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IZVLEČEK 

Diplomsko delo prikazuje pojavnost zasebnega osnovnošolskega izobraževanja v Sloveniji. V 

teoretičnem delu opisujem konceptualno osnovo zasebnega šolstva, izpostavim problemska 

vprašanja, ki se ob tem pojavljajo ter načela, ki usmerjajo delovanje zasebnih šol. V 

nadaljevanju predstavim zasebne šole, ki delujejo v Sloveniji, konkretno opišem njihovo 

pedagogiko oziroma usmerjenost vzgoje, pogled na razvojna obdobja otrok, vlogo učitelja, 

sodelovanje s starši ter njihovo poslanstvo. V empiričnem delu s kvalitativno analizo petih 

intervjujev z vodstvenim osebjem šol poskušam dobiti bolj celosten pogled na delovanje in z 

njim povezano poslanstvo zasebnih osnovnih šol v Sloveniji. Rezultate predstavim v 

vsebinskih sklopih: ustanovitev, namen ustanovitve, poslanstvo, svojevrstnost šole, vloga in 

izobrazba učitelja, motivi staršev pri vpisu, sodelovanje staršev s šolo, socialna raznolikost in 

šolnine, vpis v zasebno osnovno šolo ter vidik delovanja zasebnih šol v prihodnosti.  

Namen ustanovitve in poslanstvo zasebnih šol se kaže v drugačni pedagogiki ali drugačni 

vzgoji, ki je staršem zanimiva. Posebnost zasebnih šol se odraža v predmetniku, metodah dela 

in vzgojnih pristopih. Učitelji v zasebnih šolah svojo izobrazbo razširijo s poznavanjem 

pedagogike, ki ji na šoli sledijo oziroma v kolikor je to svojevrstnost šole, sprejemajo 

religiozno usmeritev šole. Motivi staršev pri vpisu so različni, prednjači želja po vzgoji in 

izobraževanju njihovih otrok po pristopih, ki jih šole ponujajo. Sodelovanje staršev s šolo ni 

obvezujoče, angažiranost je po mnenjih večine vodij velika. Višina šolnine je neenotna tako 

med šolami kot tudi med učenci iste šole. Opazna je socialna raznolikost vpisanih otrok. 

Večinoma se prepoznavnost šole širi ustno, med starši, šole se ne poslužujejo oglaševalskih 

sredstev. Razvoj šol v prihodnosti večina ravnateljev povezuje z nadaljevanjem poslanstva, 

nekateri z nadgradnjo srednješolskega izobraževanja, precej njih opozori na željo po 

spremembah ureditve sofinanciranja zasebnih šol ter poudarijo, da želijo z vzgojo in 

izobraževanjem, ki jo izvajajo v slovenskem šolskem prostoru obogatiti ponudbo in doprinesti 

k razvoju šolstva v Sloveniji. 

 

Ključne besede: zasebne osnovne šole, poslanstvo, Slovenija, zakonska ureditev, alternativni 

pedagoški pristopi. 
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ABSTRACT 

GOALS OF PRIVATE PRIMARY SCHOOLS IN SLOVENIA 

The thesis describes private primary education in Slovenia. The theoretical part discusses the 

conceptual basis of private education, highlights emerging issues and the principles which 

direct how private schools operate. Next, I present the different private schools in Slovenia, 

the specific teaching methods and focus, describe their pedagogical and educational 

orientation, their view on the developmental stage of the child, the teacher's role, cooperation 

with parents and their educational goals. In the empirical part, I present a qualitative analysis 

based on five interviews with management staff of school in an attempt to present a 

comprehensive overview of the work and goals of private primary schools in Slovenia. 

Results are presented in several sections dedicated to specific topics: the foundation, the 

purpose of the establishment of the school, goals of private primary school, uniqueness of the 

school, the role of the teacher, the motives of the parents, parental involvement with the 

school, social diversity and tuition fees, ensuring enrolment and the aspect of the school’s 

future activities. 

The purpose of establishment of private schools and their goals are reflected in different 

pedagogical approaches or other educational approaches of interest to parents. The specific 

nature of different private schools is reflected in their curricula, working methods and 

educational approaches. Teachers in private schools their education expand their knowledge 

of pedagogical approaches the school represents, or by accepting the religious inclination the 

school, if such inclination exists. The motives of the parents in enrollment are different, 

leading the desire for education of their children under the approaches that schools offer. 

Cooperation with the school is not mandatory, but parental involvement is substantial in the 

schools’ opinion. The tuition fee varies both between schools and between pupils of the same 

school. Promotion of school mostly spread through word of mouth among parents, schools do 

not make use of advertising. The development of schools in the future, as reported by heads of 

schools, is associated with the continuation of the educational goal, some by upgrading 

secondary education, much of them highlighting the current unequal regulation of co-

financing of private schools and emphasize that they want, with education they offer, to 

enrich and contribute to the development of education in Slovenia.  

Key words: private primary schools, goals, Slovenia, regulation, alternative pedagogy. 
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1  UVOD 

Osnovno izhodišče diplomske naloge in z njo povezanega raziskovalnega problema 

predstavlja vzporejanje zasebnega šolstva javnemu. Javno šolstvo je vrednostno nevtralno ter 

ne prevzema filozofskih, verskih ali drugih nazorov. Družbena potreba in pravica do 

izobraževanja po meri, oziroma po vključevanju nazora v vzgojo in izobraževanje, se lahko 

izrazi v obliki zasebnega izobraževanja, ki je v Sloveniji tudi zakonsko urejeno. V zasebni 

sektor osnovnošolskega izobraževanja se vključujejo konfesionalne šole ter šole, ki 

zagovarjajo posebne pedagoške pristope. Ti pedagoški pristopi se povezujejo s filozofskimi in 

drugimi nazori. Človeka oziroma otroka obravnavajo s stališč, ki jim v javnem izobraževanju 

ne prepisujejo enakega pomena oziroma teže. Šimenc (1996, str. 12) navaja, da zasebno 

šolstvo dopolnjuje splošno uveljavljen javni šolski sistem, saj razvija nekatere kompetence, ki 

so v javnem sistemu prezrte, omogoča možnost izbire ter delno razbremeni javne finance.  

Šimenc in Tašner (2011, str. 5–6) ugotavljata, da so zasebne osnovne šole v Sloveniji po 

kakovosti primerljive in enakovredne javnim. Kljub podobnosti kurikulov, predmetnikov in 

učnih načrtov med javnimi in zasebnimi osnovnimi šolami v Sloveniji, zasebne šole vseeno 

uresničujejo kompetence, ki jih v javno šolstvo ni možno vključevati. 

V grobem bi lahko razdelili zasebne osnovne šole v Sloveniji v tri skupine: 

 zasebne osnovne šole, ki delujejo po posebnih pedagoških pristopih, 

 zasebne osnovne šole s konfesionalno dejavnostjo in 

 mednarodne zasebne osnovne šole.  

V diplomskem delu me bodo zanimale zasebne osnovne šole, ki delujejo po posebnih 

pedagoških pristopih in zasebne osnovne šole s konfesionalno dejavnostjo, manj pa 

mednarodne zasebne osnovne šole, ki javno veljavnost njihovega izobraževanja potrjujejo v 

tujini. Slednje bom le navedla. 

V teoretičnem delu diplomske naloge bom predstavila koncept zasebnega šolstva, aktualno 

ponudbo zasebnega osnovnošolskega izobraževanja v Sloveniji in izpostavila ključne lastnosti 

in značilnosti, ki opredeljujejo zasebne osnovne šole v Sloveniji. V kontekstu koncepta 

zasebnega šolstva se pojavlja vprašanje elitizma, družbene neenakosti in vprašanje, katera 

načela morajo biti upoštevana pri ustanavljanju zasebnih šol.  

V zvezi z zasebnim šolstvom je manj raziskav, ki bi analizirale, kakšen je motiv 

ustanoviteljev zasebnih osnovnih šol, kakšno poslanstvo zasebne osnovne šole v Sloveniji 

zagovarjajo ter kako zasebne osnovne šole v Sloveniji zagotavljajo svoj obstoj. Zato bo to 
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predmet moje raziskave. Osnovni cilj empirične raziskave bo ugotoviti, kakšno je poslanstvo 

zasebnih osnovnih šol. Ugotoviti želim tudi, kakšen vpliv imajo na ustanavljanje šol starši ter 

kakšno vlogo imajo pri njenem delovanju. Prav tako me bo zanimal vidik vodij zasebnih šol o 

delovanju zasebnih šol v prihodnosti. Ostali cilji raziskave so ugotoviti, kako se po vzgoji in 

izobraževanju zasebne osnovne šole razlikujejo od ostalih šol, kaj ponudijo otrokom 

drugačnega kot v javnih šolah ter s čim motivirajo starše, da vpišejo svoje otroke v zasebno 

osnovno šolo. 

V diplomski nalogi bom uporabila metodo analize strokovne literature ter deskriptivno in 

komparativno metodo pedagoškega raziskovanja. V teoretičnem delu bom analizirala koncept 

zasebnega osnovnošolskega izobraževanja v Sloveniji, v empiričnem delu bom naredila 

polstrukturirane intervjuje z vodstvenim osebjem zasebnih osnovnih šol v Sloveniji. Podatke 

bom zbirala s pomočjo kvalitativnega raziskovanja, ki jih bom pridobila s polstrukturiranimi 

raziskovalnimi intervjuji. Namensko vzorčenje bo zajemalo pet predstavnikov strokovnih 

delavcev zasebnih osnovnih šol v Sloveniji. Po postopku, kot ga opisuje Vogrinc (2008, str. 

113–124), bo intervju sneman na magnetofon in transkribiran v pisni zapis. Pridobljene 

podatke bom nato kvalitativno vsebinsko analizirala z določitvijo enot kodiranja, z zapisom 

pojmov in analize njihovih značilnosti, določitve kategorij ter formuliranja teoretične razlage 

oziroma pojasnitve.  

2 OSNOVE KONCEPTA ZASEBNEGA ŠOLSTVA 

Diplomsko delo opisuje pojavnost zasebnih osnovnih šol v Sloveniji in njihovo poslanstvo, 

zato bom v tem poglavju predstavila zgodovinski pregled zasebnega šolstva, opredelila 

pojme, ki se pojavljajo v povezavi z zasebnim šolstvom ter povzela pravno-formalne okvirje, 

ki določajo ustanavljanje, financiranje in delovanje zasebnih šol. 

2.1 ZGODOVINSKI PREGLED ZASEBNEGA ŠOLSTVA 

Slovensko šolstvo se je od začetka do nastanka samostojne Slovenije razvijalo pod vplivom 

različnih političnoupravnih enot. To ugotavlja tudi Okoliš (2009, str. 5), ki pravi, da je bilo 

ozemlje med Vzhodnimi Alpami, Panonsko nižino in Jadranom, ki so ga naseljevali slovenski 

predniki, stičišče različnih kultur in njenih vplivov na razvoj vzgoje in izobraževanja. 

Kratek pregled zgodovinskega ozadja razvoja izobraževanja pokaže, da se je šolstvo sprva 

razvijalo v tesni povezavi s Cerkvijo, saj so bili prvi izobraženci predvsem iz duhovniških 

vrst. Kasneje so izobraževali plemiške družine, nato je bilo omogočeno, da so se ločeno 
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izobraževali tako bogatejši kot revnejši sloji. Opisana zgodovinska dejstva navajajo Okoliš 

(2009) in tudi Ciperle in Vovko (1987) ter ugotavljajo, da so se z razvojem meščanstva 

spremenile potrebe družbe po prenosu razširjenih znanj. Opazna je bila delitev vlog moškega 

in ženske, tudi učne vsebine so se razlikovale. Ko je zasebne učitelje začelo plačevati mesto, 

lahko govorimo o začetku posvetnih šol. S protestantizmom se je uveljavilo izobraževanje za 

vse sloje v materinščini. V času protireformacije je šolstvo znova prevzela cerkvena oblast. 

Bogatejši sloji so se še posluževali zasebnega poučevanja. Po vladavini Marije Terzije, ko je 

šolanje postalo obvezno, se je zasebno poučevanje znova preoblikovalo. Čeprav so takrat 

domači učitelji še delovali, so bile njihove kvalifikacije predpisane. Na Slovenskem so se 

ustanavljale zasebne šole, predvsem dekliške, vodila jih je predvsem cerkvena oblast. 

Politično ozadje je močno vplivalo na družbeno in kulturno sliko slovenstva in težnja po 

uveljavljanju slovenskega jezika ter razvoju kulturne identitete se je odražala tudi v šolah.  

Kot navaja Protner (2010, str. 61) je ustanavljanje zasebnih šol v času avstro-ogrske 

vladavine, katere del je bilo tudi ozemlje današnje Slovenije, zakonodaja dopuščala, ni pa jih 

posebej vzpodbujala in podpirala. V letu 1929 je Kraljevina Jugoslavija prepovedala 

ustanavljati nove zasebne šole, zasebne šole so postajale državne, po letu 1945 pa je bilo 

delovanje zasebnih šol tudi prepovedano. 

Na Slovenskem je v času med obema vojnama delovalo več zasebnih šol. Podatki iz Staleža 

šolstva in učiteljstva (1934, v Protner, 2010, str. 62–64) navajajo, da so bile med njimi tri 

zasebne gimnazije in tri zasebna učiteljišča, ki so bila vsa namenjena dekletom, ter osem 

dekliških meščanskih šol. Vse naštete zasebne ustanove je ustanovila Katoliška cerkev. Poleg 

navedenih Protner (2010, str. 64) opisuje, da je v omenjenem letu 1934 na Slovenskem 

delovalo štirinajst zasebnih narodnih šol, morda tudi več. O njihovem številu lahko sklepamo 

iz poimenovanja in uporabe besede 'zasebno' v nazivu. Zanimiv je podatek, da so nekatere 

zasebne narodne šole delovale več desetletij, najstarejša med njimi pa je verjetno bila Zasebna 

dekliška narodna šola v Škofji Loki, ki je bila ustanovljena leta 1782. Še starejšo tradicijo 

delovanja je imela Zasebna vnanja uršulinska meščanska šola v Ljubljani, ustanovljena leta 

1702. Meščanska šola je bila tip nižje sekundarne šole. Z današnjim šolskim sistemom bi jo 

lahko primerjali s predmetno stopnjo osnovne šole.  

Prav tako Protner (2010, str. 64–65) navaja, da sta v letu 1934 delovali dve narodni šoli z 

zanimivim nazivom. Ti šoli sta: 

 Topolščica – gozdna šola (ustanovljena leta 1927) ter 
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 Ruska osnovna šola v Hrastovcu (ustanovljena 1922). 

Protner (2010, str. 65) ugotavlja, da ime Gozdna šola nakazuje na možnost pojava oblike 

alternativne šole, kakršne so v tistem času ustanavljali drugod po Evropi v okviru 

reformskopedagoškega gibanja, a vendarle šole ni mogoče primerjati z značilnimi 

alternativnimi šolami reformskopedagoškega gibanja, četudi si lahko predstavljamo 

reformskopedagoško metodiko dela. Podatkov o delovanju gozdne šole v Topolščici je žal 

premalo, da bi lahko z gotovostjo sklepali o izraziti navezavi na reformskopedagoško 

tradicijo. Avtor ugotovi, da je šolo ustanovilo tamkajšnje zdravilišče, namenjena je bila 

otrokom, ki so se tam zdravili. Pouk je potekal predvsem v naravi, šola je bila nekakšna 

izpostava krajevne narodne šole.  

O Ruski šoli Protner (2010, str. 65) zapiše, da je bila ustanovljena leta 1920 kot šola za otroke 

beguncev iz Sovjetske zveze. V prvih letih delovanja je izvajala program gimnazije z 

internatom, tako za dečke kot za deklice. Iz gradu Ponoviče pri Litiji se je kasneje preselila na 

grad Hrastovec. V zadnjih letih delovanja je ukinila program gimnazije, delovala je le še 

narodna šola s štirimi oddelki, v avgustu leta 1935 pa je bila ukinjena. 

V letih po 2. svetovni vojni, ko je bilo delovanje zasebnih šol prepovedano, si je cerkvena 

oblast uspela izboriti le semenišče s statusom zasebnega cerkvenega vzgojnega zavoda, ki je 

izobraževal bodoče duhovnike, navaja Protner (2010, str. 65–67). Pojasni tudi, da verska šola 

ni imela javne veljave, zato so gimnazijci opravljali izpite na državnih gimnazijah, vse do leta 

1991, ko je sprememba zakonodaje omogočila Cerkvi ustanavljanje šol odprtega tipa z javno 

veljavo.  

Okoliš (2009, str. 129–130) ugotavlja, da je Slovenija dosegla temeljne strukturne spremembe 

na vseh področjih družbe po letu 1991, z osamosvojitvijo in demokratizacijo. Zaradi 

tehnoloških, gospodarskih in političnih sprememb so se pojavile potrebe po novih znanjih ter 

po izobraževanju ljudi. Razvil se je koncept vseživljenskega učenja in izobraževanja, ki se 

kaže v večjem sistematičnem spodbujanju učenja in izobraževanja, uvajanju sistemov 

kontinuiranega učenja, spodbujanju razvoja učinkovitega prenosa znanja in poudarjanju 

interdisciplinarnosti znanja. Slovensko šolstvo se je prvič začelo razvijati samostojno in 

neodvisno od drugih šolskih sistemov ter nastopilo s strukturnimi šolskimi reformami na vseh 

področjih. Obvezno osnovno izobraževanje je z novo zakonodajo postalo devetletno. Šola se s 

sodobnimi pristopi razvija in postaja bolj humana. Napredek v sistemu vzgoje in 

izobraževanja je opazen na področju razvoja splošne in posebne nadarjenosti otrok in mladine 
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kot tudi pri skrbi za otroke in mladino s posebnimi potrebami. Prostor v šolskem polju so 

dobile tudi mednarodne šole. Po letu 1991 se je znova začel razvoj zasebnega šolstva, ki po 

pol stoletja prekinitve postaja pomemben doprinos k bogatitvi šolskega sistema. 

Pred letom 1993 v Sloveniji ni bilo zakona, ki bi zasebenemu šolstvu odpiral možnost, da se 

uveljavi. Vse osnovne šole v času osamosvojitve so bile tradicionalne, javne, šolski sistem je 

odražal enotnost, šolski program je bil enak za posamezne razrede po vsej državi. Ne glede na 

izbiro osnovne šole, je bil pričakovan rezultat kompetenc po zaključku obveznega 

osnovnošolskega izobraževanja in njegove vzgoje dosežen s pomočjo enotnega modela. In 

čeprav je ta isti model državne šole, ki je v tem obdobju zaradi družbenega, kulturnega in 

političnega ozadja sprejela vrsto reform na področju šolstva in se je v mnogih sferah oddaljila 

od tradicionalne šole, ni znotraj svojega modela upoštevala dovolj pluralnosti pedagoških 

pristopov. S tem ni zadostila potrebam in pravicam otrok po upoštevanju posameznikovih 

lastnostih ter potrebam in pravicam staršev, ki so svojim otrokom želeli omogočiti izobrazbo 

in vzgojno delovanje, ki ga tedanji državni šolski aparat ni nudil.  

V letu 1992 je bila v Ljubljani ustanovljena prva Waldorfska osnovna šola, ki je s svojo 

pojavnostjo sprožila tudi potrebo po zakonski ureditvi zasebnega šolstva. Uveljavitvi zakona 

ni bilo moč nasprotovati že zgolj iz pravnega stališča, saj je Slovenija podpisnica Konvencije 

o otrokovih pravicah, ki je začela veljati 2. septembra 1990. Ta med drugim v 2. točki 29. 

člena navaja: »Nobene določbe [...] ni dovoljeno razlagati tako, kot da bi posameznikom ali 

organom kratila pravico ustanavljanja in upravljanja izobraževalnih ustanov; pogoj je [...], da 

je izobrazba, ki jo dajejo take ustanove, v skladu z minimalnimi normami, ki jih lahko 

predpiše država« (Človekove pravice: zbirka splošnih mednarodnih dokumentov, 1995, str. 

156–157). 

Vzvodi, ki spodbujajo razvoj zasebnega šolstva izvirajo iz zgodovinskega ozadja in potreb 

družbe, da uresniči svoj potencial. Zasebno šolstvo je v javnem interesu in z različnimi 

pristopi prispeva k razvoju raznovrstnih segmentov družbe. 

2.2 OPREDELITEV POJMOV  

V izobraževalnem sistemu ni enostavno postaviti ločnice med javnim in zasebnim. Kot 

ugotavlja Čelebič (2013, str. 1) »mednarodna literatura definira različne vidike javnega in 

zasebnega. V praksi obstajajo različne kombinacije javnega in zasebnega z vidika upravljanja 

in z vidika financiranja.« Tako zasebne kot javne ustanove lahko pridobivajo javna sredstva 

ter se financirajo z zasebnimi viri. »Pomemben vidik spremljanja javnega in zasebnega v 
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izobraževanju v Sloveniji je razmerje med javnimi šolami, zasebniki s koncesijo in zasebniki 

brez koncesije« (Čelebič, 2013, str. 1). 

V Sloveniji izraz javna šola označuje šolo, ki je dostopna vsem »pod enakimi pogoji ne glede 

na gmotno stanje, družbeni položaj, narodnost, spol, jezik ter religiozno in politično 

prepričanje« (Kodelja, 1995, str. 6–7). V literaturi manj pogosto uporabljen izraz za javno 

šolo je državna šola. Javna šola je ustanovljena s strani države ali lokalne skupnosti in tudi 

financirana s strani države ter lokalne skupnosti in je dostopna vsem, ne glede na pripadnost, 

navaja Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (ZOFVI). Kodelja (1995, 

str. 7) pravi, da so javne šole namenjene vsem, zato morajo biti svetonazorsko nevtralne, torej 

na osnovi skupnih temeljnih vrednot. Javna šola izvaja javno veljavne izobraževalne 

programe, s katerimi si je moč pridobiti stopnjo izobrazbe. Javne šole se povezujejo v mrežo 

javnih šol, ki mora vsem otrokom zagotavljati možnost osnovnošolskega izobraževanja 

(ZOFVI, 2007, 11. člen). 

Zasebna šola je po slovenski zakonodaji ustanova, ki je ustanovljena s strani zasebne 

iniciative ali nevladnih teles, prav tako pa ima lastna sredstva, s katerimi operira (ZOFVI, 

2007). Dovoljeno je, da učencem zaračunava šolnino. Njeni izobraževalni programi lahko 

pridobijo javno veljavo in tudi državno sofinanciranje, če ustrezajo zakonskim določbam, ki 

so strnjene v dveh zakonih, in sicer Zakon o osnovni šoli (ZOsn) ter Zakon o organizaciji in 

financiranju vzgoje in izobraževanja. Zasebna šola, ki pridobi koncesijo za opravljanje in 

priznavanje programov, ki jih izvaja, je vključena v mrežo javnih šol (ZOFVI, 2007, 11. 

člen). 

Alternativni vzgojni koncepti so se po navedbah Medveša (2007) ter Protner in Wakouniga 

(2007) oblikovali v okviru reformske pedagogike, ki si je iz različnih teženj prizadevala 

obravnavati človeka iz novih izhodišč, vzgajati s sodobnimi spoznanji družbe ter preko vzgoje 

presegati dotedanje družbene vzorce. Alternativni vzgojni koncepti odstopajo od 

tradicionalnosti državnih šol in že v svojem poimenovanju nakazujejo spremembo znotraj 

delovanja sistema in njegove dinamike. Ti vzgojni koncepti se uveljavljajo predvsem v 

zasebnih šolah, četudi se njihovih praks poslužujejo nekateri učitelji, ki poučujejo v javnih 

šolah. Posebnosti alternativnih vzgojnih konceptov se kažejo predvsem v pedagoških 

usmeritvah, pri organizaciji dela, učnih programih, metodah in pripomočkih. Pedagoške 

usmeritve, ki jih izpostavlja Medveš (2007) in se pojavljajo v povezavi z alternativnimi 

vzgojnimi koncepti, so: prednost naravne vzgoje pred načrtnim vzgojnim vplivom, prednost 
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razvoja pred učenjem in prednost vzgoje, ki izhaja iz otrokovih potreb pred vzgojo, ki se opira 

na kulturo, socialne in duhovne vrednote. 

Značilnost konfesionalne šole je potek pouka in obšolskih dejavnosti v skladu z določeno 

veroizpovedjo (Kodelja, 1995, str. 8). Takšna vrsta šol se v slovenskem šolskem prostoru 

lahko uveljavi le v zasebni sferi. V njej se vrši konfesionalna dejavnost. Ta »obsega verouk 

ali konfesionalni pouk religije, s ciljem vzgajati za to religijo; pouk pri katerem o vsebinah, 

učbenikih, izobraževanju učiteljev in primernosti posameznega učitelja za poučevanje odloča 

verska skupnost; obsega tudi organizirane verske obrede« (ZOFVI, 2007, 72. člen). ZOFVI 

(2007, 72. člen) prav tako navaja, da konfesionalna dejavnost v javnih vrtcih in šolah ni 

dovoljena, saj je javna šola, kot smo že omenili, vrednostno nevtralna šola. »V šolah s 

koncesijo je konfesionalna dejavnost dovoljena, kadar se izvaja zunaj programa, ki se opravlja 

kot javna služba,« torej če časovno ne prekinja in prostorsko ne ovira programa, ki se izvaja 

kot javna služba (prav tam). »Izvajanje konfesionalne dejavnosti mora biti organizirano tako, 

da tistim, ki se ne želijo udeležiti te dejavnosti, omogoča nemoten prihod in odhod« (prav 

tam). Ločitev države in verskih skupnosti je opredeljena v Ustavi Republike Slovenije (RS). 

Globokar (2010, str. 9) o konfesionalni dejavnosti v zasebnih šolah pravi, da imajo starši in 

otroci pravico do moralne in verske vzgoje. S tem je povezana dolžnost države, da skrbi za 

zagotavljanje takšne pravice tudi znotraj šolskega prostora. To udejanja skozi zakonodajo, ki 

omogoča izvajanje verskega pouka v zasebnih šolah. 

Koncesija je javna listina za opravljanje dejavnosti, ki vključuje določene pogoje. Postopke 

in pogoje za delovanje zasebnih šol s koncesijo opredeljuje tudi Zakon o javno-zasebnem 

partnerstvu (ZJZP) ter Zakon o financiranju vzgoje in izobraževanja (ZOFVI). Slednji med 

drugim omenja, da se koncesijo dodeli z odločbo na podlagi javnega razpisa, da se s pogodbo 

uredijo medsebojne pravice, obveznosti in pogoji, po katerih mora koncesionar opravljati 

dejavnost ter da rok za odpoved koncesije za izvajanje izobraževanja ne sme biti krajši od 

časa, potrebnega za dokončanje izobraževanja zadnje vpisane generacije (ZOFVI, 2007, 75. 

člen). 

