojno
izobraževalne zavode, da morajo skleniti ustrezno obliko
zavarovanja pred odgovornostjo za povzročeno škodo. S tem
naj bi si zlasti financer, ki je hkrati dolžan kriti tudi stroške
zavarovanja škodnih primerov, za katere je odgovoren, zagotovil
vir povračila sredstev za izplačano odškodnino in s tem povezane
druge stroške.
poročevalec, št. 47

Dodatno dopolnitev 89. člena pa narekuje predhodno obrazložena
dopolnitev 86. člena, saj je treba analogno opredeliti, da se
obveznost oblikovanja plače v zasebnih šolah v skladu z zakonom
in drugimi predpisi, ki veljajo za javne šole, nanaša tudi na osebne
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32. in 33. člen

prejemke zaposlenih v zasebnih šolah, ki izvajajo javno veljavni
program.

V določbah 108. in 109. člena se neustrezen pojem » prijava«
nadomesti z ustreznejšim pojmom »objava« v vseh oblikah
oziroma izpeljankah.

28. člen
Spremembo petega odstavka 92. člena narekuje iako praksa kot
tudi strokovni razvoj, v katerem se je izraz »smer« strokovne
izobrazbe uveljavil kot izobraževalni oziroma študijski program,
vendar po ZVis smer pomeni del študijskega programa. Prav
zaradi nedosledne uporabe pojma »smer« strokovne izobrazbe,
se s predlagano spremembo posploši in dejansko vpelje najširši
pojem »izobrazba«, tako da se pod tem pojmom razume oziroma
upošteva tako strokovna izobrazba v ožjem pomenu te besede,
to je srednješolska strokovna izobrazba kakor tudi strokovni
naslov in del študijskega programa, če ga je treba ponekod posebej
opredeliti pri določanju izobrazbenih pogojev učiteljev in drugih
strokovnih delavcev v šoli.

35. in 35. člen
S črtanjem zadnjega odstavka 110. člena se odpravlja nelogičnost,
ki je nakazovala drugačno vlogo pripravnika, kakor je določena v
ZOFVI.
Črtanje drugega stavka 113. člena zakona, ki določa, da se
pripravništvo podaljša za čas letnih počitnic, bo ob predpostavki,
da se večina pripravništev prične z začetkom šolskega leta, to je
v mesecu septembru, omogočilo, da bo pripravništvo lahko
opravilo večje število pripravnikov.

V praksi se je izkazala potreba, da se v zakonu za predavatelje
višjih strokovnih šol posebej opredelijo pogoji za pridobitev naziva
predavatelja višje šole. Strokovni svet za poklicno in strokovno
izobraževanje naj bi predpisal kriterije za vidne dosežke na
strokovnem področju za pridobitev naziva predavatelj višje šole,
ti pa so tesno povezani z delovnimi izkušnjami kandidatov.

36. člen
Predlagana nadomestitev pojma »pravnomočnosti« s pojmom
»dokončnosti« v prvem odstavku 118. člena pomeni le uskladitev
z ustreznejšim pravnim terminom, kar pomeni, da se sklep o
razporeditvi delavca lahko izvrši ko postane dokončen.

Nova dopolnitev tretjega odstavka 92. člena bi zagotovila izjemo
za mojstre, ki izobražujejo vajence, da ne opravljajo strokovnega
izpita po tem zakonu, saj potrebna znanja, zlasti pedagoško andragoška morajo izkazati pri opravljanju mojstrskega izpita,
zato tega ni treba še enkrat preverjati.

37. člen
Spremembo 125. člena narekuje uskladitev minimalnega števila
delovnih dni dopusta, ki jih ima strokovni delavec v javnem vrtcu
oziroma šoli iz 18 na 20 dni s predlaganimi spremembami delovne
zakonodaje ter predvsem s Kolektivno pogodbo za dejavnost
vzgoje in izobraževanja v Republiki Sloveniji, ki določa kot osnovo
za delovno dobo do treh let 19 dni letnega dopusta.

29. člen
Dopolnitev 94. člena zagotavlja zakonsko podlago za opredelitev
delovnega mesta laboranta v osnovni šoli, kar se je v praksi
izkazalo kot potrebno in je tudi že upoštevano pri predpisovanju
normativa in kadrovskih pogojih.

Podaljšanje roka za izrabo letnega dopusta narekuje specifičen
potek učnega procesa, ki ne dopušča dejanske uresničitve
določbe 58. člena ZDR, po kateri ima delavec pravico izrabiti letni
dopust pod določenimi pogoji do 30. junija naslednjega leta, saj do
tega roka zaposleni na šoli, zlasti učitelji imajo učne obveznosti
ker še v .tem mesecu po šolskem koledarju izvajajo pouk in
popravne, predmetne in zaključne Izpite oziroma druge oblike
preverjanja znanja ter druge obveznosti, povezane s tem. Te
obveznosti se običajno končajo še le v juliju, tako, da učitelj lahko
dejansko nastopi letni dopust po koncu vseh obveznosti,
povezanimi z njegovim delom oziroma v času šolskih počitnic.

30. člen
Sprememba pojma »naziv« v pojem »strokovni naslov« v prvem
odstavku 100. člena je nujna zaradi uskladitve z Zakonom o
strokovnih in znanstvenih naslovih (ZSZN) (Ur. I. RS, Št. 47/98),
po katerem strokovni naslov označuje stopnjo in vrsto izobrazbe,
pridobljene na visokošolskem zavodu po dodiplomskem
študijskem programu.

