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V prvi polovici januarja letos je začelo teči že tretje leto, odkar Državni zbor (v nadaljevanju 

DZ; beri: vlada) zamuja z odpravo protiustavnosti (oziroma četrto, če štejemo še enoletni rok 

od objave v Uradnem listu), ki mu jo je glede javno veljavnih programov osnovnošolskega 

izobraževanja naložilo Ustavno sodišče (v nadaljevanju US).1 Bralec se bo takoj spomnil, da gre 

za tisti eklatantni primer, ko so vsi poslanci trenutne koalicije (z nekaj pomočniki) glasovali za 

sprejetje predloga za začetek postopka za dopolnitev 57. člena Ustave,2 ki je omogočal, da bi 

se obvezno osnovnošolsko izobraževanje v zasebnih šolah lahko! (lahko pa tudi ne) sofinanciralo 

iz javnih sredstev, pod pogoji in na način, kot bi določal zakon,3 s tem pa bi že ugotovljeno 

protiustavnost nadomestili z drugo, a to tako, da bi spremenili kar Ustavo samo. In prav tak 

postopek spreminjanja Ustave bi bil, kot so zapisali ustavni pravniki, moralno zavržen.4 

Prav presenetljivo, da ne rečemo razumsko in z veliko mero čuta za demokracijo, nas je pred 

blamažo, tudi mednarodno, če bi res prišlo do spremembe Ustave na plečih otrok in njihovih staršev, 

rešil Madžar, poslanec madžarske narodne skupnosti v DZ László Göncz, ki je kot član ustavne 

komisije DZnapovedal, da bo v komisiji glasoval proti takšnemu manevru,5 s tem pa se je drastičen 

in skrajno sprevržen načrt parlamentarne večine6 sesul v prah. Lahko bi rekli, da ji je sosed prisolil 

klofuto, ki si jo je zaslužila. Na koncu do glasovanja v ustavni komisiji DZ sploh ni prišlo, saj je bilo 

znano, da zadostne (zahtevane dvotretjinske) podpore ne bo. Zadeva se tukaj ni končala, ampak je 

že tako razglašena vladna koalicija nato želela s predlagano novelo zakona doseči sporno uveljavitev. 

Koalicijske stranke so vložile vsaka svoj predlog, ki pa nobeden ni dobil podpore v parlamentu in je 

v preostanku mandata te vlade očitno ne bo. Ob tem se seveda pojavi vprašanje, zakaj vlada ni 

sposobna uresničiti odločbe US, ko pa je ministrica za šolstvo že pred dobrima dvema letoma 

zatrdila, da ne gre za pomanjkanje želje, ampak da se izhodišča za to uresničitev pripravljajo v 

okviru delovnih skupin in strokovnih podlag.7 Ker so bile najbrž preslabe, niso obrodile sadov. Tudi 

predsedniku vlade, ki je ob obisku Osnovne šole (v nadaljevanju OŠ) Alojzija Šuštarja vehementno 

zatrdil, da se bo protiustavnost odpravila, ni uspelo.8 

Sporni drugi odstavek 86. člena ZOFVI in kršitev Ustave 

Poglejmo še enkrat samo vsebino odločbe US, ki je pred tem pobudo za oceno ustavnosti sprejelo v 

obravnavo. Odločba se nanaša na sporni drugi odstavek 86. člena Zakona o organizaciji in 

financiranju vzgoje in izobraževanja (ZOFVI)9 v povezavi s kršenjem drugega odstavka 57. člena 

Ustave. 

Pobudniki (starši šoloobveznih otrok in Zavod sv. Stanislava) so se obrnili na US in zatrjevali kršitev 

Ustave, saj naj bi bilo 85-odstotno državno financiranje javno veljavnega programa osnovnošolskega 

izobraževanja v zasebnih OŠ neustavno glede na 100-odstotno financiranje istega programa v javnih 
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OŠ. Vlada se je v postopku odločanja strinjala s pobudniki, svojo odločitev pa je podkrepila tudi z 

mislijo, da 

"omejevanje financiranja zasebnega šolstva služi protiustavnemu 
zagotavljanju monopola javnega šolstva" 

in da 

"namen javnega financiranja ni v zagotavljanju obstoja javne šole, ampak 
v zagotavljanju brezplačnega dostopa do izobraževanja in svobodne 
izbire izobraževanja (4. točka odločbe US)". 

