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1 Pregled pristojnosti in nalog pokrajine po Zakonu o poklicnem in strokovnem 

izobraževanju /ZPSI-1/ 

  

1.1 Pravna podlaga 

 

tč. predpisi, ki so podlaga za sprejem predpisa določba pojasnilo 

     

1 Ustava Republike Slovenije /Ustava RS/ 

Uradni list RS, št. 33/91-I, 42/97 – UZS68, 66/00 – UZ80, 24/03 

– UZ3a, 47, 68, 69/04 – UZ14, 69/04 – UZ43, 69/04 – UZ50, 

68/06 – UZ121,140,143, 47/13 – UZ148, 47/13 – UZ90,97,99 in 

75/16 – UZ70a 

  

     

tč. predpis določba pojasnilo 

    

1.1 Zakon o poklicnem in strokovnem izobraževanju /ZPSI-1/ 

Uradni list RS, št. 79/06, 68/17, 46/19 

  

 

1.2 Pristojnosti in naloge pokrajinskega sveta po Zakonu o poklicnem in strokovnem 

izobraževanju /ZPSI-1/ 

   

tč. pristojnosti in naloge pokrajinskega sveta  določba pojasnilo 

    

1  Poda soglasje k sklepu o omejitvi vpisa v srednjo poklicno ali 

strokovno šolo. 

29. člen* 4 

2  V proračunu zagotovi sredstva za plačilo prispevkov za 

zavarovanje dijakov pri praktičnem pouku in pri praktičnem 

usposabljanju z delom za primer poškodbe pri delu in poklicne 

bolezni. 

58. člen* 5 

 
* Predlog sprememb in dopolnitev zakona. 

 

1.2.1 Akti pokrajinskega sveta po Zakonu o gimnazijah /ZGim/ 

   

tč. akti pokrajinskega sveta  določba pojasnilo 

    

1  Sklep o soglasju k omejitvi vpisa v začetni letnik srednje poklicne 29. člen* 4 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=1991-01-1409
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=1997-01-2341
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2000-01-3052
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2003-01-0899
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2004-01-3088
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2004-01-3090
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2004-01-3092
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2006-01-2951
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2013-01-1777
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2013-01-1779
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2016-01-3208
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oziroma strokovne šole. 

2  Proračun pokrajine. 58. člen* 5 

 
* Predlog sprememb in dopolnitev zakona. 

 

2 Ocena finančnih in drugih posledic izvajanja določil Zakona o poklicnem in strokovnem 

izobraževanju ZPSI-1/ 

 

Izvajanje določil Zakona o poklicnem in strokovnem izobraževanju /ZPSI-1/ ima finančne posledice za 

državni proračun v okviru prerazporeditve finančnih sredstev med državo in pokrajino v sorazmerju z 

decentraliziranimi pristojnostmi. 

 

Okvirna ocena sredstev za financiranje pristojnosti in nalog po določilih Zakona o poklicnem in 

strokovnem izobraževanju /ZPSI-1/ znaša … EUR.  

 

3 Uvodna pojasnila k pristojnostim in nalogam pokrajine s predlogom sprememb in 

dopolnitev Zakona o poklicnem in strokovnem izobraževanju /ZPSI-1/ 

 

1 Ustava RS v 57. členu (izobrazba in šolanje) določa, da je izobraževanje svobodno in da država 

ustvarja možnosti, da si državljani lahko pridobijo ustrezno izobrazbo. Osnovnošolsko izobraževanje 

je obvezno in se financira iz javnih sredstev. 

 

3.1 Poklicno in strokovno izobraževanje 

 

2 Zakon o poklicnem in strokovnem izobraževanju /ZPSI-1/ ureja izobraževanje za pridobitev 

nižje in srednje poklicne ter srednje strokovne izobrazbe (1. člen ZPSI-1). 

 

3.1.1 Razpis za vpis 

 

3 V skladu z določili 27. člena ZPSI-1 si mora šola k obsegu vpisa pridobiti soglasje ministra. Za vpis 

v začetni letnik rednega izobraževanja ministrstvo, pristojno za šolstvo, na predlog šol šest mesecev 

pred pričetkom šolskega leta na svoji spletni strani objavi skupen razpis prostih mest. Število prostih 

mest mora zagotavljati vpis za vse, ki imajo sklenjeno individualno učno pogodbo. Za vpis v izredno 

izobraževanje šola v skladu s soglasjem ministra najpozneje en mesec pred pričetkom šolskega leta 

na svoji spletni strani objavi razpis prostih mest. Ministrstvo, pristojno za šolstvo, soglasje objavi na 

svoji spletni strani. Podrobnejše določbe o razpisu in izvedbi vpisa ter o razpisu učnih mest določi 

minister. 