Zato je smiselno v tem zakonu določiti realnejši rok izrabe
lanskoletnega dopusta, to je do konca šolskega oziroma
študijskega leta za predavatelje višjih strokovnih šol.

31. člen
Sprememba drugega odstavka 105. člena omogoča napredovanje
vseh strokovnih delavcev v šoli v vse tri nazive ne glede na to ali
imajo visokošolsko izobrazbo ali ne, saj se je sedanja rešitev
izkazala kot neprimerna.

Določbi tretjega in četrtega odstavka tega člena je treba črtati ker
sta nepotrebni in v neskladju s temeljnimi pravicami iz delovnega
razmerja, saj je prva omejevala prenos dopusta v naslednje leto,
druga pa je preširoko dajala pravico do izplačila odškodnine zaradi
neizrabljenega dopusta v breme delodajalca ne glede na njegovo
krivdo.

Sprememba petega odstavka istega člena pa izhaja iz prakse, ki
terja zagotovitev enakih meril za imenovanje predavateljev višjih
strokovnih šol in s tem izboljšanje oziroma zagotovitev enake
kakovosti višješolskega izobraževanja. Strokovni svet RS za
poklicno in strokovno izobraževanje bo zato imenoval predavatelje
za vsak program, ki ga šola na novo uvaja, predavateljski zbor
višje strokovne šole pa bo lahko še naprej imenoval predavatelje
za program, ki ga že izvaja, vendar si bo moral za to pridobiti
soglasje Strokovnega sveta RS za poklicno in strokovno
izobraževanje.
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Njihovo črtanje sicer ne pomeni izgube pravic, saj že predhodni
odstavek določa, da je možno del dopusta prenesti in izrabiti v
naslednjem letu, o čemur se bosta lahko dogovorila delavec in
delodajalec. Odškodnina za neizrabljeni dopust pa je zgolj kazen
za delodajalca, ki jo mora plačati delavcu, če mu ni v danih okvirih
zagotovil izrabe dopusta in je iztožljiva le na podlagi ugotovljene
krivde delodajalca. Vsekakor ne gre avtomatično za nadomestno
izplačilo dopusta, saj je delodajalec prednostno dolžan delavcu

29

poročevalec, št. 47

zagotoviti izrabo pripadajočega mu dopusta v vsakem
koledarskem letu, zato vedno obstaja možnost, da se
sporazumeta o kasnejši izrabi tega dopusta ne glede na prisojeno
oziroma izplačano odškodnino.

tistim, ki so po tej prehodni določbi opravljali strokovni izpit na
področju vzgoje in izobraževanja otrok in mladostnikov s
posebnimi potrebami.

38. člen

Prehodne in končne določbe

Z dopolnitvami kazenske določbe 136. člena so povzete najbolj
tipične kršitve, ki se pojavljajo pri delu vrtcev in šol, zato jih je
smiselno sankcionirati kot prekršek. Kršitve, ki so navedene v
dopolnitvi tega člena pa povzročajo predvsem nezakonito delo
šole, ki posledično ogroža pravice tistih, ki se izobražujejo oziroma
kako drugače vplivajo na kakovost vzgojno izobraževalna dela.
Poleg tega je smotrno sankcionirati nenamensko porabo javnih
sredstev tako v javnih kakor tudi v zasebnih šolah, ki se financirajo
iz javnih sredstev. Pričakovati je, da bodo predpisane kazni
delovale tudi preventivno.
Višina kazni za pravno osebo in odgovorno osebo pravne osebe
je usklajena z Zakonom o prekrških (Ur. I. SRS, št. 25/83 do 5 /90
in RS, št. 10/91 do 31/2000) in sicer je v 25. členu citiranega
zakona predpisano, da se za pravno osebo lahko predpiše kazen
v razponu ali določenem znesku od 100.000 do 10,000.000
tolarjev, za odgovorno osebo pravne osebe pa od 10.000 do
500.000 tolarjev.

43. člen
Predlagano besedilo novega člena tega zakona omili pogoje
kandidatom za ravnatelje v prehodnem obdobju, tako da sedanjim
ravnateljem, ki sicer ne izpolnjujejo pogojev visokošolske
izobrazbe po veljavni zakonodaji oziroma po določbi 53. člena
tega zakona, ponovno omogoča kandidiranje oziroma imenovanje
za ravnatelja pod določenimi pogoji in sicer, da imajo najmanj 25
let delovne dobe in najmanj dva mandata ravnatelja in izpolnjujejo
vse druge predpisane pogoje po citirani določbi, tega zakona.
Predlagani spregled pogojev za ravnatelje v prehodnem obdobju
je nujen predvsem zaradi postopka uvajanja devetletne osnovne
šole, saj analize podatkov o izpolnjevanju pogojev ravnateljev v
osnovnem šolstvu kažejo, da do 1. septembra 2002, ko naj bi
morali ravnatelji na podlagi 144. člena veljavnega zakona, izpolniti
predpisane pogoje o izobrazbi oziroma nazivu, 117 (26,2 %)
ravnateljev osnovnih šol le teh (predvsem izobrazbe) ne bo
pridobilo. To bi imelo za posledico precejšnje zmanjšanje kroga
možnih kandidatov za ravnatelje v določenih okoljih zlasti v
osnovnih šolah, v katerih so večinoma ravnatelji z višjo šolsko
izobrazbo, ki so si jo pridobili po veljavnih študijskih programih po
prejšnjih predpisih. Glede na zahteve, ki jih postavlja prenova
osnovnega šolstva, katere pomembni nosilci so v šolah ravnatelji,
bi to pomenilo bistveno motnjo pri kontinuiteti uvajanja novih
programov na posameznih šolah. Na podlagi predlagane rešitve
bi tudi sedanjim ravnateljem, ki v glavnem imajo višjo šolsko
izobrazbo, omogočili, da še naprej kandidirajo za ravnatelje.

