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EPA 634-VIII

DRŽAVNI ZBOR JE NA SEJI 10. 7. 2019 SPREJEL ZAKON O SPREMEMBAH IN
DOPOLNITVAH ZAKONA O ORGANIZACIJI IN FINANCIRANJU VZGOJE IN
IZOBRAŽEVANJA (ZOFVI-L) V NASLEDNJEM BESEDILU:
ZAKON
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O ORGANIZACIJI IN
FINANCIRANJU VZGOJE IN IZOBRAŽEVANJA (ZOFVI-L)
1. člen
V Zakonu o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list
RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 64/09 – popr., 65/09 – popr.,
20/11, 40/12 –ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 47/15, 46/16 in 49/16 – popr.) se v prvem
odstavku 5. člena, prvem odstavku 37. člena, prvem odstavku 64. člena in prvem
odstavku 92. člena besedi »pomočnik vzgojitelja« v vseh sklonih in številih nadomestita
z besedilom »vzgojitelj predšolskih otrok – pomočnik vzgojitelja« v ustreznem sklonu in
številu.
2. člen
8. člen se spremeni tako, da se glasi:
»8. člen
(vzgojno-izobraževalni zavod)
Vzgojno-izobraževalni zavodi po tem zakonu so zavodi, ki kot pretežno
dejavnost izvajajo javno veljavne programe in programe, ki so pridobili javno
veljavnost, za predšolske otroke, javno veljavne izobraževalne programe in
izobraževalne programe, ki so pridobili javno veljavnost, javno veljavne vzgojne
programe domov za učence in dijaških domov ter programe domov za učence in
dijaških domov, ki so pridobili javno veljavnost, in javno veljavne programe za
predšolske otroke s posebnimi potrebami oziroma programe vzgoje in izobraževanja za
otroke in mladostnike s posebnimi potrebami.«.
3. člen
9. člen se spremeni tako, da se glasi:
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»9. člen
(programi na področju vzgoje in izobraževanja ter izobrazba)
-

Programi na področju vzgoje in izobraževanja so:
izobraževalni programi,
prilagojeni izobraževalni programi za otroke in mladostnike s posebnimi potrebami,
izobraževalni programi za odrasle,
programi za predšolske otroke,
vzgojni programi dijaških domov,
prilagojeni programi za predšolske otroke s posebnimi potrebami,
vzgojni programi za otroke in mladostnike s posebnimi potrebami in
posebni programi vzgoje in izobraževanja za otroke in mladostnike s posebnimi
potrebami, ki so sprejeti na način in po postopku, določenima z zakonom.

