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POVZETEK 

Šolstvo v Sloveniji je v največjem deležu pod okriljem javnih vzgojno-

izobraževalnih ustanov. Majhen delež pa je tudi zasebnih vrtcev ter osnovnih in 

srednjih šol, ki so osrednja tema pričujočega diplomskega dela. Ker je za 

poznavanje zasebnega šolstva na Slovenskem pomembna njegova zgodovina, je 

del teoretičnega dela namenjen prav temu. Predstavljena je tudi slovenska 

zakonodaja in pogoji za delovanje zasebnih vrtcev, osnovnih in srednjih šol ter 

oblike financiranja s strani države – koncesija in financiranje iz javnih sredstev. 

Izpostavljeni so izsledki raziskav, ki so bile na temo zasebnega šolstva v Sloveniji 

že izvedene. Za širši vpogled v zasebno šolstvo pa je vključena še strnjena oblika 

opisa zasebnega šolstva po izbranih državah Evropske unije. 

V empiričnem delu diplomskega dela so prikazane ugotovitve analize odgovorov 

na anketni vprašalnik 120 staršev z otroki v javnih in zasebnih vrtcih ter osnovnih 

in srednjih šolah. Delež staršev z vpisanimi otroki v zasebne vzgojno-

izobraževalne ustanove je bil sicer manjši (32,5 %), vendar je skupaj s tistimi, ki 

so že razmišljali o vpisu svojih otrok v zasebne vzgojne izobraževalne ustanove 

precej večji (45 %), a še vedno je bila dobra polovica staršev (55 %) 

nenaklonjenih vpisu v zasebne vzgojno-izobraževalne ustanove. Rezultati kažejo, 

da kraj bivanja, neto mesečni dohodek družine ter večje število otrok v družini (3 

ali več) niso pomembni dejavniki pri odločanju za vpis otroka v zasebno vzgojno-

izobraževalno ustanovo. Večina staršev bi se za vpis otrok/a v zasebni vrtec ali 

osnovno šolo odločila, če je ta oddaljen/a od 10 do 20 km od doma. Da pa bi se 

starši odločili za zasebno srednjo šolo tudi, če je ta oddaljena več kot 41 km in da 

jim je najpomembnejši dejavnik konfesionalna usmeritev vzgojno-izobraževalne 

ustanove, nismo uspeli dokazati. V povprečju so starši otrok v javnih vzgojno-

izobraževalnih ustanovah pedagoško delo ocenili boljše kot starši otrok v 

zasebnih. Statistično pomembne razlike so se pokazale pri osebnem odnosu 

učiteljev oz. vzgojiteljev do otrok ter pestrosti ponudbe interesnih dejavnosti, ki so 

po mnenju staršev boljše v javnih vrtcih in šolah. Skupnost otrok oz. učencev pa 

po mnenju staršev bolje oblikujejo zasebne vzgojno-izobraževalne ustanove.   
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Ključne besede: zasebno šolstvo, prepričanja staršev, dejavniki in pogoji za vpis 

otroka v zasebno vzgojno-izobraževalno ustanovo, primerjava dela javnih in 

zasebnih vzgojno-izobraževalnih ustanov. 
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ABSTRACT 

Education in Slovenia has been mostly under the umbrella of public educational 

institutions. Represented in a small proportion are private kindergartens, primary 

and secondary schools, which are the focus of this thesis. For a better 

understanding of private education in Slovenia, a part of the theoretical work is 

aimed also at its history. Presented is also the Slovenian legislation and 

conditions for the functioning of private kindergartens, primary and secondary 

schools, as well as forms of government funding - a concession and public 

funding. Exposed are research findings, which have already been performed on 

the subject of private education in Slovenia. For a broader insight into the private 

education, a condensed description of private education in selected countries of 

the European Union is included. 

The empirical part of the thesis presents the findings of the analysis of the 

answers to the questionnaire that was given to 120 parents with their children in 

public and private kindergartens, primary and secondary schools. Share of 

parents with children enrolled in private educational institutions was namely lower 

(32.5%), though together with those who were already thinking about entering 

their children in private educational institutions the share is much higher (45%). A 

bit over half of these parents (55%) was still unfavorable to enrollment in private 

educational institution. The results show that the place of residence, the net 

monthly income of the family and the larger number of children in the family (3 or 

more) are not important factors in deciding to enroll their children in a private 

educational institution. Most parents would decide to enroll their child(ren) into a 

private kindergarten or elementary school if it is between 10 and 20 km from 

home. However we could not prove that parents would chose private high school, 

even if it is further than 41 km away, and that the most important factor for them 

would be the denominational direction of the educational institution. On average, 

parents of children in public educational institutions evaluated the pedagogical 

work better than parents of children in private ones. Statistically significant 

differences have been revealed in personal relationships of teachers/ educators 

towards children and the offered variety of extracurricular activities, which are, 

according to parents better in public kindergartens and schools. According to 
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parents, children/ pupils communities are better formed by private educational 

institutions. 

Keywords: private education, parents' beliefs, factors and conditions for the 

enrollment of a child in a private educational institution, comparison of the work of 

public and private educational institutions. 
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 UVOD 1

Tekom študija sem naletela na veliko »dobrih in slabih« dejstev glede šolstva v 

Sloveniji. Sama sem tip človeka, ki se težko sprijazni s krivicami in tega je v 

javnem šolstvu v odnosu do otrok in učiteljev vedno več. Normativi za število 

učencev v razredu se iz leta v leto večajo, učitelj se preveč ukvarja s papirologijo, 

namesto da bi več svojega časa posvetil učencem, nekatere učne vsebine zaradi 

natrpanega učnega načrta le preletijo ... Vse to so omejitve, ki na koncu pustijo 

učitelja izčrpanega, učence pa nekje med znanjem in iskanjem sebe.  

Alternativa vsem tem omejitvam v javnem šolskem sistemu je zasebno šolstvo. 

Pa vendar, ali je slovenskemu šolstvu zaradi državnega nadzora in financiranja 

sploh dopuščeno veliko sprememb? 

Prvič sem se z zasebnim šolstvom srečala ob vpisu v srednjo šolo – gimnazijo. 

Izbira je bila seveda velika in na koncu sem se odločila za javno gimnazijo v 

Ljubljani – Gimnazijo Vič. Takrat sta mi starša omenila tudi Škofijsko klasično 

gimnazijo, vendar je takrat prevladovalo mnenje, da to je pa le za najboljše in da 

zagotovo ne bom sprejeta. In tako sem srednješolska leta preživela v javni 

gimnaziji. 

Po srednji šoli je seveda sledil vpis na fakulteto, kjer sem spoznala veliko sošolk 

iz različnih srednjih šol. Med njimi tudi eno s Škofijske klasične gimnazije. Najbolj 

mi je bilo zanimivo to, da ko sem spoznala to določeno osebo, sem naenkrat 

poznala vsaj ducat ljudi, ki so tudi obiskovali to gimnazijo. Nikoli se nisem 

počutila kot pripadnica skupnosti gimnazije, katero sem obiskovala, ko pa sem se 

družila z ljudmi z zasebne katoliške gimnazije, sem dobila občutek, da točno 

vedo, kam spadajo in kakšne so njihove vrednote. Tako se je začelo moje 

zanimanje za zasebno šolstvo. Po mojih ocenah gre za šole, v katerih nisi le 

številka. Po drugi strani pa imam tudi to prednost, da lahko primerjam njihove in 

svoje izkušnje in iščem prednosti in slabosti tako javnega kot zasebnega šolstva. 

Tako se je začelo pisanje mojega diplomskega dela, v katerem bom najprej 

predstavila pojem zasebno šolstvo, nato pa se bom osredinila na zgodovino 

zasebnega šolstva na Slovenskem od srednjega veka pa vse do danes. Ustavila 
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se bom še pri oblikah zasebnega šolstva, med njimi tudi najpogostejšega v 

Sloveniji – katoliškega zasebnega šolstva. V nadaljevanju pa bom predstavila 

tudi nekaj raziskav, ki so bile na temo zasebnega šolstva predvsem z vidika 

staršev in dijakov v Sloveniji že izvedene. Na kratko bom predstavila tudi sisteme 

zasebnega šolstva v nekaterih državah Evropske unije. 

V empiričnem delu bom predstavila rezultate, ki jih bom s pomočjo anketnega 

vprašalnika pridobila s strani staršev. Na podlagi teoretičnega dela jih bom 

povprašala predvsem o dejavnikih in pogojih za vpis otrok v zasebne vzgojno-

izobraževalne ustanove ter primerjala stališča staršev glede dela zasebnih in 

javnih vrtcev ter osnovnih in srednjih šol. 

V zaključku bom predstavila strnjen prikaz ugotovitev teoretičnega dela v 

povezavi z empiričnim. 
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 TEORETIČNI DEL 2

2.1 KAJ JE ZASEBNO ŠOLSTVO? 

Čeprav je šolanje obvezno, je naša pravica, da za svoje otroke izberemo tisto 

šolo, ki nam je bližja bodisi po veri, vzgojnih načelih ... 5. člen Zakona o osnovni 

šoli (ZOsn) pravi: »Starši imajo pravico izbrati osnovnošolsko izobraževanje 

svojih otrok v javni ali zasebni šoli ali kot izobraževanje na domu.« Termin 

zasebna šola je težko opredeliti z eno definicijo, saj tudi zasebnih šol obstaja več 

vrst. Šimenc (1996) našteva različna imena, kot so: »neodvisne šole« 

(independent schools) v Veliki Britaniji, »svobodne šole« (Freie Schule) v Nemčiji 

itd. Na splošno pa lahko rečemo: »Termin zasebna, privatna šola se uporablja za 

tiste šole, ki jih ni ustanovila država (bolje: država oziroma lokalna skupnost) in 

zato uživajo relativno neodvisnost. Ta opredelitev je popolnoma formalna, vendar 

tudi kot taka čisto ne drži. Neodvisne oziroma svobodne šole so namreč danes v 

Evropi bolj in bolj odvisne od državne finančne podpore, v marsičem se 

zgledujejo po javnem šolskem sistemu in so pod nadzorom državnih inšpekcij. 

Razlike med javnim (državnim) in zasebnim šolstvom so vedno bolj zabrisane, 

tako da analitiki šolskih sistemov pogosto dobijo občutek, da se je jasna in stroga 

ločnica ohranila samo še v poimenovanju.« (Šimenc 1996, 11.)  

Glede na to, da se med javnim in zasebnim šolstvom meja vztrajno briše, je na 

mestu vprašanje, zakaj so zasebne šole sploh potrebne. Odgovor na to 

vprašanje moramo poiskati pri koreninah ustanavljanja zasebnih šol. Kaj so hoteli 

ustanovitelji z njimi doseči? Največkrat se je zasebna šola ustanovila iz potrebe 

po dopolnitvi pomankljivosti javnega šolskega sistema. Krek (1996) navaja, da 

zasebno šolstvo ni del javnega šolstva, temveč njegova dopolnitev v obliki šol in 

vrtcev, ki delujejo po drugih načelih kot javne šole in vrtci. Šimenc (1996) našteva 

bodisi elitne šole za izbrane učence, šole za učence z določeno veroizpovedjo, 

šole s posebnimi vzgojnimi načeli ... Odločitev staršev za zasebno šolo primerja z 

obiskovanjem jezikovnega tečaja. Če ga plačamo sami, ga bolj vestno 

obiskujemo. In ravno tako zasebna šola že zaradi dejstva, da je zasebna, pri 

učencih in starših izzove drugačen odnos. A pri odgovarjanju na prvo vprašanje, 

naletimo na drugo: Mar se z ustanavljanjem zasebnih šol ne briše tudi 
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enakopravnost? Zakaj bi lahko premožnejši starši otroke vpisali v določeno šolo s 

tako imenovanim višjim standardom, medtem ko revni starši svojih otrok kljub 

interesu in doseganju nadpovprečnih rezultatov v tako šolo ne morejo vpisati. 

Šimenc (1996) poudari, da take šole svoje učence izbirajo in s tem delujejo 

ločevalno.  

Več vrst in več razlogov za ustanavljanje zasebnih šol Anderson (2005) po Flere 

in Klanjšek (2011) razvrsti takole: 

 Intelektualno, akademsko selektivne šole. Dijakom omogočajo pospešeno 

kognitivno napredovanje. 

 Družbeno selektivne elitne šole. Z visokimi šolninami zagotavljajo 

»ustrezno« sestavo in vzpostavitev komuniciranja znotraj višjega sloja. 

 Krajevne šole. Vzpostavljajo jih krajevne skupnosti, ki pa same po sebi 

niso zasebni, temveč javni subjekti, razen če gre za zasebno pobudo 

znotraj lokalne skupnosti. 

 Šole kulturne identitete. Vzgaja se v določenem verskem ali drugem 

nazoru ali neki etnični kulturi in jeziku, ki se razlikujeta od večinskega. 

 Tržne šole. Vzpostavljajo se kot dobičkonosna podjetja, podobna drugim 

gospodarskim subjektom. 

 Šole za otroke s posebnimi potrebami. Ustanovijo jih zasebne dobrodelne 

organizacije. 

Flere in Klanjšek (2011) navajata, da šolstvo ni nastalo kot državno, ampak je z 

oblikovanjem moderne družbe prehajalo v državno pristojnost, pravno urejanje, 

upravljanje, nadzor in finananciranje. Več o tem v nadaljevanju. 
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2.2 ZGODOVINA ZASEBNEGA ŠOLSTVA NA SLOVENSKEM 

Zgodovina šolstva je pomemben vidik pri razumevanju razvoja zasebnega in 

javnega šolstva. Skozi stoletja se je šolstvo na Slovenskem na mnogih področjih 

spreminjalo. Ločnica med javnim in zasebnim šolstvom pa skozi zgodovino nikoli 

ni bila jasno označena in tako ostaja še danes.   

2.2.1 PREGLED ZGODOVINE SLOVENSKEGA ZASEBNEGA 
ŠOLSTVA PRED OSAMOSVOJITVIJO 

Začetki slovenskega šolstva segajo v 6. st. Sprehodili se bomo skozi pomembna 

obdobja zgodovine ter predstavili ključne dejavnike za zasebno šolstvo na 

Slovenskem. Zaradi prepletanja zasebnega in javnega pa bomo mnogokrat 

predstavili pomembne reforme in spremembe za šolstvo na sploh. 

2.2.1.1 SREDNJEVEŠKO ŠOLSTVO 

V 6. stoletju ob naselitvi Slovencev v novi domovini vzgoja odseva enakopravne 

odnose rodovnih članov v skladu z njihovo rodovno-plemensko družbeno 

ureditvijo. Ločila se je le po spolu, saj so bili dečki vzgajani drugače kot deklice. 

Glavne vsebine so bile uvajanje v običaje rodu, seznanjanje mladih z delovnimi 

izkušnjami starejših ter skrb za njihov osebni razvoj, navajata Ciperle in Vovko 

(1987). V tem času vera še ni imela vpliva, kakršnega zasledimo od 

pokristjanjevanja dalje.  

Sčasoma pa se je zaradi napredka v poljedelstvu in naselitve na novem ozemlju 

razslojevanje še povečalo in tako je plemenska družba preraščala v razredno 

(Schmidt 1988). 

Prva napotila za vsebino vzgojnega dela med Slovenci je v dobi pokristjanjevanja 

določil misijonar Alkuin v pismu Karlu Velikemu leta 796 (Ciperle in Vovko 1987). 

Glavni poudarki so bili na poučevanju človeka glede nesmrtnosti duše in 

prihodnjega življenja, plačilu za dobro ter kazni za hudo. Ta oblika poučevanja je 

bila med ljudi vnesena pod prisilo in seveda je bila učinkovitost vzgojnih 

prizadevanj nizka, glavni cilj pa je bilo doseči poslušnost. V prvi polovici 9. st. je 

Karel Veliki od podrejenih škofov zahteval, naj pri škofijskih cerkvah poskrbijo za 

ustanovitev šol, kjer se bo vzgajala duhovščina. Izobraževanje je postalo privilegij 

fevdalcev, med katerimi je bilo vedno manj Slovencev (prav tam). 
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Pomanjkanje izobrazbe za Slovence je pustilo hude posledice za slovenski 

kulturni razvoj. Proti koncu 12. st. so bili Slovenci skoraj vsi otroci tlačanov, saj 

jim šole niso bile dostopne (Schmidt 1988). 

Tako je namerno organizirana cerkvena vzgoja na naših tleh dobila povsem 

drugačno družbeno vlogo. Ob naselitvi je bila vloga vzgoje oz. šole otroke uvajati 

v svet odraslih, torej skrbeti za njihov osebni razvoj. Cerkev pa je izobraževanje 

in vzgojo popolnoma monopolizirala in je v prvi vrsti ni uporabljala za osebni 

razvoj posameznika, marveč predvsem za utrjevanje svoje moči (prav tam).  

STOLNE ŠOLE 

To so prve srednjeveške šole na Slovenskem. V 12. in 13. st. sta tako delovali 

šoli pri koprski škofiji ter v prvi stalni škofiji na slovenskem ozemlju, Krki na 

Koroškem. Učence so razdeli na plemiške in revne ter jih ločili tako v stanovanjih 

kot pri pouku. Učitelj – scolasticus – je plemiške otroke učil elemente latinske 

gramatike, retorike ter srednjeveškega prava, medtem ko je revne otroke učil 

predvsem verske nauke, branje in petje, saj so v njih videli naraščaj za 

podeželsko duhovščino. Revni učenci so stanovanje plačali s petjem na koru ali s 

prepevanjem od hiše do hiše, medtem ko so plemiški učenci bivali pri kanonikih 

in živeli od dohodka daril, ki so jih posamezniki zapustili šoli. V zadnjih stoletjih 

srednjega veka pa so te šole zaradi pojava univerz, ki so jim odvzele najboljše 

učence in učitelje, postale manj pomembne (Ciperle in Vovko 1987). 

Priviligiranost premožnejših otrok se skozi stoletja ne spreminja. Žalostno pa je 

dejstvo, da je ravno Cerkev, ki naj bi učila enakosti, najbolj ločevala ljudi. V 13. st. 

so si meščani neodvisnost od cerkvenega šolstva izborili tako, da so sami najeli 

in plačali učitelja. Tako so pomagali pri nastanku prve zasebne šole v mestu na 

slovenskem; tak primer šole zasledimo v Izoli. Sprva so imele napredno vlogo 

zaradi posvetnega značaja pouka, nato pa so jih označili za zakotne šole, saj so 

delovale v najslabših zunanjih pogojih in dejansko životarile. Nekatere je 

postopoma prevzelo mesto in tako so nastajale mestne šole (Schmidt 1988). 

SAMOSTANSKE ŠOLE 

Na Slovenskem je od 13. do 15. st. nastalo kar nekaj samostanskih šol. 

Namenjene so bile za vzgojo lastnega redovniškega naraščaja z izjemo nekaterih 



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta  Ana Ahlin Janša; diplomsko delo  

7 

zunanjih učencev iz vrst plemstva. Slovenski tlačani so ostali pred vrati, saj je bila 

šola zanje predraga. Revne otroke in odrasle pa so sprejemali zgolj za fizična 

dela, s katerimi so si zaslužili oskrbo. Deklice, pa še to le plemkinje in deklice z 

vrst premožnega meščanstva, so nekaj izobrazbe lahko pridobile v ženskih 

samostanih (Ciperle in Vovko 1987). 