DZ se je zdelo sporno dejstvo, da javno veljavni izobraževalni programi zasebnih šol vključujejo 

vsebine (na primer verske ali filozofske), ki jih javno veljavni programi javnih šol ne. Za DZ je to 

razumen razlog za različno financiranje. 

Člen 57 Ustave vsebuje tri odstavke, ki se nanašajo na izobrazbo in šolanje. Medtem ko sta prvi in 

tretji odstavek splošne narave (izobraževanje je svobodno, država pa mora ustvarjati možnosti za 

pridobitev ustrezne izobrazbe), pa je drugi odstavek zelo konkreten in posega v pravico do 

izobraževanja s tem, da določa, da je osnovnošolsko izobraževanje obvezno in se financira iz javnih 

sredstev. US je sledilo DZ (in judikaturi ESČP) v tem, da pravica do svobodnega izobraževanja ne 

vključuje tudi finančne obveznosti države do bodisi javnih bodisi zasebnih izobraževalnih institucij, 

saj je tovrstno financiranje v polju proste presoje zakonodajalca, vendar pa, kar je pomembno, 

glede obveznega osnovnošolskega izobraževanja ni tako (11. točka odločbe US). 

Obvezni in razširjeni izobraževalni program - del obveznega 
osnovnošolskega izobraževanja 

Drugi odstavek 57. člena Ustave določa, da je osnovnošolsko izobraževanje obvezno in da se financira 

iz javnih sredstev. Na ta način slovenska Ustava sledi prvemu odstavku 26. člena Splošne deklaracije 

človekovih pravic.10 Ker ima koristi od obvezne osnovne izobrazbe poleg učenca tudi javnost ali 

družba, je njeno financiranje določeno z Ustavo. Takšno izobraževanje je brezplačno, pa naj poteka 

v javni ali zasebni ustanovi (20. točka odločbe US). US je ugotovilo, da gre v primeru, ko država 

zagotavlja brezplačno obiskovanje javno veljavnega obveznega programa izobraževanja le v javnih 

šolah, ne pa tudi v zasebnih, ki prav tako izvajajo tak program, za ustavno nedopustno omejevanje 

pravice učencev iz drugega odstavka 57. člena Ustave (23. in 29. točka odločbe US). 

US je svojo odločitev o brezplačnem šolanju otrok v OŠ (javnih in zasebnih) oprlo na (obvezni) javno 

veljavni program, čeprav v izrek odločbe besede "obvezni" ni zapisalo. Smiselnost takšne formulacije 

je vsekakor možno iskati v tem, da je US z obveznim osnovnošolskim izobraževanjem povezalo tako 

zakonsko obvezni javno veljavni program kot tudi razširjeni, ki je pri mnogih učencih nujen za 

izpolnitev obveznega programa in torej za zaključek osnovnošolskega izobraževanja (tretji 

odstavek 3. člena Zakona o osnovni šoli (ZOsn)).11 Implicitno in logično je torej mogoče tozadevno 

odločitev US razumeti tako, da obvezno osnovnošolsko izobraževanje vključuje obvezni in razširjeni 

javno veljavni program, saj v nasprotnem primeru lahko govorimo o obveznem osnovnošolskem 

izobraževanju, ki je brezplačno, a je kot takšno samo sebi namen, ravno iz razloga, ker se vsi ne 

morejo (uspešno) vključiti vanj (brez na primer dopolnilnega pouka). V primeru izobraževanja v 

https://www.pravnapraksa.si/LITE/Branje.aspx?SOPI=L010Y2018V7-8P20-22N1&readingmode=on#op_0010
https://www.pravnapraksa.si/LITE/Branje.aspx?SOPI=L010Y2018V7-8P20-22N1&readingmode=on#op_0011


zasebnih šolah, v katerih je financiranje obveznega in razširjenega javno veljavnega programa 

drugače urejeno, pa je tak način tudi diskriminatoren. 

