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EPA 634-VIII

Državni svet Republike Slovenije

Zadeva: Amandma k Predlogu odložilnega veta na Zakon o spremembah in
dopolnitvah Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in
izobraževanja (ZOFVI-L), EPA 634-VIII.
Na podlagi 72. člena Poslovnika Državnega sveta (Uradni list RS, št. 70/08, 73/09,
101/10, 6/14 in 26/15) k Predlogu odložilnega veta na Zakon o spremembah in
dopolnitvah Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (ZOFVI-L),
EPA 634-VIII vlagam naslednji
AM ANDM A:
V obrazložitvi predloga odložilnega veta se za enajstim odstavkom doda besedilo, ki
se glasi:
»ZOFVI-L ne pomeni le sprememb na področju osnovnih šol in vrtcev - kar se želi
prikazati širši javnosti, pač pa, v obliki, kot je zapisano, za celotno vertikalo, torej od
vrtcev, osnovnih, srednjih šol vse do višjih strokovnih šol.
Predlog zakona je do zadnje verzije potrjene s strani Državnega zbora, dne 10. 7.
2019, ko le tega ni več zaslediti, vseboval naslednjo dikcijo:
»10. člen
(zasebne šole, ki izvajajo program)
Zasebne šole, ki izvajajo program, ki je pridobil javno veljavnost pred uveljavitvijo
tega zakona, izpolnjujejo merila in pogoje iz novega 16. a člena in prvega odstavka
spremenjenega 86. člena zakona.«
ZOFVI-L dejansko razlikuje med programi, ki so javno veljavni in programi, ki so
pridobili javno veljavnost. Ravno zaradi tega razlikovanja, bodo lahko po novem
zasebne šole in vrtci izvajali le program, ki je pridobil javno veljavnost (torej zasebni
sebi lasten program, ki so ga razvili sami in ga je potrdil pristojni strokovni svet).
Javno veljavne programe pa bodo lahko izvajale le še javne šole in zasebne šole s
koncesijo.
Predlagatelj predloga zakona pojasnjuje, da lahko javnoveljavne programe izvajajo le
javni vrtci in šole, zasebni vrtci in šole pa le v primeru, če jim je podeljena koncesija).

Pod izraz šole se štejejo vse šole: osnovne, srednje in višje šole. S tem se
ukinja zasebnike, ki v večini niso koncesionirani, niti niso sofinancirani s strani
države, kar je povsem nerazumljivo.
Ukinja tudi zasebne srednje šole (gimnazije in srednje šole, kakor tudi srednje šole
za "izobraževanje odraslih" oz. izredno izobraževanje), ki izvajajo javnoveljavne
programe. Potrebno je poudariti, da se s predlaganim zakonom ne ukinja šol z
"verskim ozadjem/načeli/doktrino" (le ti izvajajo zaradi specifik verskih vsebin sebi
lasten program, ki je pridobil javno veljavnost), temveč zasebnike, ki so s svojim
lastnim vložkom soustvarjali današnjo podobo pluralnega šolskega sistema.
Dejansko zakon ukinja tudi zasebne višje šole na način, kot so postavljene do sedaj,
namreč zasebnim šolam ne bo več omogočeno izvajanje javno veljavnih programov
od 1. 9. 2019 dalje. To pomeni, da bodo vse zasebne višje strokovne šole, ki so
soustvarjale/gradile višješolski prostor od začetka višjih šol, kot jih poznamo danes
(tudi z aktivno vlogo pri pisanju in sprejemanju javnoveljavni višješolskih programov)
primorane v zapiranje, saj ne bodo smele izvajati javnoveljavnih programov, ki jih
izvajajo že 20 let.«
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