Poslanstvo Slovar slovenskega knjižnega jezika (1994, str. 932) opredeli kot to, »kar je komu 

zaupano, da naredi, opravi v korist določene širše skupnosti oziroma kar je smisel, bistvo 

dejavnosti, obstoja koga«. Šole poslanstvo povezujejo z vizijo želenega stanja šole v 

prihodnosti oziroma s cilji. Tako na primer osnovna šola Prežihovega Voranca Jesenice na 

svojih straneh o poslanstvu in viziji zapiše: »Strnjeno bi lahko dejali, da je želja in načrt, da 
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naša šola (p)ostane šola, usmerjena v doseganje temeljnih vrednot sodobne šole: skrbeti za 

posameznika in njegov razvoj, skrbeti za enake možnosti izobraževanja in doseganja znanja, 

gojiti spoštovanje, strpnost in zaupanje med udeleženci vzgojno-izobraževalnega procesa in 

biti odprti v širši regijski in mednarodni prostor. Ta vizija predstavlja dolgoročni cilj, 

kateremu se želimo približati« (Osnovna šola Prežihov Voranc, 2016). Kot drug primer 

navajam objavo osnovne šole dr. Bogomirja Magajne Divača, ki podobno opiše poslanstvo 

šole na svoji spletni strani: »Poslanstvo naše šole je graditi vedoželjne in odgovorne 

mladostnike v strpnem medsebojnem sodelovanju vseh vključenih, zavedajoč se svojih nalog, 

kompetenc, pristojnosti, ki jih imamo kot pedagoški delavci, učenci in starši. Učence želimo 

vključiti v vzgojno-izobraževalni sistem tako, da bodo aktivno pridobivali znanje, veščine, 

spretnosti, oblikovali vrednostni sistem, ki bo omogočal ustvarjalno in kooperativno življenje 

v naši družbi. Te cilje uresničujemo s sodelovanjem učencev, učiteljev, staršev, lokalne 

skupnosti, strokovnih institucij« (Osnovna šola dr. Bogomirja Magajne Divača, 2016). 

Poslanstvo šole je širok pojem, ki se povezuje z ustvarjanjem spodbudnega okolja za učence 

in zaposlene na šoli ter sodelovalno povezuje učence, starše in skupnost, v kateri živijo s 

šolskim okoljem. V nadaljevanju bom v poglavju, kjer opisujem zasebne osnovne šole v 

Sloveniji, ugotavljala, kakšno poslanstvo imajo zasebne osnovne šole ter kakšen je namen 

zasebnih osnovnih šol. 

2.3 USTANOVITEV ZASEBNE OSNOVNE ŠOLE 

Slovenska zakonodaja nima oblikovanega posebnega zakona o zasebnem šolstvu, temveč se 

zakonske določbe črpajo iz dveh zakonov, Zakon o osnovni šoli (ZOsn) in Zakon o 

organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (ZOFVI) in za zasebno šolstvo veljajo 

enake določbe kot za javne šole, v kolikor posamezen člen ZOsn ali ZOFVI ne opredeljuje 

drugače. 

V Sloveniji, kot tudi v državah Evropske unije, je za ustanovitev zasebnih šol potrebno 

izpolnjevati pogoje, ki obravnavajo kvalifikacijo osebja, izobraževalno vsebino, prostorske 

pogoje in opremo. V kolikor je zasebna šola opredeljena kot šola s posebnimi pedagoškimi 

načeli zakon predpisuje le zahtevo po zagotavljanju minimalnih standardov znanja in 

izpolnjevanju predpisanih pogojev za šolski prostor (ZOFVI, 33. člen). 

Šimenc idr. (2011, str. 431) pravijo, da omogočanje zasebne iniciative na področju šolstva ni 

brezpogojno. Program zasebnih šol mora zagotavljati enakovreden izobrazbeni standard, le 

takemu lahko strokovni svet dodeli javno veljavo. Omejitev, vezana na upravičenost do 
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sofinanciranja, pogojuje omejenost šolnin, šola mora izvajati program za vse letnike, 

učiteljstvo mora izpolnjevati pogoje, določene za učitelje v javnih šolah, plače učiteljev so 

vezane na plače učiteljev v javnem sektorju.  

Kot določa Pravilnik o vodenju razvida izvajalcev javno veljavnih programov vzgoje in 

izobraževanja (2009) ter navaja Merljak (2015), je za delovanje šole ključnega pomena 

pridobitev javne veljave programov, ki jih šola izvaja. Postopek akreditacije učnih programov 

zasebne šole, ki želi pridobiti javno veljavo, se začne s preverjanjem programa šole, ki mora 

biti skladen z Zakonom o osnovni šoli. Sledi pregled učnih načrtov na Zavodu za šolstvo, kjer 

predmetna komisija poda mnenje, ali so učni načrti enakovredni tistim v javnih šolah. 

Strokovni svet za splošno izobraževanje na Ministrstvu za šolstvo ter komisija za zasebne šole 

pregledata in odločita o ustreznosti programa. V primeru ustreznosti sledi postopek vpisa v 

razvid šol. Ministrstvo za šolstvo pregleda infrastrukturo (primernost, velikost in opremljenost 

učilnic ...) ter po izdaji potrdila o ustreznosti prostorov, pridobitvi ustreznih dovoljenj in 

pogodbenem sklepu o predmetu, pravicah in obveznosti javno-zasebnega partnerstva lahko 

šola pristopi k uveljavljanju pravic sofinanciranja njenega programa. 

V Sloveniji razlikujemo štiri vrste šol, ki izvajajo osnovnošolsko izobraževanje. V spodnji 

tabeli je prikazana razdelitev osnovnih šol glede na ustanovitelja, javno-zasebno partnerstvo, 

vključenost v javno mrežo ter javno veljavnost programov. 

Tabela 1: Delitev javnih in zasebnih šol  

  USTANOVITELJ 

NAČIN 

SODELOVANJA 

Z DRŽAVO 

JAVNA 

MREŽA 

JAVNA 

VELJAVNOST 

PROGRAMOV 

JAVNE 

ŠOLE 

država ali lokalna 

skupnost 
državna ustanova 

vključenost  

v javno 
programi 

  z   mrežo šol šole 

  a koncesija   imajo 

ZASEBNE s     javno 

ŠOLE e     veljavo 

  b       

  n brez niso vključene   

  i koncesije v javno mrežo šol programi šole 

  k     nimajo 

  i     javne veljave 
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Osnovnošolske programe, kot so navedeni v Korpič – Horvat (2014), »lahko izvajajo štiri 

vrste osnovnih šol:  

 javne osnovne šole - osnovne šole, ki so jih ustanovile osebe javnega prava, država ali 

občina in so vključene v režim javne službe in v javno mrežo osnovnih šol; 

 zasebne osnovne šole s koncesijo - osnovne šole, ki so jih ustanovile osebe zasebnega 

prava in jim je država na podlagi pogodbe podelila koncesijo za izvajanje javne službe 

na področju osnovnošolskega izobraževanja in so vključene v javno mrežo osnovnih 

šol;  

 zasebne osnovne šole brez koncesije - osnovne šole, ki so jih ustanovile osebe 

zasebnega prava, država jim ni podelila koncesije za izvajanje javne službe na 

področju osnovnošolskega izobraževanja; izvajajo javno veljavni izobraževalni 

program na podlagi pogodbe o sofinanciranju javno veljavnega izobraževalnega 

programa. Te šole niso vključene v javno mrežo osnovnih šol; 

 zasebne osnovne šole brez koncesije z enakimi značilnostmi kot predhodno 

navedene zasebne osnovne šole brez koncesije, vendar ne izvajajo javnoveljavnega 

izobraževalnega programa.«  

Zakonsko (ZOFVI, 2007) je omogočeno, da šolo, ki ima enak izobraževalni program kot 

javne šole, ustanovijo zasebniki, ki na podlagi razpisa pridobijo koncesijo za opravljanje 

vzgojno-izobraževalne dejavnosti. Za delovanje zasebne šole s koncesijo veljajo enaka 

zakonska določila kot za javne šole. »Minister je dolžan razpisati koncesijo, če ni mogoče 

zagotoviti osnovnošolskega izobraževanja v javnih osnovnih šolah v skladu z normativi in 

standardi« (ZOFVI, 2007, 74. člen, 3. odst.). 

V Sloveniji so do leta 1996 status zasebnih šol reševali s koncesijami. V letu 1996 je stopil v 

veljavo ZOFVI, ki med drugim ureja tudi financiranje zasebnih osnovnih šol. Do uveljavitve 

ZOFVI je pridobila koncesijo za izvajanje osnovnošolskega izobraževanja takrat edina 

zasebna osnovna šola, Waldorfska osnovna šola v Ljubljani. Koncesijske pravice je dobila 

leta 1992. Javno veljavni program waldorfske osnovne šole, ki deluje po posebnih pedagoških 

načelih, je koncesijsko razmerje ohranil vse do danes. Na podlagi dodeljene koncesije je 

določeno, da je zasebna šola financirana v enakem, torej polnem obsegu kot javne šole. 

Država po uveljavitvi prve različice ZOFVI (1996) in ZOsn (1996) ni razpisala novih javnih 

natečajev za dodelitev koncesij v osnovnošolskem izobraževanju. Zasebne osnovne šole v 

Sloveniji, z izjemo Waldorfske šole Ljubljana, so bile ustanovljene po uveljavitvi zakonskih 
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določil ZOFVI in ZOsn. Zasebne šole, ki so bile ustanovljene po uveljavitvi ZOFVI, torej po 

letu 1996, delujejo v formalnopravnem okvirju, ki ga določa omenjeni zakon. Zanje veljajo 

enaka zakonska določila kot za javne šole, v kolikor v Zakonu o osnovni šoli ali Zakonu o 

organizaciji in financiranju v vzgoji in izobraževanju ni drugače določeno. 

Pri uvajanju zasebnega šolstva v slovenski šolski prostor so v Zasnovi zasebnih šol in vrtcev 

(Krek in Šimenc, 1996, str. 98) predlagali cilje, ki jih morajo zasebni ponudniki izobraževanja 

dosegati: 

 skladnost pravnega položaja zasebnega šolstva z določili mednarodnih deklaracij in 

konvencij, ki jih je podpisala Slovenija; 

 bogatenje javne šolske mreže; 

 jasnost in preglednost zasebnega šolskega sistema (starši morajo vedeti v kakšno šolo 

bodo vpisali svoje otroke) 

 možnost prehajanja med zasebnimi in javnimi šolami ter možnost nadaljevanja šolanja 

na univerzi.  

V Beli knjigi o vzgoji in izobraževanju (Šimenc idr., 2011, str. 430) so v sklopu predlaganih 

rešitev za spremembo zakonodaje izpostavljena načela, ki jih je potrebno upoštevati pri 

ustanavljanju zasebnih šol: 

 »načelo postopnosti in kontinuiranosti; 

 načelo združevanja tujih izkušenj in nacionalnih posebnosti; 

 načelo enakih možnosti in skrbi za kakovost; 

 načelo povezovanja nadzora in sofinanciranja.« 

Zakonska določila in formalni postopki ustanavljanja zasebnih osnovnih šol so v Sloveniji 

oblikovani tako, da država nadzoruje in regulira pojavnost zasebnih osnovnih šol. 

2.4 POGOJI ZA DELOVANJE IN FORMALNOPRAVNI OKVIR 

ZASEBNIH ŠOL 

V tem poglavju bi želela predstaviti formalnopravna določila, ki urejajo pogoje in podlago za 

delovanje zasebnih šol. Ti veljajo za zasebne osnovne šole, ki si prizadevajo pridobiti 

potrditev javne veljavnosti njihovih programov ter uveljavljati pravico do sofinanciranja in so 

podlaga nadaljnjemu delovanju. 
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Slovenska zakonodaja predpisuje obvezno osnovnošolsko izobraževanje. Starši imajo pravico 

izbrati med javno ali zasebno šolo ali izobraževanjem na domu (ZOsn, 2006, 4. in 5. člen). 

Osnovne šole so po organizacijski obliki zavodi. Statusna vprašanja le-teh ureja Zakon o 

zavodih (ZZ), ki določa, da se ustanovijo (med drugimi) za opravljanje dejavnosti vzgoje in 

izobraževanja, če cilj opravljanja teh dejavnosti ni pridobivanje dobička (ZZ, 1996, 1. člen). 

»Zavode lahko ustanovijo domače in tuje fizične in pravne osebe, če ni za posamezne 

dejavnosti ali za posamezne vrste zavodov z zakonom drugače določeno« (ZZ, 1996, 2. člen). 

»Zavodi so pravne osebe s pravicami, obveznostmi in odgovornostmi, ki jih določata zakon in 

akt o ustanovitvi« (ZZ, 1996, 4. člen).  

Javno veljavnost programov pridobijo zasebne šole s koncesijo, lahko jo pridobijo tudi 

zasebne šole brez koncesije. V tem primeru niso vključene v mrežo javnih šol, a so njihovi 

programi vseeno sofinancirani s strani države, spričevala, ki jih izdajajo imajo javno veljavo. 

Med drugim so za izvedbo javno veljavnega programa osnovnošolskega izobraževanja šole 

sofinancirane za zagotavljanje plač in drugih prejemkov ter za kritje materialnih stroškov in 

dejavnosti ter nalog, ki so potrebne za opravljanje izobraževalne dejavnosti (ZOFVI, 2007, 

81. člen). 

Za delovanje šol na podlagi koncesijskega razmerja ter za pridobitev javne veljave programov 

zasebnih šol, ki z državo nimajo sklenjenega koncesijskega razmerja, veljajo naslednji pogoji: 

 ustrezni prostori za pouk (ZOFVI, 2007, 33. člen); 

 ustrezna izobrazba učiteljev in enaka omejitev plač kot v javnih šolah (ZOFVI, 2007, 

33. člen, 89. člen, 104. člen); 

 ustrezen učni program oziroma enakovreden izobrazbeni standard javnim šolam 

(ZOFVI, 2007, 17. člen); 

 določeno min. število ur pouka na teden (ZOsn, 2006, 29. in 35. člen); 

 šola mora zagotoviti, da bo vsaj ena generacija dokončala šolanje (ZOFVI, 2007, 75. 

člen); 

 določeno min. število učencev ali oddelkov za delovanje šole (ZOsn, 2006, 37. člen); 

 ustrezni pogoji pri ocenjevanju in napredovanju učencev (ZOsn, 2006, 81. člen); 

 ustrezna izbira učbenikov (ZOFVI, 2007, 21. člen). 

ZOsn (2007) v 28. členu navaja, da »zasebna šola določi program osnovne šole v skladu s 

svojimi akti. Izvaja pouk iz naslednjih obveznih predmetov: slovenščine in italijanščine ali 
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madžarščine na narodno mešanih območjih, matematike, prvega tujega jezika, zgodovine, 

domovinske in državljanske kulture in etike, športa, vsaj enega naravoslovnega in enega 

družboslovnega predmeta in vsaj enega predmeta s področja umetnosti. Zasebne šole, ki 

izvajajo program osnovne šole po posebnih pedagoških načelih (Steiner, Decroly, Montessori 

ipd.), lahko oblikujejo program osnovne šole ne glede na predhodno omenjen predpis 

obveznih predmetov, a v skladu s temi načeli tako, da zagotovijo minimalna znanja, ki 

omogočajo zaključitev osnovnošolskega izobraževanja.« 

Šola s posebnimi pedagoškimi načeli ozirom alternativna šola je običajno mednarodno 

priznana šola, ki ima licenco za opravljanje dejavnosti, sprejeto s strani mednarodnih referenc. 

Te šole se lahko v svoji organizaciji in delovanju razlikujejo od javnih šol, imajo lasten 

program poučevanja in se svetonazorsko opredeljujejo. Izobrazba učiteljev oziroma strokovno 

izpopolnjevanje kadra poteka znotraj pogojev mednarodno uveljavljenih pedagoških doktrin, 

ki jih zastopajo. Na zasebnih šolah se v skladu z njihovimi usmeritvami na mednarodni ravni 

izvaja nadzor oziroma supervizija. Združenja, v katera so vključene slovenske zasebne šole, 

omogočajo izmenjavo dobrih praks in usmerjajo v razvoj. 

ZOsn (2006), ZOFVI (2007) ter Bela knjiga o vzgoji in izobraževanju v Republiki Sloveniji 

(2011) navajajo, da lahko učenci zasebnih šol z javno veljavnim programom šolanje 

nadaljujejo tudi v javnih izobraževalnih programih, vendar morajo prav tako izpolnjevati 

pogoje za vpis oziroma pred tem opraviti določene sprejemne izpite, ko gre za vpis v 

izobraževalni program višje stopnje. V primeru menjave zasebne osnovne šole za javno šolo 

iz šolskega okoliša, kateremu pripadajo oziroma drugega, je javna šola dolžna učenca sprejeti, 

če je na voljo prosto mesto za njihov sprejem. V primeru prepisa na katerokoli drugo osnovno 

šolo pa, če ciljna šola s tem soglaša. 

Zasebne šole, ki izvajajo program po posebnih pedagoških načelih, niso zavezane k izvajanju 

nacionalnega preverjanja znanja iz slovenskega jezika (madžarskega ali italijanskega na 

narodno mešanih območjih), matematike in tretjega predmeta ob koncu drugega obdobja 

osnovnošolskega izobraževanja (ZOsn, 2006, 64. člen).  

Način ocenjevanja, obveščanje o uspehu in napredovanje učencev v zasebnih šolah z 

zakonom ni opredeljen, kot to velja za javne šole (ZOsn, 2006, 81. člen). Ker ocenjevanje za 

zasebne osnovne šole ni obvezujoče, lahko razvijejo lasten pristop k vrednotenju 

napredovanja. Edino določilo, ki velja, je, da so učenci ob zaključku tretjega obdobja 
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osnovnošolskega izobraževanja, torej ob zaključku osnovne šole, vključeni v nacionalno 

preverjanje znanja.  

Prav tako je določeno, da pohvale, nagrade, pravice in dolžnosti ter izrekanje ukrepov za 

zasebne šole niso obvezujoče enako kot velja za javne šole (ZOsn, 2006, 58.–60. člen). 

Delovanje in spremljanje programov zasebnih šol določa 17. člen ZOFVI (2007), ki pravi, da 

se z aktom o ustanovitvi zasebnih šol določita vsebina in postopek sprejemanja 

izobraževalnega programa zasebne šole. Prav tako pravi, da izobraževalni program zasebnih 

šol po posebnih pedagoških načelih (Steiner, Decroly, Montessori in podobno) pridobi javno 

veljavnost, ko pristojni strokovni svet ugotovi, da je program v skladu s cilji sistema vzgoje in 

izobraževanja v RS in da zagotavlja minimalna znanja, ki omogočajo uspešen zaključek 

izobraževanja, in ga je priznalo ustrezno mednarodno združenje teh šol. Pristojni javni zavod 

spremlja delovanje šole ves čas šolanja prve generacije. 

2.5 FINANCIRANJE ZASEBNIH OSNOVNIH ŠOL 

V tem poglavju bom predstavila načine financiranja zasebnih osnovnih šol, ki imajo javno 

veljavo ter so financirane na podlagi koncesije, zasebnih osnovnih šol, katerih programi so 

pridobili javno veljavo, so upravičene do sofinanciranja izobraževalnih programov, vendar 

nimajo koncesijske pogodbe ter načine financiranja zasebnih osnovnih šol, ki niso pridobile 

javne veljave vzgojno-izobraževalnih programov. Dotaknila se bom tudi aktualne tematike, ki 

odpira vprašanja o spremembi ustavnega člena oziroma zakonskih členov, ki opredeljujejo 

državno financiranje zasebnih osnovnih šol. 

Zasebne šole se lahko financirajo same ali so javno sofinancirane.  

V preglednici prikazujem različno financiranje zasebnih osnovnih šol. 
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Tabela 2: Financiranje zasebnih osnovnih šol v Sloveniji 

  
JAVNA VELJAVNOST 

PROGRAMOV 

DELEŽ SOFINANCIRANJA 

IZOBRAŽEVALNIH 

PROGRAMOV 

     
 

 ZASEBNE 
s 

koncesijo 
programi šole 100 % 

 
  Imajo 

 

 
  Javno 

 
OSNOVNE    veljavo  85 %  

  brez    

  koncesije programi šole,  
 

ŠOLE   ki javno veljavnost 
 

    potrjujejo v tujini 0 % 

  
programi šole 

 

  
Nimajo 

 

  
javne veljave 

 
 

Država stoodstotno financira programe javnih šol ter zasebnih šol s koncesijo. Stoodstotno 

financiranje vključuje plače učiteljev in strokovnih delavcev šole ter materialne stroške na 

učenca. V ta delež niso vključena sredstva za investicije v šolsko infrastrukturo. Te država v 

primeru javnih šol dodatno sofinancira na podlagi pravilnikov, uredb in odredb. Zasebne šole 

same financirajo stroške investicij, opreme in obratovanja, v kolikor z lokalno skupnostjo niso 

dogovorjene drugače. Kot sem že pojasnila, gre v primeru financiranja zasebnih šol s 

koncesijo zgolj za eno osnovno šolo, ki se financira po tem sistemu, torej za Waldorfsko šolo 

Ljubljana, ki je sklenila pogodbeno koncesijo na podlagi zakonodaje, ki je veljala v času 

njene ustanovitve.  

Sofinanciranje s strani države se ureja s pogodbo, ki določa tudi obveznosti ponudnika 

zasebnega izobraževanja (ZOFVI, 2007, 90. člen). Sovpada s pridobitvijo javne veljavnosti 

izobraževalnega programa zasebne šole ter nadzorom države nad izvajalcem zasebnega 

izobraževanja. 
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»Pri javnem sofinanciranju zasebnih šol razlikujemo tri vrste stroškov: stroške, povezane z 

učiteljskim osebjem, materialne stroške in stroške, povezane z investicijami« (Šimenc idr., 

2011, str. 429). 

ZOFVI v 86. členu navaja, da se »zasebni šoli, ki izvaja javno veljavni program 

osnovnošolskega izobraževanja za izvedbo programa zagotavlja 85 % sredstev, ki jih država 

ali lokalna skupnost zagotavlja za izvajanje programa javne šole. Zasebnim šolam ne 

pripadajo sredstva za naložbe, investicijsko vzdrževanje in opremo« (ZOFVI, 2007, 86. člen). 

Varovalni ukrep zagotavljanja dostopnosti zasebnega izobraževanja vsem socialnim slojem in 

uveljavljanje načela enakih možnosti se nahaja tudi v členu, ki določa, da višina šolnine ne 

sme presegati 15 % sredstev, ki jih javni šoli za plače in materialne stroške zagotavlja država 

na učenca, ki ne presega materialnega cenzusa za pridobitev državne štipendije (ZOFVI, 

2007, 88. člen). 

Prispevek državnih sredstev za zasebno izobraževanje spodbuja zasebno iniciativo k 

ustanavljanju šol. Hkrati prispeva k večji dostopnosti zasebnih institucij. »S sofinanciranjem 

država omogoča, da imajo tudi socialno šibkejše družine de facto možnost svobodne izbire 

glede šolanja svojih otrok (plačevanje visokih šolnin bi mnogim onemogočilo izbiro zasebne 

šole). Financiranje zasebnih šol se lahko razume kot dejanje, ki preprečuje elitizem in 

družbeno razslojevanje (načelo enakih možnosti). S (so)financiranjem ohranja država tudi 

večji pregled nad delovanjem zasebnih šol in zagotavlja, da imajo vsi državljani pravico do 

enakovrednega kakovostnega znanja« (Globokar, 2011, str. 39). 

Kot varovalo pred oblikami elitizma s privabljanjem boljših učiteljev in z morebitno finančno 

stimulacijo država zakonsko opredeli, da se »plače in drugi osebni prejemki delavcev v 

zasebni osnovni šoli, financirani iz javnih sredstev, oblikujejo v skladu z zakonom, kolektivno 

pogodbo in drugimi predpisi, ki veljajo za javne šole« (ZOFVI, 2007, 89. člen). 

Financiranje zasebnih šol je edinstveno, saj izobraževanje porablja sredstva, šole po 

slovenskih zakonih ne smejo biti dobičkonosne. Tudi sofinanciranje zasebnih šol s strani 

države zagotavlja le 85 % sredstev za izvedbo programa, ne pa tudi za druge stroške, ki pri 

tem nastajajo, kot so naprimer stavbna obnova, obratovalni stroški, prevoz otrok iz 

oddaljenega kraja, programske nadstandardne storitve. Financiranje teh stroškov nosi 

ustanovitelj. Višina šolnine je omejena in namenjena izvedbi programov. Ker zasebno šolstvo 

ne ustvarja dobička, v Sloveniji ni pričakovati razmaha zasebnega šolstva, ki bi ogrozilo in 

konkuriralo javnemu šolstvu. V tem razmerju celo delno razbremeni državo. 
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»Največji strošek pri ustanovitvi zasebne šole je pridobitev prostorov, ti investicijski stroški 

ne spadajo v omenjeni 85 % delež, in jih mora ustanovitelj zasebne šole priskrbeti sam 

oziroma s pomočjo donatorja. To je tudi eden izmed razlogov, zakaj je zasebno šolo težko 

ustanoviti, zlasti če ustanovitelj nima možnosti pridobiti podpore, kakršno lahko nudijo večje 

organizacije (npr. religiozne)« (Šimenc idr., 2011, str. 426–427). 

Samostojno se financirajo mednarodne šole in zasebne šole, ki niso pridobile javne veljave 

njihovih programov. Šole, ki niso pridobile javne veljave vzgojno-izobraževalnih programov 

niso upravičene do državnih sredstev. V kolikor šola ni vpisana v razvid šol, zanjo ne veljajo 

enaka zakonska določila kot za javne šole in zasebne šole z javno veljavnimi vzgojno-

izobraževalnimi programi. Šolnina v tem primeru ni omejena, prav tako šolo ne zavezujejo 

drugi pogoji, ki veljajo za zasebne šole. Učenci, ki se šolajo na zasebnih osnovnih šolah, ki 

niso pridobile javne veljave, so v evidenci vodeni v rubriki izobraževanja na domu, ob koncu 

šolskega leta morajo opravljati preverjanje o doseganju standardov znanja na matični javni 

osnovni šoli. Slednje določilo ne velja za mednarodne osnovne šole, ki se tudi uvrščajo med 

zasebne šole. Javno veljavnost njihovih programov potrjujejo znotraj mednarodnih 

organizacij. Za osnovnošolsko izobraževanje v Sloveniji velja, da je obveznost lahko 

opravljena tudi v tujini, če je potrjena veljavnost programa, ki ga je učenec obiskoval. Znano 

je tudi, da mednarodne šole v Sloveniji zaračunavajo šolnino, ki je v primerjavi z ostalimi 

zasebnimi šolami z javno veljavo programov precej višja. To izhaja iz dejstva, da programi 

mednarodnih šol niso sofinancirani s strani države, zato jih tudi ne omejuje višina šolnine, ki 

je zakonsko določena. Izobraževanje v njihovih programih je tako težje dostopno, prav tako 

poteka v tujem jeziku, saj je v prvi vrsti namenjeno otrokom tujcev, ki začasno prebivajo v 

Sloveniji. Na željo staršev, ki sprejemajo pogoje zasebnih mednarodnih šol, vključno s 

šolnino, vpisujejo tudi slovenske otroke.  

Učenci, ki se izobražujejo na domu, do sredstev (so)financiranja obveznega osnovnošolskega 

programa niso upravičeni. 