Obvezni program osnovnošolskega izobraževanja določa 15. člen ZOsn, zajema pa obvezne in izbirne 

predmete ter ure oddelčne skupnosti. Njegovi 16., 17. in 19. člen ta program podrobneje 

opredeljujejo, 19.a člen pa govori še o dnevih dejavnosti, ki so tudi del obveznega programa OŠ. 

39.a člen ZOsn v tej povezavi govori še o šoli v naravi. ZOsn nato v 20. členu govori o razširjenem 

programu, v katerega se otroci vključujejo prostovoljno, obsega pa podaljšano bivanje, jutranje 

varstvo, dodatni pouk, dopolnilni pouk, interesne dejavnosti in pouk neobveznih izbirnih predmetov. 

Vse našteto (in še mnogo več) se v javnih šolah 100-odstotno financira iz sredstev državnega 

proračuna (81. člen ZOFVI). V zasebnih šolah pa ni tako. Za slednje pogoje financiranja ureja, od 

odločitve US dalje že tretje leto, protiustavni 86. člen ZOFVI (protiustaven je njegov prvi stavek 

drugega odstavka). Ta v prvem odstavku določa, da zasebnim šolam, ki izvajajo javno veljavne 

programe osnovnošolskega izobraževanja, pripadajo sredstva iz državnega proračuna oziroma 

proračuna lokalne skupnosti, v drugem odstavku pa določa še sporno višino teh sredstev: 85 odstotkov 

sredstev za izvedbo programa, 

"ki jih država oziroma lokalna skupnost zagotavlja za izvajanje programa 
javne šole". 

Člen 86 ne govori o obveznem in razširjenem programu obveznega izobraževanja, ampak le o 

njegovih javno veljavnih programih, med katere pa tako obvezni kot razširjeni del tudi spadata. 

Javno veljavni programi so med drugimi izobraževalni programi (prva alineja prvega odstavka 9. 

člena ZOFVI), ki jih za javne šole sprejme minister za šolstvo (prvi odstavek 15. člena ZOFVI), pri 

zasebnih šolah pa izobraževalni program pridobi javno veljavnost, 

"ko pristojni strokovni svet ugotovi, da je program v skladu s cilji sistema 
vzgoje in izobraževanja v Republiki Sloveniji [...] in da zagotavlja 
enakovreden izobrazbeni standard" 

(drugi odstavek 17. člena ZOFVI). 

Razširjeni program s partikularnimi interesi 

US v obravnavani odločbi v zadevi št. U-I-269/12 razširjenega programa obveznega osnovnošolskega 

izobraževanja, kot ga določa ZOsn, ni omenilo, kar je iz že izpostavljenega logičnega razumevanja 

lahko povsem pravilno, je pa trikrat uporabilo izraz razširjeni (izobraževalni) program v povsem 

drugačni konotaciji. Da je imelo v mislih drugačen razširjeni program, kot ga sicer opredeljuje ZOsn, 

je nedvoumno jasno iz tega, da je v 25. točki odločitve zapisalo, da se 

"[v]sebinske razlike v načelih, po katerih delujejo zasebne oziroma javne 
šole kot institucije, [...] pokažejo šele v razširjenih izobraževalnih 
programih, ki se ne financirajo iz javnih sredstev in zato niso predmet te 
pobude". 

V isti točki je tak program omenilo še enkrat, rekoč: 

"Pravica do brezplačnega obiskovanja obveznega javno veljavnega 
programa osnovnošolskega izobraževanja od države namreč ne zahteva, 
naj financira tudi izvajanje nadstandardnih ali razširjenih programov, s 



katerimi zasebne šole zasledujejo svoje partikularne interese (14. točka 
obrazložitve odločbe v zadevi št. U-I-68/98)." 

Poseben razširjeni program pa se nato pojavi še v 26. točki: 

"[V]erouk (kateheza) ne sodi v sklop obveznega programa, temveč v 
sklop razširjenega programa, ki ni predmet pogodbe o sofinanciranju 
[...]." 