V zadnjih stoletjih srednjega veka so nazadovale tudi samostanske šole. Raven 

izobrazbe je močno znižala kriza cerkvenega življenja. Odločilen udarec pa jim je 

zadala reformacija, od katere si niso več opomogle (Schmidt 1988). 

ŽUPNIJSKE ŠOLE 

Namenjene so bile ministrantom in bolj odraslim duhovniškim kandidatom, ki bi 

lahko nadomestili župnika v času odsotnosti. Poučevali so večinoma župniki ali 

kak potujoči propadli študent. Še vedno pa do izobrazbe niso bili upravičeni otroci 

podložnikov, saj bi jih kot prvo gospodarji morali osvoboditi, kar pa se ni pogosto 

dogajalo. Tako je bila možnost socialnega vzpona za slovenske otroke zelo 

majhna (Ciperle in Vovko 1987 in Schmidt 1988). 

MESTNE ŠOLE 

Kot omenjeno v odstavku o stolnih šolah, so mestne šole ob prehodu iz 12. v 13. 

st. ustanovili meščani, ki so sami najeli in plačali učitelje, saj so meščanski sinovi 

potrebovali šolo predvsem zaradi praktičnih življenjskih nalog, pri katerih so 

potrebovali osnovno pismenost z elementi računanja. Pogosto se je mestna šola 

razvila iz župnijske šole v mestu. Učitelja je plačevalo mesto in iz cerkvene šole 

je nastala posvetna (Ciperle in Vovko 1987). Vsaka šola v mestu ni bila mestna 

šola, saj so bile v mestu lahko tudi stolne, samostanske, župnijske in privatne. 

Mestna šola je le tista, katero upravlja mesto (Schmidt 1988).  

Schmidt (1988) navaja najbolj pomembne lastnosti mestnih šol v razvoju našega 

šolstva: 

- Od njihovega nastanka, pri nas od 13. st. dalje, Cerkev ni več edini 

organizator šolstva na Slovenskem. 
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- Smotri, kot so šolanje mladine zaradi praktičnih, življenjskih nalog, so šolo 

približali proizvajalnemu procesu, razširili in spremenili vsebino pouka in s 

tem izboljšali učno delo. 

- Zaradi izgube lastne države in vrhnje plasti družbe se slovenščina kot 

knjižni jezik še dolgo ni mogla uveljaviti kot materinščina slovenskih 

učencev. Namesto te se je poučevalo v nemščini, ob morju pa v 

italijanščini. Slovenski otroci so bili zaradi tega za več stoletij oropani 

možnosti za izobraževanje v lastnem jeziku. 

2.2.1.2  ŠOLSTVO V ČASU PROTESTANTIZMA 

To obdobje je pomembna prelomnica v razvoju šolstva. Izvedena je bila ločitev 

med elementarnim in srednjim šolstvom ter omogočen prehod s srednjih šol na 

univerze (Ciperle in Vovko 1987).  

Na Slovenskem do reformacije osnovne šole ni bilo in je tudi nihče ni zahteval. 

Da lahko šoli rečemo osnovna, mora izpolnjevati vsaj tri značilnosti: 

- elementarnost – za sprejem vanjo ni potrebna nobena predhodna 

izobrazba; 

- splošnost – namenjena vsem učencem, ne glede na spol, razredno 

pripadnost, premoženjske razmere in bodoči poklic ter 

- ljudskost – njen učni jezik je materinščina njenih učencev. 

Šol s temi tremi značilnostmi na Slovenskem do reformacije ni bilo. Imele so le 

eno lastnost – elementarnost (Schmidt 1988). 

Primož Trubar je zamisel osnovne šole izrazil v svojem delu, Abecedniku. V 

predgovoru je izoblikoval misel o šoli za vse. Pozival je starše, naj pošljejo vse 

otroke v šolo, ne samo tiste, ki jih nameravajo poslati na nadaljnji študij ter to 

povezal z razširjenostjo knjig v slovenščini, ki so jih učenci uporabljali pri učenju 

katehizma, branju, pisanju in petju. S poučevanjem teh vsebin pa to ni več le del 

bogoslužja, ampak že šola, ki so ji slovenski protestanti z izdajanjem slovenskih 

knjig ustvarili pogoje za delo (prav tam).  
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Slovenska osnovna šola ni neposredno zasluga protestantizma na Slovenskem, 

pač pa je zasluga vodilnih slovenskih protestantov. V prvi vrsti Primoža Trubarja, 

ki ga je zavest o odgovornosti do »ljubih Slovencev« usposobila za ideologa 

slovenske osnovne šole. Idejo osnovne šole je bilo v 16. st. težko uveljavljati, saj 

se do reformacije za slovensko šolo nihče ni potegoval. Slovenščina je predvsem 

jezik tlačanov in nižjih plasti v mestih, katerim je Trubar namenil šolo, da bi jih 

usposabljal za njihovo nadaljnje samostojno uveljavljanje (prav tam).  

Največja konkretna dosežka protestantskega šolstva pri nas sta stanovski šoli, po 

današnjem poimenovanju gimnaziji, v Celovcu, kjer je bila prvič izvedena ločitev 

med osnovno in srednjo šolo, in v Ljubljani. Iz njih je bil brez dodatnega 

izobraževanja dijakom omogočen prehod na univerzo. Namenjeni sta bili 

predvsem otrokom plemičev (Ciperle in Vovko 1987). 

Ob koncu 16. st. pa so protestantske šole na Slovenskem postale žrtev 

protireformacije. Šole so protireformatorji zaprli skupaj s protestantskimi 

cerkvami, njihove učitelje pa skupaj z duhovniki izgnali. Šolstvo so prevzeli jezuiti 

in katoliška cerkev. Posledica tega je, da smo se na Slovenskem do 

sedemdesetih let 18. st. povrnili v stanje, kakršno je bilo v srednjem veku. 

Ponovno smo ostali brez osnovne šole. Otroci bogatejših staršev so po 

predhodnem zasebnem izobraževanju stopili v jezuitske gimnazije, ostalim 

otrokom pa so ostale župnijske in mestne šole, ki jih je smel učiti le katoliški 

učitelj z uporabo katehizma (prav tam). 

2.2.1.3  ŠOLSTVO V 18. STOLETJU 

Zaradi razhajanja med jezuitskim programom gimnazijskega izobraževanja in 

potrebami absolutistične monarhije je država začela posegati na področje šolstva 

z ustanovitvijo študijske dvorne komisije leta 1760 ter drugimi reformami do 

razpustitve jezuitskega reda leta 1773. Vendar to ne pomeni ločitve cerkvenega 

in državnega šolstva, prvi predsednik komisije je bil celo kardinal (Schmidt 1988). 

Klein (1996 po Protner 2011) navaja, da je bilo ustanavljanje in vzdrževanje 

gimnazij za državo preveliko finančno breme, da bi ga prevzela sama. Zato je 

večina gimnazij ostala pod oskrbo določenih redov. E. Protner (2011) zaključuje, 

da je na področju gimnazijskega izobraževanja vse od prvih posegov države na 

področje šolstva pa vse do leta 1848, težko govoriti o zasebnem šolstvu v 
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današnjem pomenu besede. Konfesionalne šole so bile namreč del javnega 

šolskega sistema. 

Osnovna šola je bila potrebna za nadaljnji študij in s tem nujnost, da Cerkev 

izgubi vodilni položaj na področju osnovnega šolstva, še večja. To se je zgodilo z 

znanim dekretom Marije Terezije leta 1770 z besedami: »šolstvo je in ostaja 

vedno politicum«, to je stvar države (Schmidt 1988). Cerkev do tedaj ni pokazala 

nobene organizirane, od poklicnega šolanja ločene šole. Elementarno šolanje je 

vključevala v poklicno šolo kot začetno stopnjo. To je pomenilo, da se je brati in 

pisati lahko naučil le tisti, ki je bil določen za gospoda (prav tam). 

Leta 1770 je bilo na Dunaju v javnih šolah 4665 otrok, v zasebnih šolah oz. 

šolanju na domu pa kar 6632. Pouk na domu je bil bolj razširjen med višjim ter 

srednjim slojem in je bil tudi bolj kvaliteten kot pouk v javnih šolah (Engelbrecht 

1984 po Protner 2011). 

V drugi polovici 18. st. je država posegla predvsem na področje zasebnega 

pouka, ki je pomenil preveliko konkurenco javni šoli, se izmikal kontroli in 

idejnemu poenotenju, h kateremu pa je težila oblast. Cerkvene šole so bile prej 

ali slej del javnega šolskega sistema (Protner 2011). 

Sledila je Splošna šolska naredba iz leta 1774. Leta 1777 je bil zakon preveden v 

slovenščino, kar pomeni, da je to prvi uradni šolski zakon v slovenskem jeziku. 

Šolska naredba je v 1. členu predvidela tri vrste osnovnih šol:  

- normalke, OŠ v deželnih glavnih mestih; 

- glavne šole, OŠ v mestih za meščanske otroke in  

- trivialke, OŠ na podeželju za kmečke otroke (prav tam). 

Učne vsebine so se na teh šolah razlikovale, najbolj nezahteven pouk je bil na 

trivialkah in tudi učitelji so tam najbolj životarili, saj država ni uredila oz. ni imela 

sredstev za plače učiteljev in vzdrževanje šol. To skrb je prevalila na lokalne 

oblasti (Ciperle in Vovko 1987). Izdanih je bilo tudi nekaj odredb, da naj bi Cerkev 

bila dolžna sofinancirati šole, vendar se je duhovščina temu uprla. Tako je Scmidt 

(1988) zapisal, da je šolska obveznost v tej naredbi izražena bolj kot želja kakor 

ukaz, saj tudi niso zapisane kazni za neupoštevanje obveznosti. Kmečkim 
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otrokom od devetega do trinajstega leta je celo odobreno obiskovanje pouka 

samo v zimskem času, da so lahko čez leto pomagali pri domačih opravilih.  

Napačna pa je predstava o tem, da je Cerkev izgubila vpliv nad šolstvom, ker je 

država pridobivala monopol na področju šolstva. S tem zakonom je Cerkev celo 

pridobila učence, saj je šola postala obvezna za vse otroke od 6. do 12. leta. 6. 

člen predpisuje, da je poučevanje religije prepuščeno duhovniku in zahteva, da 

vsaj enkrat ali dvakrat tedensko katehizirajo. Pravico do upravljanja šole so 

ohranili vsi, ki so jo imeli že pred zakonom. Upoštevati so morali navodila 

deželnih komisij, ustanavljanje novih šol pa je bilo nadzorovano in dovoljeno le 

tam, kjer je še ni bilo, ampak je bila potrebna. Na domu so lahko šolali le učitelji z 

ustreznim spričevalom iz normalke ali glavne šole, odločitev staršev za take vrste 

šolanja pa je bila ponavadi zaradi nekatoliške veroizpovedi (Protner 2011). 

Ostale verske skupnosti so lahko svoje konfesionalne šole ustanovile šele na 

podlagi Tolerančnega patenta iz leta 1781. Vendar le tam, kjer je bilo vsaj 500 

pripadnikov te vere in ni bilo katoliške šole (Ficker 1873 po Protner 2011). 

Zasebni učitelji so morali poučevati enake vsebine kot katoliški, razlikoval se je le 

po verski vsebini. Šolski nadzorniki (pripadniki katoliške cerkve) so imeli pravico 

nadzirati zasebne konfesionalne (nekatoliške) šole, posegati niso smeli le v pouk 

religije (Protner 2011).  

2.2.1.4  LETO 1848 IN ZAKONSKA REGULACIJA ZASEBNEGA ŠOLSTVA 

Dokument Osnutek temeljnih načel javnega pouka v Avstriji je leta 1848 izdalo 

ministrstvo za uk in bogočastje, ki je zamenjalo študijsko dvorno komisijo. 

Največji poudarek je bil na osnovih šolah – enotne OŠ, večja dostopnost šolanja, 

brazplačni javni pouk, učni jezik materinščina ... Odnos med Cerkvijo in državo je 

bil na novo definiran, saj je bil cerkveni nadzor nad šolstvom zamenjan s 

posvetnim nadzorom izbranih šolnikov in izvoljenih zastopnikov ljudstva (Protner 

2011). 

Sodobni koncept zasebnega šolstva izvira v Oktroirani marčni ustavi marca leta 

1849 ter v vzporedno uzakonjenem Cesarskem patentu (Klein 1996 po Protner 

2011). Tretji člen je določal, da ima pravico ustanoviti in v ustanovi poučevati 

vsak državljan, ki lahko zakonito dokaže svojo usposobljenost. Ministrstvu pa je v 

13. členu naloženo zagotoviti ustrezne provizorične uredbe, ki bodo do celovite 
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uredbe tega področja to omogočale (Protner 2011). Leta 1850 je bil uzakonjen 

Provizoričen zakon o zasebnem pouku, ki je veljal več kot stoletje, čeprav je bil 

mišljen začasno (Klein 1996 po Protner 2011). Minister Thun (1850 po Protner 

2011) je poudaril temeljna načela v zvezi z uskladitvijo zasebnega pouka, in 

sicer: 

- Vlada si pouka ne sme podrediti in hkrati ne prepustiti zasebni pobudi, saj 

lahko pouk v dolgoročne cilje usmeri le vlada. Zasebnih šol se ne sme 

izločiti, saj imajo starši pravico izbire med šolami. 

- Vse zasebne šole morajo biti pod državnim nadzorom. 

- Odločitev o javni veljavnosti spričeval je lahko prepuščena le državi, 

vendar morajo dopuščati zakonsko dovoljeno večjo svobodo zasebnih šol.  

- Pravica, ki jo priznava tretji člen Cesarskega patenta ne bo okrnjena, 

vendar bodo omejitve podrobneje določene, saj je javnost potrebno 

zaščititi pred šolami, katerih ustanovitelj bolj gleda na dobiček kot na 

kvaliteto. 

2.2.1.5  KONKORDAT IZ LETA 1855 TER ODPOR DO NJEGA  

S sklenitvijo konkordata, dogovor med papežem Pijem IX ter Francem Jožefom  

leta 1855, se je nezadovoljivo stanje v primarnem šolstvu še povečalo. Cerkev je 

postala navišji razsodnik o šoli (Schmidt 1988). To je pomenilo, da je bila državna 

šola verska šola. Leta 1867 pa je novoizvoljeni državni zbor dobil močno liberalno 

večino ter napisal Decembersko ustavo z najpomembnejšim zakonom, Temeljni 

zakon o splošnih pravicah državljanov, ki v 17. členu vsakemu državljanu 

priznava pravico ustanoviti šolo in na njej ob ustrezni izobrazbi poučevati. Za 

pouk na domu so bile še vedno ustrezne omejitve, Cerkev pa je ohranila pravico 

do nadzora in izvajanja verouka. Ustava je vsebovala tudi zakon, ki državo in 

Cerkev jasno loči. Ohranila se je pravica cerkve do ustanavljanja konfesionalnih 

zasebnih šol, ki jih je zakon definiral kot šole z lastnimi sredstvi. To pomeni, da je 

bilo financiranje teh šol v celoti prepuščeno cerkvi. Do konkordata leta 1933/1934 

ni bilo nobenih državnih dodatkov, vsi šolski fondi pa so bili podržavljeni (Klein 

1996 po Protner 2011).  
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Leta 1869 je Državni osnovnošolski zakon (DOZ) uredil zasebno šolstvo na 

primarni – osnovnošolski in nižji sekundarni – nižji sredješolski stopnji. Kot javna 

ustanova je definirana vsaka šola, ki jo ustanovi in (delno ali v celoti) vzdržuje 

država, dežela ali občina in je dostopna vsem učencem. Zasebne šole pa so vse 

drugače ustanovljene in vzdrževane šole. Zakon je vseboval posebno poglavje o 

zasebnem šolstvu (Protner 2011). Zasebne šole so bile pod javnim nadzorom in 

so se morale z javnimi šolami poenotiti, če so želele imeti pravico javnosti. 

Občina se je s tem finančno razbremenila, saj je konfesionalne šole lahko le 

subvencionirala z denarjem kot prostovoljnim prispevekom. Tako se je število 

zasebnih šol po sprejemu DOZ začelo zmanjševati (Klein 1996 po Protner 2011).  

2.2.1.6  OD RAZPADA AVSTRO-OGRSKE DO OSAMOSVOJITVE 

SLOVENIJE 

Po razpadu Avstro-Ogrske je nastalo več novih držav (Protner 2011). Ciperle in 

Vovko (1987) navajata, da so na ozemlju Slovenije do leta 1929 veljali stari 

avstrijski zakoni, odpravili so le nemščino. Z Ustavo leta 1921 in njenimi tremi 

temeljnimi šolskimi zakoni je bilo zapisano, da se nove zasebne šole ne smejo 

ustanavljati, stare pa lahko obstajajo, če se prilagodijo predpisom (Protner 2010 

po Protner 2011).  

Delovanje zasebnih šol je bilo leta 1945 prepovedano, večinoma so bile 

podržavljene. Uradno se pojavijo šele leta 1991 z izjemo verskih skupnosti, ki so 

jim bile dovoljene šole za vzgojo duhovnikov, vendar spričevala niso imela javne 

veljave (Šimenc 1996). Protner (2011) navaja, da sta bili v Sloveniji dve taki 

konfesionalni šoli – Gimnazija Želimlje ter Škofijska gimnazija Vipava. Leta 1991 

je strokovni svet za vzgojo in izobraževanje potrdil njuna programa kot enaka 

državnim gimnazijam.  
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2.2.2 OBDOBJE PO OSAMOSVOJITVI SLOVENIJE  

O slovenskem zasebnem šolstvu so bile izdane tri monografije in vsaka zase 

govori o treh različnih obdobjih, ki sta jih Šimenc in Tašner (2011) opredelila kot 

obdobje konceptualizacije in ustanavljanja, obdobje uveljavljanja in obdobje 

uveljavitve. Za prvo obdobje je značilna težnja po podobnosti z javnim šolstvom v 

kurikulu, predmetniku in učnem načrtu. Iz tega so tako javni organi kot starši 

učencev sklepali, da bodo zasebne šole res primerljive in enakovredne javnim. 

Drugo obdobje je prineslo ugotovitve, da so učenci zasebnih šol uspešno 

opravljali zunanja preverjanja znanja, dijaki pa maturo. Starši in učitelji so nabrali 

izkušnje, kaj lahko od zasebnih šol pričakujemo in kje so še težave. Novi 

ustanovitelji zasebnih šol so se lahko opirali na izkušnje iz slovenskega prostora. 

V tretjem obdobju pa so se strahovi že polegli. Vedno več je učiteljev, ki svojo pot 

začenjajo na zasebnih šolah brez izkušenj poučevanja v javnih in vedno več je 

staršev, ki jim zasebne šole niso neznanka. 

Področje zasebnega šolstva in vrtcev v Sloveniji je bilo v obdobju od 

osamosvojitve do leta 1996 zakonsko delno urejeno. Šole in vrtci so pozneje 

svoje statuse začeli urejati s pomočjo koncesij, ki pa so imele veliko 

pomanjkljivosti: 

- veliko nejasnih kriterijev, komu se koncesija lahko podeli;  

- koncesija je pomenila izkazan interes države, ne pa zasebne sfere in  

- pogoj koncesij je bil, da je imela zasebna šola primerljiv program javnim 

šolam, kar je oteževalo drugačnost zasebnih šol in s tem večjo izbiro v 

šolstvu (Bela knjiga 2011). 