Kako se torej trenutno financirajo zasebne osnovnošolske ustanove? Vire financiranja 

opredeljuje 78. člen ZOFVI (2007). Poleg šolnine, nekatere šole prejemajo donacije in 

sponzorska sredstva oziroma prejemajo prispevke staršev otrok in prispevke ustanovitelja. Vir 

dohodkov lahko ustvarijo s prodajo storitev ali blaga. Obstaja možnost, da šolo sofinancira 

verska ali druga organizacija, šola črpa sredstva iz fondacije, ali pa se s projekti prijavlja na 

razpise, s katerimi pridobijo dodatno sofinanciranje. O načinih zbiranja sredstev je moč 
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razbrati s spletnih strani zasebnih osnovnih šol v Sloveniji. Trenutno veljavni zakoni 

omogočajo, da so zasebne šole, ki so pridobile javno veljavo njenih programov, upravičene do 

povračila sredstev v višini 85 %, kot je strošek učenca v državni šoli.  

Vsa razpoložljiva sredstva, ki jih šole pridobijo, razporedijo med upravljanje, zagotavljanje in 

vzdrževanje šolskega prostora, opreme in materiala, plače zaposlenih, vlaganje v razvoj in 

trženje oziroma promocijo šole.  

V trenutni pravno-formalni ureditvi velja neenako financiranje zasebnih osnovnih šol s 

koncesijo in tistimi brez, ki izhaja zgolj iz pravne podlage iz različnih časovnih obdobij. Na to 

opozori tudi Šimenc (2016). Zasebna osnovna šola, ki ji je bila podeljena koncesija pred 

uveljavitvijo ZOFVI, leta 1996, je financirana v polnem obsegu. 

V času pisanja diplomskega dela potekajo parlamentarna razprava in razprave strokovne 

javnosti o spremembi Zakona o organizaciji in financiranju v vzgoji in izobraževanju. Konec 

leta 2014 je ustavno sodišče namreč razsodilo, da je različno financiranje osnovnošolskih 

programov državnih in zasebnih šol protiustavno. Pripravljajo se spremembe o višini 

državnega sofinanciranja zasebnih šol ter druga preoblikovanja. 

Odločitev ustavnega sodišča, da je prvi odstavek 86. člena Zakona o organizaciji in 

financiranju vzgoje in izobraževanja, ki določa, da zasebnim osnovnim šolam, ki izvajajo 

javno veljavne programe osnovnošolskega izobraževanja, pripadajo sredstva v višini 85 

odstotkov sredstev, ki jih država zagotavlja javnim osnovnim šolam, v neskladju z Ustavo RS, 

ki v 57. členu Ustave RS določa, da je osnovnošolsko izobraževanje obvezno in da se 

financira iz javnih sredstev (Odločba U-I-269/12-24). Z odločitvijo ustavnega sodišča se je 

odprla polemika večplastnosti pogledov na financiranje zasebnih šol in neenotnost 

interpretacije omenjenega člena ustave. Bauk (2016, str. 13) v zborniku Komu je na poti 

kakovostno javno šolstvo izpostavlja, da sama sprememba člena, ki je v nasprotju z ustavo, ne 

bo zagotovila brezplačnega šolanja v zasebnih šolah, saj imajo zasebne šole v skladu s šesto 

alinejo 78. člena ZOFVI pravico, da učencem oziroma njihovim staršem povrh prejetih 

proračunskih sredstev zaračunavajo šolnino.  

Avtor (Bauk, 2016) poda primerjavo »s številnimi evropskimi državami, ki imajo prav tako v 

svojih ustavah določeno brezplačno osnovnošolsko izobraževanje, a kljub temu določilu 

financirajo zasebne osnovne šole v omejenem obsegu ali jih sploh ne financirajo« (prav tam, 

str. 16) ter podpre razlago pravnih norm še z dejstvom, da je Slovenija socialna država, ki bi 
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morala proračunska sredstva usmerjati tako, da vsem zagotavlja enak izhodiščni položaj ter 

vlagati v razvoj kakovostnega javnega šolstva.  

Omenjeni avtor še zapiše, da »pri danih proračunskih sredstvih, namenjenih osnovnošolskemu 

izobraževanju, ki so vedno omejena, izenačitev financiranja javnih in zasebnih osnovnih šol, 

ki jo je zapovedalo ustavno sodišče, nedvomno pomeni dodatni prenos javnih sredstev iz 

javnih osnovnih šol v zasebne in s tem v danem trenutku morda neznatno, na dolgi rok lahko 

tudi pomembno slabitev mreže javnih osnovnih šol« (prav tam, str. 12). 

Kodelja (2016, str. 36–37) v istem zborniku opozori, da omenjena odločitev ustavnega 

sodišča lahko vodi v spremembe šolstva v Sloveniji, saj zakonska sprememba lahko vodi v 

zaostritev pogojev ustanavljanja in delovanja zasebnih šol, prav tako bi ob enakem deležu 

financiranja šolstva javne šole dobile manj sredstev, kar bi posledično lahko vplivalo na 

zniževanje kakovosti javnega šolstva.  

Gaber in Tašner (2016, str. 82–83) med drugim omenjata skrajno finančno vzdržnost 

financiranja javnega šolstva in veliko število ponujenih mest v obstoječi mreži osnovnih šol. 

Opozarjata, da poteze, ki v tem času pretirano spodbujajo ustanavljanje novih zasebnih šol 

vodijo v degradacijo javne, pravične in splošno dostopne javne dobrine. 

Moje mnenje ob tem je, da je primarnega pomena za blagostanje slovenske družbe ohranjanje 

kakovostnega javnega šolstva oziroma vlaganje v njegovo izboljšanje. Obvezo 

osnovnošolskega izobraževanja lahko izpolni vsak otrok v okviru kakovostnih javnih šol, ki 

so financirane iz državnega proračuna. Pozdravljam tudi zadoščenje pravici staršev in otrok, 

ki želijo krepiti lastne vrednote, do izbire zasebnega vzgojno-izobraževalnega programa, ki v 

šolski prostor vnaša verska oziroma moralna prepričanja in jih prepleta z vzgojo, ali sledi 

posebnim pedagoškim načelom. Nezanemarljivo dejstvo je, da zasebne osnovne šole v 

Sloveniji dopolnjujejo, bogatijo in povečujejo raznolikost v slovenskem izobraževalnem 

prostoru. V primeru stoodstotnega financiranja zasebnih izobraževalnih programov se 

sprašujem, ali je potemtakem plačevanje šolnine upravičeno in če da, ali spodbuja elitizem in 

povečuje družbeno neenakost. Pri tem je potrebno razumeti tudi, da se sofinanciranje nanaša 

le na izvedbo programa, ne pa tudi na druge stroške, ki jih ima šola. V primeru odprave šolnin 

bi zasebne šole izgubile vir sofinanciranja, a ravno ta delež bi pridobile s polnim 

financiranjem programa iz javnega proračuna. Stroške investicij, vzdrževanja in opreme bi še 

vedno krile iz lastnih sredstev. V primeru odprave šolnine bi se morda vpis v zasebne šole 

povečal, posledično bi se lahko povečalo tudi število zasebnih osnovnih šol, a strmo 
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naraščanje zasebnih šol lahko vodi v tržno vedenje izobraževalnega sistema. Lundahl idr. 

(2016, str. 101-102) o marketizaciji šolstva na Švedskem pravijo, da »trženje v šolstvu in 

uvrščanje na lestvice zahteva čas, denar in energijo, ki bi bili drugače porabljeni za temeljne 

dejavnosti poučevanja [...]. Spremenjena prioriteta delovnih nalog je najbolj viden primer 

razvrednotenja strokovnih vrednot, ki ga opisujejo učitelji.« Poleg negativnih vplivov 

marketizacije šolstva obstaja bojazen, da bi zasebne šole sprejemale učence z višjim 

potencialom sposobnosti. Če bi bilo takih šol veliko, bi to lahko vplivalo na zmanjšanje 

kakovosti javnih šol. Potencialno naraščanje zasebnih osnovnih šol v Sloveniji je zgolj 

predpostavka. V zadnjih dvajsetih letih tega ni bilo moč zaznati. Javno veljavo programov in 

druge pristojnosti za urejanje področja zasebnih osnovnih šol ima Strokovni svet RS za 

splošno izobraževanje, ki lahko ob ustrezni zakonski podlagi uravnava pojavnost in v 

sodelovanju z drugimi službami ter z nadzorom tudi delno vpliva na kakovost delovanja. 

Obenem lahko ustrezni zakoni omejujejo pojav družbene neenakosti in elitizma. Hkrati sem 

mnenja, da je delež financ, ki je namenjen šolanju slovenskih učencev uporabljen za enak 

namen tako v javnih kot tudi v zasebnih šolah. Vlaganje v ohranjanje kakovostnega 

izobraževalnega sistema ter v njegov razvoj je ključnega pomena za napredek družbe, zato 

verjamem, ali vsaj upam, da bo odločitev zakonodajalca o financiranju zasebnih šol sprejeta v 

skladu z dobrobitjo za najširšo javnost. 

3 NAČELA IN PROBLEMSKA VPRAŠANJA V ZASEBNEM 

ŠOLSTVU 
 

V tem poglavju bom izpostavila problematiko, ki se odpira v povezavi z zasebnimi šolami in 

sistemom pravičnosti in demokratičnosti. Predstavila bom načela, ki upravičijo obstoj 

zasebnih šol poleg javne mreže šol ter nezaželene pojave družbenega razslojevanja, ki jih 

zasebnost v šolstvu lahko spodbudi. 

Kot menijo številni avtorji (Šimenc in Tašner, 2011, Krek in Metljak, 2011 ter drugi) zasebne 

šole predstavljajo obogatitev šolskega sistema, a potencialno lahko slabijo mrežo javnih šol in 

vpeljujejo možnost nastajanja elitnih šol. Pravičnost šolskega sistema se povezuje s 

spoštovanjem načela enakih možnosti, ki ga elitne šole ne upoštevajo. Tudi izbira zasebne 

šole in razlikovanje med javnim in zasebnim, konfesionalnim in laičnim, običajnim in 

alternativnim, vpliva na nastajanje nezaželenih oblik neenakosti. 
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Zasebne šole z raznolikimi pedagoškimi pristopi ali nazorskimi usmeritvami poskušajo utrditi 

svoje mesto v slovenskem šolskem prostoru. Rezultati uspešnega delovanja privabljajo nove 

učence, seveda k odločitvi o vpisu v zasebno šolo odločajo tudi drugi dejavniki, kot so višina 

šolnine, bližina šole, javna veljavnost programov, ugled, nazor, ki mu šola sledi, uspešnost 

učencev, ki je sicer težko objektivno merljiva ter drugi. Motivi za vpis so različni. Osnovno 

izhodišče je ustvarjanje možnosti, da so otroci in njihovi starši obravnavani enakovredno, da 

jim je omogočena izbira ter da so pri izbiri svobodni. 

3.1 NAČELO PRAVICE DO IZBIRE IN DRUGAČNOSTI 

Pravica do izobraževanja je ena izmed temeljnih pravic otrok. Poleg te, je uzakonjena tudi 

pravica do izbire izobraževanja: »Starši imajo pravico izbrati osnovnošolsko izobraževanje 

svojih otrok v javni ali zasebni šoli ali kot izobraževanje na domu« (ZOsn, 2006, 5. člen). 

Tu gre za uveljavljanje pravic staršev do vzgajanja v skladu z lastnimi religioznimi, etičnimi 

oziroma moralnimi prepričanji oziroma, da na podlagi lastnih prepričanj odločijo, v kateri 

ustanovi bodo vzgajali in izobraževali njihove otroke. Te pravice izhajajo iz slovenske Ustave 

(1991, 54. in 41. člen), Splošne deklaracije človekovih pravic Združenih narodov (1948, 26. 

člen), Konvencije o varstvu človekovih pravic ter temeljnih svoboščinah Sveta Evrope, 

Konvencije o otrokovih pravicah OZN (1989), drugih Mednarodnih paktov in Evropskih 

socialnih listin. 

Pogoji za uveljavljanje te pravice zahtevajo veliko prilagoditev, ki jih lahko spreminja 

oziroma regulira družba sama. Torej je odgovornost in volja družbe same, če želi, da šolstvo 

izoblikuje različne izobraževalne modele, med katerimi bi starši z otroki izbirali oziroma to 

nalogo opravlja preko iniciative zasebnega šolstva.  

Razlogi za vpis na šolo, ki je po izbiri drugačna od šole, kamor so bili otroci povabljeni k 

vpisu, so različni. Motivi staršev pri vpisu v zasebno izobraževanje otrok so lahko različni. 

Gre za bližino delovnega mesta staršev ali bližino prebivališča starih staršev, opremljenost ali 

sloves šole, ki spodbuja določeno otrokovo nadarjenost, nazore, religiozna prepričanja, v 

skladu s katerimi šola deluje ali posebne pedagoške pristope ter mnoge druge. Nekateri izmed 

teh dejavnikov so uveljavljeni predvsem v zasebnih šolah.  

V Sloveniji imajo starši možnost vpisati svojega otroka v šole izven kraja prebivališča, če je 

na ciljni šoli prosto mesto za vpis otroka. V primeru zapolnjenih kapacitet izbrana šola učenca 

lahko zavrne, kar pa ne velja za šolo, ki je pozvala otroka k izpolnjevanju obveznega šolanja, 
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glede na seznam, ki ga je pripravilo pristojno ministrstvo, na podlagi prebivališča otroka. Ta 

šola je dolžna zagotoviti otroku mesto ter ga tudi sprejeti v primeru naknadnega prepisa iz 

katerekoli druge osnovne šole (ZOsn, 2006, 48. člen). V primeru, ko se na šolo izven kraja 

prebivališča želi vpisati večje število otrok, kolikor jih je šola zmožna sprejeti, se med njimi 

sproži postopek selekcije. Izbira se lahko prevesi v smer biti izbran. Šola izoblikuje kriterije, 

po katerih sprejema učence do zapolnitve prostih mest. Kriterije pri vpisu v posamezne 

zasebne osnovne šole v Sloveniji raziskujem v empiričnem delu diplomske naloge.  

Ne glede na to, da imajo starši pravico do izbire šole in do drugačnosti, se izpostavlja tudi 

problematika, kadar se razlogi izbire osnovne šole oddaljujejo od človekovih pravic. 

Velikokrat se je izpostavilo, da nekateri starši ne želijo vpisovati svojih otrok na šole, kjer se 

šola veliko romskih otrok ali otrok priseljencev. Svojim otrokom bi želeli izbrati drugačno 

oziroma bolj spodbudno okolje, s svojo odločitvijo posledično vplivajo na manj spodbudno 

okolje v prvotnih šolah. V Uvodu Bele knjige o vzgoji in izobraževanju (2011) je zapisano, da 

so človekove pravice preplet dolžnosti in pravic, saj prav tako nalagajo spoštovanje in 

uresničevanje pravic drugih. »Zavezujejo k spoštovanju dostojanstva vsakega posameznika 

ter spoštovanju pluralnosti kultur in s tem k spodbujanju razumevanja, strpnosti in 

prijateljstva med vsemi narodi, rasami, verskimi in drugimi skupinami« (Krek in Metljak, 

2011, str. 13). Prav tako avtorji opozorijo na pozitivno diskriminacijo z namenom 

razlikovanja za odpravo nepravičnih razlik in vzpostavitev enakih možnosti za vse. »Enakost 

zavezuje k temeljnemu načelu zagotavljanja enakih možnosti v vzgoji in izobraževanju, 

svoboda k spodbujanju možnosti izbire« (prav tam). Ob tem bi povzela, da imajo starši 

pravico do izbire, a hkrati dolžnost, da ob uveljavljanju lastne pravice spoštujejo in 

uresničujejo pravice drugih. 

3.2 NAČELO ENAKIH MOŽNOSTI IN DRUŽBENA (NE)ENAKOST 

Pojmovanje ideje o enakih možnosti omenjata Barle Lakota in Sardoč (2015), ki pravita, da je 

utemeljena na družbenem sistemu, kjer štejejo trud in sposobnosti posameznika. Idejo enakih 

možnosti opisujejo kot »obliko poštenega tekmovanja med posamezniki za neenake položaje 

v družbi« (Fishkin, 1983 v Barle Lakota in Sardoč, 2015, str. 60).  
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Načelo enakih možnosti povezujeta s tremi ideali: 

 vsem posameznikom je omogočen dostop do ustrezne izobrazbe oziroma kvalifikacij 

 spol, rasa, veroizpoved, etična pripadnost, socialno ekonomski položaj nimajo vpliva 

na proces doseganja družbenih položajev ter 

 določen položaj je dodeljen najustreznejšemu oziroma najboljšemu kandidatu. 

Veljavnost enakih možnosti se povezuje z načelom enakosti dostopa in načelom enakosti 

obravnavanja (Barle Lakota in Sardoč, 2015, str. 59). 

Primarni cilj načela enakih možnosti je zmanjševanje razlik med učenci, ki izhajajo iz 

različnih socialno-kulturnih in jezikovnih okolij oziroma otrok s posebnimi potrebami. Vsi 

učenci naj bi imeli možnost za njihov optimalen razvoj, kljub individualnim razlikam med 

njimi. V ospredje se postavlja upoštevanje njihovih zmožnosti, interesov, psiholoških 

značilnosti, stilov učenja in drugih dejavnikov, ki ob neupoštevanju spodbujajo pojav 

družbene neenakosti.  

Košak (2010, str. 11) navaja pomembnost enakosti izhodišč, ki pomeni enako začetno 

možnost za vse na začetku izobraževanja. Ob tem izpostavi ustrezne materialne pogoje in 

druge okoliščine, pomembne za posameznika. Pravi, da če želimo vse posameznike postaviti 

v enak izhodiščni položaj, je potrebno privilegirati neprivilegirane in deprivilegirati 

privilegirane. To lahko razumemo kot enakovredno obravnavo vseh, ne glede na razlike, ki se 

pojavljajo med njimi. 

Ob tem si postavim vprašanje, ali se v zasebne šole vpisujejo pretežno otroci iz družin z 

boljšim socialno-ekonomskim položajem? Glede na dejstvo, da starši zaenkrat še 

sofinancirajo izobraževanje v zasebnih šolah, je možno sklepati, da je temu tako. 

Predpostavko bom raziskala v empiričnem delu. Zasebne šole bi lahko ustvarile možnost 

ugodnosti in olajšav za otroke iz družin z nižjim dohodkom, a vendarle se starši s podpisom 

pogodbe s šolo strinjajo, da bodo redno prispevali k šolnini. Ali zasebne šole s svojo 

pojavnostjo nudijo privilegiranost, ugled in s tem spodbujajo družbeno neenakost? To 

vprašanje bo ostalo odprto. Ne glede na prednosti, ki jih zasebne šole ustvarjajo, so zakonsko 

obvezane nediskriminatorno vpisovati otroke v njihov program, s katerim se morajo starši 

strinjati in njihova iniciativa je tista, ki odloči, katero šolo bodo izbrali za njihovega otroka. 

Zanimivo bi bilo vedeti, ali slovenske zasebne šole obiskujejo tudi Romi, ki veljajo za 

deprivilegirano socialno skupino oziroma otroci migrantov z nižjim socialno-ekonomskim 
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statusom, torej kolikšen je vpis otrok iz deprivilegiranih okolij v zasebno izobraževanje. Tudi 

to vprašanje bom poskušala raziskati v empiričnem delu. 

Barle Lakota in Sardoč (2015, str. 48) navajata, da se načelo enakih možnosti zavzema za 

izboljšanje dosežkov vseh vključenih v izobraževanje. Pravita tudi, da praksa kaže, da »se 

razlike v dosežkih učencev iz družin s šibkejšim socialno-ekonomskim statusom in družin z 

migrantskim ozadjem ohranjajo.« Poleg družine imata pomemben vpliv šolsko okolje ter 

lastna dejavnost učenca, saj lahko pomembno vplivajo na razmerje med šolskimi dosežki in 

socialno-ekonomskim statusom družin. 

V izogib segregacije, ki prinaša več negativnih učinkov, se je v slovenskem javnem 

izobraževanju uveljavila ne le integracija deprivilegiranih skupin, pač pa inkluzija, ki v praksi 

natančneje obravnava le-te. V literaturi nisem zasledila podatka, v kolikšni meri so zasebne 

osnovne šole inkluzivne v praksi, velja pa, da tudi v javnem izobraževanju to področje 

potrebuje še veliko izboljšav in nadgradnje. Za primer lahko vzamemo vključevanje otrok 

migrantov v slovenski šolski sistem. »Nejasno so razdelani podporni mehanizmi za 

učinkovito vključevanje otrok migrantov (sistemska ureditev, dodatna strokovna pomoč, 

izobraževanje in usposabljanje strokovnih delavcev vzgojno-izobraževalnih zavodov); 

nerazdelane so normativne in strokovne podlage za prilagoditve na ravni programa (cilji, 

standardi znanj) in na ravni ocenjevanja znanja (kako ocenjevati napredovanje otrok pri 

slovenščini in drugih predmetih); čas, ki naj bo predviden kot obdobje prilagajanja 

slovenskemu vzgojno-izobraževalnemu sistemu in okolju, ter status, ki naj ga otrok v tem 

obdobju ima, ostaja neopredeljen; neizdelane strategije in neoblikovana navodila za delo 

celotnega vzgojiteljskega in učiteljskega zbora z otroki priseljencev ter pomanjkanje 

metodičnih in didaktičnih znanj za delo s to ciljno skupino« (Vehovar idr., 2009, str. 105).  

Aktualna problematika Evropske unije in tudi Slovenije, ki se srečuje z migrantskimi tokovi 

odpira razsežnosti, s katerimi se bomo srečevali v naslednjih letih. Če je trditev, da je zasebno 

šolstvo tisto, ki dopolnjuje in bogati javno šolstvo, se ob tej problematiki pojavlja vrzel, ki bi 

jo lahko zapolnilo tudi zasebno šolstvo. Ena izmed oblik dopolnilnega izobraževanja in 

vključevanja otrok priseljencev v slovensko družbo bi lahko bila tudi oblika dodatnih 

zasebnih šol. Seveda je na tem področju potreben strokovni pristop ter sodelovanje, 

sofinanciranje in nadzor države, a vključevanje zasebnega šolstva oziroma njegovih oblik bi 

pripomogla k razvoju slovenske vzgojno-izobraževalne panoge. Ob tem se odpira veliko 

vprašanj, npr. kakšen naj bi bil profil učitelja, kako zagotavljati ustrezno izobraževanje 
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strokovnih delavcev, socialno vključevanje učencev, medkulturno komunikacijo, ohranjanje 

jezika in kulture priseljencev, s katerimi vzvodi spodbujati integracijo v slovensko kulturno-

jezikovno okolje in eno pomembnejših vprašanj, ki zadeva financiranje tovrstnega dodatnega 

izobraževanja. 

3.3 SELEKTIVNOST IN ELITIZEM 

Vpisovanje otrok v obvezen osnovnošolski program deluje po principu pripadnosti šolskemu 

okolišu, torej vpis na osnovno šolo, ki je najbližje prebivališču otroka. Vpis v šolski okoliš 

oziroma izven njega določa 44. člen ZOsn (2006). Ob možnostih šolanja se pojavijo bolj in 

manj zaželene izbire, le-te privedejo do selekcije učencev. Pri vpisu v zasebne šole se 

upošteva načelo pravice do izbire, načelu enakih možnosti pa vendarle ni enostavno ugoditi. 

V primeru naraščanja zanimanja za zasebne šole in visokega vpisa lahko šola odpre nove 

oddelke, celo nove šole ali se odloči za selekcijo učencev. Obe možnosti sta s stališča 

ohranjanja kakovostnega javnega šolstva lahko sporni.  

Odprtje novih oddelkov in porast vpisov v zasebne šole lahko ogrozi obstoj lokalnih državnih 

šol. V izogib prevlade zasebnega osnovnega šolstva nad državnimi oziroma občinskimi 

šolami je oblikovana zakonska osnova, ki to preprečuje. Zakon o financiranju v vzgoji in 

izobraževanju je navajal, da zasebni šoli ne pripadajo javna sredstva v primeru, da je zaradi 

vpisa v zasebno osnovno šolo ogrožen obstoj edine javne osnovne šole v šolskem okolišu 

(ZOFVI, 87. člen, 1996). To pomeni, da bi zasebna šola, ki bi jo želela obiskovati večina 

učencev v šolskem okolišu, ostala brez 85 % sredstev, namenjenih izobraževanju otrok in 

plačam učiteljev. S tem je bilo vzpostavljeno varovalo, ki bi zasebne šole odvrnilo od težnje 

po monopolu v osnovnošolski izobraževalni dejavnosti, hkrati bi jih tudi odvračalo od 

ustanavljanja novih zasebnih šol na območjih, kjer v šolskem okolišu stoji manj ali zgolj ena 

šola. Posredno tako določilo zmanjšuje možnost uveljavljanja pravice do izbire otrokom, kjer 

je zgoščenost šol manjša. Novela zakona iz leta 2008 je spremenila omenjeni člen, ki se je 

takrat glasil: »Šoloobveznim otrokom je zagotovljena pravica vpisa v javno šolo v šolskem 

okolišu, v katerem prebivajo, ne glede na obstoj zasebne osnovne šole« (ZOFVI, 2008, 87. 

člen). Izpostavljen je bil interes ohranjanja javne mreže šol in pogoji za delovanje zasebnih 

šol. Leto kasneje je popravek zakona znova obnovil prvotno stališče države: »Ne glede na 86. 

člen tega zakona zasebni šoli ne pripadajo javna sredstva, če je zaradi vpisa v zasebno 

osnovno šolo ogrožen obstoj edine javne osnovne šole [...] v istem šolskem okolišu, ali če 

opravlja dejavnost v nasprotju s petim odstavkom 7. člena tega zakona« (ZOFVI, 2009, 87. 
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člen). Slednji pravi: »Vrtec oziroma šola ne sme opravljati vzgojno-izobraževalne dejavnosti, 

ki se financira iz javnih sredstev, zaradi pridobivanja dobička« (ZOFVI, 2009, 7. člen). 

Nedobičkonosnost šol vpliva tudi na lokalno umeščenost zasebnih šol. Te se z vidika 

dostopnosti interesentov prednostno ustanavljajo v mestnih okoljih ali vsaj v njihovi bližini. 

Pojavnost izvira tudi iz večje zgoščenosti prebivalstva in s tem večje možnosti, da zasebna 

šola pridobi dovolj kandidatov za vpis v njihove programe.  

Prednosti mestnega okolja pri razvoju otrokovih sposobnosti, znanj in potencialov v 

primerjavi s podeželskim okoljem opaža tudi Košak (2010, str. 15–16). Izpostavi bolj pestro 

in raznoliko ponudbo izobraževalnih vsebin ter z njimi povezano cenovno konkurenčnost. 

Pravi, da podeželski otroci zaradi oddaljenosti od mest nimajo možnosti za razvijanje svojih 

potencialov, četudi so nadarjeni in imajo interes. Opaziti je zgolj dostopnost in razširjenost 

glasbenih šol ter ponudbo interesnih dejavnosti na podeželskih šolah. Obisk ostalih interesnih 

aktivnosti je povezan z voljo in z zmožnostmi staršev, ki morajo imeti čas ter sredstva, da 

otroka vozijo v oddaljene kraje. 