39. člen
Rok za uskladitev organizacije vrtca v 139. členu je smiselno
uskladiti z začetkom nove 9-letne osnovne šole v državi. Z uvedbo
novega 9-letnega programa bodo vrtci prenehali izvajati pripravo
na osnovno šolo, kar bo posledično vplivalo tudi na zmanjšanje
števila oddelkov. Ob dokončno znanem številu oddelkov vrtca
bodo ustanovitelji lažje pripravili ustrezne reorganizacije, ki jih
narekuje uskladitev s kriteriji, kot jih določa prvi odstavek 44.
člena zakona.

Poleg tega bi v prehodnem obdobju do 1. septembra 2003 leta
zagotovili možnost ponovnega kandidiranja tudi tistim, ki sedaj
opravljajo funkcijo ravnatelja, pa ne izpolnjujejo niti posebnih pogojev
iz prejšnjega določila niti splošnih pogojev iz 53. člena zakona, s
tem, da bi manjkajoče pogoje morali izpolniti do 1. septembra
2005, sicer bi jim prenehal mandat po sili zakona.

40. člen
Dopolnitev 146. člena omogoča, da lahko tudi vzgojitelji v vrtcih,
ki so izpolnjevali z zakonom določene pogoje za opravljanje dela
v vrtcih, opravljajo delo vzgojitelja v prvem razredu devetletne
osnovne šole in izvajajo vzgojno-izobraževalno delo v oddelkih
podaljšanega bivanja v osnovni šoli, kar narekuje sprememba
ZOsn.

Pod enakimi pogoji iz prejšnjega določila bi lahko kandidirali in bi
lahko bili imenovani za ravnatelja tudi sedanji vršilci dolžnosti
ravnatelja, ki so začeli opravljati to funkcijo po 1. septembru 2000.
S tem bi bilo omogočeno ponovno kandidiranje tudi tistim osebam,
ki jim je zaradi neizpolnitve pogojev za ravnatelja po izteku
prehodnega obdobja 1. septembra 2000, prenehal mandat po sili
zakona in niso mogli več kandidirati za ravnatelja, pa so jih sveti
šol imenovali za vršilce dolžnosti ravnatelja ker do izteka
navedenega roka niso imenovali za ravnatelja osebe, ki izpolnjuje
vse pogoje po zakonu bodisi ker se na razpis ni prijavil nihče s
predpisanimi pogoji ali pa da nihče ni bil izbran ali pa da šola do
izteka tega roka ni uspela izpeljati postopka imenovanja iz drugih
razlogov.

41.člen
Predlagana dopolnitev 148. člena zakona omogoča strokovnim
delavcem, ki so izpolnjevali pogoje za opravljanje vzgojno
izobraževalnega dela pred uveljavitvijo nove šolske zakonodaje
in so ob njeni uveljavitvi opravljali delo knjižničarja, da to delo
opravljajo tudi naprej ne glede na spremenjene pogoje, ki jih določa
nova zakonodaja. Ta dopolnitev je nujna ker izhaja iz dejanskega
stanja, v katerem so knjižničarji v šoli tudi drugi strokovni delavci
in so po prejšnjih predpisih izpolnjevali pogoje za to delo, s tem je
zavarovana njihova legalno že pridobljena pravica.

Glede na opredeljeni spregled pogojev za ravnatelje v tej določbi,
je treba temu prilagoditi tudi pogoje za pomočnike ravnateljev v
prehodnem petletnem obdobju, saj bi brez te dopolnitve za njih
veljali strožji pogoji glede stopnje izobrazbe kot veljajo v prehodnem
obdobju za ravnatelje.

42.člen
S popravkom in dopolnitvijo 149. člena se zagotovi upoštevanje
ureditve, ki je veljala do uveljavitve ZOFVI, saj je mogoče enačiti
le pedagoško in pedagoško-andragoško izobrazbo, ne pa tudi
specialno-pedagoške izobrazbe, ki je bila in je predpisana kot
poseben pogoj za strokovne delavce, ki izvajajo programe za
otroke in mladostnike s posebnimi potrebami. Slednja se prizna le
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Ta dopolnitev se sicer ne nanaša na pomočnike ravnateljev, ki so
že imenovani po do sedaj veljavnih pogojih., kar pomeni, da to
delo lahko opravljajo ne glede na navedeni rok.
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za evalvacije, ki naj bi ga minister imenoval v treh mesecih po
uveljavitvi tega zakona.

44. člen
To določilo opredeljuje trajanje mandata ravnateljev, ki so bili
imenovani oziroma jim je začel teči mandat pred uveljavitvijo tega
zakona, tako, da se jim izteče po dosedanji ureditvi.

46. in 47. člen
Zakon začne veljati po izteku običajnega petnajstdnevnega roka.
Določbe 11. in 12. člena pa takrat, ko bo Republika Slovenije
polnopravna članica v Evropski uniji.

45. člen
Predlagana rešitev v zakonu opredeljuje poseben strokovni svet

-

Členi ZOFVI, ki se spreminjajo
9. člen
(javno veljavni programi in izobrazba)

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.

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.

