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421zasebne šole in vrtci

1 rAzVoj PodročjA

 Položaj zasebnega šolstva je danes precej drugačen, kot je bil v 
obdobju pred letom 1996. Pred zakonsko ureditvijo leta 1996 zasebno 
šolstvo na zakonodajni ravni formalno ni obstajalo, čeprav so obstajale 
zasebne šole, ki so počasi pridobivale javno veljavnost svojih programov 
in tudi javno finančno podporo. Z jasno zakonsko ureditvijo so bili vzpo-
stavljeni mehanizmi, ki so omogočali in regulirali nastajanje zasebnih šol. 
Vzpostavljen je bil sistem pridobivanja javne veljavnosti programov ter s 
tem zagotovljen eden od pogojev za zagotavljanje kakovosti, transparen-
ten je postal način javnega sofinanciranja zasebnega šolstva. 

V obdobju od osamosvojitve leta 1991 do uveljavitve šolske zakonodaje 
leta 1996 je bilo področje zasebnega šolstva in vrtcev v Sloveniji zakon-
sko sicer delno urejeno. Obstajale so zasebne šole (cerkveni gimnaziji 
v Vipavi in Želimljah), a njihovo izobraževanje ni imelo javne veljave, 
saj njihova spričevala niso imela statusa javne listine. Pozneje so šole in 
vrtci, ki jih niso ustanovile občine ali država, svoj status začeli urejati s 
pomočjo koncesij, ki pa so imele vrsto pomanjkljivosti. Ni bilo jasnih 
kriterijev, kdaj in komu se koncesija podeli; koncesija pomeni izkazan in-
teres države oziroma lokalne skupnosti, ne zasebne sfere; pogoj podelitve 
koncesije je bil, da je imela zasebna šola enak program kot javne šole, kar 
je oteževalo drugačnost, s katero naj bi »zasebni sektor v šolstvo vnašal 
možnost večje izbire.«1 

Leta 1995 so snovalci Bele knjige zaradi zakonske neurejenosti zasebnega 
šolstva, zavezujočih mednarodnih paktov2 ter 54. in 57. člena slovenske 
ustave pripravili izhodišča za drugačno urejanje omenjenega področja. 
Splošna deklaracija o človekovih pravicah tako v 26. členu zagotavlja, da 
imajo starši »pravico do izbire vrste izobrazbe za svoje otroke«. Konven-
cija o otrokovih pravicah zasebne šole posebej omeni v dodatku k 29. 
členu in opozori, da te določbe »ni dovoljeno razlagati tako, kot da bi 
posameznikom in organom kršila pravico ustanavljanja in upravljanja 
izobraževalnih ustanov.« Podobno govori tudi slovenska ustava, ki v 54. 
členu pravi: »Starši imajo pravico in dolžnost vzdrževati, izobraževati in 
vzgajati svoje otroke. Ta pravica in dolžnost se staršem lahko odvzame ali 
omeji samo iz razlogov, ki jih zaradi varovanja otrokovih koristi določa 
zakon.«, v 57. členu pa »Izobraževanje je svobodno.«

Poglavitno vodilo tedanjega koncepta je bilo, da država vzpostavi takšno 
razmerje med javnim in zasebnim, s katerim »zasebne šole bogatijo javno 
ponudbo, staršem omogočijo večjo izbiro, prispevajo k večji prilagodljivosti 
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javnega sistema in dopolnjujejo javno šolsko mrežo (in je ne omejujejo ali 
rušijo).«3 Področje zasebnega šolstva in vrtcev je bilo z zakonodajo iz leta 
1996 urejeno tako, da so bili vrtci in zasebne šole deležni javne finančne 
podpore v višini 85 % sredstev, ki so jih za plače in materialne stroške na 
učenca oziroma dijaka dobile javne šole, če so pridobili javno veljavnost 
svojih programov in izpolnili še nekatere druge pogoje, povezane s sta-
bilnostjo delovanja šol in izobrazbo učiteljev. Instrument koncesije se je 
ohranil za primere, ko država oziroma lokalna skupnost sama ne bi mogla 
zagotoviti ustrezne mreže javnih šol oziroma vrtcev. V tem primeru se raz-
piše koncesija. Koncesionar izvaja program javne šole oziroma vrtca in zanj 
dobi enak obseg sredstev kot javna šola oziroma vrtec. 

Zakonodaja na področju zasebnega šolstva od leta 1996 ni bila deležna 
obsežnejših sprememb, kar kaže na to, da je bilo področje zasebnega 
šolstva urejeno tako, da je omogočilo relativno stabilnost področja. Ni 
prihajalo do hitrega odpiranja in zapiranja zasebnih šol, niti ne do nena-
dnega zapiranja novoustanovljenih vrtcev, kar vse priča o odgovornem 
ravnanju njihovih ustanoviteljev. Nekatere spremembe pa so se v zako-
nodajni materiji le zgodile. Te zakonske spremembe kažejo na točke, ki 
so za ureditev simptomatične, zato jih je smiselno podrobneje predstaviti. 

Vlada je v predlogu sprememb iz leta 2007, s katerim je predlagala ize-
načitev javnega financiranja zasebnih šol z javnimi šolami, v obrazložitvi 
spremembe zakona izpostavila majhen delež zasebnega šolstva. Razlaga 
navaja, da je zasebnih šol v Sloveniji malo (zasebnih osnovnih šol 0,13 
%, zasebnih srednjih šol pa 4,2 %), zato je cilj zakonodajnih sprememb 
povečati njihov delež v šolskem sistemu oziroma konkretneje: »Cilj 
predlagatelja je, da se delež zasebnih šol do leta 2013 približa povprečju 
evropskih držav, ki so sprejele koncept zasebnega šolstva kot dopolnitev 
javne mreže šol.«4 To povprečje je predlagatelj za osnovno šolo določil 
kot 6,4-odstotni delež učencev, za srednjo pa 14-odstotni delež. Z izena-
čitvijo javnega financiranja zasebnih šol z javnimi šolami naj bi te cilje 
dosegli. Dodaten razlog za predlagano spremembo je bil, da se trem za-
sebnim šolam, ki so bile s podelitvijo koncesije po letu 1991 deležne 100 % 
sofinanciranja tekočih stroškov, ta delež ob sprejetju nove zakonodaje ni 
znižal, šole, ki so bile ustanovljene po sprejetju šolske zakonodaje v letu 
1996, pa so v skladu z njo dobivale 85 % delež. Po burni javni razpravi5 je 
predlagatelj umaknil izenačitev tekočega financiranja javnih in zasebnih 
šol iz zakonodajnega postopka.

V postopku pa je ostal predlog spremembe 87. člena Zakona o organiza-
ciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Zofvi). Besedilo člena se je 
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pred spremembo glasilo: »Ne glede na določbe prejšnjega člena zasebni 
šoli ne pripadajo javna sredstva, če je zaradi vpisa v zasebno šolo ogrožen 
obstoj edine javne osnovne šole v istem okolišu ali če opravlja dejavnost 
v nasprotju s petim odstavkom 7. člena tega zakona. Zasebna šola, ki se 
financira iz javnih sredstev, se v primeru iz prejšnjega odstavka preneha 
financirati po pravnomočnosti odločbe, ki jo izda minister.«

Po noveli zakona v letu 2008 se spremenjeni 87. člen Zofvi glasi: »Šolo-
obveznim otrokom je zagotovljena pravica vpisa v javno šolo v šolskem 
okolišu, v katerem prebivajo, ne glede na obstoj zasebne osnovne šole.« S 
tem se je zakonodajalec izognil omenjanju potencialno konfliktne narave 
odnosa med zasebnimi šolami in javnimi šolami v določenem šolskem 
okolišu in iz zakonodaje izpustil možnost, da uspešna zasebna šola zaradi 
svoje privlačnosti za učence, ki pa pomeni tudi ogrožanje obstoja edine 
javne šole v določenem šolskem okolišu, izgubi javno finančno podporo.