Z letom 1991 dobita javno veljavo Gimnazija Želimlje ter Škofijska gimnazija v 

Vipavi, ki leta 1992/1993 prejmeta koncesijo in z njo sofinanciranje. Ob istem 

času prejme koncesijo tudi Waldorfska šola, v šolskem letu 1993/1994 pa se jim 

pridruži še osem koncesionarjev (Šimenc 1996). 

Na področju zasebnega šolstva zakonodaja od leta 1996 ni bila deležna večjih 

sprememb in tako je bilo področje zasebnega šolstva relativno stabilno. Nekaj 

zakonskih sprememb pa se je le zgodilo. Nanašale so se predvsem na možnost 

ustanavljanja zasebnih poklicnih šol, na pogoje javnega sofinanciranja 
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zasebnega šolstva ter na omejitev financiranja zasebnih šol. V noveli zakona 

Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (ZOFVI) so leta 2008 

eksplicitno omenjene tudi zasebne šole srednjega poklicnega in strokovnega 

izobraževanja, saj zakon iz leta 1996 ni normativno uredil te možnosti (Bela 

knjiga 2011). 

Po letu 2007 je vlada spreminjala predvsem 87. člen ZOFVI. Pred spremembo je 

bilo v zakonu zapisano, da se zasebni šoli, ki v določenem okolišu ogroža obstoj 

javne šole, ukine financiranje iz javnih sredstev (šole, ustanovljene po letu 1991, 

so bile financirane 100 %, po letu 1996 pa 85 %). Po noveli zakona v letu 2008 

pa je bilo v zakonu zapisano, da je otroku zagotovljena pravica vpisa v javno šolo 

kljub obstoječi zasebni šoli. S tem se je zakonodajalec izognil konfliktu med javno 

in zasebno šolo in izpustil možnost, da lahko dobra zasebna šola ogroža obstoj 

javne šole in da ji s tem grozi odpoved finančne podpore. Leta 2009 novela 

zakona ponovno spremeni 87. člen, ki je ponovno tak kot pred spremembo leta 

2007. Poleg osnovne šole je navedena tudi glasbena šola. Torej, če zasebna 

šola ogroža obstoj javne šole v okolišu, se njeno financiranje iz javnih sredstev 

ukine (prav tam). 

V 86. členu se je črtalo besedilo, da mora imeti zasebna šola najmanj dva 

oddelka prvega razreda. Tako je bil odpravljen pogoj, ki je predpisoval velikost 

zasebnih šol. Prvotno je bil ta pogoj postavljen predvsem zaradi skrbi za trajno 

delovanje zasebnih šol. Ravno tako je bila med spremembe Zakona o vrtcih 

(ZOV) leta 2008 vključena sprememba 34. člena in s tem odpravljen pogoj za 

pridobitev sredstev iz proračuna občin (85 % sredstev za plače in materialne 

stroške na otroka v javnem vrtcu). Pogoj je bil najprej dva oddelka, po spremebi 

pa en oddelek (prav tam).  

Leta 2009 pa se je ZOFVI dotaknil tudi drugega odstavka 86. člena. Leta 1996 se 

je glasil, da zasebni šoli na posameznega učenca oziroma dijaka pripada 85 % 

sredstev, ki jih država oz. lokalna skupnost zagotavlja za plače in materialne 

stroške na učenca oz. na dijaka v javni šoli. Leta 2008 je bilo dodano besedilo, da 

šolam ne pripadajo sredstva za investicije, investicijsko vzdrževanje in opremo. 

Ker pa se je to besedilo nanašalo na normative, ki jih določa minister, so leta 

2009 to sklicevanje odpravili z besedilom: »Zasebni šoli, ki izvaja programe iz 
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prvega odstavka tega člena (javno veljavne programe osnovnošolskega 

izobraževanja, osnovnega glasbenega izobraževanja, srednjega poklicnega in 

strokovnega izobraževanja ali gimnazije) se za izvedbo 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.« (prav tam). 

2.2.3 STANJE ZASEBNEGA ŠOLSTVA V SLOVENIJI V ZADNJIH 
LETIH 

Od leta 1996 do velikega razmaha zasebnega šolstva ni prišlo, postopno pa se 

povečuje število zasebnih vrtcev in šol. Leta 2007 je bil delež zasebnih osnovnih 

šol v Sloveniji 0,13 %, zasebnih srednjih šol pa 4,2 %. Tudi do nenadnega 

zapiranja ni prišlo in v tem se kaže, da je cilj šolske zakonodaje, s sistemsko 

ureditvijo in finančno podporo ustvariti stabilne razmere za delovanje zasebnega 

šolstva, dosežen (Bela knjiga 2011). 

 »V Sloveniji je v letu 2010 delovalo oziroma bilo vpisanih v razvid 38 zasebnih 

vrtcev (z enotami), vanje je bilo leta 2010 vključenih 1767 otrok. Pri tem velja 

omeniti razlikovanje med zasebnimi vrtci, ki so bili ustanovljeni po posebnih 

pedagoških metodah ali s posebnim programom 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 

programi, ki jih sprejme 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.« (Bela knjiga 2011, 425.) Področje zasebnih 

vrtcev poleg ZOFVI ureja še Zakon o vrtcih (ZVrt). ZOFVI ne določa višine 

sredstev za opravljanje javne službe s strani koncesionarja, temveč to prepušča 

pogodbi o koncesiji in obema strankama. V praksi pa gre za enak obseg 

sredstev, kot jih občina zagotavlja javnemu vrtcu. 10. člen Zakona o vrtcih (ZVrt) 

tudi določa, da je občina dolžna razpisati koncesijo, če je na njenem območju za 

en oddelek odklonjenih otrok, ki bi jih starši želeli vključiti v vrtec. Sicer pa pri 

razpisu koncesije velja, da je to avtonomija občine in se sama odloči, ali bo za 

dejavnost javne službe razpisovala koncesijo ali se raje odločila za širjenje 
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kapacitet javnega zavoda. 85 % financiranje zasebnega vrtca je pravica, ki jo v 

posebnem postopku prizna ministrstvo in o tem izda odločbo. Odločba se izda, 

če vrtec izpolnjuje pogoje iz 1. odstavka 34. člena ZVrt (ima zagotovljene kadre, 

kot to določajo predpisi, ima najmanj en oddelek otrok, izvaja najmanj poldnevni 

program in je dostopen vsem otrokom pod enakimi pogoji). Zanimivo je, da 

zasebni vrtci raje delujejo na podlagi financiranja po 34. členu ZVrt. Takšni 

zasebni vrtci niso vezani na Pravilnik o metodologiji za oblikovanje cen 

programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo, niti na sistem plačil staršev, ki temelji 

na izdanih odločbah o znižanem plačilu, ki jih izdajajo centri za socialno delo. 

Zasebni vrtec je tako povsem samostojen pri oblikovanju cene in določitvi plačila 

staršev. Če ima vrtec koncesijo, pa ga vežejo vsi veljavni predpisi o določitvi 

cene in plačilih staršev.  

V šolskem letu 2013/2014 je bilo v Sloveniji v razvid vpisanih 65 zasebnih vrtcev 

od skupaj 960. To predstavlja 6,8 % vrtcev (Statistični urad RS – STAT). 

Razmerje med koncesijo in financiranjem s strani države je v obeh primerih 85 %. 

Izjeme so zasebne vzgojno-izobraževalne ustanove, ki so koncesijo pridobile 

pred letom 1996. Te imajo 100 % sofinanciranje. Izjema pri koncesijah so 

zasebni vrtci, saj jim koncesijo podeli občina in jim lahko po dogovoru prizna tudi 

100 % financiranje, ne le 85 %. Iz tega razloga se koncesije podeljujejo le še 

vrtcem, saj niso odvisni od državnega financiranja, temveč občinskega. Zasebne 

osnovne in srednje šole pa lahko zaprosijo le za 85 % sofinanciranje na podlagi 

izpolnjevanja pogojev (Bela knjiga 2011). 

»Pravna ureditev zasebnega šolstva in predšolske vzgoje je zasebni iniciativi 

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 

(vanjo je bilo v šolskem letu 2009/2010 vpisanih 468 otrok) ter Osnovna šola 

Montessori, ki jo je v šolskem letu 2010/2011 ustanovil Montessori inštitut. 

Obstaja šest srednjih zasebnih šol s koncesijo: štiri katoliške gimnazije, ena 

Waldorfska gimnazija in zasebna gimnazija, ki izvaja program javne gimnazije. 

Leta 2010/2011 je bilo vanje vključenih 1934 dijakinj in dijakov.« (Bela knjga 

2011, 425.) V Sloveniji glede šolnin 88. člen ZOFVI pravi: »Za učenca in dijaka, ki 
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ne presega materialnega cenzusa za pridobitev državne štipendije, lahko znaša 

šolnina največ 15 % sredstev, ki jih javni šoli za plače in materialne stroške 

zagotavlja država na učenca oziroma dijaka.« Financiranje šol iz javnih sredstev 

pa se deli na tri vrste stroškov: stroški, povezani z učiteljskim osebjem, materialni 

stroški in stroški, povezani z investicijami – najem, nakup ali vzdrževanje stavb 

(Bela knjiga 2011). 

2.3 OBLIKE ZASEBNEGA ŠOLSTVA V SLOVENIJI 

Slovenska zakonodaja ne pozna pojmov nadomestna in dodatna šola, ker se je 

izkazalo, da v okviru naših razmer tako razlikovanje na ravni izraza ni potrebno. 

Rešitve, ki jih zasnova predlaga za nadomestne šole, naša zakonodaja uveljavlja 

pod terminom zasebne šole. Tem rešitvam ustrezajo predvsem šole, ki izvajajo 

javno veljavne programe in dajejo določeno stopnjo izobrazbe. Zanje obstaja 

javni interes, da jih bo država nadzirala in finančno podpirala. Tako zakonodaja 

po eni strani omogoča ustanavljanje zasebnih šol in jim v relativno visokem 

odstotku tudi zagotavlja financiranje, po drugi pa preprečuje obstajanje dodatnih 

zasebnih šol, nad katerimi ne bi imeli tolikšnega nadzora, saj bi bila njihov obstoj 

in kvaliteta vprašljiva (Krek 1996).  

2.3.1.1  ZASEBNE ŠOLE IN VRTCI S POSEBNIMI PEDAGOŠKIMI NAČELI 

Zakonodaja na poseben način ureja položaj zasebnih šol in vrtcev, ki se od 

drugih javnih in zasebnih šol ločijo po tem, da delujejo po posebnih, mednarodno 

uveljavljenih pedagoških načelih (Steiner, Freinet, Montessori ...) (Krek 1996).  

Ko pristojni strokovni svet ugotovi, da šola zagotavlja minimalna znanja, ki 

omogočajo uspešno zaključiti izobraževanje, in ga je priznalo ustrezno 

mednarodno združenje teh šol, izobraževalni program te zasebne šole pridobi 

javno veljavnost. ZOFVI določa, da morajo zasebne šole, ki delujejo po posebnih 

pedagoških načelih, izpolnjevati le predpisane pogoje za prostor v javni šoli, 

medtem ko morajo zasebne šole, ki izvajajo javno veljavne izobraževalne 

programe izpolnjevati še pogoje za strokovne delavce in opremo. Nadzor nad 

šolami s posebnimi pedagoškimi načeli pa je strožji, saj jih preverjajo ves čas 

šolanja prve generacije. Te vrste zasebnih šol so izjema tudi v nekaterih 

določbah Zakona o osnovnih šolah (ZOŠ), saj jim zakon v 28. členu daje več  
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svobode pri oblikovanju predmetnika. Vendar do mere, da zagotavljajo minimalna 

znanja (Krek 1996).  

2.3.1.2 KATOLIŠKO ŠOLSTVO V SLOVENIJI OD 1991 DO 2011 

V katoliškem šolstvu ne obstaja neka enotna katoliška pedagogika, saj je od 

države do države to šolstvo odvisno od različnega družbenega, zgodovinskega in 

kulturnega konteksta. Govorimo lahko o nekem določenem skupnem duhu oz. 

skupnih elementih. Splošne smernice glede skupne identite za katoliške šole daje 

Kongregacija za katoliško vzgojo v Vatikanu. Ta po eni strani spodbuja, naj vsaka 

šola oblikuje svoj vzgojni koncept, ki ustreza izzivom posamezne družbe, po 

drugi pa podaja temeljne prvine, ki naj bi jih vse katoliške šole vključile v svoj 

program. Te prvine so: 

 Razvoj človeške osebe na razumskem, čustvenem, družbenem in 

telesnem področju. Pomembno vlogo ima verska dimenzija človeškega 

bitja. Poudarjena je nujnost osebnega pristopa do vsakega učenca. 

Vsakemu učencu naj bi šola v polnosti omogočila razvoj svojih darov ter jih 

usposobila za življenje v skupnosti in odgovornost v družbi. 

 Medsebojno prepletanje vere, kulture in znanosti. Katoliška cerkev od 

drugegega vatikanskega koncila zagovarja avtonomijo znanosti in tako se 

šolska snov na teh šolah obravnava v skladu z metodami posameznih 

znanosti. Znotraj katoliških šol pa ima mesto tudi verski pogled na 

življenje, zato so verske vsebine nepogrešljivi del kurikula. Posamezna 

šola pa mora upoštevati raznoliko versko čutenje učencev.  

 Odprtost za vse. Verska šola se ne sme zapirati v svoj prostor in 

vključevati samo pripadnike katoliške cerkve. Vključiti se mora v 

prizadevanje za razvoj celotne družbe. Po anketi Jerneja Marenka iz leta 

2000 (Geister 2000 po Globokar 2011) se je 71 % dijakov na Škofijski 

klasični gimnaziji izreklo za verne, 6 % za globoko verne, kar 19 % za 

neopredeljene, 2 % za ateiste in 2 % za neverne.  

 Pomen skupnostne razsežnosti v šoli. Pomembno je, da šola ustvari 

pristno ozračje v vzgojni skupnosti, ki jo sestavljajo učenci, starši, učitelji, 

ravnatelj in nepedagoški delavci v šoli. Glavno odgovornost za krščansko 
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istovetnost šole nosijo učitelji, ki delujejo kot ekipa. Najpomembnejša pa 

sta njihov zgled in osebni odnos do učencev (Globokar 2011).  

Posebnost slovenskih katoliških šol je obvezni verski pouk. Od leta 2001 je ta 

enotno poimenovan vera in kultura. Vse gimnazije imajo skupni učni načrt ter 

učbenike. »Ne gre zgolj za pouk o veri oz. verstvih, ampak tudi o vpetosti vere v 

kulturo v širšem pomenu besede. Veliko pozornosti je namenjeno vzgoji za 

samospoštovanje vsakega človeka, za odgovoren odnos do okolja in do družbe.« 

(Globokar 2011, 54.) Poudarek slovenskih katoliških šol je tudi na oblikovanju 

skupnosti. Mnogo obveznih in obšolskih dejavnosti je namenjenih medsebojnemu 

spoznavanju in povezovanju, npr. dnevi razrednih skupnosti, duhovne obnove, 

ekskurzije ... Cilj za vse šole je isti: učiti se biti skupaj, organizacija, vsebina in 

trajanje pa so prepuščeni posamezni šoli (Pavlič 2008 po Globokar 2011). Vse 

slovenske katoliške šole ponujajo tudi bogat program obšolskih dejavnosti. 

Dejavnosti temeljijo na razvoju glasbenega, likovnega, ustvarjalnega in 

duhovnega področja. Šole za te dejavnosti pobirajo določen prispevek staršev, 

za socialno šibkejše družine pa imajo šole ustanovljene sklade za pomoč 

družinam dijakov. V letu 2010/2011 je Škofijska klasična gimnazija razdelila 

9.000 €. Namen pomoči pa je preprečevanje diskriminacije zaradi slabega 

socialno-ekonomskega statusa dijakov (Globokar 2011). 

Katoliško šolstvo v Sloveniji pokriva največji delež na področju zasebnega 

šolstva. Ima namreč štri večje centre, oblikovane okrog katoliških gimanzij, poleg 

njih pa še številne vrtce in glasbene šole širom celotne Slovenije. V šolskem letu 

2010/2011 je bilo na katoliških gimnazijah 1677 dijakov. Delež dijakov znotraj 

področja zasebnega šolstva je 86 %, znotraj celotne slovenske srednješolske 

populacije pa 2 %. Delež katoliškega osnovnega šolstva je znotraj zasebnih šol v 

Sloveniji 36 %, znotraj celotnega osnovnega šolstva v Sloveniji pa le 0,08 %. V 

šolskem letu 2010/2011 je delovalo 17 katoliških vrtcev, v katere je bilo vključenih 

1264 otrok. Osem od teh vrtcev je od občine pridobilo koncesijo, zato so njihovi 

programi v celoti in delno tudi investicije pokrite z javnimi sredstvi. Poleg izvajanja 

državnega kurikuluma za vrtce izvajajo tudi katoliški vzgojni načrt (npr. dejavnosti 

ob cerkvenih praznikih). Večina katoliških vrtcev si skuša v zadnjem času 

pridobiti koncesijo. Zaradi te možnosti pa žrtvujejo lasten program in tako 

zmanjšujejo pestrost izbire. To je v nasprotju s smernicami Bele knjige, v kateri je 
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zapisano, da je zasebno šolstvo namenjeno bogatitvi javne šolske mreže. 

Odprtost občin za koncesije pa nakazuje na dejstvo, da ti vrtci ne ogrožajo 

obstoja javnih, temveč pripomorejo k lajšanju prostorskih stisk, s katerimi se 

spopadajo občine (Globokar 2011).  

2.3.1.3 IZOBRAŽEVANJE NA DOMU 

Osnovnošolskemu izobraževanju na domu je namenjenih več členov v Zakonu o 

osnovni šoli (ZOsn). Člen 88 navaja: »Starši imajo pravico organizirati 

osnovnošolsko izobraževanje svojih otrok na domu.« Učenci, ki so poučevani na 

domu, morajo pridobiti enakovreden izobrazbeni status kot učenci javnih šol. 

Njihovo znanje oceni izpitna komisija, spričevalo o izobraževanju na domu pa jim 

izda osnovna šola, na katero so vpisani. To osnovno šolo morajo starši vsako 

leto posebej pred začetkom šolskega leta obvestiti, da bodo otroka izobraževali 

na domu. 

Šolanje na domu se je v Sloveniji zakonsko uredilo leta 1996. Kljub temu se za to 

obliko šolanja otrok odloči malo staršev. Velikokrat je poglavitni razlog za to 

odločitev močno versko ali drugačno prepričanje staršev, ki želijo otroka 

»obvarovati« pred zunanjimi vplivi sveta. Nekaj se jih odloči za to obliko tudi 

zaradi stalne selitve prebivališča, saj je tako za otroka manj stresno kot nenehno 

menjavanje šol. Nezanemarljivo pa je dejstvo, da je otrok s šolanjem doma 

odtrgan iz sveta svojih vrstnikov. Slej ko prej pa bo ravno tako enakovredni član 

družbe, s katero do petnajstega leta ni imel posebnega stika. 