Posebni del programa poklicnega in strokovnega izobraževanja
vsebuje še:
obseg in vsebino izobraževanja v nižjem in srednjem
poklicnem izobraževanju, ki se izvaja pri delodajalcu in
- organizacijo izvajanja izobraževalnega programa (celoletna,
periodična).

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

15. člen
(sprejemanje programov)

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.
Sestavine izobraževalnega programa za odrasle, postopek
sprejemanja in določanja izvajalcev ureja zakon.

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.

12. člen
(izobraževalni programi)
Izobraževalni program ima splošni in posebni del.

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

Splošni del vsebuje:
- ime programa,
- cilje vzgoje in izobraževanja,
trajanje izobraževanja,
obvezne načine preverjanja in ocenjevanja znanja,
pogoje za vključitev,
pogoje za napredovanje in dokončanje izobraževanja.

Strokovni svet predlaga splošni del ter določi posebni del
izobraževalnega programa.
Pred določitvijo posebnega dela izobraževalnega programa za
gimnazije mora na zahtevo strokovnega sveta podati svoje mnenje
tudi državna maturitetna komisija.

Splošni del programa poklicnega in strokovnega izobraževanja
vsebuje še poklic, ki se pridobi po uspešno končanem
izobraževanju.

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.

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,
8. junij 2001
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-

16. člen
(določanje izvajalcev)
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.

-

Izvajalce izobraževalnih programov nižje in srednje poklicne šole,
srednje in višje strokovne šole, poklicnega tečaja, gimnazije,
maturitetnega tečaja, vzgojnih programov dijaških domov, oziroma
programov vzgoje in izobraževanja za otroke in mladostnike s
posebnimi potrebami, razen izobraževalnih oziroma vzgojnih
programov zasebnih šol oziroma dijaških domov, določi minister.

-

Izvajalce izobraževalnih programov iz drugega odstavka 15. člena
člena, razen izobraževalnih programov zasebnih šol, določi minister, pristojen za delo, na predlog pristojne zbornice.
20. člen
(poskus)
Posodabljanje vzgojno-izobraževalnega dela, uvajanje novih delov
izobraževalnih programov, organizacijske novosti in novi učbeniki
se lahko pred uvedbo preverjajo s poskusom.

-

Novi javno veljavni programi se pred uvedbo preverjajo s
poskusom.

-

Vrtec oziroma šolo, v kateri se izvaja poskus, določi minister na
predlog vrtca oziroma šole, strokovnih inštitucij, visokošolskih
zavodov ter raziskovalnih organizacij. Pred odločitvijo si minister
pridobi mnenje pristojnega strokovnega sveta.
Izvajanje poskusa spremlja pristojni javni zavod iz prvega
odstavka 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.

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,
določa izpitne kataloge znanj za preverjanje ob koncu
posameznega obdobja v osnovni šoli, glasbeni šoli in za
maturo,
določa predmetne in izpitne kataloge znanj splošnoizobraževalnih 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.

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.

Spremljanje izvajanja poskusa določi minister.

Predsednika in člane komisij imenuje Strokovni svet Republike
Slovenije za splošno izobraževanje.

21. člen
(učbeniki)
V šolah, ki izvajajo javno veljavne programe, se uporabljajo le
učbeniki in učila, ki jih potrdi pristojni strokovni svet.

29. člen
(pristojnosti)

Postopek za pripravo in potrjevanje učbenikov in učil določi minister.

Zavod Republike Slovenije za šolstvo, Center Republike Slovenije
za poklicno izobraževanje in Andragoški center Republike
Slovenije opravljajo naslednje naloge:
- 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.

Učitelj lahko uporablja poleg potrjenih učbenikov in učil tudi druga
neobvezna sredstva in pripomočke.
Zasebne šole uporabljajo učbenike in učila iz prvega odstavka
tega člena le za z zakonom določene obvezne predmete.
25. člen
(pristojnosti Strokovnega sveta Republike Slovenije
za splošno izobraževanje)
Strokovni svet Republike Slovenije za splošno izobraževanje:
- sprejema programe za predšolske otroke,
sprejema vzgojni in posebni program vzgoje in izobraževanja
za otroke in mladostnike s posebnimi potrebami,
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dijakov in odraslih, naloge Centra za šolske in obšolske dejavnosti
pa z aktom o ustanovitvi.

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,
skrbi za sodelovanje šole s šolsko zdravstveno službo in
opravlja druge naloge v skladu z zakoni in drugimi predpisi.

36. člen
(status zasebnega učitelja)
Kot zasebnik lahko opravlja izobraževalno dejavnost, kdor:
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.

Če se javni vrtec oziroma šola oblikuje kot organizacijska enota,
opravlja ravnatelj funkcijo pedagoškega vodje organizacijske
enote.

37. člen
(status zasebnega vzgojitelja)
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,
- je vpisan v razvid, ki ga vodi ministrstvo, pristojno za
predšolsko vzgojo.

Ravnatelj lahko za opravljanje posameznih nalog iz svoje
pristojnosti in za nadomeščanje v času odsotnosti pisno pooblasti
delavca javnega vrtca oziroma šole.
53. člen
(imenovanje ravnatelja)
Za ravnatelja javnega vrtca je lahko imenovan, kdor izpolnjuje
pogoje za vzgojitelja ali svetovalnega delavca, ima najmanj pet let
delovnih izkušenj v vzgoji in izobraževanju ter ima naziv svetnik
ali svetovalec oziroma najmanj pet let naziv mentor in opravljen
ravnateljski izpit.

48. člen
(pristojnosti sveta)

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

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
pziroma šoli in opravlja druge naloge, določene z zakonom in
aktom o ustanovitvi.