Iz vsega tega vidimo, da je US zelo jasno povedalo, v čem se poseben razširjeni program razlikuje 

od tistega razširjenega programa, ki se financira iz javnih sredstev: 

 

a) prva navedba US glede posebnega razširjenega programa vsebuje dve določili: vsebinske razlike v 

načelih delovanja šole in nefinanciranje; 

 

b) v drugi navedbi je poseben razširjeni program razložen s tremi določili: ponovno je opredeljen 

kot tisti, ki ga država ne financira, imenovan je tudi nadstandardni, z njim pa zasebne šole 

zasledujejo partikularne interese; 

 

c) tretja navedba ima dve določili: razširjeni program ni predmet pogodbe o financiranju, vanj pa 

sodi verouk oziroma kateheza.12 

Ta razčlenitev skoraj ne potrebuje razlage, koristna pa je lahko skromna poglobitev vanjo. Pobudniki 

niso zahtevali spremembe oziroma zatrjevali neustavnosti zato, ker bi menili, da bi se iz državnih 

sredstev moral financirati tisti program zasebnih šol, s katerim uresničujejo svoje poslanstvo in se v 

nekem smislu razlikuje od tistega, ki ga izvaja javna šola. Takšno (zavestno) posplošeno mišljenje 

zagovarjajo tisti člani zakonodajnega telesa in drugi, ki ne sprejemajo dejstva, da je pluralnost 

šolskega sistema obogatitev za družbo,13 z njim pa se otrokom in staršem (vsaj delno) zagotavlja 

tista pravica, ki je naravna, temeljna, neodtujljiva in pravno določljiva - namreč pravica, da otroke 

vzgajajo in izobražujejo v skladu z lastnim verskim in filozofskim prepričanjem (tretji odstavek 26. 

člena Splošne deklaracije človekovih pravic, 2. člen Protokola št. 1 k Evropski konvenciji o varstvu 

človekovih pravic in temeljnih svoboščin, 41. člen slovenske Ustave). V burnih razpravah v DZ, ko je 

želel del politike na protiustaven način spremeniti Ustavo samo zato, da bi zasebne OŠ ob izvajanju 

obveznega javno veljavnega izobraževanja še naprej ostajale v neustavnem položaju oziroma bi se 

glede na nekatere kasnejše poskuse ta protiustavnost še poglobila, smo slišali vprašanja, kateri so 

tisti partikularni interesi, tiste posebnosti, tisto več, ki ga ponujajo zasebne šole. Ni povsem jasno, 

ali so bila ta vprašanja izzivalne narave ali pa so res kazala na slabo poznavanje delovanja (zasebnih) 

šol posameznikov. Če odpremo spletno stran zasebne OŠ Alojzija Šuštarja, lahko preberemo, da so 

posebni predmeti, ki jih ponuja ta šola in ki sodijo v poseben razširjeni program, ki se ne financira 

iz javnih sredstev - in nihče ne zahteva, da bi se - na primer spoznavanje vere, klasična kultura in 

latinščina.14 Poleg tega se učenci nekajkrat na leto udeležijo maše, praznujejo advent, post in druge 

cerkvene praznike. Vse to seveda ne spada v obvezno osnovno izobrazbo, jo pa dopolnjuje in dela 

zasebno šolo drugačno od javne. Dejstvo, da se zasebne šole razlikujejo od javnih, je menda tudi 

njihov namen, sicer jih ne bi potrebovali.15 Nekaj povsem normalnega je, da v takšni šoli na stenah 

v učilnicah in po hodnikih visi križ ali razpelo,16 saj želi šola tudi na ta način pokazati, da deluje v 

duhu krščanskega prepričanja. Otroci iz krščanskih družin, ki gledajo križ v svojih domovih, se v 

takšni šoli počutijo sprejete in prijetno, vere jim ni treba skrivati. To, kar živijo doma, se nadaljuje 
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v šoli. In zakaj bi to omejevali? Nekatere naj bi motilo, da slovenščino v teh šolah poučuje redovnica 