2.4 IZVEDENE RAZISKAVE NA TEMO ZASEBNEGA ŠOLSTVA  

Na temo zasebnega šolstva v primerjavi z javnim je bilo izvedenih kar nekaj 

raziskav, predvsem tujih. V nadaljevanju sta predstavljeni dve, ki sta bili izvedeni 

na podlagi slovenskih zasebnih in javnih šol. 

2.4.1 DRUŽBENE NEENAKOSTI IN ŠOLSKA USPEŠNOST 

Flere in Klanjšek (2011) sta v članku Družbeni izvor staršev v zasebnem in 

javnem šolstvu: Vpogled v družbene neenakosti na področju šolstva v Sloveniji 

osvetlila  nekatere dileme na relaciji javno – zasebno. Preko empirične raziskave 

sta prikazala izsledke, ki naj bi bili z vidika družbenega izvora staršev najbolj 

relevantni. Študija je bila izvedena na nereprezentativnem vzorcu in zaradi tega 
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jo je potrebno jemati zgolj kot poskus poudarka temeljnih dilem in področij, ki bi 

jih bilo dobro podrobneje raziskati. 

Raziskovalci družbeno neenakost dojemajo oz. zapisujejo na različne, 

svojevrstne načine. »Na percepcijo neenakosti odločilno vpliva dejstvo, ali so 

različni družbeni položaji, ki jih zasedajo posamezniki, videni v luči individualne 

ali kolektivne odgovornosti; če prevladuje nazor, da nimajo vsi posamezniki 

enakih možnosti, da ne glede na napore ne morejo pobegniti iz položaja, v 

katerega so se rodili, potem se krepi tudi pritisk na ustrezne institucije, da 

delujejo v smeri odprave ali vsaj omilitve tovrstnih ovir (oblikovanje socialnih 

mrež, zagotavljanje vsem dostopnega šolstva ipd.).« (Flere in Klanjšek 2011, 82.) 

Izpostavita tudi dve razlagi odnosa med izobraževalnim sistemom in 

(ne)enakostjo. Prva je navezana na naravo sodobne, »na znanju temelječe« 

družbe. Ta implicira, da je šolska uspešnost dejavnik družbenega položaja, saj 

šolski sistem in državni aparat delujeta skladno z meritokratičnimi pravili – 

uspešni so tisti, ki so najbolj sposobni in vlagajo največ naporov (Bell 1973 po 

Flere in Klanjšek 2011). Druga razlaga pa se navezuje na koncept, da se šole 

navzven legitimirajo kot »pravični aparat«, saj se certifikati, ki vodijo do zaposlitev 

oz. družbenih položajev podeljujejo zgolj na podlagi izkazanih spodobnosti, v 

svojem jedru pa delujejo kot mehanizem, ki reproducira in legitimira obstoječe 

družbene neenakosti – učenci s kulturnim kapitalom gornjega sloja bodo v šoli 

uspešnjejši in bolj jim bodo odprta vrata do višjih družbenih položajev. V tem 

primeru so izobraževalni sistemi vezani na oblast in vodilne strukture, ki določajo, 

kaj je legitimno znanje (Bourdieu 1986 po Flere in Klanjšek 2011).  

Razne študije glede vpliva šolstva na družbene neenakosti kažejo različne 

rezultate za različne države. V nekaterih državah zasebno šolstvo vpliva na 

družbene neenakosti (Španija in Švica), v drugih pa tega ni zaslediti (Francija). 

Breen in Jonson (2005 po Flere in Klanjšek 2011) omenjata kazalnike, ki kažejo, 

da je del zasebnega šolstva namenjen intelektualno nadarjenim in socialno 

privilegiranim otrokom. Tako se krepi družbena neenakost v šolstvu, saj jemlje ta 

segment otrok iz sistema javnega šolstva. Flere in Klanjšek (2011) navajata, da 

je tako sistem javnega šolstva prikrajšan za pomemben delež otrok, ki 

intelektualno in družbeno pripomorejo k razvoju posamezne generacije otrok. 

Morda to velja tudi za šole, ki so namenjene posebnim kulturnim identitetam, saj 
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so otroci v javnem šolstvu ravno tako prikrajšani za stik z drugačnostjo (vrednote, 

običaji, jezik). Glede na to, da so šole vezane na nek okoliš, se utegne zgoditi, da 

se npr. v revnem okolišu pedagoško-socialna klima v javni šoli še poslabša, zlasti 

v primerih priseljencev – učni jezik.  

Anderson (2005 po Flere in Klanjšek 2011) na podlagi večjega števila raziskav iz 

različnih držav sklepa, da je šolska uspešnost v kognitivnem pomenu zasebnih 

šol le nekoliko višja. Dodatne analize Colemanovega poročila pa so dokazale, da 

gre višji kognitivni uspeh v zasebnih šolah pripisati razlikam v sestavi dijakov oz. 

njihovemu družbenemu izvoru (Murnane 1986 po Flere in Klanjšek 2011). 

Duncan in Sandy (2007 po Flere in Klanjšek 2011) sta v študiji na primeru 

ameriške mladine pokazala, da je 45 % razlik v šolski uspešnosti med učenci 

zasebnih in javnih šol mogoče pojasniti z družinskim ozadjem, 26 % s šolsko 

klimo, le 7 % pa z demografskimi dejavniki (spol, rasa, starost). Raziskave v ZDA 

so dokazale tudi, da imajo katoliške šole prepričljivo prednost pri doseganju 

kognitivnih rezultatov (Jenks 1985 po Flere in Klanjšek 2011). Odločilno pojasnilo 

teh razlik je »vzdušje skupnosti« (Bryk idr. 1993 po Flere in Klanjšek 2011). 

Situacija v Sloveniji je na področju učnega uspeha podobna, kar kažejo podatki 

Državnega izpitnega centra. V analizi so bile zajete slovenske zasebne gimnazije 

(vse škofijske, Waldorfska in EURO šola ter vse javne gimnazije). Šolski in 

splošni uspeh na maturi je pri dijakih zasebnih gimnazij nekoliko večji od tistega 

na javnih. Avtorja članka navajata, da je dobro upoštevati dejstvo, da so zasebne 

gimnazije raznorodne glede več kriterijev, saj obstajajo konfesionalne in laične, 

delno državno financirane in take, ki delujejo samo na podlagi koncesije (Flere in 

Klanjšek 2011).  

Da bi ugotovili, če lahko te rezultate pojasnijo z razlikami v 

družbenoekonomskem ozadju staršev, so analizirali ključne kazalnike 

družbenoekonomskega položaja: 

Izobrazba staršev: kljub temu, da se je v raziskavi izkazalo, da imajo dijaki 

zasebnih gimnazij v poprečju višje izobražene starše, so rezultati analize 

pokazali, da o povezanosti izobrazbe staršev z uspešnostjo dijakov ni mogoče 

govoriti.  
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Gmotni položaj: analiza ravno tako ni pokazala statistično pomembnih razlik 

med gmotnim položajem družine in šolsko uspešnostjo dijakov.  

Osnovnošolski uspeh: postavljena je bila domneva, da so razlike v uspešnosti 

dijakov posledica dejstva, da zasebne gimnazije sprejmejo populacijo dijakov, ki 

je višji povprečni uspeh dosegala že na osnovnošolski ravni. Vendar se je ta 

domneva izkazala za napačno, saj so dijaki javnih gimnazij v zadnjih letih 

osnovnega šolstva v povprečju dosegali boljši učni uspeh kot dijaki zasebnih 

gimnazij.  

Sklep raziskave je, da tudi v Sloveniji dijaki zasebnih gimnazj dosegajo nekoliko 

boljše rezultate kot kolegi na javnih gimanzijah. Vendar te razlike ne izvirajo zgolj 

iz elitnega izvora dijakov na zasebnih šolah (Flere in Klanjšek 2011).  

Slovensko zasebno šolstvo naj bi bilo urejeno tako, da ni možnosti za večji vpliv 

elitističnih potez. Pri določanju šolnine se uveljavlja načelo, da naj bodo zasebne 

šole dostopne pripadnikom vseh slojev prebivalstva. Vprašanje pa je, če je tako 

zastavljena rešitev ustrezna oz. ali je katera koli šolnina lahko socialno pravična 

in omogoča enak dostop tovrstnih šol. Z izvzemom otrok višjega sloja iz javnega 

šolstva pa struktura učencev ne ustreza več strukturi prebivalstva (prav tam).  

2.4.2 PRIMERJAVA NEKATERIH ZNAČILNOSTI DIJAKOV 
ZASEBNIH IN JAVNIH GIMNAZIJ 

Musil (2011) je v članku Družbeni, psihosocialni, osebnostni in pedagoški 

indikatroji dijakov javnih in zasebnih gimnazij na Slovenskem predstavil 

ugotovitve raziskave o slovenskih dijakih iz javnih in zasebnih gimnazij. V 

raziskavo so bili vključeni dijaki štirih slovenskih gimanzij, dveh javnih (Gimnazija 

Bežigrad, Ljubljana in Druga gimnazija, Maribor) ter dveh zasebnih (Škofijska 

klasična gimnazija, Ljubljana in Waldorfska gimnazija, Ljubljana). Pri nekaterih 

vprašanjih pa je k rezultatom vštet tudi vzorec slovenskih gimnazij 2005, ki je bil 

uporabljen v raziskavi Sociološki in psihološki dejavniki šolske uspešnosti v 

osnovni šoli (Flere idr. 2006). 

Musil (2011) najprej opiše in analizira štiri spremenljivke, vključene v raziskavo, ki 

se nanašajo na družbene značilnosti dijakinj in dijakov: 
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Izobrazba matere in očeta – znana je njena prediktivna moč, posebej materina 

izobrazba v navezavi na otrokovo. V raziskavi se je izkazalo, da je pri vseh, v letu 

2008 obravnavanih gimnazijah, izobrazba matere nadpovprečna, povprečno 

najvišja pa je na Škofijski klasični gimnaziji. Pri očetih pa je najvišja povprečna 

izobrazba na Škofijski klasični gimnaziji ter Gimnaziji Bežigrad.  

Število otrok v družini – navezuje se na družinsko klimo. Manjše število otrok 

lahko pomeni več pozornosti, časa in sredstev za njihovo izobrazbo ter 

posledično preobremenitev otrok. Pri večjih družinah pa gre za drugačno socialno 

koordinacijo in drugačno obremenjenost posameznih članov glede pričakovanj 

staršev. Pri dijakih zasebnih gimnazij je število otrok povprečno višje, najvišje pa 

je na Škofijski klasični gimnaziji. 

Zaznava ekonomskega položaja družine – omogoča zagotovitev in uporabo 

različnih sredstev za uspešnejše šolanje. Povezan pa je s kulturnim in družbenim 

kapitalom. Med vzorci gimnazij v raziskavi ni pomembnih razlik.  

V nadaljevanju Musil (2011) opiše in analizira rezultate šestih spremenljivk s 

področja psihosocialnih značilnosti dijakinj in dijakov: 

Bližina matere in očeta in nadzor obeh staršev – te tri spremenljivke se 

navezujejo na družinsko socializacijo, odnos otroka do svojih staršev. Rezultati 

so pokazali, da dijaki Waldorfske gimnazije zaznavajo manjšo bližino oz. 

navezanost na mater in še manjšo na očeta ter manjši nadzor staršev.  

Odtujitev – v psihološkem smislu lahko koncept odtujitve povežemo z občutkom, 

da se človek v »ničemer ne najde«, ne najde zadovoljstva v stvareh, ki bi jih 

moral ali naj bi jih počel. Na petstopenjski lestvici so vsi dijaki nekje v povprečju. 

Anomičnost – podoben konceptu odtujitve, izraža pa odsotnost jasnih smernic v 

življenju, zlasti odsotnost norm in vrednot; občutek dezorientiranosti in 

pomanjkanja odločnosti. Najnižja stopnja anomičnosti je bila zaznana pri dijakih 

Škofijske klasične gimnazije. 

Vrednote – v raziskavi so bile uporabljene vrednote iz dela Rokeacha (1973 po 

Musil 2011), ki se delijo v dve skupini po 18 vrednot, in sicer terminalne (vrednote 

kot prepričanja o zaželenih končnih stanjih eksistence oz. kot cilji ali ideali – 
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enakost, mir na svetu, svoboda ... ) ter instrumentalne (vrednote kot zaželeni 

načini vedenja oz. standardi – iskrenost, ubogljivost, iznajdljivost ...).  Rezultati so 

pokazali, da so na vseh gimnazijah najpomembnejše terminalne vrednote (sreča, 

resnično prijateljstvo in svoboda), med instrumentalnimi pa so med prvimi 

iskrenost, ljubeznivost in odgovornost. Med izbranimi gimnazijami se najbolj ločijo 

dijaki iz Škofijske klasične gimnazije, ki so jim manj pomembne vrednote 

hedonskega tipa – udobno življenje in užitki; očitno pomembnost pripisujejo 

vrednoti vere. Med instrumentalnimi vrednotami pa večjo pomembnost pripisujejo 

odpuščanju, ubogljivosti in odgovornosti. Raziskava tudi nakazuje trend manjše 

pomembnosti intelektualnih vrednot pri dijakih Waldorfske gimnazije, kar je 

posledica drugačnih poudarkov waldorfske pedagogike; kognitivna plat človeka je 

le eno izmed enakovrednih področij razvijanja. 

V raziskavi so dijaki odgovarjali tudi na vprašanja glede interesnih dejavnosti v 

šoli ter prostočasnih dejavnosti izven šole. Glede interesnih dejavnosti je večina 

dijakov drugih gimnazij odgovorila, da jih obiskujejo pogosto ali zelo pogosto, 

najpogostejši odgovor dijakov na Waldorfski gimnaziji pa je bil, da jih obiskujejo 

redko. Glede prostočasnih dejavnosti zunaj šole sta si Druga gimnazija ter 

Gimnazija Bežigrad zelo podobni, saj je poudarek na zabavi in ekranskih 

dejavnostih (televizija, mobitel, računalnik ...), dijaki Waldorfske in Škofijske 

gimnazije pa so dali poudarek na umetniške dejavnosti. Škofijska klasična 

gimnazija izstopa tudi pri verskih dejavnostih in deloma tudi družini (družinski 

izleti ipd.) (Musil 2011). 

Podobnost obeh zasebnih gimnazij je v podobni socialni strukturi (izobrazba in 

velikost družine). Glede učnega procesa in uspeha pa zasedata precej različni 

mesti. Škofijska klasična gimnazija se bliža krogu elitnih javnih gimnazij, kar se 

precej sklada s predstavo v javnosti. Odstopanje Waldorfske gimnazije pa se 

pokaže kot potrditev predpostavke, ki velja v javnosti, da je waldorfska 

pedagogika »prijazna« učencem s posebnimi potrebami in da kognitivna 

usmerjenost šole ni dominantna, tako kot je za Gimnazijo Bežigrad, Drugo 

Gimnazijo ter Škofijsko klasično gimnazijo značilna nadpovprečna učna 

uspešnost (Musil 2011). 
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2.5 PREGLED UREDITVE ZASEBNEGA ŠOLSTVA V NEKATERIH 
DRŽAVAH EVROPSKE UNIJE 

Kot že omenjeno obstaja več oblik zasebnih šol, saj ima vsaka država svoj 

sistem poimenovanja oz. ureditve zasebnega šolstva. V nadaljevanju je 

predstavljeno področje zasebnega šolstva v nekaterih državah EU.  

 »Ob pregledovanju ureditve zasebnega šolstva 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 neodvisnih zasebnih 

šolah, velika večina učencev obiskuje javne šole. Razmeroma majhen je tudi 

odstotek vključenih v zasebne šole v sicer zelo razvitih in učinkovitih sistemih 

nordijskih držav. V finskem šolskem sistemu, ki zlasti na ravni obvezne šole slovi 

kot najbolj učinkovit in pravičen, obiskuje zasebne šole 6,7 % otrok« (Key data on 

education in Europe 2009, 54 po Tašner 2011, 146).  

2.5.1 AVSTRIJA 

Zasebno šolstvo v Avstriji ureja več zakonov. Kurikul zasebnih šol mora biti v 

bistvenih delih, npr. splošni vzgojni in izobraževalni cilji in dolžnosti učiteljev, 

skladen s kurikulom javnih šol istega tipa. Zasebne šole brez priznanega javnega 

statusa imajo lahko drugačne predpise in kurikul ter zahtevane kvalifikacije 

učiteljev. Odločitev o načinu izvajanja predmetov je v rokah ustanovitelja oz. 

pristojnosti šole (Tašner 2011). Organizacije morajo materialne stroške – 

vzdrževanje stavb ali nakup pohištva – praviloma kriti same. Javni sektor pogosto 

sklene dogovore, da se zagotovi financiranje ali sofinanciranje posameznih 

projektov. Višina šolnin ni določena, ureja se v pogodbenem dogovoru med 

zasebno šolo in učencem oz. skrbnikom (Mojškerc, Tašner 2007).  

Približno 30 % vseh oblik predšolskega varstva je v rokah lokalnih župnij, 

družinskih in dobrodelnih organizacij, podjetij in posameznikov, z ostalimi 70 % 

pa v večini upravljajo občine. Zasebne osnovne in srednje šole obiskuje 10 % 

otrok. Najpomembnejši zasebniki so cerkve oz. Rimokatoliška cerkev. Zasebno 

osnovno šolstvo je urejeno z zakonom o zasebnih šolah, ki razlikuje dve vrsti 

zasebnih šol, in sicer: 



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta  Ana Ahlin Janša; diplomsko delo  

28 

 zasebne šole, ki se od javnih razlikujejo le po ustanovitelju, sicer pa zanje 

veljajo ista pravila kot za javne šole; 

 zasebne šole, ki se po programu zelo razlikujejo od javnih šol. 

Pogoji za ustanovitev so isti za osnovne in srednje šole (Mojškerc, Tašner 2007; 

Tašner 2011). 

Kvalifikacije učiteljev in ravnateljev morajo biti enake ekvivalentnim javnim šolam. 

Dodatno šolanje je zahtevano za učitelje na waldorfskih šolah (Mojškerc, Tašner 

2007).  

2.5.2 DANSKA 

Je ena izmed držav z dolgoletno tradicijo izobraževanja na domu. Ustava iz leta 

1849 nalaga obveznost splošne izobrazbe, ne pa tudi obiskovanja šole. Izbira je 

prepuščena staršem. Poleg Ustave področje zasebnega šolstva urejaja še en 

zakon ter dva akta. Osnovnošolsko in srednješolsko izobraževanje, izvedeno na 

zasebnih šolah, mora dosegati primerljive standarde znanja kot javno šolstvo. 

Pogoj za ustanovitev zasebne šole je tudi minimalno število otrok, in sicer vsaj 12 

otrok v razredu prvega leta obstoja šole, 20 v naslednjem letu in od tretjega leta 

naprej 28 učencev (Mojškerc, Tašner 2007). 