Zagotavljanje načela pravice do izbire in hkrati preseganje težav prevoza otrok v oddaljeno 

šolo bi lahko dopolnil zavodski, internatni tip vzgoje in izobraževanja, ki bi otrokom nudil 

tako izobraževanje, vzgojo in nastanitev. Tak tip vzoje in izobraževanja sicer odreka otrokom 

možnost, da bi stalno živeli doma, z družino. Ta oblika vzgoje in izobraževanja v Sloveniji 

obstaja na ravni osnovnošolskega izobraževanja v obliki prevzgojnih zavodov in zavodov za 

otroke s posebnimi potrebami, ki nudijo možnost dokončanja osnovne šole in pridobitev 

poklicne izobrazbe. Zaradi svojih specifičnosti jih ne bom posebej obravnavala. 

Selekcija oziroma izbira učencev je pojav, ki nosi tako pozitivne kot tudi negativne posledice. 

Če se mora šola odločati in izbirati med učenci, bo morda zaradi ohranjanja ugleda želela 

vpisati potencialno bolj uspešne učence, torej tiste, ki so pokazali več znanja in sposobnosti 

ali tiste, katerih družine povezujejo enaki nazori, ali tiste, ki bi jih bolje finančno podprli. 

Zakonodaja kriterije za vpis v zasebno šolo posebej ne omejuje, dovolj je, da šola soglaša z 

vpisom učenca (ZOsn, 48. člen, 2006). Vpis naj bi potekal po načelu nediskriminatornosti.  

Postavljam si tudi vprašanje, ali šole dajejo prednost pri vpisu otrokom čigar bratje oziroma 

sestre se že šolajo na dotičnih šolah ter ali imajo prednost otroci, ki so obiskovali vrtec, 

delujoč po načelih pedagogike, ki ji zasebna šola sledi. To bom ugotavljala v empiričnem 

delu. 
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Zasebne šole se lahko odločijo za uvedbo sprejemnih testov, ali ustvarjajo selekcijo z visoko 

šolnino. Slednje je v Sloveniji za šole, ki imajo javno veljavnost programov, zakonsko 

omejeno. V nasprotnem primeru bi lahko prišlo do povečevanja prednosti tistih, ki imajo 

boljše družbeno-ekonomsko izhodišče. Združevanje bolj uspešnih učencev privede do boljših 

rezultatov, postavljajo se višji cilji, ustvarjajo se boljši pogoji in v želji po izjemnosti se 

izločajo zaviralni dejavniki. Hkrati se ločeno oblikuje tudi obraten proces med slabšimi 

učenci, v manj spodbudnem okolju, s slabšimi rezultati in nižjimi cilji, na »slabih« šolah. 

Taka selektivnost gre v prid otrokom privilegiranega socialnega in kulturnega okolja. »Dobre 

šole tako postanejo nekakšne elitne šole: sprejemajo samo učence premožnih staršev (šole za 

elitne starše učencev) ali samo najsposobnejše učence (šole za elitne učence), danes so si 

teoretiki šolstva skoraj enotni: elitne šole prinesejo več problemov, kot jih rešijo« (Krek in 

Šimenc, 1996, str. 28). Taki diferenciaciji se na osnovnošolskem nivoju želimo izogniti. 

Šolski razred naj bi posnemal vzorec družbe z boljšimi in slabšimi učenci, ki se trudijo doseči 

iste cilje, vsakemu posamezniku je učni proces prilagojen tako, da je kljub individualnim 

razlikam dosežen njegov optimalen razvoj. 

Osnovni namen elitnih šol Kenway in Fahey (2014) opišeta kot orodje vladajočemu 

družbenemu razredu v državi za krepitev lastnih moči ter do neke mere zagotavljanje poti 

družbene mobilnosti zaslužnim članom podrejene populacije. Raziskovala sta značilnosti 

elitnih šol v nekdanjih britanskih kolonijah, ki so se zgledovale po uglednem britanskem 

modelu (British public school model, op. a.) in ugotovila, da so njihove skupne značilnosti 

osnovane na tradicionalnosti, saj so nekatere stare več kot sto let, da so vzgojile veliko 

vplivnih ljudi, da imajo močne, vplivne veze, beležijo veliko uspehov in imajo izjemen ugled.  

V kritiki elitizma v šolstvu Dorling (2010) izpostavi napačno razumevanje koncepta talent, ki 

je kulturno pogojen s kriteriji, ki veljajo za določeno družbo. Obsoja tudi povzdigovanje 

družbenih skupin, ki se pretvarjajo, da imajo super moči, saj meni, da jih ne poseduje nihče, 

ker ni genetskega faktorja, ki bi to razločeval. Članek zaključi z mislijo, da je bolj nujno za 

človeštvo, da skupaj sodeluje, kot to, da meri uspeh testov v številkah. Bolje živimo in 

delamo skupaj kot razdeljeni v kaste, sloje ali razrede. Po njegovem mnenju se človeštvo še 

vedno uči razmišljati.  
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4 ZASEBNO ŠOLANJE V SLOVENIJI 

Od ustanovitve prve zasebne osnovne šole v Sloveniji je minilo četrt stoletja. V tem času je 

javno veljavnost programov zasebnih šol skupaj pridobilo sedem enot različnih zasebnih šol. 

Poleg njih deluje tudi zasebna šola, ki javne veljavnosti programa še nima, a si zanj prizadeva 

ter tujejezične oziroma mednarodne šole, ki potrdilo javne veljavnosti njihovih programov 

uveljavljajo znotraj mednarodnih izobraževalnih organizacij. 

V tem poglavju bom predstavila izobraževanje na domu, opisala značilnosti zasebnih 

osnovnih šol ter navedla mednarodne šole, ki delujejo v Sloveniji. Za boljši pregled osnovne 

podatke o zasebnih šolah, ki me bodo najbolj zanimali, prikazujem v spodnji tabeli: 

Tabela 3: Zasebne osnovne šole v Sloveniji 

Ime zasebne 

osnovne 

šole 

Sedež enote 

Leto 

ustanovitve 

oz. začetek 

delovanja 

Ustanovitelj Usmeritev 
Javna veljavnost 

programov 

Waldorfska 

šola 

Ljubljana 

Ljubljana 1992 

Zavod za 

razvoj 

waldorfskih 

šol in vrtcev 

Waldorfska 

pedagogika 
DA 

Waldorfska 

šola Savinja 
Žalec 2011 

Zavod za 

razvoj 

waldorfskih 

šol in vrtcev 

Waldorfska 

pedagogika 
DA 

Waldorfska 

šola 

Gorenjska 

Radovljica 2012 

Zavod za 

razvoj 

waldorfskih 

šol in vrtcev 

Waldorfska 

pedagogika 
DA 

Waldorfska 

šola Maribor 
Maribor 2014 Učitelji šole 

Waldorfska 

pedagogika 
DA 

OŠ 

Montessori 
Ljubljana 2010 Zasebnika 

Pedagogika 

montessori 
DA 

OŠ Antona 

Martina 

Slomška 

Maribor 2015 
Nadškofija 

Maribor 

Pedagogika 

montessori, 

Katoliška 

vzgoja 

 

DA 

OŠ Alojzija 

Šuštarja 
Ljubljana 2008 

Ljubljanska 

nadškofija 

Katoliška 

vzgoja 
DA 

OŠ Lila Ljubljana 2013 Zasebnica 
Vzgoja za 

življenje 
NE 
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Kriteriji po katerih bom opisovala zasebne šole so pedagoški oziroma vzgojni koncepti 

njihovega delovanja, pogled na razvojne faze otrok, vlogo učitelja, načine sodelovanja s starši 

ter poslanstvo šole. Znotraj teh kriterijev bom izpostavila zanimivosti, ki jih prinašajo v 

slovenski šolski prostor.  

4.1 IZOBRAŽEVANJE NA DOMU 

Pravica osnovnošolskega izobraževanja na domu se je zakonsko uredila leta 1996. 

Opredeljuje jo Zakon o osnovni šoli, ki v 88. členu navaja: »Starši imajo pravico organizirati 

osnovnošolsko izobraževanje svojih otrok na domu« (ZOsn, 2006, 88. člen). V naslednjih 

členih ZOsn predpisuje tudi postopek uveljavljanja pravice do izobraževanja na domu, ki 

zavezuje starše, da morajo najmanj tri mesece pred pričetkom šolskega leta o tem pisno 

obvestiti osnovno šolo, v katero je otrok vpisan ter da osnovna šola vodi dokumentacijo o 

izobraževanju učenca na domu (ZOsn, 2006, 89. člen). Predpisano je tudi, da »učenec pridobi 

vsaj enakovreden izobrazbeni standard, kot ga zagotavlja obvezni program javne šole, učenec 

pa mora opravljati preverjanje znanja, na podlagi katerega se ugotovi dosežen standard znanja 

ob koncu vsakega šolskega leta. Če učenec ne doseže standarda znanja za posamezni razred, 

ima pravico do ponovnega preverjanja znanja, če ponovnega preverjanja znanja ne opravi 

uspešno, mora v naslednjem šolskem letu nadaljevati osnovnošolsko izobraževanje v javni ali 

zasebni osnovni šoli« (ZOsn, 2006, 90. člen). Če učenec preverjanje znanja opravi uspešno, 

»osnovna šola, na katero je učenec vpisan, izda učencu spričevalo o izobraževanju na domu. 

Spričevalo o izobraževanju na domu je javna listina« (ZOsn, 2006, 92. člen). 

Razlogi za odločitev izobraževanja na domu so različni. Nekateri starši so mnenja, da je za 

njihovega otroka bolje, da se izobražuje zasebno, v domačem okolju, kot je njihovim otrokom 

ponujeno v javnih šolah, zato se odločijo za individualno, zasebno pot šolanja na domu. 

Izdelajo in izvajajo učni načrt in spodbujajo procese učenja ter otroku omogočajo doseganje 

standardov znanja za posamezno razvojno stopnjo. Zakonsko so obvezani (ZOsn, 2006, 88.–

92. člen), da se v sodelovanju z osnovno šolo, ki vodi dokumentacijo o izobraževanju učenca 

na domu, znanje in napredek otrok ob koncu šolskega leta preveri. Prav tako šola, na katero so 

vpisani, izda spričevalo. Starši se za tovrstno obliko učenja odločajo iz različnih razlogov. 

Nekateri izmed njih so lahko učinkovitejši učni proces, možnosti razvoja nekaterih 

nadarjenosti, krepitev družinskih vezi, optimizacija učenja in individualnih potreb njihovega 

otroka. Razlogi za šolanje na domu se lahko pojavijo tudi zaradi odhoda v tujino, nazorskih 

ali zdravstvenih utemeljitev. Kot slabost se lahko izpostavi manjša socialna in preoblikovana 

čustvena kompetenca, a resnejših raziskav na področju tovrstnih primerov v Sloveniji ni, saj 
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je število posameznikov, ki pridobivajo osnovnošolsko izobrazbo prek šolanja na domu, 

relativno malo. Med število učencev, ki se izobražujejo na domu, se prišteva tudi otroke, ki se 

šolajo na zasebni šoli, ki nima pridobljene javne veljave izobraževalnih programov. To velja 

za učence osnovne šole Lila, ki jo bom opisala v nadaljevanju. 

 

4.2 WALDORFSKA ŠOLA IN NJENA PEDAGOGIKA 

Zasebna Waldorfska osnovna šola je 

začela izvajati pouk v letu 1992, v 

Ljubljani, navaja Zavod za razvoj 

waldorfskih vrtcev in šol (2016). 

Omenja tudi, da jo je stanovila skupina 

staršev, ki so želeli šolati otroke po 

pedagoških načelih waldorfske 

pedagogike in skupina učiteljev, ki so 

bili pripravljeni poučevati po 

omenjenih načelih. Ustanovili so javni zavod Waldorfska šola Ljubljana in za delovanje 

pridobili vsa ustrezna soglasja. V letu 1993 se je uredila tudi zakonska podlaga za delovanje 

zasebne šole, tako je šola pridobila tudi javno veljavnost vzgojno-izobraževalnega programa 

po posebnih pedagoških načelih.  

Poleg zasebne waldorfske osnovne 

šole s sedežem v Ljubljani so se 

znotraj organizacijske enote odprle 

tudi zasebne enote Waldorfska 

šola Maribor, ki je v šolskem letu 

2015/2016 postala samostojna 

organizacijska enota ter enoti 

Waldorfska šola Savinja, v 

Žalcu, in Waldorfska šola 

Gorenjska, v Radovljici. Zadnji 

dve omenjeni delujeta znotraj organizacijske enote Zavoda Waldorfska šola Ljubljana (prav 

tam). Krovna organizacija waldorfskih šol in vrtcev je Zavod za razvoj waldorfskih vrtcev in 

šol ter deluje kot njihovo združenje. Omenjeni vir navaja, da se povezuje z Evropskim svetom 

Slika 2: Waldorfska osnovna šola, Maribor 

Slika 1: Waldorfska šola Ljubljana 
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waldorfskih šol (ECSWE), mednarodnim forumom za waldorfsko/Steinerjevo pedagogiko 

Hagger Kreis, mednarodno zvezo za waldorfsko pedagogiko Srednje in Vzhodne Evrope ter 

ostalih Vzhodnih držav (IAO) ter mednarodno zvezo waldorfskih vrtcev (IASWECE).  

Kot navajajo Serajnik idr. (1994), je bila prva waldorfska šola ustanovljena leta 1919. Nastala 

je ob ideji direktorja tobačne tovarne Waldorf-Astoria, Emila Molta, ki je otrokom svojih 

delavcev želel nuditi bolj celostno splošno izobrazbo in dr. Rudolf Steinerja, naravoslovca in 

filozofa, ki je razvijal poznavanje procesa otrokovega odraščanja in uvidel, da so tudi 

umetniške in praktične dejavnosti tiste, ki poleg spodbujanja otrokovih kognitivnih 

sposobnosti vplivajo na celostni razvoj otrok. Molt in Steiner sta bila enotna tudi v tem, »da ta 

šola ne bi vsiljevala nikakršne ideologije tako na političnem, ekomomskem ali religioznem 

področju. To je veljalo tudi za antropozofijo, ki so jo uporabljali le za izobraževanje učiteljev, 

da pridobijo splošno predstavo o človeku, spoštovanje človeške individualnosti in za 

samorazvoj« (Zavod za razvoj waldorfskih šol in vrtcev, 2016). 

4.2.1 OSNOVE PEDAGOŠKEGA KONCEPTA 

Steiner, utemeljitelj waldorfske pedagogike, je oblikoval filozofski nazor, ki ga je poimenoval 

antropozofija. Beseda izhaja iz grških besed človek in modrost, Steiner zloženki pripiše 

pomen ezoteričnega spoznanja človeka. Gre torej za nazor, ki stremi k spoznanju o duhovnem 

in duševnem življenju človeka. 

Kot navaja Steiner (1920/21, v Medveš, 1989, str. 230) se je v času nastanka waldorfske 

pedagogike sočasno razvijala ideja o prenovi šolstva. Waldorfska šola si je prizadevala 

osmisliti socialno vključenost vseh ter osvoboditev šole od gospodarstva in politike. Hkrati 

navaja (prav tam), da je socialna vloga šole ustvarila novo didaktiko in pedagogiko ter da je 

staršem zanimiva zaradi njenih pedagoških novosti.  

Cilj Steinerjeve pedagogike je celostna obravnava otroka, ki vključuje tako intelektualni kot 

tudi emocionalni, telesni in duhovni razvoj. Izhaja iz filozofskega nazora, ki ga povezuje z 

duhovno znanostjo. Govori o štirih delih človekovega bitja, ki so pomembni za razvoj 

osnovnih človeških lastnosti. »Duša občutkov, duša razuma, duša zavesti tudi višji deli 

človeške narave, sam duh, življenjski duh in duhovni človek so plod preoblikovanja teh štirih 

delov [...]. V raznih starostnih obdobjih se razvijajo na različne načine. Šele če poznamo te 

razvojne zakonitosti človeške narave, poznamo tudi temelje vzgoje in pouka« (Steiner, 1994, 

str. 18–19). »Ko bi ljudje na takšnih praktičnih področjih, kot je vzgoja, uporabljali spoznanja 
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duhovne znanosti, potem bi tudi kmalu prenehalo nepotrebno govorjenje o tem, da morajo biti 

ta spoznanja najprej dokazana. Kdor jih prav uporablja, temu bo njihovo pravilnost dokazalo 

življenje s tem, da bo postal zdrav in krepak« (prav tam, str. 39). 

Utemeljitelj je poskušal ugotoviti vzročne zveze med razvojem telesnega organizma in 

duhovnostjo. Duševnost in duhovnost so poleg fizičnega razvoja komponente, ki bi jih bilo 

potrebno upoštevati v vzgoji za doseganje svobode, samostojnosti, razvoja sposobnosti in 

celovitega razvoja osebnosti. Pri tem izpostavlja razvojna obdobja, katerih razumevanje je 

ključno za uspešnost in napredovanje.  

Devjak idr. (2013, str. 40) tako kot Medveš (1989, str. 233) pravijo, da želi waldorfska 

pedagogika z vzgojo človeka odvrniti od materialnih dobrin in vsega, kar ga omejuje na 

materialno blagostanje. Waldorfska pedagogika se tudi obrača stran od znanstveno 

usmerjenega pouka (intelektualistično usmerjene šole), ki je po njihovem mnenju le sredstvo, 

s katerim si človek zagotavlja kopičenje materialnih dobrin. Cilj waldorfske šole, kot navajajo 

Devjak idr. (2013) je namreč doživetje sebe kot bitje kozmosa. Tega ne dosegajo z razumom, 

po intelektualni poti, temveč čutno, z umetnostjo, domišljijo, meditacijo, inspiracijo in 

intuicijo. Medveš (1989, str. 234) ugotavlja, da čeprav se waldorfska šola zavzema za odpravo 

intelektualno-storilnostnega pouka, daje velik poudarek otrokovemu izkustvenem doživljanju 

in ustvarjalnosti, spoznavanju sebe in narave ter aktivnosti, ki naj bi presegala enostransko 

racionalnost. 

 »Cilji Steinerjevih idej o vzgajanju in šolanju nihajo med dvema skrajnostima, enkrat se 

pojavljajo na izrazito socialni ravni, drugič kot aplikacija zahtev moralno-duhovnega razvoja 

človeštva, ki imajo izrazito filozofsko-religiozna izhodišča z nekaterimi naravnost okultnimi 

sestavinami« (Medveš, 1989, str. 229). 

Steiner pogled na razvoj kozmosa opisuje skozi različne faze. Medveš (1989, str. 235) opisuje 

razlikovanje med saturnovo, sončevo, lunino in zemljino dobo ter tiste, ki se bodo v 

prihodnosti še razvile – jupitrovo, venerino in vulkanovo dobo. V teh obdobjih se preko 

različnih podob uteleša kozmična duhovnost. To so fizično telo, eterično telo, astralno telo in 

zavestni jaz. Posameznik v svojem razvoju prehaja skozi faze razvoja kozmosa. Vsaka faza 

razvoja traja približno sedem let. Spremlja jo pojav in razvoj določene oblike duhovnega 

življenja oziroma razvoj določene psihične aktivnosti. 
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Otroška vera in spoštovanje ter religiozna čustva morajo po mnenju waldorfskih pedagogov 

prav tako imeti vlogo v razvoju otroka, saj so tudi ta del otrokovih potreb, ugotavlja Serajnik 

idr. (1994). Pravi, da kadar gre za usmerjanje ter povzdigovanje misli, čustev in vizualnih 

podob k dobremu ne gre za versko prepričevanje, ampak prej kot moralno utrjevanje in 

izogibanje neprimernim vplivom. Skozi celotno osnovnošolsko izobraževanje otroke preko 

izbranih zgodb, primernih njihovemu starostnemu obdobju, seznanjajo z mitologijami in 

religijami različnih ljudstev. Večjo pozornost namenjajo krščanstvu, kot osrednji religiji 

našega prostora. To se odraža tudi preko praznovanja krščanskih praznikov, ki jih ne 

praznujejo obredno in povezujejo z veroizpovedjo, saj spoštujejo osebno vero, ki je intimna 

odločitev vsake družine. 

Slovenske waldorfske šole imajo oblikovan lasten učni načrt, ki se tako v predmetniku kot 

tudi v organizaciji pouka razlikuje od učnega načrta javnih šol. Ob upoštevanju življenjskega 

ritma je pouk razdeljen na epohe. »To so tri- ali štiritedenska obdobja v katerih se obravnava 

neko zaokroženo strokovno temo pri posameznih predmetih (npr.: slovenski jezik, 

matematika, zgodovina, biologija, fizika ...). Tema se poučuje vsak dan v jutranji glavni uri. 

Učenje je tako bolj zgoščeno. Učitelj vsak naslednji dan z učenci ponovi snov pretekle glavne 

ure, povzame njeno bistvo, poglobi spoznanja in nato nadaljuje z novo snovjo. V pouk se 

vključujejo dejavnosti za srce, glavo in roke. Snov matematike in maternega jezika se redno 

utrjuje« (Waldorfska šola Savinja, 2016).  

Glavna ura je namenjena glavni učnim predmetom in traja 120 minut z namenom 

poglobljenega razumevanja in boljšega ponotranjenja, je navedeno na spletni strani 

Waldorfske šole Savinja (2016). Prav tako je izpostavljena posebnost predmetnika – učenje 

dveh tujih jezikov, evritmija, igranje na glasbila, ročna dela in lesorestvo. Pri evritmiji gre za 

umetnost gibanja, ki poudarja duševno-duhovni razvoj. Umetniški vidik poučevanja in 

poudarjanje estetike se prepleta skozi celoten kurikulum. »Zgodnje koordinacije med roko in 

vidom namreč označijo smer nevronskim potem in jih oblikujejo v smiselno komunikacijo. 

Najbolj učinkovita tehnika za kultiviranje inteligence stremi k združevanju uma in telesa, ne k 

njunem ločevanju. Ugodje ob delu, razvijanje ročnih spretnosti, volje do dela in zmožnost 

koncentracije so sposobnosti, ki se ob ročnem delu krepijo. Razvija se občutek za lepo in 

harmonično, prav tako mladi usvojijo razumevanje kreativnega procesa. Pridobljeni 

natančnost in spretnost krepita samozavest učencev, ki ob tem dobijo praktično izkušnjo v 

daljšem procesu izdelave končnega izdelka« (prav tam). 
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4.2.2 RAZUMEVANJE OTROKOVEGA RAZVOJA 

Steinerjev nazor, kot je že omenjeno razdeli obdobja razvoja človeka na sedem faz. Vsaka 

faza traja približno sedem let. V vsakem izmed teh obdobij se v povezavi s telesnim in 

psihičnim dozorevanjem razvija tudi duhovnost. Razvoj fizičnega, eteričnega, astralnega 

telesa ter razvoj zavestnega jaza Steiner v svojih antropozofskih delih povezuje s celovitostjo 

kozmosa in človeka kot bitja, katerega del je (Steiner, 1994; Medveš, 1989; Devjak idr., 

2013). 

V fazi razvoja fizičnega telesa se sočasno razvija otrokova sposobnost zaznavanja in 

čustvovanja. Uči se preko zgledov in posnemanja. Poudarjena je pomembnost dražljajev, ki 

jih otrok sprejema preko čutil. Razvija se gibanje, govor in mišljenje. Otrok začne spoznavati 

sebe in graditi spomin. Prevzema odnos do okolja, zato je toliko bolj pomembno, da je okolje 

nadzorovano in vzgojno. Obdobje traja približno do 7. leta starosti oziroma do časa, ko otrok 

dobi trajne zobe (Steiner, 1994). 

Ko otrok stopi v šolo se z zgodbami, skozi besedo, s poudarkom na ustvarjalnosti in 

umetnosti nadaljuje proces prilagajanja okolju in učenja o morali v družbi, hkrati je 

pomembno spoštovanje avtoritete. To obdobje se po Steinerju (1994, str. 27–28) enači z 

razvojem eteričnega telesa in traja do 14. leta oziroma do spolne zrelosti. Obdobje 

zaznamujejo razvijanje čustvovanja in spomina, predvsem z osvajanjem potrebnih znanj in 

spretnosti z učenjem na pamet. Poudarja se poučevanje s celostnim pristopom, ki ob pravem 

času in s primernim načinom podajanja vsebin spodbudi v otroku razvoj širšega spektra 

spretnosti in sposobnosti. Gibanje, doživljanje in konkretno delo ima v zgodnjem 

izobraževalnem procesu prednost pred intelektualnim in abstraktnim razvojem. Upošteva se 

sosledje razvojnih nivojev otroka ter tudi nivo razvoja vsakega posameznega otroka. Medveš 

(1989, str. 236) opozori, da je čustvena navezanost do vzgojitelja vgrajena v učni proces 

metodično, saj je metoda pouka sredstvo vzgajanja. Učenec prevzema način mišljenja, 

vedenja, vrednotenja in verovanja od učitelja, zato mora učitelj verovati v to kar uči. Njegova 

naloga ni posredovanje znanja, ampak zbujanje otrokovega doživetja sebe kot del kozmosa. 

»Izobraževalni proces je razdeljen v metodične stopnje in korake, po katerih vodi učitelj 

učence k znanju. Smisel [...] je v tem, da začnejo učenci slediti učitelju, da sprejmejo od njega 

znanje z ljubeznijo in priznavanjem avtoritete« (Steiner, 1919, v Medveš, 1989, str. 240). 

Medveš (1989, str. 237) ugotavlja, da so didaktični in metodični postopki waldorfske 

pedagogike v veliki meri razviti le za omenjeni obdobji (do 7. oziroma do 14. leta), ko je 
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otroka še moč voditi in usmerjati. Za kasnejša obdobja, ko prednjači razvoj samozavedanja 

volje in svobode, s postopki poučevanja ni več mogoče neposredno vplivati.  

4.2.3 VLOGA UČITELJA 

Za waldorfskega učitelja se lahko izobrazi oseba, ki že ima pridobljeno visoko izobrazbo 

katerekoli smeri ter se dodatno izobražuje in v procesu triletnega waldorfskega izobraževanja 

pridobi potrebne kompetence. Le-te se še dodatno podkrepijo z daljšim vodenim 

usposabljanjem in osebnostnim razvojem.  

»Da bi se razvoj gojenca in zunanji kulturni razvoj ujemala, so vsekakor potrebni takšni 

učitelji, ki se v svojih interesih ne omejujejo le na strokovnost in praktičnost, temveč polno 

vstopajo v širine življenja« (Steiner, 1987, str. 21–22). 

Učitelj v waldorfski šoli praviloma spremlja razred skozi celotno osnovnošolsko 

izobraževanje. Razrednik učence poučuje prvi dve uri pouka, torej glavni uri, kjer se 

praviloma v tri do štiri tedenskih obdobjih izmenjujejo družboslovni in naravoslovni 

predmeti. Ostale predmete poučujejo drugi učitelji. Specifičnost poučevanja na waldorfski 

šoli po posebnih pedagoških pristopih zahteva od učitelja predanost poklicu in kreativni 

pristop. »Sposobnost sledenja psihološkemu razvoju otroka, prepoznavanje in razvijanje 

potencialov ter umetniška originalnost, ki hrani in krepi vedoželjnost otrok, naj bi bile torej 

osnovne lastnosti vsakega učitelja« (Zavod za razvoj waldorfskih vrtcev in šol, 2016). Dodana 

vrednost waldorfskega učitelja je poglobljen odnos med učiteljem in učenci, ki se v vseh letih 

šolanja okrepi. Učitelj se mora tudi stalno izobraževati, imeti širok spekter znanj ter biti 

sposoben prilagoditi svoje poučevanje otrokom na začetku kot tudi ob koncu devetletke. 