Programi iz prejšnjega odstavka, ki jih sprejme minister oziroma pristojni
strokovni svet v skladu s tem zakonom, so javno veljavni programi.
Programi zasebnih vrtcev in šol iz prvega odstavka tega člena, ki so sprejeti
v skladu s tem zakonom in zakonom, ki ureja predšolsko vzgojo, so programi, ki so
pridobili javno veljavnost.
Vzgoja in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami se
lahko izvaja le po javno veljavnih programih vzgoje in izobraževanja.
Če ta zakon ne določa drugače, pomenijo javno veljavni programi v
nadaljevanju programe iz drugega in tretjega odstavka tega člena.
Po izobraževalnih programih iz tega člena se pridobi javno veljavna
izobrazba.«.
4. člen
V 17. členu se drugi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»Izobraževalni program iz prejšnjega odstavka pridobi javno veljavnost, ko
pristojni strokovni svet ugotovi, da je program v skladu s cilji sistema vzgoje in
izobraževanja v Republiki Sloveniji iz 2. člena tega zakona, da zagotavlja enakovredni
izobrazbeni standard in da se programsko razlikuje od javno veljavnega
izobraževalnega programa iz prvega odstavka 15. člena zakona tako, da bogati šolski
prostor ter staršem in dijakom omogoča možnost izbire.«.
Četrti odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»Če pristojni strokovni svet ali pristojni javni zavod iz prvega odstavka 28.
člena tega zakona ugotovi, da je pri izvajanju programa zasebne šole kršen drugi ali
tretji odstavek tega člena in kršitve v predpisanem roku niso odpravljene, predlaga
izbris izvajalca iz razvida.«.
5. člen
20. člen se spremeni tako, da se glasi:
»20. člen
(spremljanje in posodabljanje)
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Nove javno veljavne programe ali nove dele javno veljavnih programov v
javnih vrtcih in šolah uvaja, spremlja in evalvira pristojni javni zavod iz prvega odstavka
28. člena tega zakona ves čas šolanja prve generacije. Z ugotovitvami pristojni javni
zavod letno seznanja pristojni strokovni svet, ki sprejema ustrezne ukrepe.
Uvedbo izobraževalnega programa iz 17. člena tega zakona ves čas šolanja
prve generacije evalvira pristojni javni zavod iz prvega odstavka 28. člena tega zakona
in z ugotovitvami letno seznanja pristojni strokovni svet. Če se pri evalvaciji ugotovi, da
je pri izvajanju programa kršen drugi ali tretji odstavek 17. člena tega zakona in kršitve
v predpisanem roku niso odpravljene, pristojni strokovni svet predlaga izbris izvajalca iz
razvida.
Minister lahko na predlog pristojnega javnega zavoda iz prvega odstavka 28.
člena tega zakona ali pristojnega strokovnega sveta določi, da se novi deli javno
veljavnih programov, rešitve na izvedbeni ravni, ki s sistemskega oziroma vsebinskega
vidika ne posegajo v javno veljavni program, ali novosti na področju organizacije in
financiranja sistema vzgoje in izobraževanja pred uvedbo preverjajo na izbranih šolah
in vrtcih s poskusom. Minister lahko prepove nadaljnje izvajanje poskusa, če niso
doseženi predpisani izobrazbeni standardi ali so drugače kršene pravice otrok,
učencev, vajencev, dijakov, študentov višjih šol ali odraslih.
Postopek uvajanja, spremljanja in evalvacije, izvajanja poskusa in nosilce
njegovega spremljanja ter postopek izbire šol in vrtcev iz tega člena določi minister.«.
6. člen
V 34. členu se v tretjem odstavku v prvi alineji za besedo »šeste« dodata
besedi »in sedme«.
V petem odstavku se v sedmi alineji za besedo »šole« doda besedilo
»oziroma odločba iz drugega odstavka 86. člena tega zakona za zasebne šole«.
7. člen
86. člen se spremeni tako, da se glasi:
»86. člen
(pogoji za financiranje)
Zasebnim šolam, ki izvajajo programe osnovnošolskega izobraževanja,
osnovnega glasbenega izobraževanja, srednjega splošnega izobraževanja ali
poklicnega in strokovnega izobraževanja, ki so pridobili javno veljavnost, pripadajo
sredstva iz državnega proračuna oziroma proračuna lokalne skupnosti, če izpolnjujejo
naslednje pogoje:
- so vpisane v razvid izvajalcev javno veljavnih programov vzgoje in izobraževanja,
- so vpisni pogoji določeni tako, da zagotavljajo vpis učencev in dijakov ne glede na
narodnost, raso, spol, jezik, vero, politično ali drugo prepričanje, gmotno stanje,
rojstvo, izobrazbo, družbeni položaj, invalidnost ali katerokoli drugo osebno
okoliščino,
- imajo vključena oziroma vpisana najmanj dva oddelka prvega razreda oziroma
glasbena šola v vzgojno-izobraževalnem glasbenem programu izvaja pouk najmanj
treh orkestrskih inštrumentov in ima vpisanih najmanj 35 učencev,

4

-

izvajajo vsebine obveznih predmetov, ki jih zakon, ki ureja osnovno šolo, določa za
javne osnovne šole,
imajo zaposlenih vsaj 80 % učiteljev oziroma vzgojiteljev, potrebnih za izvedbo
programa, ki je pridobil javno veljavnost, v skladu z zakonom in drugimi predpisi, za
polni delovni čas oziroma temu ustrezni obseg zaposlitev za krajši delovni čas od
polnega, in ima zagotovljene druge učitelje oziroma vzgojitelje, potrebne za izvedbo
programa, ki je pridobil javno veljavnost.

