
  
  

  
  

Plenarni prispevki

MINISTRSTVO ZA ŠOLSTVO IN ŠPORT

VSEBINSKA IZHODIŠ�A O SPREMEMBI
ZAKONA O ORGANIZACIJI IN 

FINANCIRANJU VZGOJE IN 
IZOBRAŽEVANJA

Umestitve IO v sistemski zakon

Letni posvet o izobraževanju odraslih, 
Maribor, 2010

MINISTRSTVO ZA ŠOLSTVO IN ŠPORT

RAZLOGI ZA PRIPRAVO PREDLOGA ZAKONA

• Spremembe na podro�ju vzgoje in izobraževanja 
(novele od leta 1996 dalje, sistemske rešitve v 
spremembah podro�ne zakonodaje)

• Spremenjeni kurikul v OŠ in SŠ, podro�ja in 
programi IO

• Spremembe v na�inu financiranja (SŠ, IO)
• Novi strateški dokumenti po letu 2000
• Trendi (ve�ja avtonomija in odgovornost šol in 

vrtcev ter organizacij za IO)
• Priprava nove bele knjige
• Nekoherenten sistem
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MINISTRSTVO ZA ŠOLSTVO IN ŠPORT

NOVOSTI PREDLOGA ZAKONA

• Pojmovnik
• Sestavine javno veljavnih programov-JVP 

(standardi znanja v OŠ in SŠ programih)
• Priprava, predlaganje v sprejem, sprejemanje, 

objava, pravica do izvajanja, posodabljanje, 
dolo�anje izvajalcev JVP (JVP in PJVP na 
podro�ju IO – izobrazba, certifikat)

• Sprejemanje in pridobitev javne veljavnosti za 
programe zasebnih šol, vrtcev in zasebnih DD

• Programi tujih šol

MINISTRSTVO ZA ŠOLSTVO IN ŠPORT

NOVOSTI PREDLOGA ZAKONA

• Sestava, vodenje in pristojnosti SS (št. �lanov, 
sindikat, zbornice, predst. šol, organizacij IO )

• Pogoji za opravljanje vzgoje in izobr. (razvid 
tujih vrtcev in šol), javna služba, javna mreža

• Ugotavljanje in zagotavljanje kakovosti 
(evalvacija na nacionalni ravni, samoevalvacija 
na nivoju šole in vrtca, nacionalni kazalniki, 
vprašanje nacionalne komisije za kakovost)

• Delovanje vrtcev in šol ter org. za IO (razvojni 
na�rt, letni delovni na�rt, hišni red, pravila)

• Enoviti JVIZ, enote in podružnice, šolski centri
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MINISTRSTVO ZA ŠOLSTVO IN ŠPORT

NOVOSTI PREDLOGA ZAKONA

• Pedagoško vodenje in poslovodenje (uprava v 
šolskih centrih)

• Podrobnejša ureditev imenovanja in razrešitve 
ravnatelja (novo soglasje ministra); dir. v IO ?

• Opredelitev vloge javnih zavodov za podporo in 
razvoj glede na cilj ustanovitve (razvojna 
funkcija, podpora in svetovanje strokovnim 
delavcem, podpora pedagoškemu vodenju, 
svetovanje pri poslovodenju, zastopanje v 
pravnih zadevah)

• Koncesijska dejavnost

MINISTRSTVO ZA ŠOLSTVO IN ŠPORT

NOVOSTI PREDLOGA ZAKONA

• Vzpostavitev centralne evidence udeležencev 
vzgoje in izobraževanja in zaposlenih
MŠŠ

Centralna 
evidenca 
udeležencev

Centralna 
evidenca 
zaposlenih

ŠOLA

Evidence šole 
na podlagi 
zakona (o 
vrtcih, OŠ, PSI, 
GIM, VSŠ) 

Evidenca 
zaposlenih

Izhodiš�a:
Šole polnijo centralno evidenco
Omogo�en prenos podatkov med CE in 
evidencami šole
Podatki iz CE za e-socialo in statistiko; 
agregati za MŠŠ.
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MINISTRSTVO ZA ŠOLSTVO IN ŠPORT

NOVOSTI PREDLOGA ZAKONA

• Financiranje JVIZ in zasebnih VIZ ter 
organizacij za IO

• Gospodarjenje z nepremi�ninami
• Delovna razmerja v povezavi z Zakonom o 

u�iteljih

MINISTRSTVO ZA ŠOLSTVO IN ŠPORT

DELOVNA SKUPINA

• Vodja delovne skupine:  mag. Vinko Logaj
• �lani: 

– Boris �ernilec 
– mag. Natalija Sajevec Plav�ak 
– dr. Andreja Barle Lakota 
– Vanja Mavri 
– Milena Bonelli 
– mag. Vera Gradišar 
– mag. Renata Zupanc Grom
– Ema Perme 
– Janez Kostanjevec
– Mira Smolej Mazovec 
– Ksenija Mavri� 