v redovni obleki, da je na primer v času izvajanja javnega programa matematike na steni križ. Vendar 

otroci ta simbol gledajo tudi doma, v svoji sobi, ko se iz javnih učbenikov učijo matematiko, v dnevni 

sobi med tem, ko gledajo javno televizijo (če niso že preklopili na zasebno). V Sloveniji, pa tudi 

drugje (ne pa povsod), morajo starši, ki želijo, da se njihovi otroci izobražujejo v duhu domačega 

verskega prepričanja, to "storitev" doplačati. 

Da pa morajo doplačevati tudi na primer poučevanje osnovnih predmetov, 
podaljšano bivanje in dopolnilni pouk samo zato, ker se vse to ne odvija v javni 
šoli, pa je, kot je ugotovilo US, protiustavno. 

Sklep 

Delež otrok, ki v Sloveniji obiskujejo državno sofinancirane zasebne šole, je krepko pod evropskim 

povprečjem.17 Z ideološko podprtimi izjavami v slovenski javnosti, da zasebne šole ogrožajo javne, 

se ta razkorak le še povečuje. Dejstvo je, da bi država z večjim številom zasebnih šol pridobila več 

sredstev18 ter več izpolnjenih in zadovoljnih državljanov, kot pa bi jih izgubila.19 Ob spremljanju 

otvoritvene slovesnosti olimpijskih iger v Pjongčangu smo ponosno pogledovali za slovenskimi 

tekmovalci z nosilko slovenske zastave na čelu. Toliko bolj, ker je iz naše države nastopilo veliko 

več dobrih športnikov kot iz drugih, večjih držav. Kot smo gledali na naše športnike, ki so tekmovali 

v različnih disciplinah, tako s ponosom glejmo tudi na slovenske starše in njihove otroke, ki se 

izobražujejo v različnih ustanovah. In omogočimo jim izbiro. 

mag. Sebastijan Valentan 
mag. kanonsko-pravnih znanosti, 

sodnik cerkvenega sodišča v Mariboru 

OPOMBE 

1 Odločba US v zadevi U-I-269/12 z dne 4. decembra 2014 določa, da mora DZ protiustavnost 
odpraviti v roku enega leta od njene objave v Uradnem listu. Odločba je bila v njem objavljena 
9. januarja 2015 (Ur. l. RS, št. 2/15). 

2 Ur. l. RS, št. 33/91 in nasl. 

3 Glasovanje na 35. redni seji DZ dne 21. novembra 2017. 

4 Avbelj, M., Teršek, A., in Toplak, J.: Dvojna zloraba prava. PP, št. 47/2017, str. 25. 

5 Trenutno zadnja seja ustavne komisije DZ (in prva nujna v tem mandatu) je bila sklicana za 
25. oktober 2016. 

6 "Svobodo zagotavlja samo tista demokracija, kjer vlada pravo [...] To pomeni, da obstaja 
svobodoljubna ustava, ki to jamči, in da to ustavo vsi spoštujejo, tudi večina, ki je trenutno na 
oblasti. In tu je ena šibkih točk naše demokracije, saj mora US vedno znova razveljavljati 
zakone, ki jih izglasuje parlament." Več v: Stres, A.: Cerkev in država. Družina, Ljubljana 1998, 
str. 8. 

7 J., S.: Ustavna odločba o financiranju zasebnih osnovnih šol ne bo zaživela do 
roka: http://www.rtvslo.si/slovenija/ustavna-odlocba-o-financiranju-zasebnih-osnovnih-sol-ne-
bo-zazivela-do-roka/379739 (12. 2. 2018). 
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konfesionalni religijski pouk. Verouk se v Sloveniji odvija po župnijah in nima nikakršnega 
priznanja s strani OŠ. 
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o dolžnosti države, da zagotavlja vsem otrokom v OŠ enak dostop do znanja, je nedavno govoril 
predsednik države Borut Pahor ob odprtju Centra montessori. Več v: Predsednik Pahor ob 
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