O izpolnjevanju pogojev iz prejšnjega odstavka odloči minister, pristojen za
šolstvo, v skladu z zakonom, ki ureja splošni upravni postopek. Pred odločitvijo o
izpolnjevanju pogoja iz četrte alineje prejšnjega odstavka pridobi minister mnenje
pristojnega javnega zavoda iz 28. člena tega zakona.
Zasebnim šolam, ki izpolnjujejo pogoje iz prvega odstavka tega člena in
izvajajo program osnovnošolskega izobraževanja, se za izvedbo programa zagotavlja
100 % sredstev, ki jih država oziroma lokalna skupnost zagotavlja za izvajanje
obveznega programa javne šole.
Zasebnim šolam, ki izvajajo program osnovnošolskega izobraževanja po
posebnih pedagoških načelih, za pridobitev sredstev iz državnega proračuna ni treba
izpolnjevati pogoja iz četrte alineje prvega odstavka tega člena.
Zasebnim šolam, ki izpolnjujejo pogoje iz prvega odstavka tega člena in
izvajajo izobraževalne programe iz prvega odstavka tega člena, razen programa
osnovnošolskega izobraževanja, se za izvedbo programa zagotavlja 85 % sredstev, ki
jih država oziroma lokalna skupnost zagotavlja za izvajanje programa javne šole.
Zasebnim šolam ne pripadajo sredstva za naložbe, investicijsko vzdrževanje
in opremo.
Zasebne šole lahko sodelujejo na natečajih za učila in učne pripomočke, ki
so namenjeni javnim šolam.
Zasebni šoli pripadajo sredstva iz državnega proračuna oziroma proračuna
lokalne skupnosti za šolsko leto, ki sledi letu, v katerem je pridobila pravico do
financiranja v skladu z drugim odstavkom tega člena.«.
8. člen
V 87. členu se za prvim odstavkom doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
»Zasebni šoli se lahko zmanjša financiranje iz 86. člena tega zakona, če bi
bilo zaradi obsega sredstev v državnem proračunu, namenjenega za izobraževanje,
ogroženo financiranje javne mreže.«.
Dosedanji drugi odstavek postane tretji odstavek.
9. člen
V 88. členu se za besedilom člena, ki postane prvi odstavek, doda nov drugi
odstavek, ki se glasi:
»Ne glede na prejšnji odstavek zasebne šole za del izobraževalnega
programa, ki se financira iz javnih sredstev, ne smejo zaračunavati šolnin.«.
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10. člen
90. člen se spremeni tako, da se glasi:
»90. člen
(pogodba o financiranju)
Obveznosti in letni obseg javnih sredstev za financiranje izvajanja
izobraževalnih programov zasebnih šol se podrobneje uredijo s pogodbo o
financiranju.«.
PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
11. člen
(podzakonski predpis)
Podzakonski predpis iz spremenjenega 20. člena zakona izda minister v
enem letu od uveljavitve tega zakona.
12. člen
(zasebne šole, ki izvajajo izobraževalni program)
Zasebnim šolam, ki izvajajo program osnovnošolskega izobraževanja, ki je
pridobil javno veljavnost pred uveljavitvijo tega zakona, se do konca šolanja zadnje
generacije, vpisane v šolskem letu 2019/2020, zagotavljajo dodatna sredstva za
financiranje do obsega sredstev, določenega na podlagi 86. člena Zakona o
organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno
prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 64/09 – popr., 65/09 – popr., 20/11, 40/12 – ZUJF,
57/12 – ZPCP-2D, 47/15, 46/16 in 49/16 – popr.). Šteje se, da zasebne šole iz
prejšnjega stavka v tem obdobju izpolnjujejo pogoje iz prvega odstavka spremenjenega
86. člena zakona.
Ne glede na spremenjeni 86. člen zakona se zasebne šole, ki jim je bila
dodeljena koncesija pred uveljavitvijo tega zakona, financirajo v skladu z veljavno
koncesijsko pogodbo.
Določbe tega člena se ne uporabljajo za podružnice zasebnih šol, ki so jih te
ustanovile po uveljavitvi tega zakona.
13. člen
(vpis v razvid)
Za zasebne šole iz prvega odstavka prejšnjega člena ministrstvo po uradni
dolžnosti izda odločbo iz drugega odstavka spremenjenega 86. člena zakona in jo
vpiše v razvid v treh mesecih od uveljavitve tega zakona.
14. člen
(začetek veljavnosti in uporabe zakona)
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike
Slovenije, uporabljati pa se začne 1. septembra 2019.