Waldorfske pedagoške institucije se samoupravljajo. Pri tem imajo ključno vlogo učitelji, 

poleg primarne naloge zavestnega in kvalitetnega poučevanja. »V skladu z navedenim mora 

vsaka pedagoška institucija poiskati takšen način uravnotežene samouprave posameznih 

organov, ki bodo po eni strani ohranile samostojnost in neodvisnost delovanja pedagoškega 

kolegija in hkrati delovale kot pomoč oziroma podpora temeljnemu cilju in poslanstvu 

waldorfskih pedagoških institucij« (Fištravec in Rakovič, 2011, str. 76). Vloga in odgovornost 

učitelja v waldorfski šoli sta zelo velika. 

4.2.4 SODELOVANJE S STARŠI 

Waldorfska šola si prizadeva za dobro sodelovanje s starši in v šolskem okolju poustvarjati 

družinsko vzdušje.  
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Ob vpisu otrok v šolo starši napišejo otrokov življenjepis ter razloge za vpis z namenom 

boljšega vpogleda šole v družinsko dinamiko. Nato šola starše povabi na razgovor o 

pričakovanjih ob vpisu in skupaj ugotavljajo, kaj je najboljše za otroka. Odpirajo vprašanja 

družinske vzgoje in pedagoških načel, ki jim sledi šola. Organizirana so informativna 

predavanja, na katerih starše seznanijo z waldorfsko pedagogiko in delovanjem šole.  

Po odločitvi staršev za vpis otrok v waldorfsko šolo opravijo s strokovnimi delavci šole 

razgovore ter se seznanijo s celotnim programom in načinom izobraževanja, organizacijo in 

pravnim področjem ter akti waldorfske šole. Sprejem je odvisen tudi od tega, ali obstajajo 

osnovni pogoji, ki omogočajo plodno sodelovanje na področju vzgoje in izobraževanja med 

šolo in starši: 

 sprejemanje osnovnih načel waldorfske pedagogike, 

 sprejemanje vzgojno-izobraževalnega programa in pravil waldorfske šole, 

 pripravljenost staršev na sodelovanje z učitelji šole v vseh vprašanjih, ki se tičejo 

njihovega otroka, ob upoštevanju pedagoških kompetenc učitelja« (Programi zasebnih 

osnovnih šol v Sloveniji: Waldorfska šola, 2016). 

Staršem svetujejo, da otroci pri igri uporabljajo igrače iz naravnih materialov ter naj se 

izogibajo medijem, predvsem televiziji in igranju računalniških igric, ki naj bi otroke po 

nepotrebnem obremenjevale z informacijami in jih prikrajšale za bistvenejše izkušnje. 

Starši otrok, ki obiskujejo waldorfsko šolo, sledijo otrokovemu napredovanju z rednimi obiski 

šole na govorilnih urah, skupnih govorilnih urah, roditeljskih sestankih ter tudi z obiski 

učiteljev na domu. Imajo možnost spoznati delo v razredu in se vanj aktivno vključevati. 

Udeležujejo se skupnih razrednih izletov in se aktivno vključujejo v organizacijo in izvedbo 

mesečnih praznikov, ki so organizirani kot šolske predstave učencev za starše in njih same 

(Waldorfska šola Savinja, 2016). 

Starši imajo možnost vključevanja v šolski pevski zbor, ki ga sestavljajo učitelji in starši. 

Sodelujejo na glasbenih in gledaliških nastopih ter dobrodelnih koncertih. Sodelujejo tudi pri 

pripravi in izvedbi delavnic za božični bazar oziroma božični semenj, ki je glavni šolski letni 

dogodek, namenjen učencem, staršem ter promociji Waldorfske šole. Udeležujejo se 

starševskih večerov, šole za starše ter so člani Sveta staršev in Sveta zavoda (prav tam). 

V waldorfskih pedagoških institucijah so starši bolj vključeni v organizacijsko strukturo šole 

kot to velja za javne šole.  

http://www.waldorf-savinja.si/.../ABC_WALDORFSKE_SOLE_SAVINJA1.pdf
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(Fištravec in Rakovič, 2011, str. 75–76) Waldorfske šole si prizadevajo k uresničevanju 

interesa otrok in staršev, k povezovanju in podpori med učitelji in starši z namenom razvoja 

skupnega duha pri prizadevanjih šole. Njihovo sodelovanje je zelo raznoliko in je odvisno od 

organiziranosti posamezne waldorfske šole. Šole starše povabijo k sodelovanju in starši, ki 

imajo interes, veliko prispevajo k izboljšanju waldorfskih šol. Šole si želijo postati stičišče 

družinskega, lokalnega in šolskega okolja. 

4.2.5.  POSLANSTVO 

Poslanstvo waldorfskih šol lahko povežemo z alternativnostjo pedagoškega pristopa kot tudi z 

antropozofskim nazorom, ki mu šola sledi. Slednji se kaže v Steinerjevih idejah poudarjanja 

prednosti duhovnega razvoja pred intelektualnim razvojem, v navezavi z razvojnimi obdobji 

skozi katera človek prehaja. Kot navaja Zavod za razvoj waldorfskih šol in vrtcev (2016), si je 

Steiner z waldorfsko pedagogiko prizadeval postaviti temelje drugačnemu načinu delovanja 

družbe, zato je vzgojo in izobraževanje prepletel in povezoval tudi z drugimi področji, kot so: 

kmetijstvo, tehnika, arhitektura, umetnost, filozofija, religija. Poslanstvo waldorfskih šol se 

kaže v pedagoškem pristopu, ki izpostavlja umetniški vidik poučevanja, poudarjanje estetike 

ter poleg splošnoizobraževalnih vsebin spodbuja razvijanje praktičnih znanj, ki jih učenci 

urijo in nadgrajujejo ves čas osnovnošolskega izobraževanja.  

Spoznanja duhovne znanosti, ki jo je razvijal R. Steiner, v mnogih pogledih še danes nimajo 

znanstvene veljave, a njegova pedagogika se je uveljavila v praksi in nadaljuje poslanstvo 

oblikovanja človeka kot pripadnika duhovnega sveta. 

4.3 OSNOVNA ŠOLA MONTESSORI 

V Sloveniji delujeta dve zasebni osnovni 

šoli, ki sledita posebnim pedagoškim 

načelom pedagogike montessori. Prva, ki 

je bila ustanovljena, je zasebna osnovna 

šola Montessori, enota Montessori 

inštituta. Pouk je začela izvajati v 

šolskem letu 2010/2011. Izvaja javno 

veljavni program po posebnih 

pedagoških načelih. Pouk poteka v 

Šentvidu, v Ljubljani. Slika 3: Osnovna šola Montessori 
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V šolskem letu 2015/2016 je začela s 

svojim delovanjem tudi Osnovna 

šola Antona Martina Slomška, ki 

prav tako izvaja javno veljavni 

program osnovne šole po posebnih 

pedagoških načelih pedagogike 

montessori. Deluje kot organizacijska 

enota Zavoda Antona Martina 

Slomška, v Mariboru. 

4.3.1 OSNOVE PEDAGOŠKEGA KONCEPTA 

Pedagoški koncept montessori je razvila Maria Montessori, zdravnica, znanstvenica in 

pedagoginja, ki je živela in delovala na prelomu 19. in 20. stoletja, v Italiji. Njena predavanja 

in znanstvena dela so že v času njenega življenja dosegla svetovno raven.  

Svoje pedagoško delo je Maria Montessori začela v psihiatrični bolnišnici z otroci s 

posebnimi potrebami, navaja Montessori (2011, str. 21). V nadaljevanju pojasni, da so to bili 

predvsem otroci, ki se niso mogli integrirati v družinsko ali šolsko okolje, zato so jih izločili 

iz družbe in zaprli v ustanove. Ugotovila je, da potrebujejo večjo pozornost in skrb ter da se 

ob svobodni izbiri in spodbudnem okolju, primernem njihovi razvojni stopnji, lahko razvijejo 

v plemenite, odgovorne in samostojne osebe. Iz tega vidika jo lahko označimo kot začetnico 

inkluzije. 

Njena filozofija (prav tam) postavlja v ospredje edinstvenost otroka ter poudarja pogoj 

svobode in prilagoditev v okolju za samostojno razvijanje otrokovih sposobnosti, znanj in 

potencialov. Izhaja iz otrokovega razvoja in razvojnih potreb obdobij, v katerih se otrok 

nahaja. Potrjuje jo naravna želja otrok po delovanju in samostojnosti.  

Nekaj let kasneje, navaja Montessori (2011, str. 23), je ustanovila Hišo otrok v revni rimski 

četrti in poučevala otroke tamkajšnjih delavcev. Nadgrajevala je svoja znanstvena spoznanja z 

opazovanjem potreb otrok in njihovega delovanja. Svobodna izbira učnih pripomočkov, 

ponavljanje aktivnosti, dokler je niso osvojili, globoka koncentracija, potreba po disciplini, 

smisel za red in nenasilna komunikacija so le nekatere izmed metod, ki so zbudile zanimanje 

javnosti. Razvila je pedagoško metodo, ki je v središče postavila otroka in ga celostno 

Slika 4: Osnovna šola Antona Martina Slomška 
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obravnavala. Opazovala je spontano učenje otrok, njihovo vedoželjnost in samostojnost, 

njihovo potrebo po gibanju ter po redu. Spoznanja je analizirala, jih preizkušala ter 

nadgrajevala. 

Celostna pedagogika Marie Montessori obravnava otroka s stališč treh povezanih dimenzij – 

otrok kot individum treh dimenzij telesa, duha in duše ter otrok kot del treh enakovrednih 

vplivov na njegov razvoj: lastne aktivnosti, (pripravljenega) okolja ter odrasle osebe 

(Montessori, 2011). Avtorica (prav tam) pravi, da telesnost omogoča človeku preživetje, 

duševnost omogoča razvoj. Sam smisel mu daje zavedanje o sebi. Otrok pride na svet kot 

bitje telesa, duše in duha ter se poveže z okoljem (kozmosom) in odraslim, ki je odgovoren za 

dobro in spodbudno pripravljeno okolje. 

S pedagogiko Marie Montessori se prepleta vzgoja za mir. Kot je navedeno v Programih 

zasebnih osnovnih šol v Sloveniji: Montessori inštitut (2016, str. 19) je utemeljiteljica 

pedagogike montessori verjela, da lahko z vzgojo in izobraževanjem otrok spremenimo 

družbo in svet, v katerem živimo. Začeti moramo dovolj zgodaj ter otroke učiti miru in 

spoštovanja. S tem lahko vplivamo na složnost med ljudmi in preprečimo vojne. Vlogo otrok 

povezuje z upanjem v evoluciji človeka. Maria Montessori je predpostavljala, da je otrok, ki 

se razvija, v različnih obdobjih različno občutljiv na učenje in dojemanje sveta. Ugotovila je, 

da so občutljiva obdobja, kot je poimenovala faze v razvoju, časovno omejena ter da se 

kasneje dojemljivost za učenje določenih sposobnosti in spretnosti ne pojavi več v enaki 

intenziteti. Prav tako je predpostavljala, da se otrok razlikuje od odraslega, a njegov posebni 

um, ki ga je označila kot »srkajoči um, nezavedno posnema kulturo kraja in časa, v katerem se 

je rodil« (Urh in Šteblaj, 2015, str. 3–5). Ob svojem delu je Maria Montessori razvila veliko 

didaktičnih pripomočkov, imenovanih materiali ter učnih pristopov, s katerimi otrok ob lastni 

aktivnosti uravnava energijo, hkrati ima možnost prepoznavati svoje napake in jih tudi 

popraviti (prav tam). 

Na uspešen razvoj otroka vpliva okolje, iz katerega podzavestno črpa vtise ter jih ponotranja. 

Pomembno je tudi dejstvo, da se otrokovo učenje razlikuje od učenja odraslega, kar lahko 

opazimo že v zgodnji fazi otrokovega razvoja pri učenju jezika. Devjak idr. (2013) povzemajo 

dognanja Marie Montessori o lahkotnosti učenja jezika eno- do triletnikov v primerjavi z 

odraslimi. »To dosežejo preprosto z življenjem in srkanjem vtisov iz obdajajočega kulturnega 

okolja« (Devjak idr., 2013, str. 70). 
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Pedagoški pristop spodbuja naravno vedoželjnost otrok v premišljeno pripravljenem okolju. 

Otroci s pomočjo razvojnih pripomočkov, materialov, pridobivajo znanje ter razvijajo 

koordinacijo, samostojnost, zbranost, samokontrolo in občutek za red. V ospredju je 

individualni pristop, a hkrati sta cenjena občutljivost za skupino in spoštovanje potreb 

drugega (Montessori inštitut, 2016). 

Posebnost pristopa se kaže tudi v združevanju učencev različnih starosti, kar dodatno vpliva 

na pestrost razredne dinamike. Istočasno se izvaja več aktivnosti, individualno ali v manjših 

skupinah. Učencem preko opazovanja dela drugih omogoča obnavljanje znanj oziroma 

predstavlja motivacijo za nadaljnja raziskovanja (prav tam). 

V šoli montessori sledijo splošnim ciljem vzgoje in izobraževanja, ki veljajo v javni šoli in so 

opredeljeni v 2. členu ZOsn (2006). Tem dodajo cilje, skladne s pedagoškim konceptom 

montessori. Otroka spodbujajo k: 

 »krepitvi samozavesti in samopodobe, 

 vedno daljši sposobnosti koncentracije, 

 urjenju v spretnosti (samo)organizacije, 

 dobremu načrtovanju in uporabi časa, 

 samostojnemu izbiranju nalog in vsebin, ki so mu v izziv, 

 lastnemu reševanju problemov, 

 vaji v samokontroli (fizični in verbalni), 

 pozitivni interakciji z vrstniki in učenju timskega dela, 

 prevzemanju odgovornosti, 

 upoštevanju usmeritev, napotkov in navodil s strani odraslih, 

 spoštljivemu odnosu do okolja, 

 oblikovanju pozitivnega odnosa do domovine« (Programi zasebnih osnovnih šol v 

Sloveniji: Montessori inštitut, 2016, str. 7). 

Ker njihov program temelji na krščanstvu, dodajajo še dva cilja: 

 »seznaniti učence s krščansko vero, njeno tradicijo in njenimi vrednotami ter jih 

naučiti spoštovati drugače misleče; 

 vključiti razsežnost slovenske in evropske verske in kulturne tradicije v zavest lastne 

identitete« (prav tam). 
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4.3.2 RAZUMEVANJE OTROKOVEGA RAZVOJA 

Maria Montessori je opazovala različne razvojne značilnosti otrok. Svoja odkritja je strnila v 

štiri razvojna obdobja. Za vsako razvojno obdobje je značilen pojav napredka točno določenih 

sposobnosti in spretnosti, ki se po preteku tega obdobja ne stopnjuje več tako intenzivno. 

Občutljiva obdobja zaznamujejo veselje, zanimanje in željo do učenja. Na vedoželjnosti in 

zanimanju za raziskovanje in učenje spretnosti, skladnih s potrebami razvojnega obdobja, v 

katerem se otrok nahaja, je utemeljena tudi svoboda. Ta se kaže v izbiri tem, dejavnosti in 

materialov, po katerih otroci posegajo.  

Razvojna obdobja otroka (Programi zasebnih osnovnih šol v Sloveniji: Montessori inštitut, 

2016, str. 13): 

1. »razvojna stopnja od 0 do 6 let: zgodnje otroštvo; 

2. razvojna stopnja od 6 do 12 let: otroštvo; 

3.  razvojna stopnja od 12 do 18 let: adolescenca; 

4. razvojna stopnja od 18 do 24 let: zrelost.« 

V prvi razvojni fazi Maria Montessori omeni, da gre za kreativnega otroka. Gre za njegovo 

izgradnjo duše, za razvoj osebnosti, za oblikovanje predstave o stvarnem svetu. Vzgoja je 

zaupana družini in vrtcem. Prednjačijo razvoj motorike, osvajanje jezika in reda (prav tam). 

Drugo razvojno obdobje otroka se povezuje z raziskovanjem in iskanjem lastnega sveta. 

Otrokova težnja po odkrivanju okolja, po spoznavanju drugačnih načinov delovanja in 

mnogoterih perspektiv spodbuja tudi nastanek njegovega moralnega čuta. Ta se praktično 

izraža v socialnem okolju, kjer izoblikuje svoje vedenje in se uri v socialni interakciji, 

duhovno se izraža kot prebujanje zavesti posameznika in prehajanje na abstraktni nivo 

mišljenja, dojemanja (prav tam). 

Obdobje otroštva Maria Montessori označi kot intelektualno obdobje, navaja Kordeš Demšar 

(2015, str. 8–10). V njem prednjači naravna vedoželjnost, ki jo je potrebno negovati. 

Spodbujanje otrokovega raziskovanja pripomore k razvoju možganov, ki so v tem obdobju 

zmožni iskanja vzrokov in posledic. Poleg sklepanja, otrok v tem obdobju razvija abstraktno 

mišljenje s pomočjo domišljije.  

Tretjo stopnjo razvoja zaznamuje adolescenca. Na telesni ravni se kaže kot dozorevanje, 

osebnostno se razvijata čut za pravičnost in dostojanstvo. V Programih zasebnih osnovnih šol 
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v Sloveniji: Montessori inštitut (2016, str. 14) je to obdobje opisano kot »leta velikega 

fizičnega in socialnega razvoja, leta kritičnega mišljenja in prevrednotenja, kot obdobje 

samozavedanja in samoocenjevanja. Gre za prehod med otroštvom in odraslostjo, ko se 

razvija samostojnost, fizična, miselna in spolna zrelost. To je čas iskanja odgovorov na 

moralna in življenjska vprašanja in utrjevanje misli.« 

V četrtem obdobju se mladostnik dokončno oblikuje v zrelo odraslo osebo, ki spoštuje 

moralne norme, prevzema odgovornost za svoja dejanja, samostojno deluje in zna uravnavati 

svoja čustva. Pozna pričakovanja in potrebe družbe, v kateri živi, hkrati zna zadovoljiti svoje 

potrebe za življenje. »V obdobju med 18. in 24. letom, ki je zadnja raven razvoja po Marii 

Montessori, ponovno bolj razvijajo intelektualni del v povezavi s socialno občutljivostjo in 

emocionalno stabilnostjo« (Kordeš Demšar, 2015, str. 10). 

Na spletnih straneh Montessori inštituta (2016) je izpostavljeno, da so na šoli montessori v 

razredih učenci raznolikih starosti, zato je pestrost doživljanja, razumevanja, znanja in 

izkušenj velika. Poseben poudarek namenijo vrstniški skupnosti, ki je cenjena in spoštovana. 

Otroci na srečanjih skupnosti spregovorijo o temah, ki jih izberejo sami. »Učitelj jim prepusti 

odločanje, četudi tu in tam v svojem navdušenju sklenejo kaj, kar ne bo delovalo, a kmalu 

ugotovijo, da je potrebno najti nov dogovor. Skupnost ustvarja tudi to, da otroci nimajo svojih 

učnih pripomočkov. Vsi uporabljajo to, kar je v šoli in se učijo za to skrbeti. Vsak učenec 

prevzame odgovornost za določen del okolja ali dogodkov: vodenje srečanj skupnosti, 

pometanje učilnice, zalivanje rož, skrb za mize, čiščenje umivalnikov, stranišča ... za vsako 

opravilo pride na vrsto sleherni. Razred je podoben laboratoriju ali knjižnici, kjer vsak sledi 

svojemu delovnemu načrtu v svojem ritmu« (prav tam). 

4.3.3 VLOGA UČITELJA 

Kot navaja Program zasebnih osnovnih šol v Sloveniji: Montessori inštitut (2016) ima učitelj 

v montessori šoli končano visoko izobrazbo in izobrazbo za poučevanje po načelih 

pedagogike montessori. V zadnjem triletju, ki obsega specifična znanja za poučevanje 

predmetov, je obvezno, da sodeluje s strokovnjakom predmetnega področja, ki ga poučuje, če 

to ni sam. V prvih dveh triletjih je izpolnjevanje te zahteve priporočljivo.  

O vlogi učitelja je Maria Montessori zapisala: »Naš učitelj je pasiven, začasno ukinja svoje 

delovanje in avtoriteto, da ne bi oviral otroka in mu preprečeval, da deluje. Tak učitelj je 
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vesel, ko vidi, da otrok sam dela stvari, da napreduje. Za njegov napredek si ne jemlje zaslug« 

(Montessori, 2009, str. 110). 

Učitelj v montessori šoli daje poseben poudarek načrtovanju aktivnosti v naprej pripravljenem 

okolju. Izbira materiale, ki so naravni. Njihova vsestranska uporaba otroku omogoča 

multisenzorno učenje. Naloge so zasnovane tako, da otrok postopoma poglablja znanje in uri 

spretnosti, od lažje k zahtevnejšim nalogam, od konkretnih k abstraktnejšim. Otroka usmeri v 

aktivnost in ga spodbuja k iskanju novih načinov uporabe. Otroku postavlja izzive, spremlja 

njegov napredek in vodi do spoznanj o pravilnih in nepravilnih odločitvah, kar posledično v 

otroku spodbudi samostojnost in moralni razvoj. Upošteva načela celovitosti, skrbi za 

uravnoteženost in skladnost otrokovega sveta. 

V delu Srkajoči um (2011, str. 288) Maria Montessori opisuje tri vidike učiteljevega dela. V 

prvem vidiku izpostavi urejenost okolja in lik urejenega učitelja. Učitelj je upravitelj in varuh 

okolja, v katerem posebno mesto zaseda red in čistoča. Vzgaja v redoljubju, vzornosti, 

privlačnosti. Tako okolje kot tudi njegova osebnost stremijo k popolnosti, urejenosti in lepoti. 

Poleg skrbi za privlačen zunanji videz je učitelj umirjen, dostojanstven in spoštljiv.  

Drugi vidik (prav tam, str. 289) učiteljevega dela izpostavlja njegovo vedenje. Kljub vodilu 

dopuščanja otrokove samostojnosti pri delu in izbiri dejavnosti, je naloga učitelja motiviranje 

in usmerjanje aktivnosti v premagovanje težav. Učitelj želi otroka pritegniti k delu ter mu 

zbuditi zanimanje, da doseže koncentracijo in se poglobi v aktivnost. Ko to doseže, se učitelj 

umakne in v ozadju le tiho in neopazno opazuje njegov napredek. V času otrokove 

koncentracije ga ne spodbuja, ne hvali in graja ter ga več ne usmerja, dokler otrok ne izčrpa 

svoje raziskovalne težnje in z vedenjem opozori, da znova potrebuje usmeritev.  

Montessori (2011, str. 292) prav tako opisuje učiteljeva avtoriteto kot prikrito, neopazno, tiho. 

Učitelj otrokom pripravlja in prilagaja okolje. Ne izpostavlja se kot vseznalec, ampak dopušča 

otrokom, da posežejo po znanju, ki ga želijo osvojiti. Njegova naloga je, da učenca usmeri in 

mu postopno, v skladu z razvojem vsakega posameznika in njegovih že osvojenih znanj 

pokaže, kje je nova stopnica v njegovem napredovanju. Hkrati je pravičen in dostojanstven in 

se zaveda, da so njegova osebnost in dejanja zgled otrokom, ki jih poučuje.  

Tretji vidik (prav tam, str. 291) nakazuje na postopnost uvajanja aktivnosti v učni proces. 

Vsako obdobje otrokovega razvoja ima svoje značilnosti in prioritetne učne naloge. 

Preskakovanje ali prehitevanje učnih procesov otroku lahko škoduje ali ga ovira pri 
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nadaljnjem učenju. Maria Montessori priporoča sledenje naravnim zakonom. Veliko 

dejavnosti, ki izvirajo iz vsakodnevnega življenja, so podlaga uvajanju novih aktivnosti, 

uporabi novih materialov, poglabljanju in urjenju moči koncentracije.  

»Nadaljnje vloge učitelja so različne: je tisti, ki predstavlja nove izzive, spoštljiv mentor, 

razgledan usmerjevalec, včasih tudi supervizor [...]. Učitelj mora poznati cilje – kdaj je treba 

določena znanja usvojiti – in raznolike poti do teh ciljev. Pogosto ravno toliko časa nameni 

reševanju nesoglasij, težavam v prijateljstvu ali ima vlogo mediatorja v konfliktih« (Kordeš 

Demšar, 2015, str. 10). 

4.3.4.  SODELOVANJE S STARŠI 

Metode Marie Montessori so osnovane na samostojnem, individualnem delu. Otroci tudi sami 

najbolje vedo, kako naj se učijo. Imeti morajo svobodo odločanja in neodvisnosti. Vloga 

odraslih je v spodbujanju k neodvisnosti, v pripravi okolja in neopaznem nadzoru. Prav tako 

je pomembno delo v skupini, saj v vrstniški skupnosti prihaja do prenosa znanj in izkušenj. 

Starši, ki želijo svoje otroke vpisati v šolo montessori, se morajo seznaniti z osnovnimi načeli 

pedagogike montessori, z vzgojno-izobraževalnim programom in pravili šole. Pripravljeni 

morajo biti na sodelovanje ter biti odprti za šolo, ki prevzema krščanske vrednote. »Ob vpisu 

starši in šola podpišejo dogovor o medsebojnih obveznostih in sodelovanju« (Programi 

zasebnih osnovnih šol v Sloveniji: Montessori inštitut, 2016, str. 24). Prav tam je v poglavju o 

sodelovanju s starši prav tako tudi navedeno, da je uspešnost pedagogike montessori 

povezana z domačo vzgojo ter pripravljenostjo staršev na sodelovanje z učitelji. »Od staršev 

se pričakuje, da temeljito spoznajo pedagogiko montessori, in sicer z branjem ustrezne 

literature, z obiskovanjem predavanj in z udeležbo pri drugih izobraževalnih možnostih« 

(prav tam, str. 23). Navajajo tudi, da je »pedagoški koncept lahko smiselno uresničen samo, 

če starši pedagogiko montessori v določeni meri prakticirajo in sooblikujejo tudi doma« (prav 

tam, str. 24). 

Vloga staršev pri spremljanju razvojnih in učnih procesov njihovih otrok je pomembna tudi v 

domačem okolju, je zapisano prav tam (str. 23–24). Dodajajo, da šola organizira individualna 

srečanja med učitelji in starši, ki so namenjena svetovanju in spodbudam, razumevanju 

specifičnih razvojnih težav. Starši imajo možnost izmenjati svoje izkušnje na obveznih 

večerih za starše, prav tako imajo možnost prisostvovati pri pouku, opazovati delo svojih 
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otrok ter spremljati učni proces v okviru hospitacij. Na njihovo željo lahko sodelujejo v 

samem učnem procesu, pri izpeljavi projektov ter izdelovanju materialov. 

