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Številka: 60310-1/2019/13
Ljubljana, 13. februar 2019
EVA  

GENERALNI SEKRETARIAT VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE
Gp.gs@gov.si

ZADEVA: Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o ustanovitvi Zavoda Republike 
Slovenije za šolstvo – predlog za obravnavo 

1. Predlog sklepov vlade:
Na podlagi 3. in 8. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 8/96, 36/00 – ZPDZC in 127/06
– ZJZP), 21. 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) in 12. člena 
Uredbe o načinih in pogojih za zagotavljanje pravic osebam z mednarodno zaščito (Uradni list RS, 
št. 72/17), je Vlada Republike Slovenije dne …………. sprejela

S K L E P

o spremembah in dopolnitvah Sklepa o ustanovitvi Zavoda Republike Slovenije za šolstvo

Stojan TRAMTE
GENERALNI SEKRETAR

Sklep prejmejo:
- Zavod Republike Slovenije za šolstvo,
- Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport,
- Ministrstvo za finance,
- Služba Vlade Republike Slovenije za zakonodajo,
- Urad Vlade Republike Slovenije za oskrbo in integracijo migrantov,
- Generalni sekretariat Vlade Republike Slovenije.

2. Predlog za obravnavo predloga zakona po nujnem ali skrajšanem postopku v državnem 
zboru z obrazložitvijo razlogov:
/
3.a Osebe, odgovorne za strokovno pripravo in usklajenost gradiva:
dr. Jernej Pikalo, minister
Martina Vuk, državna sekretarka

3.b Zunanji strokovnjaki, ki so sodelovali pri pripravi dela ali celotnega gradiva:
/
4. Predstavniki vlade, ki bodo sodelovali pri delu državnega zbora:



/

5. Kratek povzetek gradiva:
/
6. Presoja posledic za:

a) javnofinančna sredstva nad 40.000 EUR v tekočem in 
naslednjih treh letih NE

b) usklajenost slovenskega pravnega reda s pravnim redom 
Evropske unije NE

c) administrativne posledice NE
č) gospodarstvo, zlasti mala  in  s redn ja  pod je t ja  te r  

konkurenčnost podjetij NE

d) okolje, vključno s prostorskimi in varstvenimi vidiki NE
e) socialno področje NE
f) dokumente razvojnega načrtovanja:

 nacionalne dokumente razvojnega načrtovanja
 razvojne politike na ravni programov po strukturi 

razvojne klasifikacije programskega proračuna
 r a z v o j n e  d o k u m e n t e  E v r o p s k e  u n i j e  i n  

mednarodnih organizacij

NE

7.a Predstavitev ocene finančnih posledic nad 40.000 EUR:
(Samo če izberete DA pod točko 6.a.)



I. Ocena finančnih posledic, ki niso načrtovane v sprejetem proračunu
Tekoče leto (t) t + 1 t + 2 t + 3

Predvideno povečanje (+) ali
zmanjšanje (–) prihodkov 
državnega proračuna 
Predvideno povečanje (+) ali 
zmanjšanje (–) prihodkov 
občinskih proračunov 
Predvideno povečanje (+) ali 
zmanjšanje (–) odhodkov 
državnega proračuna 
Predvideno povečanje (+) ali 
zmanjšanje (–) odhodkov 
občinskih proračunov
Predvideno povečanje (+) ali 
zmanjšanje (–) obveznosti za 
druga javnofinančna sredstva

II. Finančne posledice za državni proračun

II.a Pravice porabe za izvedbo predlaganih rešitev so zagotovljene:

Ime proračunskega 
uporabnika 

Šifra in naziv 
ukrepa, projekta

Šifra in naziv 
proračunske 

postavke

Znesek za 
tekoče leto (t) Znesek za t + 1

SKUPAJ
II.b Manjkajoče pravice porabe bodo zagotovljene s prerazporeditvijo:

Ime proračunskega 
uporabnika 

Šifra in naziv 
ukrepa, projekta

Šifra in naziv 
proračunske 

postavke 

Znesek za 
tekoče leto (t) Znesek za t + 1 

SKUPAJ
II.c Načrtovana nadomestitev zmanjšanih prihodkov in povečanih odhodkov proračuna:

Novi prihodki Znesek za tekoče leto (t) Znesek za t + 1

SKUPAJ
7.b Predstavitev ocene finančnih posledic pod 40.000 EUR:
/

8. Predstavitev sodelovanja z združenji občin:
Vsebina predloženega gradiva (predpisa) vpliva na:
− pristojnosti občin, NE
− delovanje občin, NE
− financiranje občin. NE

Gradivo (predpis) je bilo poslano v mnenje: 
 Skupnosti občin Slovenije SOS: NE
 Združenju občin Slovenije ZOS: NE
 Združenju mestnih občin Slovenije ZMOS: NE

9. Predstavitev sodelovanja javnosti:
Gradivo je bilo predhodno objavljeno na spletni strani predlagatelja: NE



Javnost v skladu s sedmim odstavkom 9. člena Poslovnika Vlade RS ni bila povabljena k sodelovanju.