Ravnatelja imenuje in razrešuje svet javnega vrtca oziroma šole.
K imenovanju in razrešitvi si mora svet pridobiti soglasje ministra.
Mandat ravnatelja traja štiri leta.
Svet javnega vrtca oziroma šole si mora pred imenovanjem ali
razrešitvijo ravnatelja pridobiti mnenje vzgojiteljskega, 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.

49. člen
(pristojnosti ravnatelja)
Pedagoški vodja in poslovodni organ javnega vrtca oziroma šole
je ravnatelj. Ravnatelj opravlja naslednje naloge:
- organizira, načrtuje in vodi delo vrtca oziroma šole,
- pripravlja program razvoja vrtca oziroma šole,
- pripravlja predlog letnega delovnega načrta in je odgovoren
za njegovo izvedbo,
- 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,
predlaga napredovanje strokovnih delavcev v nazive,
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Vzgojiteljski, učiteljski oziroma predavateljski zbor o mnenju
glasujejo tajno.
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.
55. člen
(imenovanje direktorja)
Za direktorja je lahko imenovan, kdor ima visokošolsko
izobrazbo,najmanj pet let delovnih izkušenj in opravljen ravnateljski
izpit.
Direktorja imenuje in razrešuje svet zavoda. K imenovanju in
razrešitvi si mora pridobiti soglasje ministra.
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Mandat direktorja traja 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.

78. člen
(viri)

Vzgoja in izobraževanje se financira iz:
- javnih sredstev,
sredstev ustanovitelja,
- prispevkov gospodarskih združenj in zbornic,
neposrednih prispevkov delodajalcev za izvajanje praktičnega
pouka,
- prispevkov učencev, vajencev, dijakov, študentov višjih šol
in odraslih,
šolnin v zasebnih šolah,
- plačila staršev za storitve v predšolski vzgoji,
sredstev od prodaje storitev in izdelkov,
iz donacij, prispevkov sponzorjev in iz drugih virov.

56. 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.

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.

59. člen
(postopek za razrešitev)
Ravnatelj, direktor in pomočnik ravnatelja javnega vrtca oziroma
šole se razrešijo na način in po postopku, ki je določen za direktorja
javnega zavoda.

81. 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:
- 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 dd šestega
razreda ter sredstva za izvedbo jutranjega varstva učencev
prvega razreda,
- glasbenim šolam za izvedbo programa osnovnega
glasbenega izobraževanja,
- šolam in zavodom za vzgojo in izobraževanje otrok in
mladostnikov s posebnimi potrebami, razen za delavce, ki
opravljajo zdravstvene storitve,
- domovom za učence in dijaškim domovom za vzgojno
dejavnost,
poklicnim, srednjim tehniškim in srednjim strokovnim šolam,
gimnazijam in
- višjim strokovnim šolam.

61. člen
(vzgojiteljski, učiteljski oziroma predavateljski zbor)
Vzgojiteljski, učiteljski oziroma predavateljski zbor sestavljajo
strokovni delavci javnega vrtca oziroma šole.
Vzgojiteljski, učiteljski oziroma predavateljski zbor:
obravnava in odloča o strokovnih vprašanjih, povezanih z
vzgojno-izobraževalnim delom,
daje mnenje o letnem delovnem načrtu,
predlaga uvedbo nadstandardnih in drugih programov ter
dejavnosti,
odloča o posodobitvah 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.
60. člen
(strokovni organi)

Sredstva za delavce, ki opravljajo zdravstvene storitve, se
zagotavljajo v skladu z zakoni in drugimi predpisi, ki urejajo
financiranje na področju zdravstva.
Iz sredstev državnega proračuna se zagotavljajo sredstva za
materialne stroške v skladu z normativi in standardi ter za
investicijsko vzdrževanje in obnovo nepremičnin in opreme:
zavodom za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s
posebnimi potrebami,
domovom za učence in dijaškim domovom za vzgojno
dejavnost,
poklicnim, srednjim tehniškim in drugim strokovnim šolam,
- gimnazijam in
- višjim strokovnim šolam.

Strokovna organa v javnem vrtcu sta vzgojiteljski zbor in strokovni
aktiv vzgojiteljev.
Strokovni organi v javni šoli so:
- učiteljski zbor,
oddelčni učiteljski zbor,
- razrednik in
- strokovni aktivi.
Strokovni organi v javni višji strokovni šoli so:
- predavateljski zbor,
- strokovni aktivi in
- študijska komisija.

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:

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

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.

del sredstev za osnovnošolsko izobraževanje Romov,
sredstva za mednarodno dejavnost,
sredstva za podporo izobraževalne dejavnosti v zamejstvu,
sredstva za delovanje strokovnih svetov,
sredstva za raziskovalno in inovativno dejavnost učencev,
dijakov, vajencev in študentov višjih šol in
sredstva za prevoze učencev osnovne šole in sredstva za v
arstvo vozačev.

