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Številka: 009-02-2/2019/20
Ljubljana, 11. 10. 2019
Komisija za državno ureditev je na podlagi 20. člena Poslovnika Državnega sveta
(Uradni list RS, št. 70/08, 73/09, 101/10, 6/14 in 26/15), oblikovala naslednje
Poročilo
k Pobudi za sprejem dopolnitve Zahteve za oceno ustavnosti 48. člena Zakona
o osnovni šoli (Uradni list RS, št. 81/06 – uradno prečiščeno besedilo, 102/07,
107/10, 87/11, 40/12 – ZUJF, 63/13 in 46/16 – ZOFVI-L) in 11. člena Zakona o
posebnih pravicah italijanske in madžarske narodne skupnosti na področju
vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 35/01, 102/07 – ZOsn-F in 11/18)
Komisija Državnega sveta za državno ureditev (v nadaljevanju: komisija) je na 30.
seji 9. 10. 2019 obravnavala pobudo za dopolnitev Zahteve za oceno ustavnosti 48.
člena Zakona o osnovni šoli (Uradni list RS, št. 81/06 – uradno prečiščeno besedilo,
102/07, 107/10, 87/11, 40/12 – ZUJF, 63/13 in 46/16 – ZOFVI-L) in 11. člena Zakona
o posebnih pravicah italijanske in madžarske narodne skupnosti na področju vzgoje
in izobraževanja (Uradni list RS, št. 35/01, 102/07 – ZOsn-F in 11/18) (v
nadaljevanju: dopolnitev zahteve za oceno ustavnosti), ki jo je v obravnavo
Državnemu svetu predložil državni svetnik Marjan Maučec.
Komisija pobudo za dopolnitev zahteve za oceno ustavnosti podpira.
Predlagatelj Zahteve za oceno ustavnosti 48. člena Zakona o osnovni šoli in 11.
člena Zakona o posebnih pravicah italijanske in madžarske narodne skupnosti na
področju vzgoje in izobraževanja je na komisiji predstavil dopolnitev vložene zahteve
za oceno ustavnosti. Dopolnitev je potrebna, ker je Ustavno sodišče Državni svet
pozvalo naj odgovori na mnenji Vlade RS in Državnega zbora, ki sta se opredelili do
vložene zahteve Državnega sveta za oceno ustavnosti.
Predlagatelj je povedal, da Vlada RS in Državni zbor v svojih odgovorih trdita, da je
zahteva Državnega sveta neutemeljena, saj starši svojega otroka, če dovoli šola,
lahko vpišejo v slovensko šolo v drugem kraju, čeprav je šola v tem primeru lahko
oddaljena tudi 10 ali 15 kilometrov. Predlagatelj je izpostavil, da tako starši in otroci
postanejo drugorazredni državljani in nimajo enakih pravic kot drugi državljani v
Republiki Sloveniji. Odvzeti možnost izbire pa je ustavno sporno. Veliko težavo imajo
starši in predvsem otroci, ki se priselijo na dvojezično območje in pričnejo hoditi v
šolo v višje razrede osnovne šole ali celo v srednjo šolo. Ti otroci nimajo možnosti
kvalitetne vključitve v šolo, saj ne znajo madžarskega jezika. Predlagatelj je še

posebej poudaril, da v nobenem primeru ne gre za napad na dvojezično šolstvo,
ampak se sledi zagotavljanju enakopravnosti državljanov in možnosti izbire glede
vpisa v šolo.
Člani komisije so v razpravi ocenili, da gre za upravičeno in utemeljeno zahtevo in so
predlagan predlog dopolnitve zahteve za oceno ustavnosti soglasno podprli.
***
Za poročevalca na seji Državnega sveta je bil določen državni svetnik Marjan
Maučec.
Predsednik
Rajko Fajt, l. r.
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