M. Montessori v svojem delu o poslanstvu staršev zapiše: »Njihova naloga je otroka ščititi in 

zanj skrbeti v najglobljem pomenu besede. Imajo sveto poslanstvo, ki je daleč nad interesi in 

predstavami zunanjega življenja. Starši so otrokovi nadnaravni varuhi. Lahko bi jih primerjali 

z angeli varuhi iz teologije, ki so neposredno in edino odvisni od nebes in imajo moč, ki je 

nad katerokoli človeško avtoriteto« (Montessori, 2009, str. 204). 

Vzgoja, ki jo izvajajo starši, družinsko ter kasneje tudi šolsko okolje imajo na razvoj otroka 

velik vpliv. Kot pravi Montessori (2009, str. 34–35), se otrok trudi vsrkati okolje in s pomočjo 

teh naporov izoblikuje svojo osebnost. Brusi svoj instrument in se samoizgrajuje, nadzoruje 

svojo ustvarjalno energijo ter se samoizoblikuje v samostojno človekovo osebnost. 

4.3.5.  POSLANSTVO  

Poslanstvo montessori šol se kaže v drugačnosti pedagoškega pristopa in vzgoji s krščanskimi 

vrednotami, ki so vpletene v kurikul. 

Montessori pedagogika želi s pristopom k vzgoji in izobraževanju oblikovati svobodnega 

posameznika, ki z lastno aktivnostjo, odgovornostjo, spoštovanjem do okolja in sebe ter z 

notranjim nadzorom vpliva na lastno življenje ter svet. Vrednotni sistem črpa iz lokalnega 

okolja. Hkrati poudarja in udejanja univerzalne vrednote miru, svobode, medgeneracijskega 

sodelovanja, posebno mesto namenijo redoljubnosti. 

Med vzgojnimi cilji in načeli v Programih zasebnih osnovnih šol v Sloveniji: Montessori 

inštitut (2016) navajajo svobodo in meje, moralno vzgojo, religiozni razvoj, kozmični vidik 

ter vzgojo za mir, osnovano na spoznanjih utemeljiteljice montessori pedagogike. Z vzgojnim 

vplivom poskušajo otrokom omogočiti temelje za dostojanstveno življenje.  

Zasebni šoli, ki delujeta po principih pedagogike montessori, v svoj vzgojni pristop vpletata 

razvijanje verskih zmožnosti, saj menita, da je duhovni razvoj prav tako temeljna potreba 

otroka. V ospredju so krščanska vzgoja in njene vrednote, saj so najbolj prisotne v okolju, v 

katerem živimo. Prav tam opisujejo, da učenci z religiozno vzgojo krepijo odnos do Boga, 

hkrati krepijo temelje za moralno vzgojo. Pedagoški pristop montessori je univerzalen ter ni 

vezani na določeno religijo, a hkrati celostna vzgoja zaobjema tudi duhovni razvoj človeka. 

Preplet pedagoških in teoloških spoznanj je v slovenski šoli montessori oblikovan kot vzgojni 



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta  Danjela Križan; diplomsko delo 

 

- 46 - 
 

pristop, imenovan Kateheza Dobrega Pastirja, ki »prispeva tudi k razvoju zrele osebnosti s 

tem, da vključuje duhovno poglabljanje in vzgojo za skupnost« (Montessori inštitut, 2016). 

Kozmični vidik je del celostne vzgoje. »Cilj kozmične vzgoje je, da otrok postane odgovoren 

svetovljan, ki se zaveda svojega mesta in odgovornosti v kozmosu ter svoje moči zastavlja za 

ustvarjanje uspešnega, humanega in življenja vrednega sveta« (Programi zasebnih osnovnih 

šol: Montessori inštitut, 2016, str. 19). Vzgoja za mir se osredotoča na spoštovanje različnih 

kultur, razmislek o temeljnih človekovih potrebah ter razumevanje medsebojnih odnosov 

(prav tam). 

Snovalci učnega načrta šole montessori so zapisali misel o vplivu otrok na spremembe v 

družbi: »Vsaki generaciji otrok je namenjeno, da spremeni človeštvo – njihovo poslanstvo je 

preoblikovati človeštvo na vedno višjo raven zavedanja in občutljivosti za to, kar je dobro za 

vse. A to se ne more nikoli zgoditi, če otroci utelesijo sovraštvo, predsodke in napačni ponos 

starejše generacije« (prav tam, str. 19). Premišljena vzgoja otrok je torej tisti vzvod, ki 

spreminja svet in prihodnost našega življenja na Zemlji.  

 

4.4 KATOLIŠKA OSNOVNA ŠOLA V ZAVODU SV. STANISLAVA  

Osnovna šola Alojzija Šuštarja 

je začela s poukom v šolskem letu 

2008/2009 in izvaja javno 

veljavni program katoliške 

osnovne šole. Deluje kot 

organizacijska enota Zavoda sv. 

Stanislava, v Ljubljani. 

Je nazorsko utemeljena na 

krščanskih vrednotah. Obiskujejo 

jo lahko vsi učenci, dokler 

spoštujejo in sprejemajo program šole in njeno krščansko usmeritev. Zavod sv. Stanislava 

združuje vrtec, osnovno šolo, gimnazijo, glasbeno šolo, dijaški in študentski dom ter razstavni 

prostor, imenovan Slovenski dom (Perger, 2015). 

Program omenjene katoliške osnovne šole se bistveno ne razlikuje od programa slovenskih 

javnih šol. Njihova posebnost se kaže v vzgojnem konceptu, ki je utemeljen na krščanstvu. V 

Slika 5: Osnovna šola Alojzija Šuštarja, Ljubljana - Šentvid 
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razširjenem programu šole svojim učencem ponuja še verouk (katehezo), pevski zbor ter 

glasbeno šolo. Organizacija pouka se razlikuje v razporeditvi števila ur predmetov, ki jih 

poučujejo. Pouk v nižjih razredih traja pol ure dlje, otrokom je s tem omogočeno več gibanja, 

petja, plesa in ročnih del. So tudi začetniki z uvedbo angleščine v prvem razredu; poučujejo jo 

od začetka delovanja. Posebnost se kaže tudi v tretjem triletju izobraževanja, ko imajo učenci 

možnost izbire latinščine kot drugi tuji jezik. Del obveznega programa sta tudi predmeta 

računalništvo, kjer učenci spoznavajo uporabnost sodobne informacijske tehnologije ter 

praktikum s praktičnimi vsebinami s področja gospodinjstva in tehnike.  

4.4.1 OSNOVE PEDAGOŠKEGA KONCEPTA 

Posebnost pedagoškega koncepta osnovne šole Alojzija Šuštarja je povezanost z vzgojo v 

krščanskih vrednotah in konfesionalna dejavnost, ki jo izvajajo na šoli. Globokar (2010) 

ugotavlja, da se verski oziroma konfesionalni pouk v slovenskem šolskem prostoru udejanja 

kot sestavni del predmetnika le v zasebnih katoliških šolah. Je interdisciplinaren in poglablja 

verski pogled na življenje, prav tako krepi in dopolnjuje vzgojno dejavnost šole.  

»Dosledno je potrebno razlikovati med verskim poukom kot šolskim predmetom, ki 

obravnava pojav religije in njenega pomena za oblikovanje osebne in družbene identitete, in 

veroukom (oziroma katehezo), ki je namenjen uvajanju posameznika, da bi določeno vero 

notranje sprejel in se vključil v določeno versko skupnost. Verouk ostaja v domeni verskih 

skupnosti. Katoliška Cerkev bo verouk izvajala v okviru župnij tudi po ureditvi verskega 

pouka v šoli« (Globokar, 2010, str. 173). 

V katoliški osnovni šoli je verski pouk po besedah Globokarja (2010, str. 9) del obveznega 

programa šole. Izvajajo ga razredni učitelji oziroma učiteljice, učni načrt zanj so sestavili 

osnovnošolski učitelji in strokovnjaki s Teološke fakultete. Pri predmetu spoznavanje vere, s 

katerim se učenci srečujejo v prvih dveh triletjih, se otroci spoznavajo s pojavnostjo oblik 

verovanja in vsebinami krščanske vere na šolski način. V zadnjem triletju pri predmetu vera 

in kultura objektivno in kritično povezujejo verske vsebine s širšim kontekstom svojega in 

družbenega življenja. Za pouk obeh predmetov je predvidena ena učna ura tedensko.  

V povezavi s pedagogiko katoliške šole sem zasledila omembo ignacijanske pedagogike. 

Devjak idr. (2012, str. 22) ugotavljajo, da je ime prejela po sv. Ignaciju, ki je živel v 16. 

stoletju. Bil je iz reda jezuitov, ki so znani kot profesorji in kot ljudje, ki vodijo šole. Čeprav 

so Ignacij Lojolski in jezuiti v času protireformacije prepovedali osnovne šole, so od 
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protestantov prevzeli latinske šole in jih nadgradili. V njih so se šolali izbranci, saj so se bali 

izobraženosti ljudstva. Ignacijanska pedagogika se danes uveljavlja v povezavi z vzgojo in 

izobraževanjem, ki ga pretežno izvajajo duhovniki iz reda jezuitov, moških redovnikov 

rimokatoliške cerkve. Ignacijanska pedagogika je omenjena tudi v Programu devetletne 

katoliške osnovne šole Zavoda sv. Stanislava. Bolj konkretnih metodoloških pristopov in 

načinov delovanja ignacijanske pedagogike žal nisem zasledila, a iz navedenih virov lahko 

sklepam, da se jo poslužujejo duhovni pedagogi, ki delujejo pod okriljem Zavoda sv. 

Stanislava.

Kroflič (1997, str. 145–146) omenja, da je v preteklosti v našem kulturnem okolju 

prevladoval krščanski tip patriarhalne vzgoje in izpostavi izhodiščne ideje. Te naj bi zajemale 

krščansko pojmovanje morale in predpostavljenih vrednot, značilno delitev očetovske in 

materinske vloge pri vzgoji, dojemanje otroka kot grešno, nedoraslo, nepopolno bitje ter 

izbiro vzgojnih sredstev, ki omogočajo ohranjanje očetovske, apostolske avtoritete, torej 

avtoritete, ki izvira iz moči pozicije avtoritete in poseduje eno najvišjih moralnih vrednot. 

Opozori tudi, da krščanstvo ni nikoli razvilo enotno vzgojno doktrino, da je patriarhalni 

koncept vzgoje mnogokrat utemeljen tudi s »kantovskim« konceptom nujnosti discipliniranja 

otrokove divje narave ter da na tesno prepletenost načel patriarhalne moralne vzgoje in 

krščanstva kažejo pedagoški spisi, ki so se v našem prostoru pojavljali konec 19. in začetek 

20. stoletja. Današnja katoliška vzgoja se ne opira na vzgojne prijeme tistega časa, temveč si 

prizadeva vzgojiti človeka, ki bo »prepoznal svoje talente in darove, odkril svoje osebno 

poslanstvo in vložil svoj trud in napore v to, da kar najbolje razvije svojo lastno osebnost, da 

bi živel polno življenje in s tem prispeval k skupnemu dobremu v družbi« (Globokar, 2013, 

str. 7). 

Zasebna osnovna šola s konfesionalno dejavnostjo v ospredje postavlja katoliške vrednote in 

si prizadeva ustvarjati pogoje za celovito osebnostno rast posameznika. Izpostavlja naslednja 

vzgojna načela, ki so del zaokrožene celote: 

 »oblikovanje celostne osebnosti, 

 smiselnost in življenjskost znanja, 

 inovativnost in ustvarjalnost, 

 svoboda in odgovornost, 

 pravičnost in poštenost, 

 zaupanje in dialog, 

 empatija in skrb za šibkejše, 

 odprtost za vse, 

 graditev skupnosti ter 

 plemenitost in odličnost« (Programi 

zasebnih osnovnih šol: osnovna 

šola Alojzija Šuštarja, 2016).
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»Posebni cilji katoliške osnovne šole Alojzija Šuštarja v okviru vzgojnega koncepta, ki je 

utemeljen na krščanstvu, so: 

 vzgojiti poštenega, strpnega, odgovornega in solidarnega državljana; 

 predstaviti učencem vrednost verskega življenja; 

 seznaniti učence s krščansko vero, njeno tradicijo, njenimi vrednotami ter jih naučiti 

spoštovati drugače misleče; 

 predstaviti učencem naravo kot Božje stvarstvo, da bi prevzeli odgovornost do 

naravnega okolja; 

 vključiti razsežnosti slovenske in evropske verske in kulturne tradicije v zavest lastne 

identitete« (prav tam). 

Pedagoški koncept, ki se povezuje s krščansko vzgojo, se v metodah, obliki in tehniki dela 

bistveno ne razlikuje od pedagoškega koncepta, ki ga izvajajo javne šole. 

4.4.2 RAZUMEVANJE OTROKOVEGA RAZVOJA 

V katoliško šolo se vpisujejo otroci, katerih starši jim želijo tudi v šolskem okolju omogočiti 

vzgojo v krščanskih vrednotah.  

»Katoliško šolstvo teži k celovitemu oblikovanju osebnosti na razumskem, čustvenem, 

družbenem in telesnem področju. Pri tem ima pomembno vlogo tudi verska dimenzija 

človeškega bitja. Zelo se poudarja nujnost osebnega pristopa do vsakega učenca, saj je po 

krščanskem prepričanju vsak človek ustvarjen po božji podobi, enkraten, neponovljiv. 

Vsakemu učencu naj bi šola omogočila, da bo v polnosti razvil svoje darove. Hkrati je naloga 

šole tudi, da usposobi otroke in mlade za življenje v skupnosti in za odgovornost v družbi« 

(Globokar, 2011, str. 37). 

Posebnosti pri razumevanju otrokovega razvoja na katoliški šoli v literaturi ni moč zaslediti. 

Prevzema splošno uveljavljena spoznanja razvojne in pedagoške psihologije ter razume in 

spodbuja otrokov razvoj na enak način kot ga obravnavajo v javnih šolah. 

4.4.3 VLOGA UČITELJA  

Učitelj v zasebni katoliški osnovni šoli je pedagoški delavec z veljavno pedagoško izobrazbo. 

Njihova verska opredelitev je osebne narave, a vendarle je pričakovati, da na šoli poučujejo 

učitelji, ki sprejemajo katoliško usmeritev šole in jo tudi prepletajo s svojim vsakdanjim 
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življenjem. Zanimivo je tudi to, da v nekaterih razredih poučujeta dva učitelja, razrednik in 

sorazrednik. 

»Učitelji, ki bodo poučevali na katoliški devetletki, bodo morali imeti poleg strokovnega 

znanja tudi tenkočutno roko vzgojitelja, podprto z ljubeznijo do človeka, brez česar ni vere v 

Stvarnika vsega in vsakogar« (Človek za druge, 2007). 

Pomemben je zgled in dobro sodelovanje s starši: »Največ, kar učitelj lahko naredi, je da 

vztrajno daje dober zgled in v nemoralističnem slogu uči o zagatah človeškega življenja. 

Njegov odnos do staršev pa mora sloneti na priznanju, upoštevanju in spoštovanju vrednot in 

vzgoje staršev« (prav tam). 

4.4.4 SODELOVANJE S STARŠI 

Oblike sodelovanja s starši učencev, ki obiskujejo Zavod sv. Stanislava, so podobne oblikam 

javnih šol. Šola organizira srečanja za starše, govorilne ure, predavanja in delavnice in jih 

pisno obvešča. Starši sodelujejo na praznovanjih, prireditvah in razstavah, se vključujejo v 

projekte na šoli, sodelujejo v zbiralnih in humanitarnih akcijah, sodelujejo na družinskih 

dnevih ter tudi s prispevki v publikaciji šole (Osnovna šola Alojzija Šuštarja, 2016). 

Mnenje staršev, ki je predstavljeno v letaku (Bogatimo šolstvo, 2016), zagovarja stališče, da 

so zasebne šole v Sloveniji na splošno bolj ustvarjalne, prožnejše pri vpeljavi novosti in same 

iščejo pedagoške izboljšave.  

4.4.5 POSLANSTVO 

Osnovna šola Alojzija Šuštarja se po programski vsebini bistveno ne razlikuje od javnih šol. 

Cilji učnih načrtov za posamezne predmete so primerljivi s tistimi, ki veljajo za javne šole. 

Posebnost programa zasebne šole se kaže v predmetih, ki poglobljeno obravnavajo versko 

vsebino, v ospredje šola postavlja katoliške vrednote, ki jih vpleta v svoj kurikulum. Vzgojni 

koncept temelji na krščanstvu, saj šola svoje poslanstvo povezuje s pravico staršev in učencev 

do vzgoje v krščanskem duhu.  

»Šola ima bogat obšolski program, poleg pouka namenja veliko prostora vzgojnim vsebinam. 

Cilj katoliških šol je vzgoja za celovito osebnostno rast, kamor sodi skrb za uravnotežen 

telesni, čustveni, intelektualni, socialni, moralni in duhovni razvoj. Pri vsestranski rasti otrok 

in mladine ima odločilno vlogo skupnost in dobri medsebojni odnosi« (Globokar, 2014). 
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O vzgoji in pedagoškem poslanstvu katoliške šole v članku Človek za druge (2007) Marjan 

Peneš pojasni, »da je treba mlade naučiti, da bodo znali iskati človeka vrednih rešitev, da 

bodo znali pošteno, iskreno in nesebično delati s talenti in znanjem, ki ga imajo, za blagor 

vseh in vsakogar, ne le sebe. To predstavlja temelj sožitja med ljudmi, življenju daje pravo 

vrednost in globlji smisel. Ignacijanska pedagogika usposablja mladega človeka, da prepozna 

v vseh okoliščinah, v katere nas postavlja življenje, vrsto različnih možnosti odzivanja in 

rešitev, čeprav so navidez še tako zapletene.«  

Poslanstvo zasebne katoliške osnovne šole Alojzija Šuštarja se udejanja v katoliški vzgoji, ki 

je vpeta v šolsko okolje. Prenos katoliških vrednot vpliva na ohranjanje in utrjevanje 

religioznih prepričanj. Šola poudarja celostno rast in učence spodbuja k strpnosti, odličnosti in 

iskanju smisla. 

4.5 OSNOVNA ŠOLA LILA 

Zasebna osnovna šola Lila je 

začela s svojim delovanjem v 

šolskem letu 2013/2014. 

Gostuje v Zavodu za slepo in 

slabovidno mladino Ljubljana. 

Deluje po konceptu pedagoške 

prakse Vzgoja za življenje 

oziroma Education for life.  

Ker šola nima statusa javne 

veljave, morajo njeni učenci ob 

zaključku šolskega leta opravljati potrditvene teste o doseganju minimalnih standardov znanja 

za predpisano leto izobraževanja. S tem overijo svoje znanje in pridobijo potrdilo, da so 

uspešno zaključili šolanje ustrezne stopnje. 

4.5.1 OSNOVE PEDAGOŠKEGA KONCEPTA 

Principi poučevanja, ki jim sledijo ter jih navajajo na spletni strani Osnovna šola Lila (2016), 

izhajajo iz vzhodne filozofije celostnega razvoja človeka. Lila v sanskrtu pomeni igra 

življenja in se idejno povezuje s principom delovanja alternativne šole. Šola sledi pedagoškem 

konceptu education for life, ki mu v slovenščini pravimo vzgoja za življenje. Utemeljitelj 

vzgoje za življenje je Donald Walters, Američan, ki je tudi avtor enako imenovanega 

Slika 6: Osnovna šola Lila 
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knjižnega dela. Prva zasebna šola, ki se opira na njegovo delo, je bila ustanovljena pred več 

kot štiridesetimi leti, kasneje se je organizaciji pridružilo še nekaj novoustanovljenih zasebnih 

šol v Ameriki in Evropi.  

Education for life (EFL) je mednarodna vzgojno-izobraževalna organizacija, navajajo prav 

tam. Načela, ki jim šola sledi, so štiri orodja zrelosti: telesa, čustev, volje in razuma. Prav 

tako je njen namen priprava otrok na življenjske izzive, iskanje smisla in sreče. Vzgoja za 

življenje je pedagoški koncept, ki deli otrokov razvoj na štiri 6-letna obdobja. Vsako izmed 

teh obdobij postavlja v ospredje kompetence, ki se takrat pospešeno razvijajo. Prepletajo se z 

orodji zrelosti, saj težnja po obvladovanju in uravnavanju slehernega izmed njih človeka vodi 

v rast in razvoj. 

Učni program, ki mu zasebna šola Lila sledi, je prilagojen potrebam otrok in je kreiran s 

skupno dinamiko razreda (prav tam). Tako učne ure ne trajajo striktno 45 minut in tudi urnik 

ni zaključena forma. Poleg predmetov, ki so del učnega načrta tudi v državnih šolah, sta na 

zasebni šoli Lila dva posebna predmeta. Pomembna sta za otrokov socialni in duhovni razvoj, 

ob njih otroci rastejo tudi osebnostno. Osebni razvoj je predmet, ki nima začrtanih teoretičnih 

vsebin, temveč izhaja iz konkretnih primerov iz vsakodnevnega življenja otrok. Tematike, ki 

jih odpirajo tudi na pobudo otrok, se povezujejo z literarnimi deli in vodijo skozi odkrit 

pogovor o življenjskih vprašanjih in rasti posameznika. Pri predmetu Razumevanje drugih in 

sodelovanje se učenci učijo spretnosti komunikacije in sobivanja z drugimi ljudmi. Predmet 

se povezuje z etiko in državljansko vzgojo, tudi z zgodovino, geografijo in drugimi predmeti, 

predvsem poglablja razumevanje družboslovnih vsebin, katerih predmet obravnave so odnosi 

med ljudmi. Drugi tuji jezik, ki ga poučujejo od prvega razreda naprej, je španščina.  

Poučevanje na osnovni šoli Lila stremi k empiričnem oziroma izkustvenem izobraževanju. 

»Če naj se izobraževanje loteva življenja bolj stvarno in če naj dejansko pripravi otroke na 

življenjske krize in ugodne prilike, potem mora biti njegova vsebina stalno učenje iz življenja 

samega in ne iz določenega izbora znanja, ki ga ena generacija (v svojih očeh že izobražena) 

prenaša na drugo. Izhajati mora iz življenja in iz stvarnosti same, ne iz skrbno izdelanih teorij 

o življenju in stvarnosti« (Walters, 1990, str. 14). 

Na spletni strani Osnovne šole Lila (2016) je zapisano, da razred, ki ga oblikujejo na zasebni 

šoli Lila, običajno šteje 12 – 14 otrok, v razredu sta prisotna dva učitelja. Tak način dela 

omogoča lažje spremljanje in prilagajanje pouka individualnim potrebam otroka. Prednosti 

manjših razredov se kažejo v mnogih pogledih, tako za učitelje kot tudi za učence.  
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O pedagoškem konceptu vzgoja za življenje, ki mu šola sledi, ni veliko strokovne literature, 

zato sem podatke o delovanju šole črpala iz avtorskega dela utemeljitelja koncepta, podatkov, 

ki jih širši javnosti delijo na spletni strani ter intervjujev slovenskih časnikov z ustanoviteljico 

oziroma ravnateljico šole Lila. 

4.5.2 RAZUMEVANJE OTROKOVEGA RAZVOJA 

V zasebni osnovni šoli postavljajo v ospredje delo z otrokovo energijo. Tu gre za učenje 

usmerjanja v aktivnost in upravljanje z lastno energijo oziroma za upravljanje z orodji 

zrelosti. 

»V otrokovem psihološkem in duhovnem razvoju lahko na primer prepoznamo štiri določena 

razvojna obdobja. V vsakem od njih otrok čisto naravno sprejme odgovornost za razvijanje 

enega od osnovnih orodij zrelosti,« pravi Walters (1990, str. 86), ki dodaja, da se »prvih šest 

let v glavnem razvija zavest o lastnem telesu. Obdobje naslednjih šestih let – približno do 

dvanajstega leta – je najboljše za izpopolnjevanje čustev in njihovo brzdanje. V času od 

dvanajstega do osemnajstega leta najstniška upornost jasno kaže, da se otroku razvija volja. In 

zadnjih šest let, tj. od osemnajstega do štiriindvajsetega, je naravno obdobje za razvoj 

razuma.«  

Razred oblikuje heterogena skupina učencev različnih starosti. Tak način združevanja otrok 

dodatno spodbuja razvoj socialnih veščin. Mlajši in starejši otroci pridobivajo veščine 

medsebojnega spoštovanja, sprejemanja drugačnosti, dajanja in prejemanja pomoči ter 

predvsem sodelovanja. 

Zanimivost šole je izvajanje projektov, kjer se šola poveže z lokalno skupnostjo in 

institucijami v lokalnem okolju, zapiše Vetrovec (2014). Intervju govori tudi o sodelovanju, 

ki otrokom omogoči izkustveno znanje ter pridobivanje novih sposobnosti in spretnosti. Vsak 

otrok oblikuje svoj projekt vključevanja v skupnost oziroma nudenja pomoči v okolici. Ob 

pomoči učiteljev in staršev določi cilje in način izpeljave projekta. Ob tem se krepi volja, 

utrjuje otrokova pozitivna samopodoba, urijo socialne veščine in druge spretnosti, ob vsem 

tem doživlja zadovoljstvo, ker je opravil koristno delo, se medgeneracijsko povezoval in 

pomagal skupnosti. Pridobivajo kompetence samostojnosti pri načrtovanju, organiziranju in 

izpeljavi nalog. Spoznavajo lastne kvalitete in moči. »Tako lahko kasneje lažje prepoznajo 

svoje mesto v družbi in izberejo ali ustvarijo poklic, ki jim je pisan na kožo,« pravi 

ravnateljica Jasna Grabeljšek Skočir, v intervjuju za revijo (prav tam). 
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V intervjuju za omenjeno revijo je spregovorila še o pripravljenosti otrok, ki so deležni 

izobraževanja po principih Vzgoje za življenje, za stvarnostno življenje. Ravnateljica na 

podlagi izkušenj trdi, da so bolje pripravljeni na življenje kot s klasičnim izobraževanjem ter 

omeni njihovo sposobnost soočanja z okoliščinami ter zavedanja, da »imajo svobodo 

odločanja o tem, čemu bodo pripadali. Ali bodo živeli kruti svet napetosti, tekmovanja, stresa 

ali bodo izbrali svet umirjenosti, ustvarjalnosti in sodelovanja. Če si ves čas šolanja lahko 

razvijal svojo kreativnost in druge osebnostne kvalitete, če si imel izkušnjo, da si neko svojo 

idejo lahko prinesel v skupnost in je bila ta vključena v doseganje skupnega cilja, ne bo težav 

tudi v drugih okoljih živeti in delovati po teh načelih. Potem imaš to notranjo varnost, 

zaupanje in sposobnost, da ustvarjaš okoliščine, ki oblikujejo tvoj svet« (prav tam). 

Donald Walters v Vzgoji za življenje pravi, da je cilj odraslosti sposobnost razumevanja in 

vzpostavljanje odnosov z realnostmi drugih ljudi (Walters, 1990, str. 117). 

4.5.3 VLOGA UČITELJA 

Na spletni strani osnovne šole Lila (2016) je o vlogi učitelja zapisano, da je visokošolsko 

izobražen in podučen o principih delovanja pedagoških pristopov vzgoje za življenje. Učitelji 

v osnovni šoli Lila sledijo vseživljenjskem učenju in se stalno dodatno izobražujejo. EFL 

center, s katerim se povezujejo, izvaja zunanjo supervizijo njihovega dela. Na šoli poudarjajo 

pomembnost medsebojnega povezovanja in sodelovanja ter kontinuiranega izpopolnjevanja 

šolskega programa.  