Ustanovitelji ene tretjine varstvenih ustanov so zasebniki (različne skupnosti, 

starši, podjetja), ostali dve tretjini pa sta v lasti občin. V letih 2001 in 2002 je 

zasebne osnovne šole obiskovalo 12 % šoloobveznih otrok. Zasebno osnovno 

šolstvo ureja Zakon o zasebnih šolah, sprejet leta 1991, ki je uredil način 

financiranja in je podoben financiranju javnih šol. Edine zasebne ustanove na 

srednješolski ravni pa so zasebne gimnazije. Odobri in nato tudi nadzoruje jih 

ministrstvo (prav tam). 

Zahtev glede kvalifikacij učiteljev na zasebnih šolah država načeloma ne 

postavlja. Zasebne osnovne šole so upravičene do državne subvencije v višini od 

80 do 85 % materialnih stroškov glede na število vpisanih učencev na leto. 

Subvencije so torej odvisne glede števila vpisanih otrok na leto. Financiranje 

stavb in šolske prostočasne dejavnosti so jim ravno tako dodeljene. Šolnina 

znaša približno 19 % vseh stroškov (prav tam).  
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2.5.3 FINSKA 

Finska ustava iz leta 2000 zagotavlja pravico do ustanavljanja zasebnih šol. 

Pogoji so natančno določeni v področnih zakonih (9 ločenih zakonov) za osnovne 

in srednje šole. Večinske ustanoviteljice vzgojno-izobraževalnih ustanov so 

občine. Zasebne izobraževalne ustanove so zavezane slediti nacionalnemu 

kurikulu. Na splošno imajo učitelji enake pravice in dolžnosti kot učitelji v javnem 

sektorju – izobrazba, pogodbe, plače, status in delovni pogoji (Mojškerc, Tašner 

2007; Tašner 2011). 

Poleg lokalnih skupnosti in državnih vzgojno-izobraževalnih ustanov lahko 

predšolsko vzgojo organizirajo tudi zasebniki sami ali s pomočjo javnih oz. 

zasebnih servisov. Za to potrebujejo licenco. Zahtevano pa je izvajanje programa 

v skladu z zakonskimi predpisi. Finska je imela v letu 2005 59 zasebnih osnovnih 

šol. Za delovanje potrebujejo licenco, ki jim jo dodeli vlada, ter pogodbo z občino. 

Pogodba z občino ni potrebna, če zasebna šola zadovoljuje nacionalno potrebo 

po vzgoji in izobraževanju. V primeru Steinerjevih, religioznih in tujejezičnih šol 

lahko vlada ustanoviteljem predpiše posebne naloge. Zasebne splošne višje 

srednje šole in ustrezajoče ravni drugih šol pa na Finskem predstavljajo približno 

8 % vseh srednjih šol. Spričevala so enakovredna občinskim ali državnim šolam 

iste ravni. Med poklicnimi šolami pa je kar 39 % zasebnih (Mojškerc, Tašner 

2007; Tašner 2011). 

Zasebne šole tako kot druge šole dobijo državne subvencije. Enotni izdatki za 

učence, ki temeljijo na državni subvenciji zasebnega šolstva, dosegajo 90 % 

enotnih občinskih izdatkov. Za zasebne šole, ki pa so delovale že pred 1. 

avgustom leta 1998, je enotni izdatek enak kot za občinske šole. Na področju 

financiranja osnovnega zasebnega šolstva je povprečna državna subvencija 57 

% in občinska 43 % predvidenih stroškov. Če šola uspe znižati raven izdatkov, se 

subvencija ne zmanjša, če pa stroški presežejo raven enotnih izdatkov, jih mora 

pokriti šola. Poraba sredstev ni vezana, torej se lahko sredstva porabijo za 

različne namene. Zasebne profitne organizacije niso javno financirane (Mojškerc, 

Tašner 2007). 
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2.5.4 FRANCIJA  

Ta država se ponaša z dolgo in bogato zgodovino zasebnega šolstva. 95 % 

zasebnega sektorja v Franciji je katoliškega. Trije zakoni: Gobletov zakon (1886) 

je podlaga zasebnega osnovnega šolstva, Fallouxov zakon (1850) je podlaga za 

srednje šole, Astierjev zakon (1919) pa je podlaga za poklicne in tehnične šole, 

so bili pozneje dopolnjeni. Danes je zasebno šolstvo utemeljeno v Debrejévem 

zakonu iz leta 1959, ki utemeljuje tri oblike zasebnih šol in vrtcev, ki se med seboj 

ločijo po statusu: 

a) Tako imenovane nadomestne šole. Imajo status tesne povezanosti z 

javnim sistemom s pogodbo o povezavi. Učitelji so javni uslužbenci; 

država zagotavlja sredstva za delovanje institucij.  

b) Država sodeluje z zasebno šolo preko navadne pogodbe, ki traja najmanj 

tri leta. Država plačuje učitelje in vzgojitelje, vendar ti niso javni uslužbenci 

– zaposleni so v zasebnem sektorju, plače pa jim zagotavlja država. 

Inštitucije imajo glede programov vzgoje in izobraževanja večjo svobodo. 

Navadna pogodba ne velja za srednje šole.  

c) Zasebne šole in vrtci brez pogodbe, ki so v finančno nezavidljivem 

položaju, imajo bistveno bolj proste roke glede izbire programov 

(Mojškerc, Tašner 2007; Tašner 2011).  

Leta 2005 in 2006 je bil delež otrok v zasebnih vrtcih 12,5 %. Leta 2004 so 

zasebne osnovne šole vpisale več kot 570 000 otrok, kar je približno 15 % 

populacije. V srednje šole pa je bilo v istem letu vključenih 5 538 700 mladih, od 

teh v zasebne približno 20 % (prav tam). 

Gobletov zakon prepoveduje regionalnim oblastem financiranje zasebnih šol. 

Državne podpore so lahko deležne le, če izpolnjujejo z omenjenimi pogodbami in 

zakonom določene pogoje. Debrejév zakon je podlaga za pridobitev dodatne 

državne pomoči, seveda, če ima zasebna šola sklenjeno navadno pogodbo ali 

pogodbo o povezavi. Država plačuje plače in prispevke ter začetno in 

nadaljevalno izobraževanje učiteljev. Sodeluje tudi pri plačevanju neučiteljskega 

osebja, nakupa opreme, gradnje. Mestne občine prispevajo k tekočim stroškom 

šol. Če ima šola pogodbo o povezavi, je to obvezno, z navadno pogodbo pa je to 

le v sporazumu med šolo in občino. Višina posojila ali sredstva za nakup 
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računalniške opreme ne sme presegati višine financiranja državnih ustanov (prav 

tam).  

2.5.5 NEMČIJA 

V 7. členu nemške ustave je zagotovljena pravica do ustanavljanja zasebnih šol, 

ki predstavljajo alternativo javnemu šolstvu. Zasebne šole morajo pridobiti 

dovoljenje šolskih oblasti in upoštevati področno zakonodajo. Odobri se jih le v 

primeru, da ima šola poseben pedagoški interes ali na zahtevo staršev ali 

skrbnikov posebno religiozno, medkonfesionalno ali filozofsko usmerjenost ter v 

okolišu, če ni javne šole te vrste. Na splošno so šole v pristojnosti deželnih 

oblasti in njihove zakonodaje. Zasebne šole morajo izvajati enako raven pouka in 

dosegati enakovredne standarde kot javne šole. Kurikul, urniki, učbeniki in 

metode poučevanja pa so lahko drugačni (Mojškerc, Tašner 2007; Tašner 2011). 

V zahodni Nemčiji je bilo leta 2002, 65 % vrtcev v zasebni lasti, medtem ko jih je 

bilo v vzhodni 45,5 %. Zakon iz leta 1990 daje prednost zasebnim ustanovam, s 

katerimi upravljajo cerkve, združenja za socialno skrb, združenja staršev itd. 

Samo v primeru, da nejavna telesa ne ponujajo zadovoljivih predšolskih ustanov 

oz. jih ne morejo ustanoviti pravočasno, občina ustanovi svojo ustanovo. 

Zasebne osnovne šole so bolj izjema kot pravilo. V večini primerov so to 

konfesionalne osnovne šole, waldorfske šole, reformistične šole ali OŠ z 

možnostjo integracije. Leta 2003 je zasebne osnovne šole obiskovalo 1,6 % vseh 

otrok. Zasebne šole nekaj finančne podpore dobijo od dežel, vendar je le-ta v 

posameznih deželah različna in odvisna tudi od tipa šole. Obstaja standardna 

finančna podpora, ki zajema prispevke za osebje ter materialne stroške in 

dodatna podpora za stroške gradnje, učne pripomočke, prispevek za pokojnine in 

dopuste za učitelje, ki imajo pogodbo za nedoločen čas in so s tem javni 

uslužbenci. Zasebno srednje šolstvo se loči na dva tipa šol, in sicer nadomestne 

(nadomestek javnih šol, ki že obstajajo) in dopolnilne šole (dopolnitev k javnim 

šolam, saj izvajajo načine izobraževanja, ki jih v javnih šolah ni). Približno 7,5 % 

učencev je leta 2003/2004 obiskovalo zasebne srednje šole (Mojškerc, Tašner 

2007). 
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2.5.6 NIZOZEMSKA 

23. člen nizozemske ustave pravi, da imajo različne skupine v družbi pravico do 

ustanavljanja šol. Zasebne šole so ustanovljene na podlagi religioznih, ideoloških 

ali vzgojno-izobraževalnih načel. Šole se delijo na javne in zasebne in oboje 

financira vlada in zanje velja ista zakonodaja. Za zadostno število javnih šol so 

zadolžene oblasti. Zasebne šole imajo veliko avtonomije. Vlada določa nabor 

ciljev, šole pa so svobodne pri izbiri metod in načinov doseganja le-teh (Mojškerc, 

Tašner 2007 in Tašner 2011). Za zagotovitev javnega financiranja morajo 

zasebne šole izpolnjevati nekatere pogoje, določene z vladnimi zakoni in pravili. 

Upoštevati morajo pravila glede sprejemanja učencev, biti neprofitno usmerjene, 

izpolnjevati norme glede učiteljskih kvalifikacij, obveznih predmetov in končnih 

preizkusov (Mojškerc, Tašner 2007).  

Predšolska vzgoja na Nizozemskem ni naloga vlade, zato zanjo skrbijo lokalne 

skupnosti po posameznih območjih. Za zasebne in javne osnovne šole velja ista 

zakonodaja, ki zagotavlja 100 % sofinanciranje s strani države. Ravno zaradi 

tega je nizozemsko šolstvo drugačno kot šolstvo v drugih država EU. Kar dve 

tretjini nizozemskih osnovnih šol je zasebnih. Ustanovili so jih zasebniki, večina 

pa jih je konfesionalnih, od tega večina rimskokatliških in protestantskih ter nekaj 

muslimanskih, hindujskih in judovskih. Za ustanavljane zasebnih srednjih šol 

velja ista zakonodaja, kot za osnovne šole (Mojškerc, Tašner 2007; Tašner 

2011).  

2.5.7 ŠVEDSKA 

Tako imenovane neodvisne šole morajo biti dostopne vsem in morajo udejanjati 

vzgojo in izobraževanje, ki sta enakovredna programu, ki je izvajan v javnih 

šolah. Če zasebna šola kaže negativne posledice na ekonomsko stanje občine, 

se javno financiranje zasebne šole ne odobri. Šolnine so omejene in so le 

nekatere izjeme, ki šolnino lahko zaračunavajo – osem mednarodnih in tri 

internatske šole (Mojškerc, Tašner 2007). 

V zasebne vrtce je bilo leta 2005 vključenih 17 % vseh predšolskih otrok. Njihovo 

ustanovitev odobrijo občine. Med zasebnimi osnovnimi šolami so izjeme, ki 

zaračunavajo šolnino. V letu 2004/2005 je neodvisne šole obiskovalo 7 % 
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učencev. Odobriti jih mora Nacionalna agencija, osrednji pogoj pa je dosledno 

izpolnjevanje splošnih ciljev obveznega izobraževanja. Vpisanih mora biti vsaj 20 

učencev. Na področju srednjega šolstva pa obstajata dve vrsti šol, in sicer 

neodvisne višje srednje šole in dodatne šole. Leta 2004 je 11,8 % otrok 

obiskovalo neodvisne šole (prav tam).   
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 SKLEP TEORETIČNEGA DELA 3

Zasebno šolstvo na Slovenskem je skozi zgodovinska obdobja prestalo veliko 

sprememb. Od samih začetkov, kjer je bil glavni namen šolstva vzgoja za 

življenje v skupnosti, je zasebno šolstvo bilo pod okriljem Cerkve. Sčasoma se je 

zaradi številnih državnih zakonov osvobodilo teh oklepov ter prešlo v roke 

različnih družbenih skupin, med zasebnimi šolami pa je še vedno veliko 

katoliških.  

Namen tega diplomskega dela ni opredelitev za zasebno ali javno šolstvo, 

temveč osvetlitev problemov tako enega kot drugega, predvsem v Sloveniji. 

Šimenc (1996) je v zvezi s tem zapisal, da imajo zasebne šole ponavadi neko 

specifično opredelitev, to so lahko veroizpoved, posebna vzgojna načela, 

pripadnost elitnim družbenim skupinam, zato ne pokrivajo vse populacije, temveč 

svoje učence izbirajo in tako delujejo ločevalno. »Javni šolski sistem je odprt za 

vse, pluralen in nevtralen glede posameznih pogledov na svet, predpostavlja 

javno dobro in vzpostavlja prostor skupnega življenja državljanov, zasebne šole 

pa so na voljo tistim, ki bi radi bolj poudarili kakšno posebno nazorsko ali 

pedagoško usmeritev.« (Šimenc 2007, 19.) Šimenc (1996) je tako podal zelo 

preprost recept proti nezaželenim in tako pogosto kritiziranim elitnim zasebnim 

šolam, in sicer, da se jim lahko izognemo tako, da skrbimo za kvalitetno javno 

šolstvo. Tako imajo javne šole konkurenco in spodbudo za boljše delovanje. 
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 EMPIRIČNI DEL 4

4.1 OPREDELITEV PROBLEMA 

V empiričnem delu želimo raziskati mnenja staršev o zasebnem šolstvu v 

Sloveniji. S pomočjo rezultatov raziskav, predstavljenih v teoretičnem delu, smo 

si zastavili različna raziskovalna vprašanja, ki se nanašajo na mnenja staršev. 

Rezultati nekaterih redkih, nereprezentativnih raziskav so pokazali, da povezave 

med izobraženostjo staršev in uspešnostjo dijakov ni mogoče dokazati, zato smo 

to vprašanje izključili. Povezava med ekonomskih statusom družin ter 

uspešnostjo dijakov ravno tako ni bila dokazana, vendar smo to vprašanje 

vseeno zastavili, saj so nanj odgovarjali starši, ne pa dijaki. Ravno tako nas je 

zanimalo, če je vpis otrok v zasebne vzgojno-izobraževalne ustanove odvisen od 

števila otrok v družini. Raziskave so namreč pokazale, da je največ otrok v 

družini med dijaki konfesionalnih gimnazij. Ker so rezultati predstavljenih raziskav 

pokazali tudi razlike med dijaki zasebnih in javnih gimnazij glede osebnostnih 

vrednot ter zanimanjem za interesne dejavnosti, smo starše povprašali tudi o 

zadovoljstvu z delom vzgojiteljev oz. učiteljev na različnih področjih dela (vzoja, 

osebni odnos, izobraževanje ...) ter pestrost ponudbe interesnih dejavnosti. 

V naši raziskavi niso sodelovali učenci oz. dijaki, temveč le starši. Poleg zgoraj 

omenjenega nas je zanimalo tudi, ali so starši svoje otroke vpisali v katero od 

zasebnih vzgojno-izobraževalnih ustanov in ali so o tem kdaj razmišljali in njihove 

razloge za svojo odločitev. Zanimalo nas je tudi, če oddaljenost šol vpliva na 

odločitev.  
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4.1.1 RAZISKOVALNA VPRAŠANJA 

- RV1: Kako so starši zadovoljni z delom javnih ali zasebnih vzgojno-

izobraževalnih ustanov? 

- RV2: Zakaj se starši (ne) odločijo za vpis otroka v zasebno vzgojno-

izobraževalno ustanovo? 

- RV3: S kakšnimi razlogi starši svoje otroke vpišejo v zasebno vzgojno-

izobraževalno ustanovo? 

- RV4: Ali starši z boljšim ekonomskim položajem pogosteje vpišejo svoje 

otroke v zasebni vrtec, OŠ ali SŠ? 

- RV5: Ali starši, ki živiji na vasi ali v naselju, redkeje vpišejo svoje otroke v 

zasebno vzgojno-izobraževalno ustanovo? 

- RV6: Ali je odločitev za zasebno vzgojno-izobraževalno ustanovo odvisna 

od števila otrok v družini? 

- RV7: Ali pogosto vsi otroci iz družine obiskujejo zasebno vzgojno-

izobraževalno ustanovo? 

- RV8: Ali je odločitev za zasebno vzgojno-izobraževalno ustanovo 

pogojena z oddaljenostjo le-te od kraja bivanja? Kolikšna oddaljenost za 

zasebni vrtec, OŠ in SŠ jim je sprejemljiva? 

4.1.2 RAZISKOVALNE HIPOTEZE 

- H1: Pogostost vpisa v zasebne vzgojno-izobraževalne ustanove se 

razlikuje glede na kraj bivanja. Starši, ki živijo na vasi ali v naselju se 

redkeje odločijo za vpis otroka v zasebne vzgojno-izobraževalne ustanove. 

- H2: Starši s tremi ali več otroki redkeje vpišejo svoje otroke v zasebni 

vrtec, OŠ ali SŠ. 

- H3: Več staršev z višjim mesečnim dohodkom, kot tistih z nižjim, svoje 

otroke vpiše v zasebno vzgojno-izobraževalno ustanovo. 
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- H4: Večina staršev se za zasebno vzgojno-izobraževalno ustanovo odloči 

zaradi njene konfesionalne usmeritve. 

- H5: Večina staršev (bi) se za vpis otrok/a v zasebni vrtec ali OŠ odloči/la 

le, če je ta v razdalji do 10 ali 20 km od doma. 

- H6: Večina staršev (bi) se za vpis otrok/a v zasebno SŠ odloči/la, tudi če 

je ta oddaljena več kot 41 km. 

- H7: Starši otrok v zasebnih vzgojno-izobraževalnih ustanovah so bolj 

zadovoljni z delom ustanove, kot starši otrok v javnih vzgojno-

izobraževalnih ustanovah. 

4.2 OPIS RAZISKOVALNE METODE 

4.2.1 VRSTA RAZISKAVE 

V diplomskem delu je bila uporabljena deskriptivna in kavzalno-

neeksperimentalna metoda. Tehnika raziskovanja je bila anketa, oblikovana za 

namene tega dela. Podatke smo pridobili z vprašalnikom, ki vključuje 10 vprašanj 

izbirnega tipa, 2 vprašanji izbirno-odprtega tipa ter lestvico stališč z 9 postavkami. 

