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Državni svet Republike Slovenije je na 42. seji 7. 7. 2021, na podlagi druge alineje
prvega odstavka 97. člena Ustave Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 33/91-I,
42/97, 66/00, 24/03, 69/04, 68/06, 47/13, 75/16 in 92/21), sprejel naslednje
Mnenje
k Dopolnjenemu predlogu zakona o dopolnitvi Zakona o organizaciji in
financiranju vzgoje in izobraževanja (ZOFVI-L) - skrajšani postopek
Državni svet je obravnaval Dopolnjen predlog zakona o dopolnitvi Zakona o
organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (v nadaljevanju: dopolnjen predlog
zakona), ki ga je v prvotni različici v obravnavo Državnemu zboru predložila skupina
poslank in poslancev (prvopodpisani Danijel Krivec).
Državni svet podpira dopolnjen predlog zakona.
Državni svet ugotavlja, da je Komisija Državnega sveta za kulturo, znanost, šolstvo in
šport na 38. seji 8. 6. 2021 podprla predlog zakona in mnenje posredovala
pristojnemu Odboru Državnega zbora za izobraževanje, znanost, šport in mladino, ki
je na 20. redni seji 16. 6. 2021 pripravil dopolnjen predlog zakona.
Cilj predloga zakona oz. dopolnjenega predloga zakona je uresničitev ustavne
odločbe U-I-269/12 z dne 4. 12. 2014 v povezavi z ustavno odločbo U-I-110/16 z dne
12. 3. 2020 v zvezi z obsegom financiranja zasebnih šol, ki izvajajo javno veljavne
programe osnovnošolskega izobraževanja. 86. člen veljavnega zakona se dopolnjuje
tako, da se zasebni osnovni šoli za izvajanje obveznega dela javnoveljavnega
programa osnovnošolskega izobraževanja zagotovi enako sredstev, kot jih država
oz. lokalna skupnost zagotavlja za izvajanje obveznega programa v javnih šolah in
ohrani 85 % sredstev, ki jih država oz. lokalna skupnost zagotavlja za izvajanje
razširjenega programa javne osnovne šole. Finančne posledice predloga zakona so
ocenjena na 350 tisoč evrov letno.
Državni svet se je seznanil z mnenjem Vlade, ki je podprla predlog zakona. Vlada je
ocenila, da predlagana dopolnitev zakona predstavlja uresničitev navedenih ustavnih
določb.
Državni svet izpostavlja, da ustavni odločbi v svoji obrazložitvi ne omenjata načina
oz. obsega financiranja razširjenega programa javne osnovne šole, saj je to v
pristojnosti zakonodajalca. Državni svet tako ugotavlja, da se z aktualno zakonsko

novelo izenačuje financiranje obveznega javnoveljavnega osnovnošolskega
izobraževalnega programa v javnih in zasebnih šolah, razširjenemu programu v
zasebnih šolah pa zakonodajalec namenja 85% sredstev, ki jih država sicer
zagotavlja programu v javnem šolstvu. Državni svet ob tem izraža pomislek glede
načina obravnave predloga zakona, in sicer po skrajšanem postopku. Z dopolnitvijo
zakona se namreč spreminja koncept izobraževalnega sistema v Sloveniji, ki temelji
na javnem šolstvu, zasebno šolstvo pa je opredeljeno kot njegova dopolnitev oz.
možnost izbire – zakonska sprememba tako postavlja novo razmerje med javnim in
zasebnim šolstvom. Po drugi strani pa je seveda treba upoštevati tudi časovnico
začetka naslednjega šolskega leta. Državni svet dodatno opozarja, da je pomembno
vsem osnovnim šolah zagotoviti enake pogoje za delovanje oz. izvedbo
javnoveljavnih izobraževalnih programov in da bi se morali bolj posvetiti tudi
prizadevanju za povečanje proračunskega deleža za izobraževanje po vsej
izobraževalni vertikali.
Državni svet ugotavlja, da je Odbor Državnega zbora za izobraževanje, znanost,
šport in mladino sprejel amandmaje poslanskih skupin SDS, NSi in SMC k 1. in 3.
členu predloga zakona, ki sledijo pripombam Zakonodajno-pravne službe Državnega
zbora glede zagotovitve večje jasnosti in sistemske skladnosti zakonskega besedila.
***
Za poročevalca je bil določen državni svetnik Branimir Štrukelj.
***
Predlog mnenja Državnega sveta je pripravljen na podlagi Mnenja Komisije za
kulturo, znanost, šolstvo in šport ter na podlagi Poročila Odbora Državnega zbora za
izobraževanje, znanost, šport in mladino z dopolnjenim predlogom zakona.
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