Komisija za kulturo, znanost, šolstvo in šport
Številka: 061-08-5/2021/4
Ljubljana, 14. 1. 2022

P redlog
ZAPISNIK

12. izredne seje Komisije Državnega sveta za kulturo, znanost, šolstvo in šport, ki je
bila 27. 12. 2021 v sejni sobi 212/II, Šubičeva 4, Ljubljana.
Seja se je začela ob 10.00 in končala ob 13.30.
Prisotni:
 predsednik: Branimir Štrukelj
 podpredsednik: Bojan Režun
 člani: Dejan Crnek, Rajko Fajt, dr. Matjaž Gams, Tone Hrovat, Janoš Kern, dr. Branka
Kalenić Ramšak in mag. Miroslav Ribič.
Odsoten: Matjaž Švagan.
Ostala prisotna: Mojca Škrinjar (poslanka Državnega zbora).
Dnevni red:
1. Predlog odložilnega veta na Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o organizaciji
in financiranju vzgoje in izobraževanja (ZOFVI-N), EPA 2102-VIII
 Gradivo: sprejet zakon in predlog odložilnega veta Interesne skupine delojemalcev
AD 1)
Komisija je obravnavala Predlog odložilnega veta na Zakon o spremembah in dopolnitvah
Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (ZOFVI-N), ki ga je v
obravnavo Državnemu svetu predložila Interesna skupina delojemalcev.
Državni zbor je na 90. izredni seji 22. 12. 2021 sprejel Zakon o spremembah in
dopolnitvah Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (ZOFVI-N), EPA
2102-VIII, ki ga je v obravnavo Državnemu zboru po skrajšanem postopku predložila
skupina poslank Skupina poslank in poslancev s prvopodpisanim Danijelom Krivcem.
Komisija se je seznanila z obrazložitvijo odložilnega veta, v katerem predlagatelj
nasprotuje sprejetim spremembam glede sestave sveta vzgojno-izobraževalnega zavoda v
2. členu, s katerim se spreminja 46. člen veljavnega zakona, in sicer tako, da se v svetih
vrtcev in šol zmanjšuje število predstavnikov zaposlenih v vzgoji in izobraževanju, zlasti
strokovnega osebja, s 5 na 3.

V razpravi so članica in člani komisije soočili svoja stališča k sprejetemu zakonu in
predlogu odložilnega veta predvsem v zvezi z vlogo, pristojnostmi in odgovornostmi članov
sveta zavoda, predstavnikov zaposlenih, staršev in ustanovitelja, pri čemer so izpostavili
pomen strokovnega pristopa pri imenovanju ravnatelja, hkrati poslovodnega organa in
pedagoškega vodje, ter pomen vpliva predstavnikov zaposlenih, zlasti pedagoškega
osebja, na upravljanje vzgojno-izobraževalnega zavoda, zaradi katerih slovenski vrtci in
šole po kakovosti pomembno presegajo evropsko povprečje. V razpravi je bilo zato
izpostavljeno ključno vprašanje, zakaj bi torej spreminjali model upravljanja vzgojnoizobraževalnih zavodov, če je ta kakovosten in uspešen. V razpravi so člani komisije
opozorili še na nesprejemljivost načina sprejemanja tako pomembnega sistemskega
zakona v Državnem zboru, v skrajšanem postopku in na izredni seji, brez analize in
evalvacije dosedanjega delovanja svetov vzgojno-izobraževalnih zavodov.
V razpravi so sodelovali državni svetniki in člani komisije dr. Matjaž Gams, Rajko Fajt,
Tone Hrovat, Dejan Crnek, Bojan Režun in Branimir Štrukelj.
Komisija je sprejela (4 ZA, 3 PROTI) naslednji s k l e p:
 Komisija podpira predlog odložilnega veta.
Za poročevalca je bil določen podpredsednik komisije Bojan Režun.

Sekretarka
mag. Damijana Zelnik, l.r.

Predsednik
Branimir Štrukelj, l.r.
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