 

Predlog sprememb in dopolnitev Zakona o poklicnem in strokovnem izobraževanju /ZPSI-1/ 

 

27. člen Zakona o poklicnem in strokovnem izobraževanju /ZPSI-1/ se spremeni tako, da se glasi: 

'27. člen 

(razpis za vpis) 

Ministrstvo, pristojno za šolstvo objavi skupen razpis za vpis v začetni letnik in v poklicni tečaj 

vsako leto šest mesecev pred začetkom šolskega leta. Število prostih mest mora zagotavljati vpis za 

vse, ki imajo sklenjeno individualno učno pogodbo.  

Šola lahko objavi razpis prostih mest za izredno izobraževanje tudi v drugih rokih, kot je določen v 

prejšnjem odstavku. 

Podrobnejše določbe o razpisu in izvedbi vpisa ter o razpisu učnih mest določi minister.' 

 

4 Število dijakov, ki jih šola vpiše v začetni letnik, se lahko za posamezno šolsko leto omeji, če je 

število prijavljenih kandidatov bistveno večje, kot so kadrovske in prostorske zmogljivosti šole. 

Kandidata s posebnimi potrebami, ki se vključuje v izobraževanje v skladu z odločbo o usmeritvi, 

šola z omejitvijo vpisa sprejme, če izpolnjuje vse predpisane pogoje in v skladu s predpisanimi 

merili dosega najmanj 90 odstotkov točk, potrebnih za vpis. Šola si mora k sklepu o omejitvi vpisa 

pridobiti soglasje ministra (29. člen ZPSI-1). 

 

Predlog sprememb in dopolnitev Zakona o poklicnem in strokovnem izobraževanju ZPSI-1/ 

 

Drugi odstavek 29. člena Zakona o poklicnem in strokovnem izobraževanju /ZPSI-1/ se spremeni 

tako, da se glasi: 

'Šola si mora k sklepu o omejitvi vpisa pridobiti soglasje pokrajine.' 

 



IX/2/4 

 

Oktober 2019 3 

Z
P

S
I-

1
 

 

3.1.2 Dijaki srednjih šol 

 

5 V skladu z določili 58. člena ZPSI-1 imajo dijaki pri praktičnem pouku, praktičnem usposabljanju z 

delom ter na strokovnih ekskurzijah pravico do zdravstvenega zavarovanja kot učenci, v skladu z 

zakonom. Sredstva za plačilo prispevkov za zavarovanje dijakov pri praktičnem pouku in na 

praktičnem usposabljanju z delom za primer poškodbe na delu in poklicne bolezni zagotavlja 

ministrstvo, pristojno za šolstvo. 

 

Predlog sprememb in dopolnitev Zakona o poklicnem in strokovnem izobraževanju ZPSI-1/ 

 

Drugi odstavek 58. člena Zakona o poklicnem in strokovnem izobraževanju /ZPSI-1/ se spremeni 

tako, da se glasi: 

'Sredstva za plačilo prispevkov za zavarovanje dijakov pri praktičnem pouku in na praktičnem 

usposabljanju z delom za primer poškodbe na delu in poklicne bolezni zagotavlja pokrajina.' 

 

Ključne besede 

 

Lokalna samouprava, pokrajina, pokrajinski svet, pristojnosti, izobraževanje, poklicno in strokovno 

izobraževanje.  

 

 

Uporabljene kratice 

 

ZPSI-1 - Zakon o poklicnem in strokovnem izobraževanju ZPSI-1/ (Uradni list RS, št. 79/06, 

68/17, 46/19). 

    

Viri 

 

Ustava in zakoni 

 

Ustava Republike Slovenije /Ustava RS/ (Uradni list RS, št. 33/91-I, 42/97 – UZS68, 66/00 – UZ80, 

24/03 – UZ3a, 47, 68, 69/04 – UZ14, 69/04 – UZ43, 69/04 – UZ50, 68/06 – UZ121,140,143, 47/13 – 

UZ148, 47/13 – UZ90,97,99 in 75/16 – UZ70a).  

Zakon o poklicnem in strokovnem izobraževanju ZPSI-1/ (Uradni list RS, št. 79/06, 68/17, 46/19). 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=1991-01-1409
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=1997-01-2341
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2000-01-3052
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2003-01-0899
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2004-01-3088
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2004-01-3090
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2004-01-3092
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2006-01-2951
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2013-01-1777
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2013-01-1779
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2016-01-3208
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