Predlog sprememb je tudi opozoril, da Zofvi iz leta 1996 ni normativ-
no uredil možnosti ustanavljanja zasebnega strokovnega in poklicnega 
izobraževanja. Z novelo zakona v letu 2008 je bilo tudi to spremenjeno. 
Zakon je omogočil ustanavljanje teh šol, in sicer tako, da so v 86. čle-
nu Zofvi eksplicitno omenjene tudi zasebne šole srednjega poklicnega in 
strokovnega izobraževanja.

V 86. členu Zofvi se je s spremembo zakona v drugi alineji tudi črtalo be-
sedilo »da imajo vključena oziroma vpisana najmanj dva oddelka prvega 
razreda«. Alineje tega člena naštevajo pogoje, pod katerimi so zasebne 
šole upravičene do javnega sofinanciranja. S črtanjem besedila je bil od-
pravljen pogoj, ki je predpisoval velikost zasebnih šol. Prvotni razmislek 
pri vpeljavi določila, da mora zasebna šola imeti vsaj dva oddelka v prvem 
razredu, je bila skrb za trajno delovanje zasebnih šol. Večja kot je šola, 
manjša je verjetnost, da bo zaradi premajhnega števila vpisanih nenado-
ma prenehala z delovanjem, in manjše je tveganje za učence zasebnih šol, 
da bo njihovo šolanje na zasebni šoli proti njihovi volji prekinjeno.

Podobno je bila med spremembe Zakona o vrtcih marca 2008 vključe-
na sprememba 34. člena, tako da je odpravljen pogoj za pridobitev sred-
stev iz proračuna občin (85 % sredstev, ki jih občina zagotavlja za plače 
in materialne stroške na otroka v javnem vrtcu), da morajo imeti vrtci 
vključena »najmanj dva oddelka predšolskih otrok«. Spremenjena druga 
alineja 34. člena se tako glasi: »če imajo vključenih najmanj za en oddelek 
predšolskih otrok«. 
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Poleg sprememb iz marca 2008 se položaja zasebnega šolstva dotikajo 
tudi spremembe Zofvi iz julija 2009. Spremenjen je bil drugi odstavek 86. 
člena. Ta se je leta 1996 glasil:

»Zasebni šoli pripada za posameznega učenca oziroma dijaka 85 % sred-
stev, ki jih država oziroma lokalna skupnost zagotavlja za plače in materi-
alne stroške na učenca oziroma na dijaka v javni šoli.«

Ta drugi odstavek je bil spremenjen v že omenjenem sklopu sprememb 
iz aprila 2008. Takrat uzakonjeno besedilo drugega odstavka se je glasilo:

»Zasebni šoli, ki izvaja programe iz prvega odstavka tega člena, se za iz-
vedbo programa zagotavlja sredstva v skladu z metodologijo iz prvega 
odstavka 84. člena oziroma v skladu z normativi in s standardi, ki veljajo 
za javne šole, in sicer v višini 85 %. Zasebnim šolam ne pripadajo sredstva 
za investicije, investicijsko vzdrževanje in opremo.«

Sprememba je vpeljala sklicevanje na drugi člen, ki govori o »normativih 
in standardih, ki jih določi minister«. Novela zakona iz julija 2009 to skli-
cevanje odpravi. Drugi odstavek se sedaj glasi:

»Zasebni šoli, ki izvaja programe iz prvega odstavka tega člena, se za iz-
vedbo programa zagotavlja 85 % sredstev, ki jih država oziroma lokalna 
skupnost zagotavlja za izvajanje programa javne šole. Zasebnim šolam 
ne pripadajo sredstva za naložbe, investicijsko vzdrževanje in opremo.«

Novela zakona julija 2009 spremeni tudi 87. člen, ki je ponovno tak kot 
pred spremembo leta 2007, le da je poleg osnovne šole navedena tudi 
glasbena šola. 
 
Vidimo, da so se spremembe nanašale na možnost ustanavljanja zasebnih 
poklicnih šol, pogoje javnega sofinanciranja zasebnega šolstva in na ome-
jitev financiranja zasebne šole. Iz tega je razvidno, da je dosedanji razvoj 
zasebnega šolstva potrdil osnovne okvire, postavljene v letih 1995-1996. 
Razprava je potekala o posameznih določbah, načelna zastavitev pa je 
bila sprejeta in uveljavljena.
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2 ANAlIzA oBStojEčEgA StANjA, PrImErjAVA z 
drUgImI držAVAmI (AVStrIjA, FINSkA, FrANcIjA, 
EStoNIjA, NIzozEmSkA IN NEmčIjA)6 IN IzhodIščA 
zA SPrEmEmBE

 Pravna ureditev zasebnega šolstva in predšolske vzgoje je zasebni ini-
ciativi omogočila ustanavljanje zasebnih šol in vrtcev, ki se na ravni številk 
odraža tako, da obstajajo tri zasebne osnovne šole: Waldorfska osnovna šola 
v Ljubljani z organizacijsko enoto v Mariboru, Osnovna šola Alojzija Šuštarja 
v Šentvidu (vanju je bilo v šolskem letu 2009/2010 vpisanih 468 otrok)7 ter 
Osnovna šola Montessori, ki jo je v šolskem letu 2010/2011 ustanovil Montes-
sori inštitut. Obstaja šest srednjih zasebnih šol: štiri katoliške gimnazije, ena 
waldorfska gimnazija in zasebna gimnazija, ki izvaja program javne gimnazi-
je. Leta 2010/ 20011 je bilo vanje vključenih 1934 dijakinj in dijakov.8

V Sloveniji je v letu 2010 delovalo oziroma bilo vpisanih v razvid 38 za-
sebnih vrtcev (z enotami), vanje je bilo leta 2010 vključenih 1767 otrok.9 
Pri tem velja omeniti razlikovanje med zasebnimi vrtci, ki so bili ustano-
vljeni po posebnih pedagoških metodah ali s posebnim programom (npr. 
katoliškim), in onimi, ki jim je občina podelila koncesijo. 73. člen Zofvi 
ohranja institut koncesije, na podlagi katerega lahko zasebne šole in vrtci 
»opravljajo javno službo v vzgojno-izobraževalni dejavnosti. Ti programi 
so enaki kot programi, ki jih izvajajo javni vrtci, šole … To so torej pro-
grami, ki jih sprejeme minister oziroma pristojni strokovni svet, ne pa 
sama zasebna šola ali vrtec, kot je to v primeru, ko zasebna šola pridobi 
javna sredstva v skladu s 86. členom tega zakona.«10 

Mogoče je ugotoviti, da do hitrega in velikega razmaha zasebnega šolstva 
in predšolske vzgoje od leta 1996 ni prišlo, postopno pa se povečuje šte-
vilo zasebnih vrtcev in šol.11 Prav tako ni prišlo do nenadnega zapiranja 
posameznih šol, kar bi povzročalo težave vanje vpisanim učencem. Tudi 
ta dejstva potrjujejo, da je bil na tem področju dosežen cilj šolske za-
konodaje s sistemsko ureditvijo in finančno podporo ustvariti stabilne 
razmere za delovanje zasebnega šolstva ter predšolske vzgoje. 