Poudarjen je individualističen pristop k posameznemu otroku in nudenje pomoči, da ob 

celostnem pristopu raste in se razvija, opisuje spletna stran šole (Osnovna šola Lila, 2016). 

Pojasnjeno je tudi, da učitelj spremlja energijo vsakega posameznega otroka in razreda kot 

celote. S poučevanjem oziroma posredovanjem snovi učitelj prične šele takrat, ko vsi učenci 

dosegajo nivo zbranosti in je njihova energija usmerjena v pripravljenost za učenje. Učitelj 

prilagaja učni proces in učne enote gradi v štirih fazah: 

 dvig navdušenja (motivacija); 

 usmerjanje energije navdušenja, pozornosti; 

 izkustvena predstavitev snovi; 

 deljenje izkušnje, znanja, čustev, prizemljitev znanja (prav tam). 

Princip se imenuje učenje v toku (ang. Flowlearning) in ga je razvil Joseph Cornell pri svojem 

delu z otroki in odraslimi (prav tam). »Temelji na predpostavki, da je za učenje potrebna 
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energija, ki jo učitelj usmeri v osredotočeno spoznavanje nove snovi, pri tem je potrebna 

neposredna izkušnja, ki jo je potrebno podkrepiti z izražanjem oziroma z delitvijo z drugimi« 

(prav tam). 

Poleg kompetenc strokovnosti, kreativnosti, analitičnosti in prilagodljivosti otrokovim 

potrebam je za odlično učiteljevo vlogo v razredu nujno potrebna njegova stalna osebna in 

duhovna rast (prav tam). 

4.5.4 SODELOVANJE S STARŠI 

Šola s starši sodeluje na podoben način kot javne šole. Organizira več oblik sodelovanja, med 

drugim prireja izobraževanja o vzgoji, ki so namenjena tako staršem kot tudi vzgojiteljem in 

učiteljem. Na njihovi spletni strani je moč zaslediti, da se šola povezuje z otroki in njihovimi 

starši tudi izven šolskega območja oziroma prostora in časa, ki je namenjen pouku. Krepijo 

vezi povezovanja in si skupno prizadevajo za vzgojo za življenje. 

Predvpis na osnovno šolo Lila poteka celo šolsko leto. Starši in otroci imajo možnost spoznati 

delovanje šole na predavanjih, ki jih organizira šola (Osnovna šola Lila, 2016). 

4.5.5.  POSLANSTVO 

Poslanstvo zasebne osnovne šole Lila se povezuje z vzgojnim konceptom Vzgoja za življenje. 

Pravijo, da otrokom nudijo »bolj celosten vzgojno-izobraževalni proces, ki načrtno razvija 

telo, čustva, voljo in um« (Osnovna šola Lila, 2016). 

Na osnovni šoli Lila si prizadevajo za bolj naraven in produktiven proces pouka, višanje 

osebnega zavedanja, povezanosti z ljudmi in naravo, torej duhovni razvoj otrok (prav tam). 

Prav tako si prizadevajo doseči višanje hitrosti razmišljanja in lastnih zmožnosti otrok ter 

otroke naučiti soočati se z izzivi, zapuščati cono udobja oziroma njihovih neproduktivnih 

navad. Pri svojem delu z otroki uporabljajo princip Učenje v toku, kjer vzpostavljajo 

navdušujočo klimo, usmerjajo energijo v pozornost, omogočajo neposredno izkustvo, nato 

zaokrožijo znanje, izkušnje, čustva in zgodbe in jih med seboj delijo. 

O delovanju šole so še zapisali: »Šola skupnost Lila je ustvarjena kot posameznikova 

priložnost intenzivnega prebujanja, razvijanja ter predajanja novih sposobnosti in znanj« (prav 

tam). 
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4.6 MEDNARODNE OSNOVNE ŠOLE 

Mednarodne zasebne osnovne šole se od slovenskih zasebnih šol razlikujejo po tujejezičnosti 

ter po njihovih programih, ki veljavnost potrjujejo znotraj mednarodnih organizacij, v katere 

so šole vključene. Šimenc (2011, str. 163) pravi, da učenci, ki obiskujejo mednarodne šole v 

Sloveniji ali obiskujejo osnovno šolo v tujini, lahko pridobijo javno veljavnost izobrazbe, saj 

je v Sloveniji priznana osnovnošolska izobrazba, ki jo je posameznik pridobil v drugih 

državah. Zato mednarodne šole, ki delujejo v Sloveniji, ne potrjujejo in usklajujejo svojih 

programov s slovensko zakonodajo. Sprejemajo otroke od 2. oziroma 3. do 15. leta starosti. 

Med seboj se, poleg glavnega jezika poučevanja, razlikujejo po pristopih k učenju, tehnološki 

opremljenosti ter poudarkih na umetnostnem ali podjetniškem področju, ali sledijo 

tradicionalnemu poučevanju. 

Mednarodne šole (Mednarodne šole, 2016) v Sloveniji so: 

BISL, Britanska mednarodna šola v Ljubljani (British International School of Ljubljana) je 

bila ustanovljena leta 2008 in se povezuje z britansko izobraževalno organizacijo Orbital 

Education. V šolskem letu 2015/16 jo je obiskovalo okrog 180 učencev; 

EFL, Francoska mednarodna šola v Ljubljani (École Française Ljubljana) je šola, ki je odprta 

tudi za učence, katerih materni jezik ni francoščina. V šolskem letu 2015/16 jo je obiskovalo 

okrog 40 otrok; 

QSI, Quality School International je ameriška mednarodna šola, ki je bila ustanovljena leta 

1995. V šolskem letu 2015/16 jo je obiskovalo okrog 140 učencev; 

Osnovna šola Danile Kumar je najstarejša mednarodna šola v Sloveniji. Ustanovila jo je 

Vlada Republike Slovenije, leta 1993, na pobudo tujih diplomatov in gospodarstvenikov. V 

letu 2015/16 jo je obiskovalo približno 170 otrok.  

4.7 UGOTOVITVE  

Po dolgoletni prepovedi delovanja zasebnih šol na Slovenskem je novo ustanovljena država 

Slovenija v devetdesetih letih 20. stoletja znova odprla vrata zasebnemu šolstvu. Zanimanje ni 

strmo naraščalo, hkrati je bilo uvajanje zasebnega šolstva postopno, premišljeno in naravnano 

k pravičnosti šolskega sistema. Zakonska določila, ki veljajo za zasebne šole, so integrirana v 

dva temeljna šolska zakona in veljajo za zasebne šole, ki imajo javno veljavo izobraževalnih 
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programov, ki so tudi sofinancirani s strani države. V Sloveniji trenutno obstajajo zasebne 

osnovne šole z javno veljavo programov: waldorfske šole, šoli montessori in katoliška šola ter 

zasebna osnovna šola Lila, ki javne veljave programov še nima, a k temu stremi. Zasebne šole 

v lastnem učnem programu običajno razširijo ponudbo, se poslužujejo posebnih metod in 

oblik učnega dela ter organizirajo pouk drugače kot v javnih šolah. Zasebne šole se lahko tudi 

svetonazorsko opredeljujejo ter vzgojne koncepte povezujejo z vrednotnimi prepričanji. S 

tega stališča so zanimive družinam, ki vanje vpisujejo otroke bodisi z željo po drugačnem 

načinu izobraževanja bodisi vzgoje. Poslanstvo zasebnih osnovnih šol se povezuje s 

pedagoškim pristopom, ki mu sledijo, z vzgojnim konceptom, ki ga zagovarjajo ter s 

pogledom na razvoj otroka in njegovo celostno obravnavo. 

5 RAZISKOVALNI DEL 

5.1 OPREDELITEV PROBLEMA 

Namen raziskovalnega dela diplomske naloge je raziskati razloge ustanavljanja zasebnih 

osnovnih šol v Sloveniji in v povezavi z razlogi ter svojevrstnostjo šol ugotoviti, kakšno je 

poslanstvo teh šol. Zasebne osnovne šole v Sloveniji namreč niso dobičkonosne, prav tako se 

ne smejo ustanavljati iz elitističnih interesov. Poskušala bom tudi ugotoviti, ali so zasebne 

osnovne šole v Sloveniji namenjene zgolj določenim socialnim skupinam. Zanimalo me bo 

tudi, kakšni so motivi staršev pri vključevanju njihovih otrok v zasebne osnovne šole ter kako 

s šolo sodelujejo. V Sloveniji imamo kakovostno razvito mrežo javnih osnovnih šol, ki jih 

obiskuje cca. 99,7 % vseh šoloobveznih učencev. Ker je zasebnih osnovnih šol zelo malo, me 

zanima, kako vodilni v zasebnih ustanovah vidijo razvoj zasebnih šol v Sloveniji v 

prihodnosti.  

V raziskovalnem delu diplomske naloge želim s kvalitativno raziskavo, ki temelji na 

intervjujih, prikazati, kakšen je vidik vodstvenih delavcev šol na raziskovano tematiko, saj gre 

za pomemben vidik tistih, ki vplivajo na delovanje zasebnih šol. 

5.2 RAZISKOVALNA VPRAŠANJA 

RV1: Zakaj se ustanavljajo oziroma, kakšno je poslanstvo zasebnih osnovnih šol v Sloveniji? 

RV2: Kakšna je vloga staršev v zasebnih osnovnih šolah v Sloveniji? 

RV3: Kakšna pričakovanja imajo vodje zasebnih osnovnih šol v Sloveniji glede razvoja 

zasebnega šolstva v prihodnosti? 
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5.3 RAZISKOVALNA METODOLOGIJA 

V empiričnem delu diplomske naloge sem uporabila kvalitativni raziskovalni pristop. 

Uporabila sem delno strukturiran intervju, ki omogoča prilagodljivost usmerjanja pogovora in 

predstavlja vidik intervjuvancev na izbrano tematiko.  

5.3.1 VZOREC 

V raziskavo sem vključila ravnateljice oziroma ravnatelje zasebnih osnovnih šol ter direktorja 

zavoda, ki združuje več zasebnih šol skupaj. V spodnji tabeli predstavljam raziskovalni 

vzorec, kjer so navedene zasebne osnovne šole v Sloveniji, kraj, kjer se nahajajo, pedagoške 

pristope, ki jim šole sledijo ter vodstvene predstavnike, s katerimi sem opravila intervjuje. 

Tabela 4: Vzorec, zasebne osnovne šole v Sloveniji 

Ime zasebne 

osnovne šole 

Kraj zasebne 

osnovne šole 

Posebni pedagoški 

oziroma vzgojni pristop 
Intervjuvanec 

Waldorfska šola 

Ljubljana, Savinja, 

Gorenjska 

Ljubljana, Žalec, 

Radovljica 
waldorfska pedagogika g. Iztok Kordiš 

Waldorfska šola 

Maribor 
Maribor waldorfska pedagogika g. Maksimiljan Rimele 

Osnovna šola 

Montessori 
Ljubljana pedagogika montessori g. Pavel Demšar 

Osnovna šola 

Alojzija Šuštarja 
Ljubljana katoliška vzgoja ga. Marina Rugelj 

Osnovna šola Lila Ljubljana vzgoja za življenje 
ga. Jasna Skočir 

Grabeljšek 

 

5.3.2 POSTOPEK ZBIRANJA PODATKOV 

Z ravnatelji zasebnih šol sem se s klicem po telefonu oziroma z osebnim obiskom na šoli 

dogovorila za termin izvedbe intervjuja. Pripravila sem vprašanja, ki sem jih na srečanjih 

postavljala intervjuvancem. Uporabila sem polstrukturiran intervju, usmerjen v tematiko 

delovanja zasebnih osnovnih šol v Sloveniji. Vprašanja sem prilagajala toku odgovorov in 

tako sogovornikom omogočila, da so čim bolje izrazili svoje misli. Kadar sem želela pridobiti 

poglobljene odgovore ali navezujoče se nove informacije, sem postavila podvprašanja. 

Intervjuji so večinoma potekali v pisarnah ravnateljic in ravnateljev na izbranih šolah, le v 
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enem primeru sem se z intervjuvanko sestala zunaj njene pisarne. Intervju z udeleženci je 

trajal med dvajset in štirideset minut. Z njihovim dovoljenjem sem intervju snemala s 

pomočjo diktafona, kar mi je omogočilo natančen prepis vprašanj in odgovorov. 

Intervjuje sem opravila v maju 2016. V raziskavi je bilo udeleženih pet vodij slovenskih 

zasebnih osnovnih šol. 

5.3.3 RAZISKOVALNI INSTRUMENT 

Polstrukturiran intervju vključuje osem vprašanj s podvprašanji, ki sem jih razdelila v tri 

sklope. Prvi sklop zajema vprašanja o ustanovitelju, pobudi za ustanovitev, namenih oziroma 

ciljih ustanovitve, poslanstvu in specifičnosti šole ter tudi o kriterijih pri vpisu in vključenosti 

različnih socialnih skupin. Drugi sklop odpira vprašanja o motivu staršev pri vpisu, njihovi 

vlogi ter načinih sodelovanja z zasebnimi šolami. Tretji sklop raziskuje zagotavljanje vpisa, 

prilagoditve šole potrebam uporabnikov ter povzema vidike delovanja zasebnih šol v 

prihodnosti. Intervjujska vprašanja s podvprašanji so v prilogi št. 1. 

5.3.4 POSTOPEK OBDELAVE PODATKOV 

Pri obdelavi podatkov sem se oprla na postopke, kot jih opisuje Vogrinc (2008, str. 113–124). 

Pridobila sem soglasje intervjuvancev, da se strinjajo o zapisu njihovih odgovorov in uporabi 

v nadaljnji raziskavi. Posnetek intervjuja sem prepisala in uredila ter poslala v pregled 

intervjuvancem. Ti so ga pregledali ter na željo dopolnili oziroma spremenili odgovor. 

Intervju sem nato vnesla v tabelo in v odgovorih podčrtala ključne besede. Te sem oblikovala 

v kode I. reda ter jih nato združevala oziroma povzela v kodah II. reda. Nadaljnje sem 

oblikovala kategorije. Kategorije sem vključila v sklope, ki odgovarjajo na raziskovalna 

vprašanja. 

5.4 ODGOVORI SOGOVORNIKOV NA INTERVJUJSKA VPRAŠANJA 

USTANOVITEV 

Gospod Kordiš je v odgovorih na vprašanje o ustanovitelju povedal, da je waldorfske osnovne 

šole Ljubljana, Savinja in Gorenjska, poleg ostalih waldorfskih institucij, ustanovil Zavod za 

razvoj waldorfskih šol in vrtcev. Pri ustanovitvi so sodelovali tako učitelji kot tudi starši. 

Pri vprašanju o ustanoviteljih šole je ravnatelj mariborske waldorfske šole pojasnil postopek 

ustanovitve sprva s štirinajstimi učitelji, ki so se jim kasneje pridružili vsi učitelji šole. Šolo 
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so osnovali kot samostojno enoto. Starše so na Svetu staršev obveščali o procesu, ti so izražali 

podporo. K ustanovitvi starši niso pristopili. 

Na vprašanje o ustanovitelju šole je ravnatelj šole montessori pojasnil, da sta šolo s posebnim 

pedagoškim pristopom ustanovila skupaj z ženo, Melito Kordeš Demšar. Ustanovila sta jo na 

lastno pobudo ter na pobudo staršev. 

Ravnateljica osnovne šole Alojzija Šuštarja na začetku intervjuja pove, da je ustanovitelj 

katoliške osnovne šole, o kateri bova govorili, Ljubljanska nadškofija. Nastala je na pobudo 

staršev, ki so vedeli za dobre izkušnje gimnazijskega izobraževanja v Zavodu sv. Stanislava. 

Osnovno šolo Lila v Ljubljani je ustanovila Tina Rutar Leban, skupaj z ljudmi, ki so jih 

družila enaka načela. Pri tem so imeli pomembno vlogo starši.  

NAMEN USTANOVITVE 

Namen ustanovitve Waldorfske šole Ljubljana se je nanašal na okoliščine časa, ki je bil poln 

sprememb ter ustvarjanja novosti. Z željo po oblikovanju kvalitetne šole so ponudili drugačno 

vsebino in vpeljali drugačno pedagogiko. Verjeli so v izboljšave ter v svojem delovanju videli 

poslanstvo. Z vzgojo želijo omogočiti zdrav razvoj otrok, razviti radožive in vedoželjne 

osebnosti, ki imajo voljo in sposobnosti, da se samouresničijo.  

Namen ustanovitve mariborske zasebne waldorfske šole je v ponudbi možnosti drugačnega 

osnovnošolskega izobraževana po waldorfski pedagogiki.  

Namen ustanovitve šole montessori je bil obogatitev slovenskega šolskega prostora s 

pedagoškim pristopom, ki do tedaj v Sloveniji še ni bil uveljavljen v celotnem obsegu. Bistvo 

posebnega pedagoškega pristopa je v približanju otrokovi razvojni poti. Namen je razvijati 

otrokove potenciale, jih spodbujati pri ustvarjanju in delu ter razvijati in ohranjati 

vedoželjnost ter veselje do dela.  

Namen ustanovitve katoliške šole ravnateljica pripisuje pobudi staršev, ki so želeli svojim 

otrokom omogočiti način vzgoje s katoliškimi vrednotami tudi v šolskem prostoru.  

Ob ustanovitvi osnovne šole Lila sta se združila program za zasebno šolo, napisan na podlagi 

učiteljskih izkušenj in opazovanja ter program Vzgoja za življenje, ki ga je ustvarila 

strokovna skupina. Namen ustanovitve je temeljil na izboljšavi, ki bi otrokom in zaposlenim v 

šolskem okolju nudila več razvoja, podpore in mentorstva. Prav tako je cilj ustanovitve 
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omogočanje okolja za samouresničevanje vseh vključenih. Ob tem poudarjajo strokovni, učni 

in osebni nivo ter lasten doprinos. Namen drugačnega načina dela v šoli je doprinos lastnih 

idej in možnih oblik delovanja k obstoječemu sistemu. 

VREDNOTE  

Vrednote, ki jih v mariborski waldorfski šoli poudarjajo so: sodelovanje, vzajemnost, 

netekmovalnost, pravi odnos do narave, sonaravno življenje in bivanje, spoštovanje dela, 

spoštovanje različnosti ... Ravnatelj verjame, da se vzgoja v omenjenih vrednotah lahko 

odraža v spremembi v svetu, ki ga prihodnji rodovi lahko izboljšajo.  

Vrednote, ki jih v šoli montessori povezujejo z vzgojo, so spoštovanje okolja, predmetov in 

ravnanje z njimi, spoštovanje sošolcev in samega sebe. Poseben pomen pripisujejo svobodi in 

odgovornosti. Celostni model pedagogike montessori vključuje tudi vzgojo za mir. Pomembni 

sta jim urejenost in uspešnost, ki vodi v zadovoljstvo in samouresničitev. Pedagogika, ki ji 

sledijo, je religiozno neodvisna, čeprav izhaja iz krščanskega pogleda na človeka. Lokalni 

vrednotni sistem in religija sta vpeta v pedagogiko tako, da otroku podajata osmišljenost 

človeka ter osvetlita vrednost življenja s stališča kozmične vzgoje. Poudarjena je 

osredotočenost na vzgojo otroka, katerega vpliv se lahko zrcali v prihodnosti.  

Vzgojo in vrednote na katoliški osnovni šoli ravnateljica povezuje s ciljem razvoja 

potencialov in omogočanjem celostne vzgoje, ki spodbuja telesni, duševni in duhovni razvoj. 

Slednji je po njenem mnenju v javni šoli manj poudarjen. Vzgojiti si želijo dobrega človeka.  

Sogovornica iz osnovne šole Lila vrednote povezuje z načeli, ki jih zagovarjajo. Ta se 

povezujejo z duhovno prakso in sobivanjem. Pomembno jim je povezovanje ljudi ter 

povezovanje z naravo.  

POSLANSTVO 

Poslanstvo Waldorfske šole v Mariboru ravnatelj povezuje z zagotavljanjem oziroma 

omogočanjem razvoja potencialov otrok, z namenom samouresničevanja. 

Poslanstvo šole montessori je povezano z vzgojo za vrednote. Vzgajati želijo na otroku 

primeren način ter ga celostno razviti v samostojno in neodvisno osebo, ki se bo 

samouresničevala, našla svoje mesto v družbi ter pri tem dosegala zadovoljstvo. 
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Poslanstvo katoliške osnovne šole ravnateljica vidi v vzgoji dela vajenega, družinskega in 

sočutnega človeka. Na področju vzgoje želijo ustvariti dodano vrednost in obogatiti slovensko 

šolstvo. Zaradi vzgojnih ciljev, ki so skladni z vzgojo v družinah otrok, ki jih poučujejo, upajo 

na boljšo učinkovitost.  

Poslanstvo osnovne šole Lila se po besedah ravnateljice kaže v omogočanju 

samouresničevanja in souresničevanja. 

SVOJEVRSTNOST, PREDNOSTI IN POMANJKLJIVOSTI ZASEBNIH OSNOVNIH ŠOL 

Svojevrstnost waldorfskih šol se po besedah g. Kordiša kaže v kurikulumu in načinih dela. Ti 

izhajajo iz zakonitosti, ki veljajo za določene stopnje otrokovega razvoja. Gre za prepletanje 

in sosledje razvijanja telesnih, čustvenih in kognitivnih sposobnosti, torej za celostni razvoj. 

Predmetnik in metode dela so prilagojene fazam razvoja.  

Gospod Rimele opaža medsebojno različnost v načinih delovanja waldorfskih šol. Ob 

primerjavi z javnimi šolami izpostavi prenormiranost in pretirano sistematizacijo javnih šol. 

Drugačnost šole, ki jo vodi, povezuje s prilagajanjem razvojnim stopnjam otroka. Izpostavi 

posebnosti programa, prednjači delo z rokami. Učenje oblikujejo kot umetnost. Svojevrstna je 

metoda dela, saj pouk poteka v obliki epoh, kjer namenijo čas tako poglobljenemu učenju kot 

pozabljanju. Razredništvo običajno traja vseh devet let šolanja. Medtem se med učiteljem in 

učenci vzpostavi posebna vez. Poudarjajo tudi doživljanje naravnega okolja preko dela na vrtu 

in šol v naravi. Pomemben del waldorfske pedagogike je tudi evritmija, ki je oblika govorice 

telesa. Gibanje in socialno oblikovanje vzporedno udejanjajo ob športnih igrah, ki 

nadomestijo športno vzgojo do 8. razreda. V prvem in drugem razredu omogočajo večjo 

gibljivost in učencev ne posedejo na stole ob mizah. Pri likovnem pouku prvo polovico 

šolanja ne uporabljajo črt, ustvarjajo s ploskvami. Izhajajo iz izkušenj in poskuse najprej 

doživijo, nato ugotavljajo zakonitosti in nazadnje zapišejo teorijo. Pomanjkljivost waldorfske 

pedagogike se lahko izrazi v zahtevnosti učiteljeve naloge, saj je vloga razrednika izredno 

pomembna in je odvisna od dobro ocenjenih razrednikovih sposobnosti. Ker je waldorfska 

šola v Mariboru brez podpornih organizacij, ravnatelj prepoznava pomanjkljivost v 

zakonodajni podpori zasebnim šolam in deprivilegiranem položaju staršev zaradi plačevanja 

šolnin, kljub visoki angažiranosti pri delu v šoli.  

Svojevrstnost osnovne šole Montessori ravnatelj vidi v drugačnem pedagoškem pristopu, kjer 

je jedro pridobivanja znanja otrok sam. Znanja pridobiva preko lastnega raziskovanja in 
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odkrivanja zakonitosti, s pomočjo materialov. Njegova vloga je aktivna, saj gre za preplet 

individualnega dela, dela v parih in dela v skupini. Učitelj ima pri tem stransko vlogo priprave 

in predstavitve materialov, ki jih učenec sam raziskuje, razvija in se pri tem uči. Frontalnega 

pouka ni. Posebnost se kaže tudi v heterogenih skupinah. Gre za starostno mešane skupine 6 – 

9 let, 9 – 12 let in 12 – 15 let, kjer mlajši tudi opazujejo delo starejših, z njimi sodelujejo in se 

od njih učijo. Program razvoja in učenja je individualen. Učitelj spremlja razvoj otroka in 

pripravlja njegove nadaljnje aktivnosti. V šoli montessori nimajo domačih nalog. Od prvega 

razreda naprej se učenci učijo dva tuja jezika. Prednosti se kažejo v lastnem odkrivanju 

znanja, omogočanju samoiniciativnosti, sledenju tempa otroku, ohranjanju veselja do 

napredka in raziskovanja ter splošno prilagajanje potrebam in sposobnostim posameznika. 

Vodja šole pravi, da otrokom tak sistem ustreza. Pomanjkljivost se morda kaže v tem, da 

starši prejmejo manj povratnih informacij, ker napredek ni ovrednoten z ocenami, s tem se 

zmanjša možnost nadzora. V primerih izražanja potrebe po ovrednotenju se s starši 

pogovorijo o otrokovem napredku. Prednost se kaže tudi v razpoložljivosti materialov, z njimi 

povezanih možnosti dela ter svobodo pri izbiri. Otroci s tem razvijejo stopnjo odgovornosti in 

spoštovanja okolja. V primerjavi z javnim šolskim sistemom, kjer ocene motivirajo k učenju, 

v montessori šoli spodbujajo naravno radovednost in veselje do učenja. Motivira jih tudi 

starostno mešana skupnost, kjer se kaže učinkovitost medvrstniškega učenja. Ravnatelj 

izpostavi, da nezanimanje za odkrivanje znanja velikokrat izhaja iz neurejenosti ritma. Ob 

ustrezni spremembi, meni ravnatelj, lahko otroka spodbudijo k več dela.  

Ob vprašanju drugačnosti oziroma specifičnosti osnovne šole Alojzija Šuštarja je vodja šole 

poleg drugačne poti vzgoje izpostavila pestrost programa, ki se kaže v umetniški usmeritvi, 

poglabljanju kulturnega vidika, poudarku pomembnosti verske dimenzije, paleti uporabnih 

znanj, ki jih učenci pridobijo ter koristnosti povezovanja z naravo. Učni cilji glavnih 

predmetov, ki jih poučujejo na katoliški šoli, so primerljivi s cilji pri enakih predmetih na 

javnih šolah. Na konkretni ravni je ravnateljica izpostavila pouk angleščine v 1. razredu že od 

začetka delovanja šole, odličnost pevskih zborov, plesa, gledališča, likovne umetnosti ter 

veliko športnih aktivnosti. Ponudba predmetnika je oplemenitena s klasično kulturo z 

latinščino in predhodnim spoznavanjem s kulturo naše civilizacije. Prav tako je obogatena z 

verskim poukom, kjer se otroci seznanjajo z različnimi religijami in oblikami verovanj, s 

poudarkom na krščanstvu. Sprva se izvaja kot predmet Spoznavanje vere, kasneje pa kot Vera 

in kultura. Pogovori odpirajo pomembna življenjska vprašanja. Pomemben del učnega načrta 

je tudi pridobivanje veščin in veliko praktičnega dela v okviru predmeta Praktikum. Šola 
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ponuja veliko igre v naravi, saj opažajo, da je današnjim otrokom primanjkuje. Učenje 

naravoslovja so prenesli v naravo in močno razvili učilnico v naravi. Prednosti zasebne šole 

predstojnica vidi v večji avtonomiji, kot jo imajo javne šole. Prednost otrok, ki obiskujejo 

njihovo šolo, pa vidi v zagotavljanju vsestranskega, celostnega razvoja, ki vključuje 

samoizobraževanje, empatijo do drugih, spoznavanje duhovnega življenja in praktično delo. 

