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Zveza:

K predlogu Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in
izobraževanja sporočamo mnenje, kot sledi:
V zvezi s predlaganim tretjim odstavkom spremenjenega 86. člena zakona opozarjamo, da
bodo pobudniki, ki so s prejšnjo pobudo uspeli, s predlagano ureditvijo financiranja zasebnih
osnovnih šol v slabšem pravnem položaju, kot so v skladu z veljavno ureditvijo, zaradi katere so
na Ustavno sodišče pobudo vložili.
Naš pomislek se nanaša tudi na predlagani peti odstavek spremenjenega 86. člena zakona, ki
določa, da se zasebnim šolam (razen osnovnim šolam) za izvedbo programa zagotavlja 85 %
sredstev, ki jih država oziroma lokalna skupnost zagotavlja za izvajanje programa javne šole. To
pomeni, da se za zasebne šole (razen za zasebne osnovne šole) obseg javnega financiranja ne
spreminja glede na veljavno ureditev. Takšna ureditev postavlja zasebne šole v neenak položaj,
pri tem pa ni navedenega nobenega pravno utemeljenega razloga za to. Če se v bistvenem
enaki položaji obravnavajo različno, mora za to obstajati razumen razlog, stvarno povezan s
predmetom urejanja. Načelo enakosti pred zakonom namreč ne pomeni, da zakonodajalec v
bistvenem enakih položajev pravnih subjektov ne bi smel različno urejati, pač pa, da tega ne
sme početi samovoljno, brez razumnega in stvarnega razloga. Dodatno je takšna ureditev
sporna tudi z vidika drugega odstavka 57. člena Ustave, ki določa, da je osnovnošolsko
izobraževanje obvezno in se financira iz javnih sredstev. Čeprav država zagotavlja tudi
nadaljnje izobraževanje, pa je le za osnovnošolsko izobraževanje v Ustavi določeno, da je
obvezno in se financira iz javnih sredstev, kar je še dodaten argument v prid dejstvu, da se
zasebno osnovnošolsko izobraževanje ne more financirati v manjšem obsegu kot npr. zasebno
srednješolsko izobraževanje.
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