Zagovorniki zasebnega šolstva in vrtcev ob tem, ko ugotavljajo, da je bilo 
z nekaterimi spremembami zakonodaje olajšano ustanavljanje zasebnih 
vzgojno-izobraževalnih institucij, velikokrat pojasnjujejo relativno nizko 
civilno iniciativnost s premajhno (finančno) pomočjo države pri ustana-
vljanju tovrstnih zasebnih institucij. Drugi pa opozarjajo, da ni dolžnost 
države, da ustanavlja zasebne šole in vrtce, ker je to možnost, ki jo država 
omogoča zasebni iniciativi. 
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Ob zakonodajnih rešitvah so v javnosti potekale tudi posamezne razpra-
ve, ki so izpostavljale in tematizirale nekatere vidike ureditve zasebnega 
šolstva.

Človekove pravice: človekove pravice so eden od razlogov za urejanje 
položaja zasebnega šolstva. Starši imajo pravico izbrati izobraževanje za 
svoje otroke, zato mora država svoj šolski prostor urediti tako, da te pra-
vice ne preprečuje. Vendar pa so človekove pravice v javnih razpravah 
tudi vir nesporazumov in včasih celo zavajanja. Tako lahko beremo in 
slišimo, da država krši človekove pravice, ker zasebnim šolam in vrtcem 
ne nameni več denarja ali jih kako drugače dodatno ne podpira. Različni 
avtorji lahko zagovarjajo specifične poglede na to, kaj spada med člove-
kove pravice. Neustrezno in zavajajoče pa je, če se pri tem sklicujejo na 
mednarodne deklaracije in konvencije. Te namreč državam ne nalagajo, 
da finančno podpirajo zasebno šolstvo, podpore zasebnim šolam pa tudi 
ne prepovedujejo. To je jasno iz razsodb mednarodnih sodišč za člove-
kove pravice in tudi iz dejstva, da velika večina držav zasebnemu šolstvu 
nameni manjšo finančno podporo kot javnemu šolstvu. Pravno je stvar 
tako jasna. Pravica do izbire šole je negativna pravica. Mednarodni doku-
menti od podpisnic zahtevajo le, da izbire zasebne šole ne prepoveduje, 
iz odločitev mednarodnega sodišča12 pa jasno sledi, da pravica staršev do 
izbire ni pozitivna pravica, tako da država ni dolžna spodbujati in finanč-
no podpirati zasebnih šol. Takoj pa je treba dodati, da je znatna javna 
podpora zasebnim šolam v Evropi uveljavljena in tudi upravičena. Tako 
imajo zasebne šole zagotovljene pogoje za kakovostno delo, ne da bi po-
stale elitne, namenjene le peščici izbrancev. 

Finančna sredstva: videli smo, da je bil v zadnjih 14 letih pomembna tema 
prav obseg javnega sofinanciranja zasebnega šolstva. Čeprav sofinancira-
nje ni predpisano z mednarodnimi konvencijami in normativnimi osno-
vami, kot so človekove pravice, je vendarle uveljavljeno. Velika večina13 

evropskih držav zasebno šolstvo finančno podpira,14 nekaj v enaki meri 
kot javno šolstvo (med analiziranimi državami je tak primer Nizozem-
ska). Zasebne šole opozarjajo, da govor o deležu sredstev, ki jih država 
namenja zasebnim šolam, lahko zavaja. Če po veljavni slovenski ureditvi 
zasebne šole dobijo 85 % sredstev, ki jih dobijo javne šole, to meri le na 
sredstva, namenjena za izvajanje javno veljavnega programa. Sedaj je v 
zakon to tudi eksplicitno zapisano. Spremenjeni 86. člen Zofvi pouda-
ri, da »zasebnim šolam ne pripadajo sredstva za naložbe, investicijsko 
vzdrževanje in opremo.« Največji strošek pri ustanovitvi zasebne šole je 
pridobitev prostorov, ti investicijski stroški pa ne spadajo v omenjeni 85 
% delež in jih mora ustanovitelj zasebne šole priskrbeti sam oziroma s 
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pomočjo donatorja. To je tudi eden od razlogov, zakaj je zasebno šolo 
težko ustanoviti, zlasti če ustanovitelj nima možnosti pridobiti podpore, 
kakršno lahko nudijo večje organizacije (npr. religiozne).

Ob tem pa je treba opozoriti na nov element na področju zasebnega šol-
stva, ki ga v prvi polovici devetdesetih let še ni bilo. V Sloveniji v febru-
arju 2011 obstajajo tri zasebne osnovne oziroma srednje šole,15 v katerih 
pouk poteka v tujem jeziku in v skladu s programi drugih držav oziroma 
v skladu s programom mednarodnih združenj šol. Te šole v Sloveniji niso 
zaprosile za pridobitev javne veljavnosti svojih programov, kot to delajo 
druge v Sloveniji ustanovljene zasebne šole. Zato je več razlogov. Eden 
je, da so bile primarno namenjene otrokom tujih državljanov, ki začasno 
živijo v Sloveniji. Drugi je, da javno veljavnost svoje izobrazbe učenci v 
teh šolah, vsaj za osnovnošolsko stopnjo, lahko pridobijo, saj je v Sloveniji 
priznana osnovnošolska izobrazba, ki jo je posameznik pridobil v drugih 
državah. Obstaja pa vprašanje, kako je z vpisovanjem slovenskih otrok v 
te zasebne šole in vrtce. To ni obrobno vprašanje, saj vsaj ena od omenje-
nih šol vpisuje tudi slovenske otroke.

Ureditvi zasebnega šolstva je lastna dvojnost. Zasebne šole so obogati-
tev šolskega sistema, a potencialno lahko razlike, ki pomenijo obogati-
tev, prinašajo tudi negativne posledice. Potencialno lahko zasebne šole 
slabijo mrežo javnih šol in tudi vpeljujejo možnost nastajanja elitnih šol. 
Z njimi se lahko v šolski sistem uvaja kršitev načela enakih možnosti, 
ki je povezano s pravičnostjo šolskega sistema. Pa tudi če zasebne šole 
niso elitne, izbira, ki jo vnašajo v šolski sistem, namreč izbira med javnim 
in zasebnim, konfesionalnim in laičnim, običajnim in alternativnim, je 
vendarle izbira in s sabo prinese tudi možnost za nastajanje nezaželenih 
oblik neenakosti. O tem govori tudi poročilo OECD No More Failures: 
Ten Steps to Equity in Education,16 ki opozarja, da ima lahko vsaka izbira 
posledice, ki slabo vplivajo na pravičnost, in kot drugi korak v seriji ko-
rakov k pravičnosti šolskega sistema priporoča: »Izbiro šol urediti, tako 
da se omeji tveganje za pravičnost.« Kar pomeni, da je tudi ideja tekmo-
vanja med šolami in načelo konkurence, ki naj bi po mnenju nekaterih 
privedlo do večje kakovosti šol, vsaj v napetosti, če ne v nasprotju z nače-
lom pravičnosti. Kakšni bodo dejanski učinki zasebnih šol, je odvisno od 
ureditve položaja zasebnih šol v posamezni državi, pa tudi od tega, kako 
kakovostne so javne šole. Ob počasni rasti števila zasebnih šol in glede na 
dejstvo, da država – ob splošni skrbi za kakovost javnega šolstva – s so-
financiranjem delovanja podpira tudi kakovost zasebnega šolstva, lahko 
rečemo, da v Sloveniji zasebne šole bogatijo šolski sistem.
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Ob pregledovanju ureditev zasebnega šolstva in vrtcev v Evropski uniji 
se pokaže, da obiskovanje zasebnih šol v EU tako v osnovni kot v srednji 
šoli ni pogosto, saj, z izjemo Nizozemske, kjer je večji del populacije v od 
oblasti odvisnih zasebnih šolah, velika večina učencev obiskuje javne šole 
(slika 1 v prilogi).17 Razmeroma nizek je tudi odstotek vključenih v za-
sebne šole v sicer zelo razvitih in učinkovitih sistemih nordijskih držav.18 