4.2.2 POSTOPKI ZBIRANJA PODATKOV 

Zbiranje podatkov je potekalo maja 2014 preko učencev v javnih in zasebnih 

vzgojno-izobraževalnih ustanovah, po elektronski pošti ter osebno. Anketni 

vprašalniki so bili preko učiteljev ali profesorjev posredovani učencem, ki so jih v 

roku enega tedna izpolnjene prinesli nazaj. Odziv po elektronski pošti je bil večji s 

strani staršev, katerih otroci obiskujejo zasebne vzgojno-izobraževalne ustanove, 

medtem ko je bil s strani staršev z otroki v javnih vzgojno-izobraževalnih 

ustanovah večji odziv z zbiranjem preko učencev. Po razredih javnih in zasebnih 

osnovnih in srednjih šol je bilo razdeljenih približno isto število anketnih 

vprašalnikov, vendar je bil odziv s strani javnih šol bistveno večji. Razdelila in 

poslala sem okrog 240 anketnih vprašalnikov, vrnjenih je bilo 120, kar je le 

polovica. 
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4.2.3 OPIS VZORCA 

V neslučajnostnem vzorcu je zajetih 120 staršev z vsaj enim otrokom, vključenim 

v javno ali zasebno vzgojno-izobraževalno ustanovo – vrtec, osnovna šola ali 

srednja šola. 

Preglednica 1: Številčni in odstotkovni prikaz vzorca staršev glede na 

vključenost  otrok  v zasebne vzgojno-izobraževalne ustanove 

 f f % 

DA 39 32,5 

NE 81 67,5 

SKUPAJ 120 100,0 

 

Na anketni vprašalnik je odgovorilo 32,5 % staršev, ki imajo (so imeli) svoje 

otroke vključene v zasebno vzgojno-izobraževalno ustanovo ter 67,5 % staršev, 

ki imajo svoje otroke vključene v javno vzgojno-izobraževalno ustanovo. 

Preglednica 2: Številčni in odstotkovni prikaz vzorca staršev glede na spol 

 f f % 

Ženske 77 64,2 

Moški 43 35,8 

SKUPAJ 120 100,0 

 

V vzorcu so prevladovale ženske, torej matere, s 64,2 %. Očetov je sodelovalo 

manj, in sicer 35,8 %. 

Preglednica 3: Številčni in odstotkovni prikaz vzorca staršev glede na 

vključenost ali razmišljanje o vpisu otrok v zasebno vzgojno-izobraževalno 

ustanovo 

 f f % 

DA 54 45,0 

NE 66 55,0 

SKUPAJ 120 100,0 
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Poleg 32,5 % staršev, ki imajo svoje otroke že vključene v zasebno vzgojno-

izobraževalno ustanovo (preglednica 1), je bilo v raziskavi vključenih še 12,5 % 

odstotkov staršev, ki so ali še razmišljajo o vpisu svojih otrok v zasebni vrtec, 

osnovno ali srednjo šolo. Torej skupaj 45 % staršev, ki se za zasebno šolstvo v 

Sloveniji zanimajo. 55 % staršev, zajetih v raziskavi, o zasebnem šolstvu ne 

razmišlja oz. jih ne zanima. 

Preglednica 4: Številčni in odstotkovni prikaz vzorca staršev glede na kraj 

bivanja 

 f f % 

Vas (do 500 preb.) 43 36,4 

Naselje (do 3.000 preb.) 23 19,5 

Manjše mesto (do 20.000 preb.) 29 24,6 

Večje mesto (nad 20.000 preb.) 23 19,5 

SKUPAJ 118 100,0 

 

V anketnem vprašalniku smo oblikovali štiri skupine glede kraja bivanja. Kriterije 

za razvrstitev v Sloveniji smo našli na Wikipediji in ugotovili, da ga je izpolnilo 

največ staršev, ki živijo na vasi in predstavljajo 36,4 % celotnega vzorca. Sledijo 

starši, ki živijo v manjšem mestu s 24,6 %, nato pa starši, ki živijo v naselju ter v 

večjem mestu z istimi deleži (19,5 %). 

Preglednica 5: Številčni in odstotkovni prikaz števila otrok v družini 

 f f % 

En otrok 18 15,0 

Dva otroka 51 42,5 

Trije otroci 28 23,3 

Štirje otroci ali več 23 19,2 

SKUPAJ 120 100,0 
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Največ staršev, zajetih v vzorec, ima dva otroka (42,5 %), sledijo starši s tremi 

otroki (23,3 %), nato starši s štirimi ali več otroki (19,2 %). Najmanj je staršev z 

enim otrokom, ki predstavljajo 15,0 % celotnega vzorca. 

Po pridobljenih podatkih s Statističnega urada republike Slovenije – STAT, smo 

oblikovali deset dohodkovnih razredov. Razredi so bili oblikovani na podlagi 

anketnih vprašalnikov, ki jih je STAT uporabil za raziskave o življenjskih pogojih 

ter porabi v gospodinjstvih. Leta 2012 je bila povprečna poraba na gospodinjstvo 

1781,25 € na mesec. To je v našem primeru šesti razred od desetih. Za pomoč 

smo navedli, katere dohodke naj upoštevajo: z dela, otroški dodatek, preživnina, 

družinska pokojnina, pokojnina, socialno nadomestilo. Po podatkih Statističnega 

urada Slovenije je prag revščine leta 2012 znašal 606,00 € na ekvivalentnega 

odraslega člana družine (če sta v družini dva člana z najnižjim dohodkom, še 

vedno ne presežejo meje povprečne porabe na gospodinjstvo). Tako smo za 

obdelavo podatkov prve štiri razrede (do 1300,00 €) smatrali kot za nižji dohodek 

družine. Glede na povprečno porabo gospodinjstev leta 2012 smo razrede od 

1301,00 € do 2.500,00 € smatrali kot srednji razred, razrede od 2501,00 € dalje 

pa smo opredelili kot najvišji dohodek na družino.  
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Preglednica 6: Številčni in odstotkovni prikaz neto mesečnega dohodka 

družine 

 f f % 

Do 500 € 1 0,9 

Do 700 € 2 1,8 

Do 900 € 8 7,1 

Do 1.300 € 23 20,4 

Do 1.700 € 18 15,9 

Do 2.100 € 21 18,6 

Do 2.500 € 14 12,4 

Do 2.900 € 12 10,6 

Do 3.300 € 10 8,8 

Več kot 3.300 € 4 3,5 

SKUPAJ 113 100,0 

 

Največ družin iz zajetega vzorca prejema neto mesečni dohodek do 1.300 € 

(20,4 %), sledijo jim družine z dohodkom do 2.100 € z 18,6 %, tik za njimi družine 

z dohodkom do 1.700 € (15,9 %). 12, 4 % družin prejema na mesec do 2.500 € 

neto, 10,6 % do 2.900 € in 8,8 % do 3.300 €. Do 900 € prejema 7,1 % v vzorec 

zajetih družin, 3,5 % pa več kot 3.300 €. Le 1,8 % družin prejema do 700 € neto 

mesečno, do 500 € pa samo 1 družina (0,9 %). 

4.2.4 POSTOPEK OBDELAVE PODATKOV 

Kvantitativne podatke sem obdelala s pomočjo računalniškega programa SPSS 

Statistics 22 in jih prikazala v preglednicah z navedbo frekvenc in odstotkov. Za 

preverjanje hipotez sem uporabila t-test za neodvisne vzorce in 2 preizkus.  

Pri vprašanjih izbirno odprtega tipa sem naredila kvalitativno analizo in podatke 

glede na podobnost razvrstila v kategorije. 
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 REZULTATI IN INTERPRETACIJA   5

Anketni vprašalnik zajema tri sklope vprašanj: dejavniki, ki vplivajo na odločitev 

vpisa otrok v zasebno vzgojno-izobraževalno ustanovo, pogoji, zaradi katerih bi 

se starši odločili za vpis otroka v zasebno vzgojno-izobraževalno ustanovo ter 

primerjava zadovoljstva staršev z delom v javnih in zasebnih vzgojno-

izobraževalnih ustanovah. V vsakem sklopu bom predstavila številčni in 

odstotkovni prikaz posameznih odgovorov, povezanih s hipotezami.  

Pred nadaljevanjem želim pojasniti, zakaj je v drugem sklopu delež staršev 

precej nižji. Na vprašanja so odgovarjali le starši, ki so razmišljali o vpisu ali imajo 

otroka/e že vpisane v zasebno vzgojno-izobraževalno ustanovo, saj nas je 

zanimalo, kakšni pogoji so bistveni za starše, ki se dejansko odločajo ali so se že 

odločili za zasebno vzgojno-izobraževalno ustanovo. Staršev, ki imajo otroke v 

javnih ustanovah in o zasebnih ne razmišljajo, ni relevantno spraševati, saj 

njihovo mnenje za našo raziskavo ni pomembno. 

5.1.1 DEJAVNIKI ZA ODLOČANJE O VPISU OTROK/A V 
ZASEBNO VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNO USTANOVO 

V prvem sklopu sem se osredotočila na različne socialne in ekonomske 

dejavnike, ki pogojujejo odločitev staršev za vpis svojega otroka v zasebno 

vzgojno-izobraževalno ustanovo. Postavila sem  3 hipoteze: 

H1: Pogostost vpisa v zasebne vzgojno-izobraževalne ustanove se razlikuje 

glede na kraj bivanja. Starši, ki živijo na vasi ali v naselju, se redkeje odločijo za 

vpis otroka v zasebne vzgojno-izobraževalne ustanove. 

H2: Starši s tremi ali več otroki redkeje vpišejo svoje otroke v zasebni vrtec, OŠ 

ali SŠ. 

H3: Več staršev z višjim mesečnim dohodkom kot tistih z nižjim svoje otroke 

vpiše v zasebno vzgojno-izobraževalno ustanovo. 

Zanimalo nas je, če se pri vpisu otrok v zasebne vzgojno-izobraževalne ustanove 

kaže razlika glede na kraj bivanja staršev.  
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Preglednica 7: Številčni in odstotkovni prikaz vključenosti otrok/a v zasebno 

vzgojno-izobraževalno ustanovo glede na kraj bivanja 

Kraj bivanja 

Vključenost otrok/a v zasebno vzgojno-izobraževalno 
ustanovo 

SKUPAJ 

DA NE 

f f % f f % f f % 

Vas 16 42,1 27 33,8 43 46,4 

Naselje 4 10,5 19 23,8 23 19,5 

Manjše 
mesto 12 31,6 17 21,3 29 24,6 

Večje mesto 6 15,8 17 21,3 23 19,5 

SKUPAJ 38 100,0 80 100,0 118 100,0 

 

V raziskavi je sodelovalo 39 staršev, ki imajo otroke vključene v zasebne 

vzgojno-izobraževalne ustanove. Pri vprašanju o kraju bivanja eden od strašev ni 

obkrožil odgovora, zato imamo podatke za 38 staršev. Največ staršev (42,1 %), 

ki imajo otroke vključene v zasebne vzgojno-izobraževalne ustanove, živi na vasi. 

Sledijo starši, ki živijo v manjšem mestu (31,6 %), 15,8 % staršev z otroki v 

zasebnih vzgojno-izobraževalnih ustanovah pa živi v večjem mestu. Najmanj 

otrok, vključenih v zasebne vzgojno-izobraževalne ustanove imajo starši, ki živijo 

v naselju (10,5 %).  

Nadalje smo napravili 2  preizkus. Razlik med vključenostjo otrok v zasebne 

vzgojno-izobraževalne ustanove glede na kraj bivanja nismo uspeli dokazati ( 2 =  

4,317, g = 3, P = 0,229).  

Ker pri vključenosti otrok z zasebne vzgojno-izobraževalne ustanove glede na 

kraj bivanja ni statistično pomembnih razlik, hipotezo H1: Pogostost vpisa v 

zasebne vzgojno-izobraževalne ustanove se razlikuje glede na kraj bivanja. 

Starši, ki živijo na vasi ali v naselju se redkeje odločijo za vpis otroka v zasebne 

vzgojno-izobraževalne ustanove, zavrnemo. Hipotezo smo postavili na podlagi 

dejstev, saj so v Sloveniji zasebne osnovne in srednje šole – gimnazije, locirane 

le v Ljubljani in okolici, Mariboru ter ena v Vipavi. Tako je večina prebivalstva od 

njih povprečno precej oddaljenih. Ker pa je bilo v vzorec zajetih veliko staršev z 
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vpisanimi otroki v zasebne vrtce, vidik oddaljenosti izgubi pomen, saj je veliko 

zasebnih vrtcev lociranih tudi po manjših krajih. 

Nadalje nas je zanimalo, kako na vpis otrok/a v zasebno vzgojno-izobraževalno 

ustanovo vpliva število otrok v družini. Dobili smo spodaj predstavljene rezultate. 

Preglednica 8: Številčni in odstotkovni prikaz vključenosti otrok/a v zasebno 

vzgojno-izobraževalno ustanovo glede na število otrok v družini 

Število otrok 

Vključenost otrok/a v zasebno vzgojno-izobraževalno 
ustanovo 

SKUPAJ 

DA NE 

f f % f f % f f % 

En otrok 2 5,1 16 19,8 18 15,0 

Dva otroka 9 23,1 42 51,9 51 42,5 

Trije otroci  14 35,9 14 17,3 28 23,3 

Štirje otroci ali 
več 14 35,9 9 11,1 23 19,2 

SKUPAJ 39 100,0 81 100,0 120 100,0 

 

Iz preglednice 8 razberemo, da je delež staršev, ki imajo tri otroke oz. tri otroke 

ali več vpisane v zasebne vzgojno-izobraževalne ustanove, enak (35,9 %) in tudi 

najvišji. Sledijo starši z dvema otrokoma s 23,1 %. Na zadnjem mestu po vpisu 

otrok v zasebne vzgojno-izobraževalne ustanove so starši z enim otrokom (5,1 

%). 

Na podlagi rezultatov iz preglednice 8 smo napravili 2  preizkus. Rezultati so 

pokazali, da so med vključenostjo otrok v zasebne vzgojno-izobraževalne 

ustanove ter številom otrok v družini statistično pomembne razlike ( 2 =  21,229, 

g = 3, P = 0,000094) v obratni smeri, kot smo jo predpostavili z našo hipotezo. 

Hipotezo H2: Starši s tremi ali več otroki redkeje vpišejo svoje otroke v zasebni 

vrtec, OŠ ali SŠ, zavrnemo, saj se kažejo očitne razlike pri številu staršev s tremi 

ali več otroki (skupaj 71,8 %) in tistimi, ki imajo le enega ali dva otroka (28,2 %) v 

zasebnih vzgojno-izobraževalnih ustanovah. Musil (2011) je opisal tudi ta vidik, 

zajet v raziskavi dijakov zasebnih in javnih gimnazij. Predpostavljeno je bilo 

dejstvo, da manjše število otrok v družini pomeni več pozornosti, časa in sredstev 
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za izobrazbo. Pri družinah z več otroki pa je tega lahko bistveno manj, sploh 

finančnih sredstev. Vendar so se tudi v njihovi raziskavi pokazali drugačni 

rezultati od predvidevanih. Dijaki Škofijske klasične gimnazije so v povprečju iz 

najštevilčnejših družin. Tudi v našem vzorcu je bilo veliko število štaršev, katerih 

otroci obiskujejo Škofijsko klasično gimnazijo ali konfesionalen vrtec, zato je kljub 

večjemu številu staršev z otroki v javnih vzgojno-izobraževalnih ustanovah naša 

hipoteza zavrnjena. 

Starši so odgovorili tudi na vprašanje, v kateri zasebni vzgojno-izobraževalni 

ustanovi (vrtcu, osnovni šoli ali srednji šoli) imajo ali so imeli vpisane otroke. Na 

vprašanje so odgovarjali tako, da so pod navedbo otrok (1. otrok, 2. otrok, 3. 

otrok in 4. otrok) v preglednici označili, katero zasebno vzgojno-izobraževalno 

ustanovo obiskujejo oz. so obiskovali. Ob tem pa naj pojasnim, da 1., 2., 3. in 4. 

otrok ne pomenijo prvorojenec, drugorojenec itd. temveč le otroke, ki so ali še 

obiskujejo zasebno vzgojno-izobraževalno ustanovo, ki pa jih je lahko več. V 

enem primeru je en otrok obiskoval zasebni vrtec, nato pa še zasebno osnovno 

šolo. 

Preglednica 9: Številčni in ostotkovni prikaz vključenosti otrok/a v zasebni 

vrtec, osnovno šolo ali srednjo šolo 

Zasebna 
vzgojno-
izobraževalna 
ustanova 

1. otrok 2. otrok 3. otrok 

DA 
f 

f % 

NE 
f 

f % 

∑ 
f 

f % 

DA 
f 

f % 

NE 
f 

f % 

∑ 
f 

f % 

DA 
f 

f % 

NE 
f 

f % 

∑ 
f 

f % 

Vrtec  

18 
46,2 

21 
53,8 

39 
100 

11 
28,2 

28 
71,8 

39 
100 

6 
15,4 

33 
84,5 

39 
100 

Osnovna šola 

1 
2,6 

38 
97,4 

39 
100 

1 
2,6 

38 
97,4 

39 
100 

1 
2,6 

38 
97,4 

39 
100 

Srednja šola  

21 
53,8 

18 
46,2 

39 
100 

6 
15,4 

33 
84,6 

39 
100 

2 
5,1 

37 
94,9 

39 
100 

 

Nobeden izmed anketiranih staršev nima v zasebne vzgojno-izobraževalne 

ustanove vpisanih več kot tri otroke. Iz preglednice je razvidno, da je največ 

staršev (od 39 vprašanih) svojega prvega otroka vpisalo v srednjo šolo, to je 53,8 

%, sledijo starši z otroki v vrtcu (46,2 %), v osnovno šolo pa ima prvega otroka 

vpisanega le en starš, kar predstavlja 2,6 %. Otrok, ki kot drugi v družini 
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obiskujejo ali so obiskovali zasebno vzgojno-izobraževalno ustanovo, je izmed 

vzorca največ v zasebnih vrtcih (28,2 %), sledijo tisti v zasebnih srednjih šolah s 

15,4 % ter nazadnje ponovno le en otrok z 2,6 % v osnovni šoli. Podobna je 

situacija pri tretjih otrocih. Največ (15,4 %) jih obiskuje zasebne vrtce, le dva (5,1 

%) obiskujeta zasebne srednje šole ter ponovno le eden (2,6 %) obiskuje 

zasebno osnovno šolo. Razlog za takšne rezulatate je verjetno tudi dejstvo, da je 

v Sloveniji najmanjši delež izmed zasebnih vzgojno-izobraževalnih ustanov prav 

osnovnih šol, 0,13 %. Delež otrok v zasebnih vrtcih ter srednjih šolah pa je višji, 

saj je ponudba le-teh v naši državi večja. Imamo namreč 6,8 % zasebnih vrtcev 

(delež teh se iz leta v leto najbolj povečuje) ter 4,2 % zasebnih srednjih šol. 