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 posebni mi potrebami, osnovne šole narodne
skupnosti, višje strokovne šole, dijaške domove in druge šole,
katerih ustanovitelj je država.

b) Sredstva lokalne skupnosti
82. člen
(šole)
Iz sredstev lokalne skupnosti se v skladu z normativi in standardi
zagotavljajo:

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:
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,
sredstva za obšolske dejavnosti učencev, vajencev in dijakov,
sredstva za subvencioniranje prevozov in prehrane za
učence, vajence in dijake ter študente višjih šol,
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-

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,
glasbenim šolam sredstva za nadomestila stroškov delavcem
v skladu s kolektivno pogodbo,
sredstva za prevoze učencev osnovne šole in sredstva za
varstvo vozačev, katerih prebivališče je oddaljeno od osnovne
šole več kot 4 km,
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.
84. člen
(normativi in standardi)
Javnim šolam se zagotavljajo sredstva v skladu z normativi in
standardi, ki jih določi minister. Pred določitvijo normativov in
standardov si minister pridobi mnenje pristojnega strokovnega
sveta in reprezentativnih sindikatov na področju šolstva.
Za vzgojo in izobraževanje:
na območjih s posebnimi razvojnimi problemi,
na narodno mešanih območjih,
- otrok Romov,
otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami, ki 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.
Normative in standarde za vzgojo in izobraževanje otrok in
mladostnikov iz zadnje alinee prejšnjega odstavka določi minister v soglasju z ministrom, pristojnim za zdravstvo.
Normativi in standardi obsegajo učno obveznost strokovnih
delavcev, merila za oblikovanje svetovalne službe, knjižnice,
administrativno-računovodske in tehnične službe, ter merila za
oblikovanje oddelkov in skupin in za vrednotenje materialnih
stroškov ter standarde za prostor in opremo.
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86. člen
(pogoji za financiranje)

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 ter izpolnjevati druge pogoje v skladu s
posebnimi predpisi.

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:
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 orkestrskih 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.

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.
94. člen
(strokovni delavci)

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.

Strokovni delavci v javni osnovni šoli so učitelj, šolski svetovalni
delavec, knjižničar in drugi strokovni delavci.
Učitelj, knjižničar in svetovalni delavec morajo imeti visokošolsko
izobrazbo ustrezne smeri in pedagoško izobrazbo.

Izpolnjevanje pogojev iz prvega odstavka tega člena ugotavlja
šolska uprava.

Drugi strokovni delavci morajo imeti visokošolsko izobrazbo
ustrezne smeri.

89. člen
(omejitev plač)

100. člen
(pedagoška, pedagoško-andragoška oziroma
specialno pedagoška izobrazba)

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

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.

Če se plače oblikujejo v nasprotju s prejšnjim odstavkom, se
financiranje iz državnega proračuna ukine.
92. člen
(zaposleni)
Vzgojno-izobraževalno in drugo strokovno delo v javnem vrtcu
oziroma šoli opravljajo vzgojitelji, pomočniki vzgojiteljev, učitelji,
predavatelji višjih šol, svetovalni delavci, knjižničarji in drugi
strokovni delavci, ki z njimi sodelujejo pri izvajanju strokovnih
nalog, potrebnih za nemoteno delovanje vrtca oziroma šole (v
nadaljnjem besedilu: strokovni delavci).

Kdor ni končal izobraževanja po visokošolskem študijskem
programu za pridobitev izobrazbe, ki vključuje tudi pedagoško,
pedagoško-andragoško oziroma specialno pedagoško izobrazbo,
si jo mora pridobiti po ustreznem javnoveljavnem študijskem
programu za izpopolnjevanje.

Strokovni delavci izvajajo vzgojno-izobraževalno delo v skladu z
zakonom in javno veljavnimi programi tako, da zagotavljajo
objektivnost, kritičnost in pluralnost ter so pri tem strokovno
avtonomni.

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.

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.

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.

Znanje slovenskega knjižnega jezika se preverja pri strokovnem
izpitu. Pri učiteljih, ki niso diplomirali na slovenskih univerzah, se
znanje slovenskega knjižnega jezika preverja ob prvi namestitvi.
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. Kriterije za
določitev vidnih dosežkov na strokovnem področju za pridobitev
naziva predavat elj višje šole določi Strokovni svet Republike
Slovenije za poklicno in strokovno izobraževanje.
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105. člen
(izobraževanje in napredovanje)
Strokovni delavci v vrtcih in šolah se strokovno izobražujejo in
usposabljajo.
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Vzgojitelj, učitelj, organizator izobraževanja, svetovalni delavec
in knjižničar lahko napredujejo v naziv mentor in svetovalec, če
imajo visokošolsko izobrazbo, pa tudi v naziv svetnik.

Mentorja pripravniku določi ravnatelj izmed strokovnih delavcev,
ki opravljajo delo, za katero se bo pripravnik usposabljal, imajo
naziv svetnik ali svetovalec oziroma imajo najmanj tri leta naziv
mentor.

Pod pogoji iz drugega odstavka tega člena napredujejo v nazive
tudi ravnatelj, direktor in pomočnik ravnatelja ter predavatelji višjih
šol.

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.

Pogoje, način in postopek strokovnega izobraževanja in
usposabljanja ter napredovanja v nazive določi minister.
Naziv predavatelj višje šole podeli predavateljski zbor ustrezne
višje strokovne šole, če predavateljski zbor še ni konstituiran, pa
Strokovni svet Republike Slovenije za poklicno in strokovno
izobraževanje.

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.

Postopek za pridobitev naziva iz prejšnjega odstavka določi minister.

113. člen
(delovno razmerje pripravnika)

108. člen
(sistemizacija)

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.

Prosta delovna mesta strokovnih in drugih delavcev v javnem
vrtcu oziroma šoli se prijavijo na podlagi sistemizacije delovnih
mest.

118. člen
(razporeditev delavca)

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.

Če so izpolnjeni pogoji za razporeditev delavca, določeni z
zakonom in kolektivno pogodbo, ravnatelj razporedi strokovnega
delavca na takšno delovno mesto po pravnomočnosti sklepa.
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.