Zasebni vrtci v izbranih državah so urejeni različno. Izpostavili bomo 
zgolj nekatere rešitve izbranih držav. Dežele zahodne Nemčije skladno z 
Zakonom o otrocih in mladini (Kinder- und Jugendhilfegesetz) iz leta 1990 
dajejo prednost ustanovam, s katerimi upravlja zasebni sektor (cerkve, 
združenja za socialno skrb, združenja staršev itd.), ker želi oblast zago-
tavljati raznolikost ponudbe. Občine naj bi ustanavljale svoje institucije 
samo v primeru, če nejavna telesa ne ponujajo zadovoljivih institucij ali 
jih ne morejo ustanoviti pravočasno. V Avstriji je približno 30 %19 vseh 
otroškovarstvenih zmogljivosti v rokah lokalnih župnij, družinskih orga-
nizacij, dobrodelnih organizacij, podjetij in posameznikov. Z drugimi 70 
% upravljajo različne “Gebietskörperschaften” (javnopravne teritorialne 
skupnosti), večinoma občine. Ob tem poznajo Avstrijci tudi t. i. dnevno 
starševstvo (Day parenthood), ki predstavlja organizirano varstvo otrok 
doma. Za »dnevne starše« je v nekaterih pokrajinah formalno izobraže-
vanje postalo obvezno. 

Finska je zanimiva, ker omogoča neke vrste javno-zasebno partnerstvo. 
Na Finskem je omogočeno predšolsko vzgojo (poleg lokalnih skupnosti 
in državnih vzgojno-izobraževalnih institucij) organizirati tudi zaseb-
nikom, ki lahko predšolske programe, tako kot to velja za lokalne sku-
pnosti, organizirajo sami ali pa jih zagotovijo s pomočjo javnih oziroma 
zasebnih servisov. Za izvajanje svoje dejavnosti potrebujejo licenco. Za-
sebniki pa morajo izvajati programe predšolske vzgoje v skladu z zakon-
skimi predpisi.

Na Nizozemskem so za predšolsko vzgojo odgovorne lokalne oblasti, ki 
morajo v skladu z Zakonom o varstvu otrok zagotavljati varovala za ka-
kovost in nadzor predšolske vzgoje. Posebnost Nizozemske je v tem, da 
je večino otroškega varstva neformalnega. Varstvo organizirajo starši v 
sklopu t. i. razširjenih družin. Skupine staršev ustanovijo svoje komune, 
ki jih upravljajo brez plačanega strokovnega osebja. Slednje so od 1. janu-
arja leta 2005 opredeljene kot oblika organiziranega varstva.

Ureditve in financiranja zasebnega šolskega področja po izbranih drža-
vah je mogoče skleniti v naslednje ugotovitve.
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Zakonska ureditev: zakonsko države različno urejajo omenjeno podro-
čje. Finska, Francija, Nemčija in Nizozemska imajo, tako kot Slovenija, 
že v ustavi zagotovljeno pravico do ustanavljanja zasebnih izobraževal-
nih ustanov, hkrati pa urejajo področje zasebnega šolstva in predšolske 
vzgoje v več zakonih. Tudi Avstrija to področje, tako kot nekatere že prej 
omenjene države, ureja z več različnimi zakoni. Estonija pa ima ob splo-
šnem zakonu o edukaciji še poseben zakon, ki ureja zasebne vzgojno- 
izobraževalne institucije.20

Financiranje: pri javnem sofinanciranju zasebnih šol razlikujemo tri vrste 
stroškov: stroške, povezane z učiteljskim osebjem, materialne stroške in 
stroške, povezane z investicijami. Na Nizozemskem, v Avstriji21 in v Esto-
niji so stroški učiteljskega osebja javno financirani. Pri tem gre v Avstriji 
za subvencije v smislu premestitve državnih učiteljev na zasebne šole in 
le v posameznih primerih za denarno financiranje. Na Finskem poteka 
financiranje po istih načelih kot za druge šole, vendar dosegajo enotni 
izdatki za učence, ki temeljijo na državni subvenciji zasebnega šolstva, 
90 % občinskih enotnih izdatkov. Materialni stroški so pogosto financi-
rani enako kot v javnem sektorju – tako je v Nemčiji, Estoniji, na Nizo-
zemskem in Finskem. Nasprotno pa v Avstriji javna oblast ne financira 
materialnih stroškov, temveč to pokrijejo starši s šolninami. Države pa 
najmanjkrat in najmanj pokrivajo stroške investicij. Nizozemska je edina 
izjema. Subvencionirane zasebne šole dobijo od lokalne oblasti subven-
cije za stroške nabave, gradnje, najema in vzdrževanja stavb. V Nemčiji, 
Franciji in na Finskem te stroške krijejo le delno. V drugih državah pa 
subvencije zasebnim šolam ne krijejo teh stroškov. Obstajajo pa specifič-
ne provizije za ta tip stroškov, na primer v Franciji, kjer lokalne oblasti 
dajejo posojila zasebnim osnovnim šolam in kolidžem za nabavo, gra-
dnjo in nakup šolskih poslopij. V Avstriji dajejo stavbe v najem na podla-
gi dolgoročnih pogodb (veljavne so največ 40 let).