Zanimalo nas je tudi, kako dohodki staršev vplivajo na odločitev za vpis otrok/a v 

zasebno vzgojno-izobraževalno ustanovo. 7 staršev na to vprašanje ni 

odgovorilo. Odločitev za postavitev tega vprašanja pa temelji na ugotovitvi drugih 

raziskovalcev, da ekonomski položaj družine omogoča zagotovitev in uporabo 

različnih sredstev za uspešnejše šolanje otrok. Povezan je tudi s kulturnim in 

družbenim kapitalom (Musil 2011). 
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Preglednica 10: Številčni in odstotkovni prikaz vključenosti otrok/a v zasebno 

vzgojno-izobraževalno ustanovo glede na neto mesečni dohodek 

Neto mesečni 
dohodek 
družine 

Vključenost otrok/a v zasebno vzgojno-izobraževalno 
ustanovo 

SKUPAJ 

DA NE 

f f % f f % f f % 

Do 500 € 0 0,0 1 1,3 1 0,9 

Do 700 € 0 0,0 2 2,6 2 1,8 

Do 900 € 2 5,7 6 7,7 8 7,1 

Do 1.300 € 7 20,0 16 20,5 23 20,4 

Do 1.700 € 4 11,4 14 17,9 18 15,9 

Do 2.100 € 7 20,0 14 17,9 21 18,6 

Do 2.500 € 4 11,4 10 12,8 14 12,4 

Do 2.900 € 7 20,0 5 6,4 12 10,6 

Do 3.300 € 3 8,6 7 9,0 10 8,8 

Več kot 3.300 € 1 2,9 3 3,8 4 3,5 

SKUPAJ 35 100,0 78 100,0 113 100,0 

 

Iz preglednice 9 razberemo, da je najvišji in enak delež (20 %) staršev, ki imajo 

ali so imeli otroke vpisane v zasebno vzgojno-izobraževalno ustanovo, v treh 

različnih dohodkovnih skupinah. To so skupine z neto mesečnim dohodkom do 

1.300 €, do 2.100 € ter 2.900 €. Sledita skupini do 1.700 € in do 2.500 € z 11,4 

%, nato starši z dohodki do 3.300 € (8,6 %), za temi starši z dohodki do 900 € in 

na koncu ena družina z dohodki nad 3.300 €, kar predstavlja le 2,9 %. V skupini 

do 500 € in do 700 € ni staršev, ki bi imeli otroke vpisane v zasebno vzgojno-

izobraževalno ustanovo. Pri starših z vpisanimi otroki v javnih vzgojno-

izobraževalnih ustanovah prevladujejo tisti, z dohodkom do 1.300 € (20,4 %).  

Kot razloženo v poglavju 3.2.3, smo vseh deset razredov porazdelili v tri skupine. 

Nižji razred z dohodki do 1300,00 €, srednji razred do 2500,00 € ter višji od 

2501,00 € naprej. Na podlagi zruženih razdredov smo napravili 2  preizkus. 

Pomembne povezave med vključenostjo otrok v zasebne vzgojno-izobraževalne 
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ustanove ter neto mesečnim dohodkom nismo uspeli dokazati ( 2 =  2,062, g = 2, 

P = 0,357). 

Ker pri vključenosti otrok z zasebne vzgojno-izobraževalne ustanove glede na 

neto mesečni dohodek družine ni statistično pomembnih razlik, hipotezo H3: Več 

staršev z višjim mesečnim dohodkom kot tistih z nižjim svoje otroke vpiše v 

zasebno vzgojno-izobraževalno ustanovo, zavrnemo. Ravno tako v raziskavi 

dijakov različnih zasebnih in javnih gimnazij ni prišlo do večjih odstopanj pri 

vprašanju o ekonomskem položaju družine (Musil 2011). 

5.1.2 POGOJI ZA RAZMIŠLJANJE O VPISU OTROK/A V 
ZASEBNO VZGOJNO IZOBRAŽEVALNO USTANOVO 

V drugem sklopu smo se osredotočili na pogoje, ki so staršem sprejemljivi pri 

razmišljanju ali pri dejanskem vpisu njihovih otrok v zasebno vzgojno-

izobraževalno ustanovo. Na vprašanja so odgovarjali le starši, ki imajo otroka/e 

že vpisane v zasebno vzgojno-izobraževalno ustanovo ali tiste, ki so ali še 

razmišljajo o vpisu. Postavili smo tri hipoteze: 

H4: Večina staršev se za zasebno vzgojno-izobraževalno ustanovo odloči zaradi 

njene konfesionalne usmeritve. 

H5: Večina staršev (bi) se za vpis otrok/a v zasebni vrtec ali OŠ odloči/la le, če je 

ta v razdalji do 10 ali 20 km od doma.  

H6: Večina staršev (bi) se za vpis otrok/a zasebno SŠ odloči/la tudi, če je ta 

oddaljena več kot 41 km. 

Starše smo najprej povprašali, zakaj so ali niso razmišljali o vpisu otrok v 

zasebne vzgojno-izobraževalne ustanove. Vprašanje je bilo odprtega tipa, saj 

nas je zanimalo splošno razmišljanje staršev. 

Starši, ki so o vpisu otrok v zasebne vzgojno-izobraževalne ustanove razmišljali 

ali so otroke v le-te dejansko vpisali, so navedli naslednje razloge (razloge je 

dopisalo 40 staršev od 54): 

- vzgoja po posebnih načelih (7 x); 

- bolj kakovostno poučevanje (6 x); 
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- bolj kakovostna vzgoja (6 x); 

- prosta mesta (5 x); 

- manjši oddelki (3 x); 

- dobre lastne izkušnje (2 x); 

- boljši program (2 x); 

- želja otroka (2 x); 

- bolj individualen pristop (2 x); 

- slabo mnenje o javnih vzgojno-izobraževalnih ustanovah (1 x); 

- šabloniranje otrok v javnih vzgojno-izobraževalnih ustanovah (1 x); 

- prenatrpan učni načrt v javnih vzgojno-izobraževalnih ustanovah (1 x); 

- dostopnost (1 x); 

- problemi z drugimi otroki v razredu (1 x). 

 

Starši, ki o vpisu otrok v zasebne vzgojno-izobraževalne ustanove niso 

razmišljali, so navedli naslednje razloge (razloge je dopisalo 47 staršev od 66): 

- javne vzgojno-izobraževalne ustanove so dovolj kvalitetne (18 x); 

- oddaljenost (13 x); 

- ne vidimo potrebe, zakaj bi naš otrok obiskoval zasebni vrtec ali šolo (8 x); 

- finančni razlogi (zasebne V-I ustanove so drage) (3 x); 

- dovolj državnih vrtcev in šol (2 x); 

- kakovostna vzgoja (1 x); 

- ne poznamo sistema zasebnega šolstva (1 x); 

- preveč enosmerno usmerjene zasebne vzgojno-izobraževalne ustanove  

(1 x). 

 

Starše, ki so otroka/e že vpisali ali so o vpisu v zasebne vzgojno-izobraževalne 

ustanove vsaj razmišljali, smo povprašali o konkretnih razlogih za vpis v zasebno 

vzgojno-izobraževalno ustanovo. Izbirali so lahko med petimi podanimi razlogi, 

pod šešto izbiro pa so lahko napisali tudi drug razlog. Obkrožili so lahko več 

odgovorov. 
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Preglednica 11: Številčni in odstotkovni prikaz mnenja stašev o razlogih za 

vpis otrok/a v zasebno vzgojno-izobraževalno ustanovo 

Razlog za vpis 

Mnenje staršev 

SKUPAJ 

DA NE 

f f % f f % f f % 

Konfesionalni 
pouk 24 44,4 30 55,6 54 100,0 

Boljša urejenost 
ustanove 20 37,0 34 63,0 54 100,0 

Vzgoja po 
posebnih načelih 
(Steiner, 
Montessori) 14 25,9 40 74,1 54 100,0 

Bolj individualen 
pristop do 
učencev in 
staršev 28 51,9 26 48,1 54 100,0 

Dobre izkušnje 
znancev 20 37,0 34 63,0 54 100,0 

Drugo 4 7,4 50 92,6 54 100,0 

 

Na prvem mestu je anketiranim staršem najbolj pomemben bolj individualen 

pristop do učencev in staršev. Ta razlog je obkrožilo 51,9 % staršev. Vidimo 

lahko, da je 44,4 % anketiranim staršem pomembno, da zasebna vzgojno-

izobraževalna ustanova ponuja konfesionalni pouk, medtem ko 55,6 % od vseh 

anketirancev to dejstvo ni pomembno. Boljša urejenost stavbe in dobre izkušnje 

znancev so pomembne 37,0 % staršem. Vzgojo po posebnih načelih je izbralo 

25,9 % staršev. Najmanj staršev, le štirje (7,4 %), pa so dopisali svoje razloge ki 

so: 

- kvaliteten pristop in vodenje, 

- manjši oddelki, 

- učenje različnih znanj, 

- prosto mesto. 

 

Ker je bil anketni vprašalnik, kar se tiče staršev, ki imajo otroke vpisane v 

zasebno vzgojno-izobraževalno ustanovo, razdeljen predvsem staršem dijakom 
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konfesionalne gimnazije ter župnijskih vrtcev, smo za hipotezo predpostavili, da 

je staršem najbolj pomemben konfesionalen pouk. Ker iz preglednice 11 

razberemo, da se je manj kot 50 %, bolj natančno 44,4 %, vseh vprašanih 

staršev odločilo za ta razlog, lahko hipotezo H4: Večina staršev se za zasebno 

vzgojno-izobraževalno ustanovo odloči zaradi njene konfesionalne usmeritve, 

zavrnemo.  

 

Starše smo povprašali tudi o sprejemljivi oddaljenosti zasebnega vrtca in 

osnovne šole, v naslednjem vprašanju pa o sprejemljivi razdalji do zasebne 

srednje šole. Razdalja vzgojno-izobraževalne ustanove je pomemben razlog za 

vpis, še posebej za vrtec ali osnovno šolo. 

Preglednica 12: Številčni in odstotkovni prikaz odločitve za vpis otrok/a v 

zasebno vzgojno-izobraževalno ustanovo glede na oddaljenost zasebnega vrtca 

in osnovne šole ali srednje šole 

Oddaljenost 
zasebne vzgojno-
izobraževalne 
ustanove 

Mnenje staršev 

Vrtec in osnovna šola Srednja šola 

f f % f f % 

Do 10 km 36 66,7 4 7,4 

Do 20 km 13 24,1 12 22,2 

Do 30 km 4 7,4 11 20,4 

Do 40 km 1 1,9 4 7,4 

41 ali več km 0 0,0 23 42,6 

SKUPAJ 54 100,0 54 100,0 

 

Iz preglednice 12 lahko razberemo, da je 66,7 % staršem sprejemljiva 

oddaljenost zasebnega vrtca ali osnovne šole do 10 km. Sledijo starši (24,1 %), 

ki jim je sprejemljiva oddaljenost do 20 km. Do 30 km oddaljenosti se zdi 

sprejemljiva le 7,4 % staršem, do 40 km pa le enemu (1,9 %). Nad 41 km 

nobenemu izmed anketiranih staršev ni sprejemljiva razdalja za zasebni vrtec ali 

osnovno šolo.  
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Na podlagi rezultatov iz preglednice 12 lahko hipotezo H5: Večina staršev (bi) se 

za vpis otrok/a v zasebni vrtec ali OŠ odloči/la le, če je ta v razdalji do 10 ali 20 

km od doma, sprejmemo, saj se 90,7 % staršem oddaljenost do 10 ali 20 km do 

zasebnega vrtca ali osnovne šole zdi sprejemljiva. 

Glede oddaljenosti zasebnih srednjih šol pa smo na podlagi odgovorov 

anketiranih staršev iz preglednice 12 dobili naslednje rezultate. Največ staršem 

(42,6 %) se zdi sprejemljiva oddaljenost 41 ali več km. Do 20 km je oddaljenost, 

ki je sprejemljiva 22,2 % staršev, do 30 km pa 20,4 % staršem. Do 10 km in do 

40 km je oddaljenost, ki je sprejemljiva 7,4 % staršem.  

Čeprav je najpogostejši odgovor staršev, da je sprejemljiva oddaljenost nad 41 

km, le ta ni presegel 50 % vseh odgovorov staršev. Zato lahko hipotezo H6: 

Večina staršev (bi) se za vpis otrok/a v zasebno SŠ odloči/la tudi, če je ta 

oddaljena več kot 41 km, zavrnemo. Ker je Slovenija majhna država, ljudje po 

večini niso vajeni velike oddaljenosti. Zato starši kljub velikemu številu dijaških 

domov svojih otrok ne pošiljajo v več kot 40 km oddaljena mesta. 

5.1.3 ZADOVOLJSTVO STARŠEV Z DELOM V JAVNIH IN 
ZASEBNIH VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNIH USTANOVAH 

V tretjem sklopu vprašanj pa smo se osredotočili na zadovoljstvo staršev z delom 

vzgojiteljev in učiteljev tako v zasebnih kot javnih vzgojno-izobraževalnih 

ustanovah. Pri tem sklopu smo postavili hipotezo: 

H7: Starši otrok v zasebnih vzgojno-izobraževalnih ustanovah so bolj zadovoljni z 

delom ustanove kot starši otrok v javnih vzgojno-izobraževalnih ustanovah. 

Anketirani starši so odgovarjali na lestvico stališč z devetimi postavkami. Pri 

navedenih postavkah so njihovo mnenje o delu lahko označili na lestvici od 1 do 

5, kjer 1 pomeni zelo nezadovoljen, 5 pa zelo zadovoljen. 
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Preglednica 13: Številčni in odstotkovni prikaz stališč staršev o delu zasebnih 

vzgojno-izobraževalnih ustanov 

 

Z
e
lo

 

n
e
z
a
d
o
v
o

ljn
i 

N
e
z
a
d
o
v
o

ljn
i 

N
e
o
p
re

d
e

lje
n
i 
 

Z
a
d
o
v
o
ljn

i 
 

Z
e
lo

 

z
a
d
o
v
o
ljn

i 

S
K

U
P

A
J
 

A
ri
tm

e
ti
č
n

a
 

s
re

d
in

a
 

1 2 3 4 5 

Delo zasebne V-I ustanove 

f 
f % 

f 
f % 

f 
f % 

f 
f % 

f 
f % 

f 
f % 

M 

Osebni odnos učiteljev oz. 
vzgojiteljev do staršev 

2 
5,3 

0 
0,0 

5 
13,2 

17 
44,7 

14 
36,8 

38 
100,0 

4,08 

Osebni odnos učiteljev oz. 
vzgojiteljev do otrok 

3 
7,7 

1 
2,6 

7 
17,9 

15 
38,5 

13 
33,3 

39 
100,0 

3,87 

Pripravljenost pomagati 
posameznemu otroku 

2 
5,1 

2 
5,1 

4 
10,3 

14 
35,9 

17 
43,6 

39 
100,0 

4,08 

Izobraževalno delo učiteljev oz. 
vzgojiteljev 

3 
7,7 

2 
5,1 

4 
10,3 

19 
48,7 

11 
28,2 

39 
100,0 

3,85 

Pestrost metod in oblik 
poučevanja 

2 
5,1 

3 
7,7 

2 
5,1 

20 
51,3 

12 
30,8 

39 
100,0 

3,95 

Vzgojno delo učiteljev oz. 
vzgojiteljev 

3 
7,7 

1 
2,6 

4 
10,3 

15 
38,5 

16 
41,0 

39 
100,0 

4,03 

Pestrost ponudbe interesnih 
dejavnosti 

2 
5,1 

0 
0,0 

9 
23,1 

20 
51,3 

8 
20,5 

39 
100,0 

3,82 

Spodbujanje vrstniške pomoči 
2 

5,1 
0 

0,0 
9 

23,1 
20 

51,3 
8 

20,5 
39 

100,0 
3,82 

Oblikovanje skupnosti otrok oz. 
učencev 

2 
5,1 

0 
0,0 

6 
15,4 

18 
46,2 

13 
33,3 

39 
100,0 

4,03 

 

Iz zbranih podatkov anketnega vprašalnika je iz preglednici 13 razvidno, da se 

aritmetične sredine pri vseh odgovorih glede dela zasebnih vzgojno-

izobraževalnih ustanov gibljejo okrog številke 4, kar pomeni, da so starši z njimi 

zadovoljni. Z osebnim odnosom učiteljev oz. vzgojiteljev do staršev je največ 

staršev zadovoljnih (44,7 %) in velik delež tudi zelo zadovoljnih (36,8 %). Pri 

vprašanju o odnosu do otrok je večina staršev (38,5 %) istega mnenja, torej 

zadovoljnih, zanemarljivo pa ni število staršev (17,9 %), ki so neopredeljeni. O 

pripravljenosti pomagati posameznemu otroku se je večina staršev opredelila kot 
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zelo zadovoljni (43,6 %), kar je za zasebne vzgojno-izobraževalne ustanove zelo 

pohvalno. Z izobraževalnim delom so starši v večini zadovoljni (48,7 %), ravno 

tako s pestrostjo metod in oblik poučevanja (51,3 %). Večina staršev (41,0 %) pa 

je za odgovor pri vzgojnem delu izbrala št. 5, kar pomeni, da so z njim zelo 

zadovoljni in nezanemarljiv je delež staršev (38,5 %), ki je z vzgojnim delom 

zadovoljnih. Odgovori glede pestrosti ponudbe interesnih dejavnosti ter 

spodbujanja vrstniške pomoči so identični. Največ staršev je z njima zadovoljnih 

(51,3 %), približno četrtina je neopredeljenih, druga četrtina pa je zelo 

zadovoljnih. Z oblikovanjem skupnosti otrok oz. učencev so starši v večini 

zadovoljni (46,2 %). Pri vsakem vprašanju pa sta bila najmanj dva starša, ki sta 

odgovorila s št. 1, torej zelo nezadovoljna. Obstaja možnost, da sta prehitro 

prebrala, kaj katera št. pomeni, in obkrožila enko, kar naj bi za njiju pomenilo zelo 

zadovoljna. Če pa so obkroženi odgovori pravilno razumljeni, pa to nikakor ni 

vzpodbudno za zasebne vzgojno-izobraževalne ustanove. 
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Preglednica 14: Številčni in odstotkovni prikaz stališč staršev o delu javnih 

vzgojno-izobraževalnih ustanov 
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Delo javne V-I ustanove 

f 
f % 

f 
f % 

f 
f % 

f 
f % 

f 
f % 

f 
f % 

M 

Osebni odnos učiteljev oz. 
vzgojiteljev do staršev 

0 
0,0 

0 
0,0 

6 
7,9 

36 
47,7 

34 
44,7 

76 
100,0 

4,37 

Osebni odnos učiteljev oz. 
vzgojiteljev do otrok 

0 
0,0 

1 
1,3 

3 
3,9 

42 
55,3 

30 
39,5 

76 
100,0 

4,33 

Pripravljenost pomagati 
posameznemu otroku 

0 
0,0 

1 
1,3 

15 
19,7 

39 
51,3 

21 
27,6 

76 
100,0 

4,05 

Izobraževalno delo učiteljev oz. 
vzgojiteljev 

0 
0,0 

1 
1,3 

12 
15,8 

37 
48,7 

26 
34,2 

76 
100,0 

4,16 

Pestrost metod in oblik 
poučevanja 

0 
0,0 

0 
0,0 

21 
27,6 

31 
40,8 

24 
31,6 

76 
100,0 

4,04 

Vzgojno delo učiteljev oz. 
vzgojiteljev 

1 
1,3 

0 
0,0 

11 
14,5 

39 
51,3 

25 
32,9 

76 
100,0 

4,14 

Pestrost ponudbe interesnih 
dejavnosti 

1 
1,3 

1 
1,3 

9 
12,0 

32 
42,7 

32 
42,7 

75 
100,0 

4,24 

Spodbujanje vrstniške pomoči 
2 

2,7 
3 

4,0 
22 

29,3 
30 

40,0 
18 

24,0 
75 

100,0 
3,79 

Oblikovanje skupnosti otrok oz. 
učencev 

2 
2,6 

2 
2,6 

23 
30,3 

40 
52,6 

9 
11,8 

76 
100,0 

3,68 

 

Iz preglednice 14 je razvidno, da je večina staršev (47,7 %) z osebnim odnosom 

učiteljev oz. vzgojiteljev do staršev zadovoljnih, le nekaj manj (44,7 %) pa je s 

tem odnosom zelo zadovoljnih. Z osebnim odnosom do otrok pa so starši v večji 

meri (55,3 %) le zadovoljni, nezanemarljiv pa je delež tistih, ki so zelo zadovoljni 

(39,5 %). Glede pripravljenosti pomagati posameznemu otroku so se v večini 

opredelili kot zadovoljni (51,3 %). S pestrostjo oblik poučevanja je zadovoljnih 

40,8 %, 31,6 % jih je zelo zadovoljnih, neopredeljenih pa je kar 27,6 %, kar 

verjetno pomeni, da starši nimajo vpogleda v dejanski potek pouka oz. se zanj ne 
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zanimajo. Kar se tiče vzgojnega dela pa je najvišji odstotek staršev obkrožilo št. 

