Ljubljana, 23. julij 2019
mag. Dejan Židan
Predsednik Državnega zbora RS
ZADEVA: Pisno poslansko vprašanje
V skladu z 240. in 248. členom Poslovnika Državnega zbora vam posredujem pisno
poslansko vprašanje v zvezi s financiranjem zasebnih šol, ki ga naslavljam na ministra
za izobraževanje, znanost in šport dr. Jerneja Pikala.
S spoštovanjem!

Dušan Šiško,
poslanec

V prilogi:
- pisno poslansko vprašanje

2

VSEBINA PISNEGA POSLANSKEGA VPRAŠANJA
V imenu Poslanske skupine Slovenske nacionalne stranke sprašujem ministra za
izobraževanje, znanost in šport dr. Jerneja Pikala, da mi odgovori na naslednje
vprašanje:
V gradivu Predloga zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o organizaciji in
financiranju vzgoje in izobraževanja (ZOFVI-L) smo prebrali, da razširjeni program
obsega podaljšano bivanje, jutranje varstvo, dodatni pouk, dopolnilni pouk, interesne
dejavnosti in pouk neobveznih izbirnih predmetov.
V razširjeni program se učenci vključujejo prostovoljno.
Izjema od 28. člena ZOŠ velja za zasebne šole, ki izvajajo program osnovne šole po
posebnih pedagoških načelih (Steiner, Decroly, Montessori in podobno), ki lahko
oblikujejo program osnovne šole v skladu s temi načeli tako, da zagotovijo minimalna
znanja, ki omogočajo dokončanje osnovnošolskega izobraževanja?
V gradivu Predloga zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o organizaciji in
financiranju vzgoje in izobraževanja (ZOFVI-L) smo prebrali, da zakon ureja tudi
primere, ko zasebna šola ne izvaja javne službe (nima torej koncesije), izvaja pa
program, ki je pridobil javno veljavnost in s katerim se pridobi javno veljavna izobrazba.
Zasebne šole s programi, ki so pridobili javno veljavnost, predstavljajo bogatitev
šolskega prostora.
Njihovi programi pridobijo javno veljavnost ravno zato, ker so drugačni od
izobraževalnih programov šol, ki jih sprejme minister (programsko, pedagoški prostori
…).
•

Zanima me, ali se vam zdi v redu, da se ne financira tudi razširjeni
program in zakaj?

•

Ali se vam zdi pomembno, da imamo tolikšen nabor zasebnih šol, ki
izvajajo program po posebnih pedagoških načelih?

•

Kaj pa če bi imeli še šole za Albance, Makedonce, Rome …?

•

Ali bo država s tem predlogom financirala zasebne šole tudi državljanom,
ki se bodo naselili v Sloveniji ter bodo govorili svoj jezik?

•

Zanima me, koliko je takšnih šol v Sloveniji napram tistim, ki imajo
koncesijo?

•

Zanima me, kakšni so ti pedagoški prostori in v čem se razlikujejo od
navadnega prostora oz. učilnice?

Dušan Šiško,
poslanec