Šolnine: v zasebnih šolah, ki niso nič ali pa so minimalno sofinancirane 
s strani javnih oblasti, je plačilo šolnin pogosto in znesek včasih zelo vi-
sok. V državah, v katerih je subvencioniranje enako ali skoraj enako kot 
v javnemu sektorju, je izobraževanje brezplačno, ne glede na to, v kateri 
sektor se učenec vpiše. Starši ne plačujejo šolnin za svoje otroke na Nizo-
zemskem in Finskem. V večini držav lahko starši prispevajo k stroškom 
na prostovoljni ravni. Nasprotno pa v nekaterih državah zasebne institu-
cije zaračunavajo šolnine, tudi če prejemajo subvencije od države. Višina 
šolnin je lahko omejena, takšno ureditev imamo v Sloveniji. V Nemčiji 
ustava ne dovoljuje kakršnekoli segregacije učencev na podlagi finanč-
nega položaja staršev in so zato šolnine skromne oziroma zasebne šole 
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zagotavljajo sprejem učencev, katerih starši imajo slabši socialni položaj. 
V Franciji in Avstriji s šolninami pokrijejo določene proračunske postav-
ke šol, za katere ne dobijo subvencij. V Franciji šolnine prispevajo h kritju 
stroškov stavb, v Avstriji pa tekočih stroškov.22 

3 NAčElA

 Načelo postopnosti in kontinuiranosti
To načelo je bilo zelo pomembno na začetku urejanja zasebnega šolstva, 
ko je bilo to nekaj novega in neznanega za starše, splošno javnost, pa tudi 
ustanovitelje zasebnih šol. Nove zasebne šole se ustanavljajo v prostoru, 
kjer so zasebne šole že znane in uveljavljene, tako da ima to načelo manj-
šo težo, ni pa izgubilo svoje relevantnosti.

 Načelo združevanja tujih izkušenj in nacionalnih posebnosti
Pri vpeljevanju zasebnega šolstva se je upoštevalo tuje izkušnje in stanje 
v Sloveniji, manj pa se je lahko upoštevalo tradicijo zasebnega šolstva na 
Slovenskem, ki je bila časovno razmeroma oddaljena. Danes se pri ureja-
nju zasebnega šolstva lahko upošteva domače in tuje izkušnje.

 Načelo enakih možnosti in skrbi za kakovost
To načelo ni izgubilo pomena, saj zasebno šolstvo v šolski sistem vpe-
ljuje razlike in s tem neenakosti, lahko tudi nezaželene. Vendar obstoja 
zasebnih šol v Sloveniji do sedaj ni mogoče povezovati ne z manjšanjem 
enakosti možnosti ne z ogrožanjem kakovosti znanja.

 Načelo povezovanja nadzora in sofinanciranja
To načelo je bilo udejanjeno, sofinanciranje je povezano z nadzorom nad 
delovanjem zasebnih šol. Zaradi dorečenih postopkov pri sprejemanju 
programov zasebnih šol tudi ni prihajalo do zapletov pri ustanavljanju 
in delovanju.

4 cIljI

 Prva Bela knjiga je kot poglavitni cilj postavila tako razmerje med 
javnim in zasebnim, »da zasebne šole bogatijo javno ponudbo, staršem 
omogočijo večjo izbiro, prispevajo k večji prilagodljivosti javnega sistema 
in dopolnjujejo javno šolsko mrežo in je ne omejujejo ali rušijo.«23 Vse-
binsko je opredelitev še naprej ustrezna.
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Temeljni cilj ureditve položaja zasebnih vrtcev in šol je usklajeno sobiva-
nje javnega in zasebnega, pri tem je položaj zasebnega šolstva in vrtcev 
zasnovan tako, da bogati šolski sistem in ne vnaša elementov, ki bi v drža-
vi zmanjševali pravičnost šolstva kot celote. 

5 rEšItVE

 Pri rešitvah, ki jih predstavljamo v nadaljevanju, se opiramo na 
analizo stanja v mednarodnem prostoru in v Sloveniji, na razvoj šolstva 
in vrtcev v preteklem desetletju, na mednarodne primerjave in teoretske 
analize ter na razprave, ki so potekale v tem obdobju, zlasti na tiste ob 
spreminjanju zakonodaje. 

Najprej navajamo temeljne rešitve, ki so že uveljavljene, in jih podpira-
mo. Danes uporabljamo naslednje rešitve, ki veljajo za vrtce, osnovno in 
srednje šolstvo: Zofvi je vzpostavil zakonsko podlago, ki je omogočila za-
sebno iniciativo na področju predšolske vzgoje, osnovnega in srednjega 
šolstva, s čimer je Slovenija zadostila zahtevam že omenjenih opredelitev 
slovenske ustave in mednarodnih aktov, katerih podpisnica je. Ti jo na-
mreč zavezujejo, da staršem omogoči ustanavljanje zasebnih šol in vrtcev, 
ki s svojo različnostjo bogatijo javni šolski sistem in so v nekaterih prime-
rih tudi dopolnilo javne mreže (tam, kjer država oziroma občina nimata 
dovolj svojih zmogljivosti). 

Omogočanje zasebne iniciative na področju šolstva in vrtcev pa ni bilo 
brezpogojno. Omejevalni pogoji se nanašajo na kakovost in financira-
nje izobraževalnih programov zasebnih šol. Če naj strokovni svet potr-
di program zasebne šole, mora ta zagotavljati »enakovredni izobrazbeni 
standard« (17. člen Zofvi), sicer ga strokovni svet ne potrdi in ne dobi 
javne veljave. Druga omejitev pa je vezana na sofinanciranje. Kot je bilo 
že omenjeno, zasebne šole sofinancira država ali lokalna skupnost v višini 
85 % sredstev za plače in materialne stroške na učenca oziroma dijaka 
v javni šoli (določilo 86. člena Zofvi), če izpolnjujejo naslednje pogoje: 
šola mora izvajati program za vse letnike, šolnine so omejene, učiteljstvo 
mora izpolnjevati pogoje, določene za učitelje v javnih šolah, plače uči-
teljev so vezane na plače učiteljev v javnem sektorju. Podobno velja za 
zasebne vrtce: program zasebnih vrtcev mora dobiti pozitivno mnenje 
Strokovnega sveta RS (13. člen Zakona o vrtcih), pogoj za sofinanciranje 
pa je dostopnost vsem otrokom, izvajanje najmanj poldnevnega progra-
ma, izobrazba in plače vzgojiteljev (34. člen Zakona o vrtcih). 
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Te temeljne rešitve so ustrezne in jih podpiramo. V zadnjem desetletju 
se je izkazalo, da je na področju zasebnega šolstva pomembna vsaka po-
drobnost v formulaciji zakonskih rešitev, zato pri posameznih rešitvah 
obravnavamo tudi njihove ubeseditve. Najprej navajamo tri podrobne 
rešitve, pri katerih podpiramo spremembe, ki so bile že narejene. 

 Pogoji financiranja – dva oddelka
 Pogoji za sofinanciranje zasebnih šol in vrtcev, ki so bili uveljavljeni 
s spremembami zakonodaje v letu 2008 (86. člen Zofvi, 34. člen Zakona o 
vrtcih), ko je bil iz pogojev za javno sofinanciranje zasebnih šol in vrtcev 
črtan pogoj, da ima zasebna šola ali vrtec dva oddelka, so ustrezni.

Cilj pogoja, da ima vrtec ali šola dva oddelka, je bil zaščita učencev v 
zasebnih šolah oziroma otrok v zasebnih vrtcih. V njihovem interesu je 
trajnost delovanja šole oziroma vrtca. Dosedanje izkušnje so pokazale, da 
zasebne šole in vrtci niso podvrženi ritmu ustanavljanja in zapiranja. Do 
zdaj ni bila zaprta še nobena zasebna šola. Pogoj dveh oddelkov pa otežuje 
ustanavljanje zasebnih šol in vrtcev, saj zlasti šole, ki delujejo po posebnih 
pedagoških načelih, težko zberejo zadostno število učencev. Zasebnim 
vrtcem pa pogoj otežuje ustanovitev predvsem zato, ker posredno močno 
povečuje minimalne prostorske zahteve. Poleg tega pa pogoj dveh oddel-
kov pomeni tudi vsebinsko omejitev: onemogoča namreč ustanavljanje 
manjših šol, nekatere zasebne šole pa poudarjajo prav posebno vzdušje, 
ki ga je mogoče vzpostaviti samo na manjših šolah. 