109. člen
(zaposlovanje strokovnih delavcev)
Javni vrtec si mora pred prijavo prostega delovnega mesta pridobiti
soglasje ustanovitelja, javna šola pa soglasje ministra.

125. člen
(dopust)

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

Strokovni delavec v javnem vrtcu oziroma šoli ima pravico do
hajmanj 18 delovnih dni letnega dopusta.
Strokovni delavec v javni šoli lahko porabi letni dopust v času, ki
ga določi minister s šolskim koledarjem.

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.

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.

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

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.

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

Določbe tega člena veljajo tudi za strokovnega delavca, ki sklene
delovno razmerje za določen čas.

110. člen
(pripravništvo)

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.

Pripravnik je strokovni delavec, ki v vrtcu oziroma šoli prvič začne
opravljati delo, ustrezno smeri in stopnji njegove strokovne
izobrazbe, z namenom, da se usposobi za samostojno opravljanje
dela.
Pripravništvo traja najmanj šest mesecev in ne več kot deset
mesecev.

136. člen
(vrste prekrškov)

Pripravnik v času pripravništva sodeluje s strokovnimi delavci pri
vzgojno-izobraževalnem delu in se pripravlja na strokovni izpit.

Z denarno kaznijo najmanj 50.000 tolarjev 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).

Pripravnikovo delo vodi, spremlja in ocenjuje mentor.
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Z denarno kaznijo najmanj 50.000 tolarjev se kaznuje pravna
oseba, ki zaposli za nedoločen čas strokovnega delavca, ki ne
izpolnjuje izobrazbenih pogojev (94., 95., 96., 97., 98. in 99. člen).

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 in drugega odstavka 53. člena in prvega
odstavka 56. člena tega zakona tudi po uveljavitvi tega zakona.

Za prekršek iz prvega in drugega odstavka tega člena se kaznuje
tudi odgovorna oseba pravne osebe.
139. člen
(uskladitev organizacije vrtcev)

146. člen
(učitelji in vzgojitelji)

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

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 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.

144. 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 ravnateljskega izpita.

Zmanjšana učna obveznost za učitelje slovenskega jezika,
določena s tem zakonom, se uveljavi v šolskem letu 1998/99.

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.

Ne glede na določbo petega odstavka 110. člena tega zakona je
lahko v šolskih letih 1995/96 in 1996/97 mentor pripravniku le
strokovni delavec, ki ima naziv svetnik oziroma svetovalec.

Ravnateljem, ki ne opravijo obveznosti v roku iz prejšnjega
odstavka, preneha mandat na podlagi zakona.

148. člen
(knjižničarji in socialni delavci)

Določbe tega člena se uporabljajo tudi za pomočnika ravnatelja,
ki ne izpolnjuje s tem zakonom določenih pogojev o izobrazbi in
nazivu.

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.

145. 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 in drugega odstavka 53.
člena in prvega odstavka 56. člena tega zakona tudi po uveljavitvi
tega zakona.

poročevalec, št. 47

149. člen
(pedagoška oziroma pedagoško-andragoška
izobrazba)
Učitelji, svetovalni delavci in strokovni delavci, ki so pred
uveljavitvijo tega zakona opravili strokovni izpit po predpisih s
področja vzgoje in izobraževanja, imajo pridobljeno pedagoško,
specialno pedagoško oziroma pedagoško-andragoško izobrazbo.
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EVA: 2000-3311-0004
IZJAVA O SKLADNOSTI
PREDLOGA ZAKONA ALI DRUGEGA SPLOŠNEGA AKTA S PREDPISI
EVROPSKIH SKUPNOSTI

41 Navedba roka predvidene popolne uskladitve akta z zaorai
navedenimi pravnimi viri ES (leto)

1) Naslov predloga akta:
PREDLOG ZAKONA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH
ZAKONA O ORGANIZACIJI IN FINANCIRANJU VZGOJE IN
IZOBRAŽEVANJA (ZOFVI)

51Ali so zgoraj navedeni pravni viri ES prevedeni v slovenščino?
da

2) Skladnost predloga akta z določbami "Evropskega sporazuma
p pridružitvi"

6) Ali je predlog akta preveden in v kateri iezik?

a) Navedba določb "Evropskega sporazuma o pridružitvi", ki
se nanašajo na predloženo gradivo:

ne

Uredba 68/1612/EEC (svoboda gibanja delavcev znotraj
skupnosti)

7) Sodelovanje neodvisnih strokovnjakov (PHARE. TAIEX,
Komisija ES. države članice ES. SIGMA. OECP, Univerza ,,)

b) V kakšnem obsegu so iz sporazuma izhajajoče obveznosti
izpolnjene:

/

v celoti

81 Povezava z Državnim programom za prevzem pravnggg
reda ES in upoštevanje roka za uskladitev

c) Razlogi za neizpolnitev obveznosti:

Šolski sistemi držav petnajsterlce skladno z Maastrlchtsklm
In Amsterdamskim sporazumom ne predvidevajo
harmonlzaclje.