10. Pri pripravi gradiva so bile upoštevane zahteve iz Resolucije o 
normativni dejavnosti: DA

11. Gradivo je uvrščeno v delovni program vlade: NE

        dr. Jernej Pikalo
             MINISTER



PREDLOG SKLEPA VLADE

Številka:
Datum:

                                                                                          
Na podlagi 3. in 8. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 8/96, 36/00 – ZPDZC in 
127/06 – ZJZP), 21. 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, 
11/18) in 12. člena Uredbe o načinih in pogojih za zagotavljanje pravic osebam z mednarodno 
zaščito (Uradni list RS, št. 72/17), je Vlada Republike Slovenije dne …………. sprejela

S K L E P

o spremembah in dopolnitvah Sklepa o ustanovitvi Zavoda Republike
Slovenije za šolstvo

1. člen

V Sklepu o ustanovitvi Zavoda Republike Slovenije za šolstvo (št. 021-04/95-6/1-8 z dne 6. 7. 
1995, št. 024-13/2000-1 z dne 19. 10. 2000, št. 024-13/2002-2 z dne 6. 11. 2000, št. 024-
13/2001 z dne 26. 7. 2001, št. 024-13/2001-4 z dne 30. 1. 2003,  št. 024-13/2001-7 z dne 18. 
11. 2003, št. 01403-44/2005/5 z dne 22. 11. 2005, št. 01403-3/2007/6 z dne 23. 1. 2007, št. 
01403-168/2009/5 z dne 5. 1. 2010 in št. 01403-25/2016/4 z dne 28. 7. 2016), se v 2. členu za 
trinajsto alinejo dodata novi štirinajsta in petnajsta alineja, ki se glasita:

»- organizira in izvede preizkus znanja za osebe z mednarodno zaščito za vključitev v 
srednješolsko izobraževanje, v primerih, ko osebe s priznano mednarodno zaščito 
formalne izobrazbe ne morejo dokazati z dokumenti,
- opravlja razvojno in svetovalno delo ter drugo strokovno podporo na področju vzgoje 
in izobraževanja pripadnikov italijanske in madžarske narodne skupnosti ter z notranjo 
organizacijo zagotovi delovanje posebne strokovne službe za šolstvo narodnih 
skupnosti, ki deluje na območjih občin, v katerih živi italijanska oziroma madžarska 
narodna skupnost in v okviru katere zagotoviti tudi delavce iz vrst narodnih skupnosti,«

Dosedanja štirinajsta alineja postane šestnajsta alineja.

2. člen

4. člen se spremeni tako, da se glasi:

»Za opravljanje nalog s področja svetovanja, izobraževanja in usposabljanja strokovnih 
delavcev ter izvajanja drugih del in nalog se v zavodu organizirajo organizacijske enote zavoda.

Sklep prejmejo:



Pristojnosti in odgovornosti organizacijskih enot se natančno opredelijo v statutu zavoda.«

3. člen

Ta sklep začne veljati naslednji dan po sprejetju.

       Vlada Republike Slovenije
                                                                 Stojan TRAMTE
                                                       GENERALNI SEKRETAR

Prejmejo:
- Zavod Republike Slovenije za šolstvo,
- Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport,
- Ministrstvo za finance,
- Služba Vlade Republike Slovenije za zakonodajo,
- Urad Vlade Republike Slovenije za oskrbo in integracijo migrantov,
- Generalni sekretariat Vlade Republike Slovenije.



OBRAZLOŽITEV: 

Predlagane spremembe in dopolnitve Sklepa o ustanovitvi Zavoda RS za šolstvo so potrebne 
zaradi izvedbe določb:

- Uredbe o načinih in pogojih za zagotavljanje pravic osebam z mednarodno zaščito (Uradni list 
RS, št. 72/17, v nadaljevanju: uredba) in Pravilnika o preizkusu znanja za osebe z mednarodno 
zaščito brez dokazil o izobrazbi (Uradni list RS, št. 49/18, v nadaljevanju: pravilnik) ter

- zadnje novele Zakona o posebnih pravicah italijanske in madžarske narodne skupnosti na 
področju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 11/18, v nadaljevanju: ZPIMVI). 

Uredba v 12. členu določa, da se lahko oseba z mednarodno zaščito, ki formalne izobrazbe ne 
more dokazati z dokumenti, vpiše v začetni letnik programov nižjega in srednjega poklicnega 
izobraževanja, srednjega strokovnega izobraževanja in splošnega izobraževanja na podlagi 
potrdila o uspešno opravljenem preizkusu znanja, ki ga izda Zavod Republike Slovenije za 
šolstvo. Glede na navedeno je potrebno dopolniti tudi naloge zavoda v ustanovitvenem aktu. V 
nadaljevanju (13. - 20. člen) uredba preizkus znanja, ki ga izvaja zavod, tudi podrobneje ureja.
Na podlagi drugega odstavka 13. člena in tretjega odstavka 16. člena uredbe pa so 
podrobnejša vsebina, organizacija in merila za vrednotenje preizkusa znanja, ki ga za vključitev 
v srednješolsko izobraževanje opravijo osebe z mednarodno zaščito, ki svoje formalne 
izobrazbe ne morejo dokazati z dokumenti, določena še s pravilnikom.

ZPIMVI v 21. členu določa, da razvojno in svetovalno delo ter drugo strokovno podporo na 
področju vzgoje in izobraževanja pripadnikov italijanske in madžarske narodne skupnosti 
opravlja pristojni javni zavod za splošno izobraževanje (v nadaljnjem besedilu: zavod), v okviru 
katerega se z notranjo organizacijo zagotovi delovanje posebne strokovne službe za šolstvo 
narodnih skupnosti. Na novo tudi opredeljuje naloge zavoda s tem v zvezi, v prehodni določbi 
novele pa določa, da se akt o ustanovitvi Zavoda Republike Slovenije za šolstvo uskladi s tem
zakonom do začetka njegove uporabe (1. 9. 2018), in da Zavod uskladi svoje akte s tem 
zakonom v šestih mesecih od začetka njegove uporabe.
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