 Prenehanje financiranja
 Formulacija o omejevanju financiranja, če zasebna šola »ogroža« 
obstoj edine javne šole v danem šolskem okolišu (87. člen Zofvi), ima ne-
katere pomanjkljivosti, vendar jo podpiramo, saj bi drugačni zapisi vnašali 
več nejasnosti.

Ni najbolje, da zakon izpostavlja možnost konfliktnega odnosa med 
zasebnim in javnim šolstvom. Šibkost rešitve bi lahko povezovali tudi 
s tem, da zasebne osnovne šole navadno vpisujejo otroke iz širše oko-
lice, ne samo iz šolskega okoliša, v katerem se nahajajo, kar otežu-
je ugotavljanje, ali je zaradi vpisa v zasebno šolo »ogrožen obstoj edi-
ne javne osnovne šole (...) v istem šolskem okolišu«.24 Vendar je imela 
zakonodajna rešitev iz leta 2008, ki je govorila o tem, da je »šoloobve-
znim otrokom zagotovljena pravica vpisa v javno šolo v šolskem okolišu, 
v katerem prebivajo, ne glede na obstoj zasebne osnovne šole,« očitno 
slabost. Šolske okoliše se lahko spreminja, tako da ni jasno, ali je imela 
taka formulacija jasno opredeljen pomen. Sedaj veljavna rešitev ohranja 
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možnost zaščite javne mreže šol, ob tem pa dosedanje izkušnje z ob-
stoječimi zasebnimi šolami ne kažejo, da bi katera od zasebnih osnov-
nih šol ogrožala obstoj javne osnovne šole v istem šolskem okolišu. 

 Vključitev poklicnega šolstva v področje zasebnega šolstva
 Podpiramo eksplicitno vključenost poklicnega šolstva v področje zaseb-
nega šolstva v Zakonu o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja.

Ni načelnih razlogov, zakaj bi bilo treba to področje obravnavati drugače. 
Navedeni niso bili niti v prvi Beli knjigi, zakonodaja iz leta 1996 pa je vpra-
šanje uredila drugače, tako da zasebnih šol – razen tistih, za katere država 
podeli koncesijo – na področju poklicnega šolstva ni bilo mogoče ustana-
vljati. Če bi konkretna zasebna pobuda predstavljala težave za ohranjanje 
javne mreže poklicnega šolstva, je mogoče problem urejati na ravni zago-
tavljanja koherentnosti mreže javnega in zasebnega poklicnega šolstva, ne 
pa tako, da se na poklicnem šolstvu ne omogoča ustanavljanja zasebnih 
šol, kot je bilo urejeno pred spremembami zakonodaje v letu 2008. 

Rešitvi, ki sledita, z bolj natančno ureditvijo deloma spreminjata obstoje-
če stanje na področju (1) priznavanja zasebnih šol in vrtcev ter njihovega 
vpisa v razvid ter na področju (2) delovanja tujih zasebnih šol.

(1)  Priznanje mednarodnega združenja šol, ki delujejo po poseb-
nih pedagoških načelih, in krepitev spremljanja polja zasebne-
ga pedagoškega delovanja v Sloveniji

 Za šole in vrtce, ki delujejo po posebnih pedagoških načelih, je treba 
za vsak vpis v razvid priložiti potrdilo ustreznega mednarodnega združenja 
šol in/ali vrtcev, ki zagotavlja, da določen vrtec ali šola deluje po posebnih 
pedagoških načelih. Pri tem kot ustrezna štejejo tudi potrdila tistih nacio-
nalnih združenj vrtcev ali šol, ki delujejo po posebnih pedagoških načelih in 
ki so polno včlanjena v ustrezna mednarodna združenja.

Treba je ustanoviti ustrezno strokovno službo, ki vodi register ustreznih na-
cionalnih in mednarodnih združenj za pedagogike po posebnih pedagoških 
načelih in ki tudi sistematično spremlja razvoj zasebnega pedagoškega polja 
v Sloveniji. 

17. člen Zofvi, ki opredeljuje sprejemanje programov zasebnih šol, v tre-
tjem odstavku opredeljuje obveznost zasebnih šol, ki izvajajo izobraže-
valni program po posebnih pedagoških načelih (kot so Steiner, Decroly, 
Montessori) in želijo pridobiti javno veljavnost, da morajo pristojnemu 
strokovnemu svetu predložiti tudi potrdilo ustreznega mednarodnega 
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združenja šol: »Izobraževalni program, ki ga izvaja zasebna šola po po-
sebnih pedagoških načelih (Steiner, Decroly, Montessori in podobno), 
pridobi javno veljavnost, ko pristojni strokovni svet ugotovi, da je pro-
gram v skladu s cilji sistema vzgoje in izobraževanja v Republiki Sloveniji 
iz 2. člena tega zakona in da zagotavlja minimalna znanja, ki omogočajo 
uspešno zaključiti izobraževanje ter ga je priznalo ustrezno mednarodno 
združenje teh šol.« Potrdilo »ustreznega mednarodnega združenja«, s ka-
terim je mogoče dokazovati posebna pedagoška načela, je treba predložiti 
tudi za predšolsko vzgojo: 13. člen Zakona o vrtcih pozitivno mnenje o 
programu vrtcev, ki izvajajo vzgojni program po posebnih pedagoških 
načelih, pogojuje s priznanjem ustreznega mednarodnega združenja. 
Za eksplicitno izpostavljene pedagogike taka mednarodna združenja 
obstajajo:

•	 Steiner: ECSWE – European Council for Steiner Waldorf Education;
•	 Decroly: Centre d’études decrolyennes;
•	 Montessori: Montessori Europe;
•	 Frenet: FIMEN – Fédération Internationale des Mouvements 

d'Ecole Moderne.

Obstajajo tudi nacionalna (tuja) združenja z razvejano in močno strokov-
no dejavnostjo. Ta bi prav tako lahko bila vključena v postopek prepo-
znavanja ustreznosti slovenskih iniciativ, ki delujejo v skladu s posebnimi 
pedagoškimi načeli. To bi lahko prišlo v poštev pri tistih šolah, pri katerih 
nacionalnega ali mednarodnega združenja še ni, npr.: Jena – Gesellschaft 
für Jenaplan-Pädagogik.25

V skladu s predlogom bi bilo treba dikcijo 17. in 34. člena Zofvi ter 13. člena 
Zakona o vrtcih spremeniti. Za vpis v razvid izvajanja programov je treba 
priložiti potrdilo ustreznega mednarodnega združenja šol in/ali vrtcev, ki 
zagotavlja, da določen vrtec ali šola deluje po posebnih pedagoških nače-
lih. V nasprotnem primeru je mogoče, da bi se posamezen vrtec ali šola 
deklariral, da dela po posebnih pedagoških načelih, v realnosti pa ne bi 
tako deloval oz. ne bi imel za to ustrezno usposobljenega kadra. Sedaj na-
mreč obstaja samo obveza prvega vrtca ali šole, ki želi delati po posebnih 
pedagoških načelih, da v postopku sprejemanja izobraževalnega progra-
ma, ki želi imeti javno veljavnost, to tudi dokaže (s potrdilom ustreznega 
mednarodnega združenja). Kasneje pa ta obveza ne obstaja več. 