3) Skladnost oredlooa akta s predpisi ES
a) Direktive oziroma drugi sekundarni viri prava ES, ki se
nanašajo na predlog akta z navedbo usklajenosti (v celoti
usklajeno, delno usklajeno, neusklajeno):
/
b) Ali je predlog akta usklajen z ostalimi viri prava ES
/

Neda Marunica.univ.dipl.prav., l.r.
svetovalka vlade

c) Razlogi za delno usklajenost oziroma neusklajenost

Ministrstvo za šolstvo,
znanost in šport
dr. Lucija Čok, l.r.
ministrica

/
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Predlog zakona o

DOPOLNITVI ZAKONA 0 VARSTVU IN

ZDRAVJU

PRI

UELU

(ZVZU-A)

- skrajšani postopek - EPA 216 - III

REPUBLIKA SLOVENIJA
DRŽAVNI ZBOR

Predlog zakona o dopolnitvi Zakona o varstvu In zdravju
pri delu

Poslanska skupina
SLS+SKD Slovenske ljudske stranke
Ljubljana, 31.05.2001

Na podlagi 204 a. člena Poslovnika Državnega zbora Republike
Slovenije predlaga, da predlog zakona Državni zbor Republike
Slovenije obravnava in sprejme po skrajšanem postopku, ter
na isti seji opravi vse tri obravnave predloga zakona, saj gre
za manj zahtevno in dopolnitev zakona.

DRŽAVNI ZBOR
Franci ROKAVEC

V skladu s prvim odstavkom 176. člena poslovnika Državnega
zbora, sporoča, da bo pri obravnavi zakona sodeloval kot
predlagatelj na sejah delovnih teles in sejah Državnega zbora.

Na podlagi 174. in 175. člena Poslovnika Državnega zbora
Republike Slovenije predlaga podpisani poslanec Državnemu
zboru

Franci ROKAVEC, l.r.

UVOD
1.

OCENA STANJA IN RAZLOGI ZA SPREJEM
ZAKONA

2.

Podaljšati rok, do katerega bodo samozaposleni in kmetje ter
njihovi člani uredili varnost in zdravje pri delu.

Zakon o varnosti in zdravju pri delu (Ur. list. RS št. 56 -2652/
1999, RS 22 - 1273/2001) določa, izenačitev pogojev za
zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu za vse kategorije. Med
lemi so tudi samozaposleni in kmetje ter njihovi družinski člani, ki
morajo po tem zakonu prav tako do 28.7.2001 urediti varnost in
zdravje pri delu v skladu z zakonom. Praksa kaže, da je bilo prav
za ti dve skupini delodajalcev določen prekratek rok, saj
prilagoditev delovnih pogojev zahteva znatna finančna sredstva,
ki pa bi lahko v tako kratkem roku resno ogrozila osnovno
dejavnost.

8. junij 2001

CILJI IN NAČELA ZAKONA

3.

OCENA PRORAČUNSKIH SREDSTEV,
POTREBNIH ZA IZVRŠEVANJE ZAKONA

Zakon ne predvideva nikakršnih finančnih posledic za proračun
Republike Slovenije, omogoča delodajalcem kot so samozaposleni
in kmetje, da v razumnem roku prilagodijo zahtevam zakona, ne
da bi bila ogrožena osnovna dejavnost.

41
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»Delodajalci, ki opravljajo samostojno poklicno, kmetijsko
ali drugo dejavnost skupaj z družinskimi člani morajo do
31.12.2002 urediti varnost in zdravje pri delu v skladu z
določbami tega zakona.«.

BESEDILO ČLENOV:
1. člen
V 60. členu Zakona o varnosti in zdravju pri delu (Ur. list. RS št. 56
- 2652/1999, RS 22 - 1273/2001) se doda nov 2. odstavek, ki se
glasi:

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

OBRAZLOŽITEV

K1. členu:

K2. členu:

Določbel. člena omogočajo prehodno obdobje do 31.12.2002 do
katerega morajo delodajalci, ki so samozaposleni pri opravljanju
poklicnih dejavnosti in kmetje ter njihovi družinski člani urediti vse
potrebno za zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu. S tem se
omogoča potreben čas in sredstva za ureditev delovnih pogojev,
ki jih na novo predpisuje omenjeni zakon.

Določa, da dopolnitve zakona pričnejo veljati petnajsti dan po
objavi v uradnem listu

BESEDILO ČLENA, KI SE SPREMINJA:
60. člen

zakona urediti varnost in zdravje pri delu v skladu z določbami
tega zakona.

Delodajalci morajo v roku dveh let od dneva uveljavitve tega
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.AROČILNICA
me in priimek:

|

Naslov:
Telefon:

Poštna številka:

3

odjetje:

,
'

davčna številka:
Naročam

izvod(ov) poročevalca dz republike Slovenije

j

Saturn:
^odpis naročnika (-ce) oz. pooblaščene osebe:
Naročilnico pošljite na naslov: DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE, 1000 LJUBLJANA,
sUBIČEVA 4; TEL.: (01) 47-89-788; FAX: (01) 47-89-856
^ena izvoda Poročevalca je 630 tolarjev. Letna naročnina kot akontacija se obračunava vsake tri mesece.
20(

1

Izdaja Državni zbor Republike Slovenije - Naslov uredništva: Državni zbor Republike Slovenije, Ljubljana, Šubičeva 4, urednica Jasna Urbanija, tel. (01) 47-89-787 - Tisk
SET Vevče, Vevška 52, Ljubljana - Polje - Cena Izvoda 630 tolarjev - plačilo v roku 8 dni po prejemu računa - Žiro račun: Državni zbor Republike Slovenije,
Ljubljana, 50100-845-50204 - Naročniške zadeve: telefon (01) 47-89-788 ali 47-89-717. Številka faksa: (01) 47-89-856. ISSN 1318-0169. V skladu s sedmo točko
25. člena Zakona o davku na dodano vrednost se ta publikacija uvršča med proizvode, za katere se obračunava in plačuje nižja stopnja davka na dodano vrednost
(Ur.I. RS, št. 89/98 in 4/99).