4, kar pomeni, da so z njim zadovoljni (51,3 %), zelo zadovoljnih pa je 32,9 %. 

Enako število staršev je s pestrostjo ponudbe interesnih dejavnosti zelo 

zadovoljnih in zadovoljnih (42,7 %). Na prvem mestu pri spodbujanju vrstniške 

pomoči je odgovor zadovoljni (40,0 %), na drugem pa neopredeljeni (29,3 %). 

Enaka situacija je pri oblikovanju skupnosti otrok, s čimer je zadovoljnih 52,6 %, 

30,3 % pa jih je neopredeljenih. 
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Preglednica 15: Primerjava stališč staršev o delu vzgojno-izobraževalnih 

ustanov glede na zasebne in javne V-I ustanove 

Delo vzgojno-izobraževalne 
ustanove 

Zasebne vzgojno-
izobraževalne 

ustanove 

Javne vzgojno-
izobraževalne 

ustanove 
t-test 

M 
St. 

odklon 
M 

St. 
odklon 

t p 

Osebni odnos učiteljev oz. 
vzgojiteljev do staršev 

4,08 0,997 4,37 0,629 - 1,892 0,061 

Osebni odnos učiteljev oz. 
vzgojiteljev do otrok 

3,87 1,151 4,33 0,619 - 2,773 0,006 

Pripravljenost pomagati 
posameznemu otroku 

4,08 1,109 4,05 0,728 0,141 0,888 

Izobraževalno delo učiteljev 
oz. vzgojiteljev 

3,85 1,136 4,16 0,731 - 1,781 0,078 

Pestrost metod in oblik 
poučevanja 

3,95 1,075 4,04 0,774 - 0,520 0,604 

Vzgojno delo učiteljev oz. 
vzgojiteljev 

4,03 1,158 4,14 0,761 - 0,662 0,510 

Pestrost ponudbe interesnih 
dejavnosti 

3,82 0,942 4,24 0,819 - 2,462 0,015 

Spodbujanje vrstniške pomoči 3,82 0,942 3,79 0,949 0,181 0,857 

Oblikovanje skupnosti otrok 
oz. učencev 

4,03 0,986 3,68 0,820 1,971 0,051 

 

Iz preglednice 15 lahko razberemo, da so razlike med aritmetičnimi sredinami 

obeh skupin majhne, iz česar lahko sklepamo, da razlike v stališčih staršev o 

delu zasebne ali javne vzgojno-izobraževalne ustanove večinoma niso 

pomembne. V povprečju so starši otrok v javnih vzgojno-izobraževalnih 

ustanovah delo ustanov ocenili boljše, vendar te razlike niso statistično 

pomembne. Največja razlika (0,45), ki je statistično pomembna (t = - 2,773, p 

(0,006) < 0,05), se pojavi pri stališču glede osebnega odnosa učiteljev oz. 

vzgojiteljev do otrok. Starši otrok v javnih vzgojno-izobraževalnih ustanovah (M = 

4,33) so s tem delom bolj zadovoljni kot starši otrok v zasebnih vzgojno-

izobraževalnih ustanovah (M = 3,87).  
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Statistično pomembna razlika (t = - 2,462, p = (0,015) < 0,05) se potrdi še pri 

stališču glede pestrosti ponudbe interesnih dejavnosti. Pokazalo se je, da so s 

pestrostjo ponudbe bolj zadovoljni starši otrok v javnih vzgojno-izobraževalnih 

ustanovah (M = 4,24) kot starši otrok v zasebnih vzgojno-izobraževalnih 

ustanovah (M = 3,82).  

Statistično pomembna razlika (t = 1,971, p = (0,051) ≤ 0,05) se pokaže tudi pri 

stališču staršev glede oblikovanja skupnosti otrok oz. učencev. Po mnenju 

staršev zasebne vzgojno-izobraževalne ustanove (M = 4,03) to delo opravljajo 

bolje kot javne (M = 3,68).  

Pri preostalih trditvah se ne kažejo statistično pomembne razlike, zato hipotezo 

H7: Starši otrok v zasebnih vzgojno-izobraževalnih ustanovah so bolj zadovoljni z 

delom ustanove kot starši otrok v javnih vzgojno-izobraževalnih ustanovah, 

zavrnemo. 

Zanimivo pa je dejstvo, da se je v naši raziskavi izkazalo, da so starši otrok v 

javnih vzgojno-izobraževalnih ustanovah z osebnim odnosom do učencev in 

staršev v povprečju bolj zadovoljni, saj je poseben poudarek pri katoliškem 

šolstvu (glej poglavje 2.3.1.2) ravno na osebnem pristopu do vsakega učenca. 

Anketirani starši imajo otroke večinoma na Škofijski klasični gimnaziji ali v 

konfesionalnih vrtcih. Presenetljivi so tudi rezultati glede pestrosti ponudbe 

interesnih dejavnosti. Ravno tako se katoliške šole na tem področju trudijo z 

raznolikostjo obšolskih dejavnosti, kar pomeni celo nadstandard, za katerega se 

plačuje šolnina.  

Potrjena pa je razlika, da so starši otrok v zasebnih vzgojno-izobraževalnih 

ustanovah bolj zadovoljni z oblikovanjem skupnosti učencev in spodbujanjem 

vrstniške pomoči, kar je v Sloveniji tudi eno izmed osnovnih značilnosti 

katoliškega šolstva. 
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 SKLEP 6

Cilj diplomskega dela je bil, da raziščemo mnenja slovenskih staršev o zasebnem 

šolstvu v naši državi. Nič lažjega, saj vsi starši vedo vsaj to, da so župnijski vrtci 

ali škofijske gimnazije, pa tisti vrtci z drugačnimi imeni zasebni ... Pa se je vse to 

izkazalo drugače. Ko sem anketne vprašalnike razdelila osebno, sem prišla v stik 

z mnogimi zmotnimi predstavami ljudi o zasebnem šolstvu. Od tega, da starši za 

župnijski vrtec niso vedeli, da je zaseben, saj ima koncesijo in tako plačujejo isti 

znesek na otroka kot bi ga v javnem vrtcu; do izjave, ki je med drugim prišla iz ust 

zaposlenega v javni vzgojno-izobraževalni ustanovi, da vrtec ni zaseben, če ima 

le ta koncesijo.  

V anketni vprašalnik je bilo vključeno tudi vprašanje, katere izmed zasebnih 

vzgojno-izobraževalnih ustanov se nahajajo v kraju, v katerem anketiranci živijo. 

Beseda zasebnih je bila odebeljena, vendar to ni pomagalo. V večini primerov so 

starši obkrožili vrtec in osnovna šola, kar kaže na dejstvo, da so obkrožili tisto, 

kar se dejansko v kraju nahaja in ni važno ali je javno ali zasebno. Iz tega razloga 

tega vprašanja nismo analizirali, saj bi bili rezultati neveljavni. 

V raziskavi je sodelovalo 120 staršev. Sprva je bilo mišljeno, da bi vsaj polovica 

sodelujočih imela otroke vključene v zasebne vzgojno-izobraževalne ustanove. A 

njihovov odziv je bil na žalost manjši od tistih, katerih otroci obiskujejo javne vrtce 

in šole. Anketni vprašalnik je namreč rešilo 39 staršev z otroki v zasebnih ter 81 

staršev z otroki v javnih vrtcih, osnovnih ter srednjih šolah. Glede razmišljanja o 

vpisu otrok v zasebni sektor pa se je ta odstotek zvišal, saj 54 staršev (45 %) že 

ali še razmišlja o vpisu, medtem ko 66 staršev (55 %) zasebnega šolstva ne 

podpira. Obe skupini staršev smo vključili zato, ker nas je zanimala primerjava 

stališč staršev o delu zasebnih in javnih vzgojno-izobraževalnih ustanov.  

V prvem sklopu smo analizirali dejavnike, zaradi katerih se starši odločijo za vpis 

otrok/a v zasebni vrtec, osnovno ali srednjo šolo. Postavili smo tri hipoteze in tudi 

vse tri zavrnili. Prva se je nanašala na kraj bivanja staršev, saj je ponavadi 

oddaljenost zasebne vzgojno-izobraževalne ustanove eden izmed poglavitnih 

razlogov, da se starši za vpis ne odločijo. Ker je v raziskavi s strani zasebnih 

vzgojno-izobraževalnih ustanov sodelovalo največ staršev z otroki v zasebnih 

vrtcih in srednjih šolah, je rezultat verjetno posledica tega. Če je zasebni vrtec v 
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občini, v katero spadajo, verjetno ni posebne razlike v oddaljenosti le tega od 

javnega vrtca. Pri vpisu v srednje šole pa so ljudje z vasi ali manjših mest tako ali 

tako oddaljeni od vsake bodisi javne ali zasebne srednje šole in oddaljenost ne 

predstavlja pomembnega faktorja pri odločitvi, saj njihovi otroci pogosto stanujejo 

v dijaških domovih. To so eni izmed možnih razlogov, zakaj dejavnik oddaljenosti 

pri naših anketirancih ni bil tako pomemben. Druga hipoteza, ki se je nanašala na 

število otrok v družini, pa je bila zavrnjena. S stališča večjih stroškov, ki jih ima 

taka družina, smo predvidevali, da se starši ne odločijo za zasebno vzgojno-

izobraževalno ustanovo v kolikor imajo 3 ali več otrok, saj kljub morebitni 

koncesiji starši doplačajo najmanj 15 % stroškov na otroka, ki jih država ne krije. 

Pri vrtcih pa je stvar drugačna. Če občina izda koncesijo, lahko krije 100 % 

stroškov na otroka in tako za starše ni razlike v ceni med javnim in zasebnim 

vrtcem. Veliko izmed anketiranih staršev ima otroke vpisane na Škofijski klasični 

gimnaziji, katera ima tudi sklad za socialno šibke družine. Iz teh vidikov lahko 

ugotovimo, da v Sloveniji ni velike ločnice med  javnim in zasebnim šolstvom kar 

se tiče stroškov za šolanje. To je tudi eden izmed razlogov za zavrnitev tretje 

hipoteze, ki se nanaša na neto mesečni dohodek staršev in glede na to pogojeno 

odločitev o vpisu v zasebno vzgojno-izobraževalno ustanovo. Starše smo razdelili 

v tri skupine – nizek, srednji in višji mesečni dohodek, a kot zapisano, statistično 

pomembnih razlik glede vpisa v zasebne vzgojno-izobraževalne ustanove glede 

na višji dohodek nismo dokazali. Seveda so v Sloveniji tudi (predvsem) vrtci, ki so 

nastali na popolnoma od države neodvisnih temeljih. V teh primerih je cena na 

otroka bistveno višja, a v našem vzorcu staršev, ki bi imeli vključene otroke v 

tovrstne vzgojno-izobraževalne ustanove, ni.  

Ker je v raziskavi sodelovalo največ staršev z otroki vpisanimi v konfesionalne 

vrtce, osnovne ali srednje šole, smo za najpomembnejši razlog za vpis 

predpostavili konfesionalno usmerjenost ustanove. Veliko staršev se je odločilo 

za ta odgovor (izmed ostalih), vendar vseeno manj kot polovica. Izmed razlogov 

za vpis v zasebno vzgojno-izobraževalno ustanovo, ki pa so jih starši napisali 

sami, prevladuje vzgoja po posebnih načelih, bolj kvalitetna vzgoja in poučevanje 

ter – zanimivo – prosta mesta, ki jih v javnih ustanovah (predvsem vrtcih) ni bilo. 

Velikokrat smo lahko slišali o pomanjkanju mest v javnih vrtcih, zato zasebni 

pogosto postanejo alternativa staršem, ki za svojega otroka ne najdejo varstva v 
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javnem sistemu. Tudi to je voda na mlin zasebni iniciativi. Glede sprejemljive 

oddaljenosti smo potrdili hipotezo za zasebne vrtce in osnovne šole, ki je od 10 

do 20 km od doma. Za srednje šole pa je ponovno najbolj pogost odgovor nad 41 

km, vendar je ta oddaljenost sprejemljiva manj kot polovici anketiranih staršev, 

zato je hipoteza ovržena. Razdalja je pomemben dejavnik in to se ne bo 

spremenilo. Slovenija pa je majhna država z veliko manjšimi mesti, ki imajo javne 

vrtce in osnovne šole, gimnazije in srednje šole pa so po večini strnjene le v 

večjih mestih. Ravno tako so tudi vse zasebne osnovne šole locirane le v 

Ljubljani in Mariboru. Tako ostanejo pri izbiri privilegirani starši, ki živijo v večjih 

mestih. Iz teh rezultatov lahko vidimo, da velikokrat izbira zasebne vzgojno-

izobraževalne ustanove ni le stvar posameznikovega interesa in želje, ampak 

nanjo vpliva mnogo dejavnikov. Najboljše pogoje v Sloveniji imajo seveda 

zasebni vrtci in srednje šole, kot je obrazloženo zgoraj. 

Najbolj nas je v raziskavi zanimala primerjava stališč staršev glede dela zasebnih 

in javnih vzgojno-izobraževalnih ustanov. V teoriji in že izvedenih raziskavah se 

mnogokrat pojavlja ugotovitev, da učenci zasebnih šol dosegajo boljše rezultate 

(npr. na maturi) kot učenci javnih ustanov. V naši raziskavi pa nismo spraševali 

glede uspeha učencev. Zanimalo nas je, kaj starši menijo o delu vzgojiteljev in 

učiteljev, bodisi na javni ali zasebni šoli ali v vrtcu. Pričakovali smo bolj različne 

rezultate, vendar so si bila stališča staršev po večini podobna oz. razlike 

zanemarljive. Največja razlika se je pokazali pri osebnem odnosu vzgojiteljev oz. 

učiteljev do otrok, s čimer pa so presenetljivo bolj zadovoljni starši, ki so opisovali 

javne vzgojno-izobraževalne ustanove. Kaj je razlog tega, ne bi znali odgovoriti. 

Ker so si pri vseh trditvah stališča staršev tako blizu, je bila tudi hipoteza, da so 

starši bolj zadovoljni z delom zasebnih vzgojno-izobraževalnih ustanov, 

zavrnjena.  

Če bi raziskavo oblikovala še enkrat, bi bila pri oblikovanju vprašalnika bolj 

natančna. Starše bi povprašala tudi o njihovi izobrazbi, saj bi s tem dobili večji 

vpogled, katera skupina staršev je bolj seznanjena z zasebnim šolstvom v 

Sloveniji. Poskusila bi pridobiti več staršev z izkušnjami s področja zasebnega 

šolstva. Ker je v Sloveniji odstotek zasebnega šolstva že tako majhnen, smo imeli 

težave pri pridobivanju staršev otrok, ki so vanj vključeni. Vključila bi tudi več 
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vprašanj za starše z otroki v javnem šolstvu, saj bi tako lahko naredila več 

primerjav z zasebnim.  

Glede na to, da izpolnjevanje anketnega vprašalnika ni terjalo veliko časa, sploh 

pa ni preverjal znanja anketirancev, sem bila nad odzivom precej razočarana. 

Odziv je bil seveda različen od kraja do kraja. Če sem vprašalnike razdelila 

osebno in počakala, da so ga izpolnili, sem nekako omejila možnost, da bi nanj 

pozabili. V večini primerov, vsaj kar se tiče tistih poslanih preko elektronske 

pošte, je bilo tako. Velikokrat sem celo osebno prosila starše in jih opomnila, če 

mi lahko pošljejo izpoljenega nazaj.  

Dejstvo je, da je v Sloveniji zasebno šolstvo premalo raziskano, predstavljeno in 

nasploh poudarjeno v raznih razpravah. Veliko staršev se s tem ne obremenjuje, 

saj beseda zasebno za njih pomeni dodaten strošek ter mnenje, da otroka 

izvzameš iz skupine svojih vrstnikov, s katerimi se sreča v javnih šolah. Po 

lastnih izkušnjah vidim, da to v večini primerov ne drži. Zasebni vrtci, sploh tisti s 

koncesijo, so namenjeni vsem otrokom. Za srednjo šolo se ponavadi (vsaj moral 

bi se) odloči najstnik sam in tam je populacija iz cele Slovenije. Največje razlike 

potemtakem delajo zasebne osnovne šole, ki pa jih je v Sloveniji najmanj – kar se 

tiče zasebnega šolstva nasploh. Zakaj sem torej tako pogosto naletela na odpor 

pri omembi besede zasebna šola, ko sem o tem kramljala z različnimi ljudmi? V 

Sloveniji velikih razlik med javnim in zasebnim šolstvom dejansko ni. Med časom 

raziskave sem imela pogosto občutek, da ljudje predstave zasebnega šolstva 

jemljejo le iz drugih držav, pogosto iz ameriških filmov, kjer je šolstvo dejansko na 

osnovi plačila staršev. Tudi pri analizi stanja zasebnega šolstva po različnih 

državah Evropske unije sem naletela na pomanjkanje podatkov za Slovenijo. Za 

večino držav je bilo zasebno šolstvo predstavljeno v odstotkih. Za Slovenijo pa je 

bil opis bolj suhoparen, brez odstotkov in po večini le opis, kako je zasebno 

šolstvo zakonsko urejeno. Tudi pri iskanju podatkov o dejanski številki zasebnih 

vzgojno-izobraževalnih intitucij v Sloveniji sem naletela na slepo ulico. S klici na 

ministrstvo nisem prišla daleč, le do podatka, da je na spletu seznam vseh vrtcev 

ter osnovnih in srednjih šol. Seveda so zasebne in javne šole napisane skupaj po 

abecedi, nikjer pa ni opisa, kakšen status določena šola ima.  
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Lepo bi bilo, ko bi »ljubi Slovenci«, kot nas je poimenoval Primož Trubar, stopili iz 

lastnih okvirjev, ki nas omejujejo in se prepričali o dejanski ponudbi zasebnega 

šolstva ter jo tako tudi širili. Alternative, ki so kakovostne in v dobri smeri 

drugačne od ustaljenega šolskega sistema, so vedno dobrodošle. 
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