Kot ustrezna štejejo potrdila nacionalnih združenj vrtcev ali šol, ki deluje-
jo po posebnih pedagoških načelih in so polno včlanjena v ustrezna med-
narodna združenja, saj se njihova strokovna kompetentnost ne razlikuje 



435zasebne šole in vrtci

od strokovne kompetentnosti mednarodnih združenj, ki so praviloma 
zveze nacionalnih združenj in svojo strokovnost opirajo na strokovne 
kompetence članic. V ta namen bi bilo treba ustanoviti ustrezno stro-
kovno službo na nacionalni ravni, ki bi vodila register ustreznih nacio-
nalnih in mednarodnih združenj za pedagogike po posebnih pedagoških 
načelih, na osnovi katerega bi bilo mogoče prepoznavanje ustreznosti 
delovanja po posebnih pedagoških načelih znotraj slovenskega pedago-
škega prostora. Ustreznost bi se ugotavljala pri vpisu v razvid organizacij, 
ki izvajajo javno veljavne izobraževalne programe, pri Ministrstvu RS za 
šolstvo in šport s predložitvijo potrdila ustreznega nacionalnega ali med-
narodnega združenja šol ali vrtcev, da konkretna organizacija, ki izjavlja, 
da deluje v skladu s sprejetim pedagoškim programom po posebnih pe-
dagoških načelih, tako tudi deluje oziroma še vedno deluje. Zato bi bilo 
treba ustrezno dopolniti 34. člen Zofvi, ki opredeljuje vpis v razvid.

Po vzpostavitvi zakonodaje, ki je omogočila legalno zasebno pedagoško 
polje vrtcev, osnovnih, srednjih in višjih šol ter dijaških domov, smo priča 
postopnemu razvoju tovrstnih pedagoških praks. Ob tem je potekalo le 
občasno spremljanje teh (praviloma v okviru zakonsko definiranih spre-
mljav ob uvajanju novega izobraževalnega programa po 17. členu Zofvi), 
nismo pa razvili sistematičnega spremljanja razvoja celotnega polja. Zno-
traj polja, ki ga pokriva waldorfska pedagogika, je razvit prenos znanja 
za lastne pedagoške potrebe, vendar ne gre za spremljanje in podporo 
razvoja celotnega polja zasebnih šol in vrtcev, ki delujejo po posebnih 
pedagoških načelih.

Glede na to, da se polje zasebnega pedagoškega delovanja v Sloveniji po-
stopoma širi, bi bilo treba zagotoviti osnovne pogoje za začetek sistema-
tičnega spremljanja njegovega razvoja. 28. in 29. člen Zofvi opredeljujeta 
subjekte, ki opravljajo razvojno in svetovalno delo v vzgoji in izobraže-
vanju, ter njihove pristojnosti pri tem: »za področje predšolske vzgoje, 
osnovnošolskega izobraževanja, gimnazijskega izobraževanja, vzgoje in 
izobraževanja v domovih za učence in dijaških domovih ter vzgoje ter iz-
obraževanja za otroke in mladostnike s posebnimi potrebami, za splošno 
izobraževalne predmete, pa tudi v poklicnem in strokovnem izobraže-
vanju« (28. člen Zofvi) to opravlja Zavod Republike Slovenije za šolstvo 
(ZRSŠ). Med drugim je pristojnost ZRSŠ tudi »svetovalno delo za vrtce, 
šole in organizacije za izobraževanje odraslih, ki izvajajo javno veljavne 
programe« (29. člen Zofvi).

Na osnovi obeh členov Zofvi je mogoče v okviru ZRSŠ umestiti posebno 
službo, v okviru katere se bo izvajalo sistematično strokovno spremljanje 
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slovenskega zasebnega pedagoškega polja. Ta bi ob dialogu in sodelova-
nju z obstoječimi organizacijami zasebnih šol in vrtcev, ki delujejo v skla-
du s posebnimi pedagoškimi načeli, spremljala razvoj polja in nudila po-
moč pri spremljavi novoustanovljenih zasebnih šol ter izvajala strokovno 
podporo pri razvoju polja (npr. vzpostavila in vodila register nacionalnih 
in mednarodnih organizacij znotraj polja pedagogik po posebnih peda-
goških načelih).

(2)  Tuje zasebne šole
 Programi zasebnih šol, ki pouk izvajajo v tujem jeziku, ne morejo 
dobiti javne veljavnosti. 

Ena bistvenih razlik med položajem zasebnega šolstva ob sprejemanju šol-
ske zakonodaje v sredini devetdesetih let in danes je dejstvo, da danes v 
Sloveniji obstaja več zasebnih šol, v katerih pouk poteka v tujem jeziku in v 
skladu s programi drugih držav.26 Programi teh šol v Sloveniji niso pridobili 
javne veljavnosti, kljub temu pa se poleg otrok tujcev v te šole vpisujejo tudi 
slovenski državljani. Če bi šole želele, da bi bila tako pridobljena izobraz-
ba učencev javno veljavna, bi morale izvajati javno veljavne programe. Če 
želijo, da njihov program pridobi javno veljavnost, morajo slediti postop-
ku, ki je zakonsko že uveljavljen. Pri tem postopku bo za tuje šole pose-
bej pomemben tretji člen Zofvi, ki pravi, da vzgojno-izobraževalno delo v 
vrtcih in šolah poteka v slovenskem jeziku (pouk v tujem jeziku je tako v 
neposrednem nasprotju s tem členom), 17. člen Zofvi, ki določa način spre-
jemanja programov zasebnih šol, in 13. člen Zakona o vrtcih, ki opredeljuje 
sprejemanje programa zasebnih vrtcev. Razlog, da programi zasebnih šol, 
ki pouk izvajajo v tujem jeziku, ne morejo pridobiti javne veljavnosti, je za-
ščita slovenskega jezika in nacionalnega interesa, da se pouk v šolah v Slo-
veniji, v katere se vpisujejo slovenski državljani, izvaja v slovenskem jeziku. 

6 NAStAjANjE zASNoVE

 Zasnovo zasebnega šolstva je pripravila Področna strokovna sku-
pina za zasebno šolstvo (PSS za zasebno šolstvo) v sestavi doc. dr. Mar-
jan Šimenc (predsednik), dr. Andrej Fištravec, doc. dr. Roman Globokar, 
Branimir Štrukelj in Veronika Tašner. Skupino je 23. 6. 2009 imenovala 
Nacionalna strokovna skupina za pripravo Bele knjige v vzgoji in izobra-
ževanju v Republiki Sloveniji.

Člani PSS za zasebno šolstvo so opravili analizo izsledkov nacionalnih 
in tujih raziskav ter mednarodnih primerjalnih analiz. Ob upoštevanju 
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veljavnih konceptualnih in zakonskih rešitev so oblikovali predlog 
ključnih problematik, ki zahtevajo ponovni razmislek, dopolnitve ali 
posodobitve. 

PSS za zasebno šolstvo je o problematikah na področju zasebnega šol-
stva na internih posvetih razpravljala s predstavniki zasebnih vrtcev (8. 
4. 2010), zasebnih osnovnih šol (11. 2. 2010) ter zasebnih srednjih šol (28. 
1. 2010). 

Na osnovi analize obstoječega stanja v Sloveniji in tujini ter zbranih pri-
pomb in predlogov na posvetih ter ob usklajevanju z ostalimi področni-
mi strokovnimi skupinami je PSS za zasebno šolstvo oblikovala končni 
osnutek predloga rešitev, ki ga je NSS obravnavala in potrdila na seji 17. 
2. 2011.
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PrIlogE

Preglednica 1: Pregled obstoječih zasebnih šol in vrtcev ter vrtcev s kon-
cesijo, ki so sofinancirani iz državnega proračuna oziroma proračuna lo-
kalne skupnosti.

Zap. št. Naziv % Financiranja s strani države

ZASEBNI VRTCI ter VRTCI S KONCESIJO

1. Vrtec Dominik Savio Karitas KONCESIJA

2. Miklavžev vrtec – Župnijski vrtec KONCESIJA

3. Župnijski vrtec Vrhnika 85%

4. Društvo Ringaraja-Vrtec Ringaraja 85%

5. Waldorfski vrtec Mavrica 85%

6. Waldorfski šola Ljubljana, enota vrtec 85%

7. Vrtec Nazaret –Družba Marijinih sester 85%

8. Župnijski zavod Sv. Miklavža – Vrtec Lavra 85%

9. Marijin vrtec Cerklje 85%

10. Družba Marijinih sester 85%

11. Vrtec Pingvin 85%

12. Vrtec pri Sv. Ani Žiri KONCESIJA

13. Petrov vrtec 85%

14. Zavod za razvoj wald. pedagogike Maribor 85%

15. Angelin vrtec pri Uršulinskem zavodu za 
vzgojo, izobraževanje in kulturo 85%

16. Hiša otrok, Mali princ 85% in KONCESIJA

17. Vrtec Danijelov levček, Opatijsko-mestni 
župnijski zavod Sv. Danijela Celje 85%

18. Župnijski zavod Sv. Jurija Stara Loka, Vrtec 
Sončni žarek 85%

19. Zavod Antona Martina Slomška, Hiša otrok 
– vrtec Montessori 85%

20. Peter pan d.o.o. KONCESIJA

21. Zasebni vrtec Kobacaj KONCESIJA

22. Zasebni vrtec Sonček (Grosuplje) KONCESIJA

23. Zavod šolski sester ND-Vrtec AntoniNa 85%

24. Vrtec Zarja KONCESIJA

25. Župnijski zavod Sv. Martina-Baragov vrtec 85%

26. Montessori inštitut, Hiša otrok Dravlje 85%

27. Ples plus d.o.o.PE Zvezdica 85%

28. Waldrofska šola Ljubljana, OE waldorfski 
vrtec in šola Celje 85%

29. Zavod mali svet 85%



440 bela knjiga 2011

30. Zavod za predšolsko vzgojo Zvezdica KONCESIJA

31. Waldrofska šola Ljubljana, OE waldorfski 
vrtec in šola Maribor 85%

32. Waldrofska šola Ljubljana, OE Gorenjska, 
enota Radovljica in enota Hrušica 85%

33. Župnijski zavod Sv. Janeza Krstnika OE 
Rahelin vrtec 85%

34. Jana d.o.o. KONCESIJA

35. Zavod Sv. Jerneja Vrtec Blaže in Nežica 85%

36. Zasebni vrtec mali grof d.o.o. 85%

37. Smrkolin d.o.o. KONCESIJA

38. Geko zasebni vrtec 85%

39. Antonov vrtec Železniki KONCESIJA

ZASEBNA OSNOVNA ŠOLA

1. Waldorfska šola Ljubljana
OE Maribor

100%
85%

2. OŠ Alojzija Šustarja 85%

3. OS Montessori 85%

ZASEBNE SREDNJE ŠOLE

1. Zavod sv. Frančiška Saleškega – Gimnazija 
Želimlje 100%

2. Škofijska gimnazija Vipava 100%

3. Zavod sv. Stanislava Škofijska klasična 
gimnazija 100%

4. Zavod Antona Martina Slomška, Škofijska 
gimnazija AMS 85%

5. Waldorfska šola Ljubljana 85%

6.
 EURO ŠOLA – zavod za opravljanje 
izobraževalnih, svetovalnih in 
organizacijskih storitev

85%

Vir: MŠŠ 2010.
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Slika 1: Porazdelitev učencev/dijakov (ISCED 1, 2 in 3) glede na vrsto šole, 
ki jo obiskujejo (javno/zasebno).
Vir: Key Data 2009, str. 54.

Opomba: Kode držav: EU Evropska unija, PT Portugalska, BE Belgija, SI Slovenija, SK 

Slovaška, FI Finska, SE Švedska, CZ Ceška republika, UK Združeno kraljestvo, DK Danska, 

DE Nemcija, EE Estonija, EL Grcija, ES Španija, FR Francija, IE Irska države, IT Italija, CY 

Ciper, LV Latvija, IS Islandija, LT Litva, LI Lihtenštajn, LU Luksemburg, NO Norveška, 

HU Madžarska, MT Malta, NL Nizozemska, AT Avstrija, BG Bolgarija, PL Poljska, RO 

Romunija.

Preglednica 2: Vrtci po izvajalcu predšolske vzgoje in otrocih po staro-
stnih obdobjih, Slovenija, šolsko leto 2009/10.

vrtci z 
enotami oddelki

otroci

skupaj 1. starostno 
obdobje

2. starostno 
obdobje

skupaj 863 4.174 71.124 21.890 49.234

javni vrtci 833 4.067 69.357 21.303 48.054

zasebni vrtci 30 107 1.767 587 1.180

Vir: SURS.

javne šole od oblasti odvisne zasebne šole neodvisne zasebne šole zasebne šole skupaj
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Preglednica 3: Učenci v zasebnih osnovnih šolah po vrsti šole, razredih, 
starosti in spolu, občine, Slovenija, začetek šolskega leta, letno.

SLOVENIJA
osnovne šole 2007 2008 2009

razredi SKUPAJ,
starost SKUPAJ,
spol SKUPAJ

243 395 468

Vir: SURS.
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1 Krek 1995, str. 235.
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Finski, Franciji, Estoniji, Nizozemski in Nemčiji), zato se bomo v nadaljevanju sklicevali zgolj 
nanje.
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25 Ob mednarodnih in nacionalnih pedagoških združenjih obstajajo na področju zasebnega 
šolstva tudi zveze združenj, ki združujejo različna civilno-družbene in pedagoške organizacije, 
kot so npr.: 
- ECNAIS – European Council of National Associations of Independent Schools; 
- EFFE – Europäisches Forum für Freiheit im Bildungswesen (European Forum for Freedom 
in Education); 
- OIDEL – The Right to Education and Freedom of Education; 
- EUCIS LLL – European Civil Society Platform on Lifelong Learning; 
- ECAS – European Citizen Action Service.

26 Vprašanja položaja teh šol oziroma vrtcev niso povezana z ureditvijo položaja šol in vrtcev na 
področjih, ki so opredeljena kot narodnostno mešana, kjer poseben status uživata italijanščina 
oziroma madžarščina, in imajo posebej urejen položaj tako z ustavo kot z zakoni.