Ravnateljica opaža, da je dobra praksa prenosljiva, saj so metode oziroma načini dela, ki so 

jih uvedli pri njih, sedaj v uporabi tudi na nekaterih javnih šolah.  

Drugačnost oziroma posebnost šole Lila se kaže v razvijanju socialnih kompetenc, 

dopuščanju izražanja mnenj ter tudi v sobivanju starostno mešane skupine. Otroci se učijo 

spoštovanja in sodelovanja iz lastnih izkušenj ter preko zgleda poučevanja v parih. 

Ravnateljica meni, da je veliko sodelovanja sprva zahtevno, a se tako učenci kot učitelji v tem 

okrepijo. Posebnost šole, ki jo prepoznavajo kot prednost, je majhen kolektiv z največ petnajst 

zaposlenimi. Tudi učne skupine so manj številčne, saj je v razredu petnajst otrok, ki jih 

poučujejo dva do trije učitelji. Odnosi so primerljivi družinskim, tudi dogajanje je lažje 

nadzorovati. Na šoli prav tako poudarjajo uravnavanje energetskega nivoja s pomočjo 

zavedanja vzrokov in posledic ter vplivanja nanj. Iskanje ravnovesja se lahko izrazi v 

prilagajanju dnevnega ritma. Otrok se uči nadzorovati svoje telo, misli in čustva, prav tako se 

samonadzoruje, kadar sporoča lastne ideje učni skupini. Te se lahko realizirajo, kadar je v njih 

prepoznana družbena korist. Učenci z učiteljem sodelujejo pri načrtovanju. Izzivi, ki so vedno 

višji, jih krepijo v vztrajnosti, učijo se sprejemati odgovornost ter omogočajo napredovanje. 

VLOGA IN IZOBRAZBA UČITELJA 

Učitelj v waldorfski šoli, po besedah direktorja Zavoda za razvoj waldorfskih vrtcev in šol, 

spremlja razvoj otrok in se odziva nanj. Sledi razvoju posameznika in skupine. Učitelj raste in 

se razvija skupaj z razredom. Obvladuje veliko znanj, otroke motivira, se jim približa z 

razlago ter jih spodbuja k razmišljanju. Uči z zgledom, bolj kot z besedami. Ves čas se razvija 

kot osebnost. Vloga učitelja se ob različnih razvojnih fazah otroka spreminja, saj učitelj 

prilagaja način dela razvojni fazi otrok. Spreminjajo se tudi odnosi. Direktor izpostavi 

sodelovanje z drugimi šolami, saj izmenjava dobrih praks pripomore k razvoju vseh, kar je 

osnovni princip družbe. Zahteve po izobrazbi waldorfskega učitelja so visokošolske, 

katerekoli smeri, z obvezno triletno waldorfsko specializacijo. 
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Najpomembnejšo vlogo v Waldorfski osnovni šoli Maribor pripisujejo razrednemu učitelju, 

saj pedagogika temelji na njegovemu delu. Učitelj je tisti, ki svoje delo občuti kot poslanstvo, 

sprejme daljši delavnik, goji nesebično ljubezen do otrok, je osebnostno zrel in pripravljen na 

rast in razvoj skozi delo. Sogovornik citira rek Rudolfa Steinerja, utemeljitelja waldorfske 

pedagogike, ki pravi, da ne učimo tega, kar govorimo, ampak to kar smo. Meni, da je učitelj 

tisti, ki se učiteljskemu poklicu preda. O učiteljih na njihovi šoli pove, da nimajo vsi 

pedagoške izobrazbe. V kolektivu so učitelji z različnimi profili izobrazbe, le nekateri so prišli 

iz javnih šol. Druži jih spoznavanje z waldorfsko pedagogiko in udeležba na seminarju 

oziroma izobraževanju za waldorfske učitelje.  

Učiteljeva vloga v šoli montessori je neizpostavljena. Prednost daje otroku samemu ter ga 

podpira v njegovem delovanju. Ne posreduje podatkov in ne poučuje v klasičnem smislu. Je 

prilagodljiv, iznajdljiv, potrpežljiv in ima veselje do raziskovanja. Montessori pedagog opravi 

posebno izobraževanje za učitelja v montessori šoli. Pogojeno je z visokošolsko oziroma 

višješolsko izobrazbo, ki ni nujno pedagoške usmeritve. 

Za učitelje v zasebni katoliški šoli veljajo enake zahteve po izobrazbi kot v javni šoli. Imeti 

morajo pedagoško izobrazbo in opravljen strokovni izpit. Čeprav ni pogoj, je v kolektivu 

prisotna katoliška dimenzija, saj jih jutranje molitve in katoliški prazniki spremljajo celo leto. 

Ob tem je pomembno, kako učitelji doživljajo duhovni svet ter da so učitelji pristni, saj so 

tudi zgled. 

Skupno vodilo učiteljev na osnovni šoli Lila je delovanje v višje dobro, pravi ravnateljica, ga. 

Skočir Grabeljšek. Učitelji so prilagodljivi in sposobni združevati ideje in spretnosti ter jih 

usklajevati s timskim delom. Njihovo delovanje predstavlja zgled, ki je primerljiv s 

starševskim zgledom sodelovanja med partnerjema, saj so običajno učitelji tako ženskega kot 

tudi moškega spola. Spodbujajo ustvarjalnost ter si prizadevajo oblikovati uspešne in 

odgovorne posameznike. Ob tem izpostavljajo načelo spoštljivosti in medsebojne 

enakovrednosti. Učitelji spremljajo napredovanje učencev, učne skupine ter lastni osebni in 

strokovni razvoj v mapah dosežkov, ki ga vrednotijo s sedem stopenjsko barvno lestvico. 

Učitelji, ki poučujejo na osnovni šoli Lila, imajo visokošolsko izobrazbo, ki z izjemo 

nosilnega učitelja ni pogojena s pedagoško usmeritvijo. Vsi učitelji opravijo izobraževanje 

Vzgoje za življenje ter se dodatno stalno izobražujejo. Deležni so individualne podpore in 

mentorstva. Pri poučevanju jih odraža širša paleta znanj, saj običajno poučujejo več področij. 
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MOTIVI STARŠEV PRI VPISU 

Vodja skupine waldorfskih šol o motivih staršev pri vpisu spregovori, da so različni. Izpostavi 

pomembnost podpornega odnosa staršev in okolja ter zaupanje v uspeh. Pove tudi, da pred 

vpisom organizirajo pet predstavitvenih predavanj, kjer podrobno predstavijo delovanje šole. 

Starše namreč zanimajo način, razlogi in pogled na poučevanje, kakovost znanja ter možnosti 

nadaljevanja šolanja. Sogovornik ob tem doda, da izgradnja dobrega temelja po izkušnjah 

kaže na dober izid. Hkrati obžaluje, ker ne morejo vpisati vseh, ki bi si to želeli, saj je 

zanimanje veliko večje, kot jih lahko sprejmejo.  

Pri vpisu na waldorfski šoli v Mariboru opažajo pojav dveh motivov staršev. Prva skupina 

staršev je zelo ozaveščena, poznajo waldorfsko pedagogiko in imajo željo po šolanju njihovih 

otrok po principih le-te. V drugo skupino se uvrščajo starši, ki imajo dvom v javni šolski 

sistem in se z waldorfsko pedagogiko seznanijo kasneje. Pred vpisom se starši udeležijo 

izobraževanj, kjer jih seznanijo z delovanjem šole. Starše najbolj zanimajo informacije o 

uspešnosti šolanja ter možnostih nadaljevanja izobraževanja.  

Motiv staršev pri vpisu na montessori šolo je v nadaljevanju pedagoškega pristopa montessori 

iz vrtčevskega v šolsko obdobje. Starši pristop montessori označujejo za bolj primernega z 

vidika celostne vzgoje, poudarjajo pa tudi pomen vzgoje moralnih vrednot. Ob vpisu jih 

zanimajo vrednotenje dosežkov, načini spremljanja napredovanja, prehod v javni šolski 

sistem po koncu osnovnošolskega šolanja, predvsem s stališča vrednotenja dosežkov. 

Trenutno jih bolj zanimajo tudi načini dela v obdobju adolescence, saj na šoli predstavljajo 

novost pri izvedbi programa. Vodja šole opaža, da se pričakovanja staršev z leti šolanja 

spreminjajo. Sprva gre za pričakovanja primernega okolja, kasneje za pričakovanja dosežkov 

znanja.  

Motiv za vpis v šolo Alojzija Šuštarja je predvsem dobra izobrazba in drugačna vzgoja. Pred 

vpisom starši večino informacij o šoli poizvejo osebno, pri znancih.  

Pri vpisu otrok v osnovno šolo Lila ravnateljica opaža različno kombinacijo motivov staršev. 

Je mnenja, da starši šolo doživljajo kot izkustveno in praktično. Omeni, da prednosti 

prepoznajo tudi v prilagodljivosti šole, ponudbi zdravih obrokov ter duhovnem razvoju otrok. 

Možnosti, ki jih šola ponuja, so duhovne prakse ter priložnosti za osebno rast in napredek. 

Šola je usmerjena v soustvarjanje, iskanje rešitev in novih možnosti. Pred vpisom staršem in 

otrokom omogočijo izkušnjo vpogleda v delovanje šole, z njimi individualno opravijo 
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razgovore, a ravno izkušnja otroke motivira, da izberejo šolo. Starše ob vpisu zanima 

usklajenost programa šole z javno-veljavnim, njegova verodostojnost in uspešnost. Šola 

prevzema svetovalno vlogo, si prizadeva za sprotno izmenjavo idej in pogledov ter dopušča 

možnost povezovanja oziroma prenosa družinskih navad v šolsko okolje.  

SODELOVANJE STARŠEV S ŠOLO 

Pri delovanju waldorfskih šol je podpora staršev in njihovo sodelovanje pomembno. Po 

besedah sogovornika so starši zelo vpeti v delovanje šole. Sodelujejo v Svetu staršev, Svetu 

zavoda, v raznih akcijah, na vsakoletnem božičnem bazarju. Starši so zelo aktivni, 

pripravljajo delavnice, udeležujejo se skupnih izletov. Sogovornik opaža različno stopnjo 

angažiranosti, sodelovanje je usmerjeno v skupno ustvarjanje. Odzivnost vabilu na govorilne 

ure in roditeljske sestanke je prisotna. V primeru nesoglasij med starši in šolo se o tem 

pogovorijo. Kadar starši ugotovijo, da želijo nekaj drugega, jim svetujejo izpis. Povpraševanja 

tudi o naknadnem vpisu imajo veliko, a je v višjih razredih prehod v drug sistem zaradi 

drugačnosti načina dela bolj težaven.  

Vloga staršev pri delovanju waldorfske šole v Mariboru se v formalni obliki kaže v 

sodelovanju v Svetu staršev ter v Svetu zavoda, ki je najvišje telo upravljanja zavoda. Starši 

imajo različna pričakovanja, ki jih premostijo s sodelovanjem. Razred deluje kot socialna 

skupnost, kjer se sooblikujejo tako učenci kot starši, ki imajo prav tako velik vpliv. Ravnatelj 

meni, da je vloga staršev velika, prav tako je velik njihov prispevek. Sodelovanje ni obvezno 

in med starši se kažejo razlike v pripravljenosti na sodelovanje. Nekateri redno obiskujejo 

šolo, drugi jo obiščejo zgolj na poziv. Razlikujejo se tudi v stopnji angažiranosti. V primerih 

težav z neskladjem pri vzgoji se na šoli s starši pogovorijo o neprimernosti dvojne vzgoje s 

stališča otroka ter predlagajo prepis.  

Vlogo staršev pri delovanju šole montessori vidi g. Demšar predvsem v neformalnem 

sodelovanju staršev. Zagovarja aktivno vlogo vzgoje otrok v domačem okolju, ki naj bi 

spodbujala razvoj otroka. Opaža pozitiven odnos do šole. Starši lahko aktivno sodelujejo tako, 

da v šoli predstavijo svoj poklic, pripravijo kakšen material, se udeležijo srečanj, se 

pridružijo izletu z otroki in na prireditvah. Najmanj enkrat letno organizirajo pogovor s starši 

in učencem o otrokovemu razvoju. Starši s pobudami oziroma pomočjo pri določenih stvareh 

sodelujejo v Svetu staršev. Njihova vloga je v podpori. Imajo malo primerov neskladij. V 

primeru dvojne vzgoje se pogovorijo o vrednotah, pričakovanjih in vplivu na otrokov razvoj. 

Šola jim pri tem svetuje in si prizadeva za usklajevanje in sklenitev dogovora.  
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Sodelovanje staršev na katoliški šoli je primerljivo tistemu v javni šoli. Ravnateljica, ga. 

Rugelj pove, da starši dajejo pobude, izražajo mnenja in kritike v Svetu staršev. Udeležujejo 

se prireditev, srečanj za starše in obiskujejo govorilne ure. Sodelovali so pri oblikovanju 

vzgojnega načrta. Imajo veliko željo po sodelovanju. Organizirajo tudi prireditve, naprimer 

šolski ples, katerega izkupiček gre v šolski sklad, pri upravljanju pa ne sodelujejo. Starši pri 

vpisu podpišejo izjavo o seznanitvi in strinjanju s programom šole. V primeru naknadnega 

neskladja oziroma nestrinjanja s programom šole se šola ne more prilagoditi enemu staršu, 

zato je že prišlo do izpisa, pove ravnateljica.  

Starši na osnovni šoli Lila prav tako sodelujejo v Svetu staršev, ki omogoča izražanje pobud 

in izmenjavo mnenj. Vloga staršev pri delovanju šole se v organizacijskem vidiku kaže kot 

prevzem vloge svetovalca za prehrano, organizacije prevozov, spremstva na izletih. Starši 

lahko prevzamejo aktivno vlogo pri pouku, ponudijo obisk njihovega delovnega mesta, vodijo 

interesne dejavnosti, ali se drugače prostovoljno vključujejo v delovanje šole in s tem 

prispevajo k dopolnjevanju vsebin s strokovnega področja, ki ga obvladajo. S primerom, da 

starši ne podpirajo šolskih projektov oziroma svojih otrok ne vzgajajo v istih vrednotah, kot 

jih vzgaja šola, so se že soočali. Šola si ob neskladju domače in šolske vzgoje prizadeva za 

uporabo vseh možnosti, ki bi pripomogle k boljšemu sodelovanju. Prizadevajo si najti skupno 

rešitev, pomembni so jim osebni odnosi. Kadar so neskladja nepremostljiva, svetujejo prepis. 

Čeprav gre za šolo, ki nima javne veljave izobraževalnega programa in se organizacijsko 

uvršča v izobraževanje na domu, so starši v osnovni šoli Lila prepoznali kvaliteto družinskega 

življenja, ki ga ob šolanju otrok lahko doživljajo. Ob tem se izpostavijo prednosti za otroke, ki 

jim je omogočeno samouresničevanje. 

SOCIALNA RAZNOLIKOST IN ŠOLNINE 

Vodja waldorfskih šol na vprašanje o vključenosti otrok iz različnih socialnih skupin znova 

pritrdi raznolikosti. Socialni čut oblikujejo skozi strukturo razreda, ki je osnovana na 

raznolikosti. Sogovornik poudari, da se ne poslužujejo selektivnega izbora v smislu izbire 

elitnih učencev. Pestrost v razredu primerja z družbo in življenjem, izkustvo raznolikosti 

povezuje z doprinosom skupnosti. O šolninah pove, da so oblikovane po socialni lestvici 

glede na dohodek družinskega člana. Znižanje šolnine oziroma morebiten odpis dolgov 

presoja finančna komisija na podlagi odločbe ustrezne ustanove. Doda, da zvezkov in knjig v 

njihovi šoli ni potrebno kupovati.  
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O raznolikosti socialnih okolij mariborski ravnatelj ni izpostavil posebnosti. Omenil je le, da 

njihovo šolo obiskuje nekaj otrok, priseljenih iz tujine, ki so že poznali pristope waldorfske 

pedagogike in v Sloveniji nadaljujejo šolanje. Ob vprašanju šolnine sogovornik sprva 

izpostavi, da je šolnina žal pogoj brez alternative, saj zaenkrat še nimajo organizirane oblike 

pomoči pri plačilu. 

Sogovornik iz šole montessori na vprašanje o vključenosti otrok iz različnih socialnih okolij 

pove, da otrok ne obravnavajo s tega vidika, tako tudi ni zaznanih vplivov na delovanje šole. 

Pripomni, da je več kot polovica njihovih otrok upravičena do regresirane prehrane. Pravi, da 

je plačevanje šolnine povezano z vidikom staršev, ki šolanje na montessori šoli ovrednotijo 

prednostno. V primeru težav, ki jih skorajda ni, jim pridejo naproti. Izpisov na podlagi 

nezmožnosti plačevanja ne beležijo. 

Ravnateljica katoliške osnovne šole opaža veliko raznolikost socialnih okolij med otroki, ki 

obiskujejo šolo. Veliko otrok je iz socialno šibkih družin, veliko družin je zelo številčnih. 

Tem želijo pomagati. Njihove šole Romi ne obiskujejo, obiskuje jo nekaj otrok, ki so prišli iz 

tujine, prav tako tudi otroci medijsko prepoznavnih in tudi vplivnih staršev. Starši plačujejo 

šolnino v višini 15 % sredstev, namenjenih programu. Stroške investicij, ogrevanja, opreme 

plačuje ustanovitelj, Ljubljanska nadškofija. Družinam, ki ne zmorejo ali težje plačujejo 

šolnino, pomagajo. Dobrotniki, kot jih imenuje ravnateljica, lahko darujejo v Sklad za pomoč 

družinam, ki ga namenijo plačevanju šolnin.  

Na vprašanje o vključenosti otrok iz različnih socialnih skupin ravnateljica osnovne šole Lila 

pove, da se jim namerava priključiti družina, ki prihaja iz tujine. Pomembno se jim zdi, da 

starši vzpostavijo stik dovolj zgodaj, v obdobju, ko jih seznanjajo z delovanjem šole. 

Posebnih razlik med socialnimi okolji otrok ne zaznavajo. Starši za šolanje otrok v osnovni 

šoli Lila plačujejo šolnino. Zaradi različnih zmožnosti pri plačevanju so ustvarili šolski sklad, 

kjer zbirajo donacije in nakazila podjetij. Eden od načinov pomoči pri plačevanju šolnine je 

uporaba podjetniških storitev staršev otrok. S temi dejanji praktično in sodelovalno sobivajo. 

VPIS V ZASEBNO OSNOVNO ŠOLO 

O zagotavljanju vpisa g. Kordiš pojasni, da so usmerili rast števila oddelkov na dva razreda, 

čeprav bi jih lahko imeli več, glede na zanimanje. Meni, da se največ priporočil širi ustno med 

ljudmi. V sklopu delovanja organizacije izvajajo predstavitve, organizirajo interna in javna 

predavanja, vodijo šolo za starše in oblikujejo tematske seminarje. Oglaševalskih sredstev se 



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta  Daniela Križan; diplomsko delo 
 

- 70 - 
 

ne poslužujejo, objavijo le podatke o vpisu v časopisu. Potek izbora kandidatov za vpis poteka 

individualno, udeležijo se ga starši in otrok. Prednost pri vpisu dajejo sorojencem že vpisanih. 

Pri oblikovanju razreda upoštevajo raznolikost temperamentov, socialnih okolij in ravnovesje 

v zastopanosti spolov. Ocena učitelja je podlaga dogovora o vpisu, pravi vodja waldorfskih 

šol. 

Obveščanje staršev in širše javnosti o vpisu na waldorfsko osnovno šolo v Mariboru poteka 

predvsem preko spletne in Facebook strani. Šolniki izvedejo tudi predstavitev, namenjeno 

predvsem staršem otrok, ki obiskujejo waldorfski vrtec. Priporočilo o šoli se širi samo in po 

mnenju vodje šole predstavlja najboljši oglas. Ciljno usmerjenega oglaševanja se ne 

poslužujejo. Šola ima določeno osnovno usmeritev, z veliko stopnjo avtonomije učitelja, ki s 

starši sodeluje, vendar programa ne prilagaja njihovim željam. Postopek predvpisa poteka tudi 

v obliki razgovorov s starši ter načinom preverjanja zrelosti otroka. Ob tem svetujejo, a 

sprejemajo odločitve staršev. Ravnatelj pravi, da ni omejujočih kriterijev. V primeru otrok s 

posebnimi potrebami jih sprejmejo, če imajo za specifičnost otrokovih potreb usposobljen 

kader.  

O zagotavljanju vpisa šole montessori ravnatelj jedrnato pove, da se ne promoviramo in se ne 

poslužujemo oglaševalskih sredstev. Predloge za smiselne izboljšave glede delovanja šole 

upoštevajo. Kriteriji, po katerih sprejemajo otroke v šolo, kažejo prednost tistih, ki so 

obiskovali vrtec po principih pedagogike montessori. Prednost imajo tudi njihovi sorojenci. 

Ostale kriterije presodijo na podlagi lastnih izkušenj, medtem ko ugotavljajo pričakovanja 

staršev ter pripravljenost otrok v smislu razvoja sposobnosti koncentracije.  

Ustna priporočila privabijo dovolj kandidatov, da se jim oglaševalskih sredstev zaenkrat ni 

potrebno posluževati, pravi ravnateljica katoliške osnovne šole Alojzija Šuštarja. Prav tako 

pravi, da zaenkrat ne prilagajajo programa staršem, saj imajo dovolj vpisanih. Šola starše 

povabi na individualen razgovor, kjer ugotavljajo primernost kandidatov. Otrok ne testirajo. 

Preverjajo pričakovanja staršev, ki so mnogokrat prevelika ter idealizirana. Eden od kriterijev 

je tudi oddaljenost prebivališča, saj je dolga pot do šole za otroka prenaporna. Prednost pri 

vpisu imajo sorojenci že vpisanih otrok.  

Glede zagotavljanja zadostnega vpisa gospa Skočir Grabeljšek pravi, da niso vezani na 

rezultat ter da ne gojijo pričakovanj. Opaža, da na vpis najbolj vplivajo priporočila in kroženje 

ustnih informacij. Šola ima lastno spletno in Facebook stran, objavijo tudi članke na pobudo 
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javnosti. Njihova aktivnost se kaže tudi v predstavitvi literature Vzgoja za življenje, po 

knjižnicah, z namenom širjenja spoznanj principa vzgoje. Imajo tudi lastno založbo. Pri 

prilagajanju programa željam staršev šole sprejemajo ustrezne predloge, kadar imajo višji 

namen. Pri vpisu dajejo prednost tistim, ki so prej vzpostavili stik, kar posledično prinese 

prednost sorojencem, ki že obiskujejo šolo. Prednost pri vpisu si starši zagotovijo tudi z 

rednim obiskom mesečnih srečanj. V primeru želje po vpisu otrok s posebnimi potrebami, se 

šola poslužuje zunanje strokovne pomoči. Otroke oziroma učno skupino predhodno 

opazujejo. Sprejem je odvisen od oblikovanja in usklajenosti učne skupine. V času šolanja 

organizirajo dodatno spremstvo oziroma delo s specialnim pedagogom. V primeru zavrnitve 

vpisa ali ne napredovanju otroka v njihovi šoli navedejo razloge za zavrnitev ter svetujejo o 

možnostih prepisa v ustrezno javno institucijo. 

DELOVANJE ZASEBNIH ŠOL V PRIHODNOSTI 

O delovanju šole v prihodnosti direktor Zavoda za razvoj waldorfskih vrtcev in šol pove, da 

odkar delujejo, se razvijajo. Zaradi velikosti kolektiva pričakujejo, da bosta v vsaki enoti 

največ dva oddelka vsake generacije. V sklopu waldorfske šole deluje tudi gimnazija. V 

razvoju je ideja za poklicno šolo, saj menijo, da je praktično delo dobrodošlo. Razvijajo 

metodologijo spremljanja napredovanja, med drugim želijo prenesti opisno ocenjevanje v 

srednjo šolo. Želijo si izboljšave v povezovanju in sodelovanju širše skupnosti z biodinamiki, 

kmeti. Pomembnost razvoja prepoznavajo v izobraževanju učiteljev. Ob zaključku intervjuja 

sogovornik izpostavi sodelovanje waldorfskih šol v Sloveniji z različnimi mednarodnimi 

organizacijami ter zaokroži pogovor z mislijo o pomembnosti ne tekmovalnega, temveč 

sodelovalnega odnosa v šolstvu.  

Ob zaključku in usmerjenosti pogovora v prihodnost ravnatelj, g. Rimele, izpostavi dve možni 

izboljšavi ureditve zasebnega šolstva v Sloveniji. Dobro pobudo vidi v ustanavljanju šol s 

posebnimi pedagoškimi načeli s strani lokalnih skupnosti. V tem primeru šole ne bi bile 

zasebne in bi lokalna skupnost zagotavljala raznolikost v šolstvu, enakopraven nastop in 

enakopravnost staršev. Kot drugo možno rešitev aktualnega vprašanja v povezavi s 

financiranjem zasebnih šol izpostavi možnost državnega sofinanciranja zasebnih šol, 

enakovrednega javnim, z načelom laičnosti in neprofitnosti šol. Ravnatelj tudi omeni, da je 

eden izmed ciljev waldorfske šole v Mariboru v prihodnjih letih omogočiti srednješolsko 

izobraževanje. 
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Ob vprašanju razvoja šole montessori v prihodnosti in morebitni rasti števila oddelkov na šoli 

ustanovitelj pove, da je šola zanimiva zaradi svojevrstnosti, ki je prepoznana kot koristna za 

otroke. Skladno s to usmeritvijo načrtujejo razvoj šole in pedagogike v prihodnosti. Opaža 

porast zanimanja za drugačne pristope, za drugačno šolo. Pravi tudi, da je drugačnost tista, 

ki bogati slovensko šolstvo. Napoveduje omejen porast zasebnih šol. Pove, da razvoj njihove 

šole v smislu rasti oddelkov ni povezan z zanimanjem, pač pa s prostorskimi zmožnostmi, s 

stroški, z investicijami, z razvojem kadra. Doda, da bi glede na zanimanje lahko rastli veliko 

hitreje. Načrtujejo, da bo njihova šola še nekaj let rastla in čez nekaj let imela okrog 200 

učencev. 

Ravnateljica osnovne šole Alojzija Šuštarja je izrazila mnenje, s katerim je želela poudariti, da 

se v javnosti pojavlja izkrivljeno mnenje o ogrožanju javnega šolstva s strani zasebnih šol. 

Meni, da zasebno šolstvo ne ogroža javnega šolstva, saj je zaenkrat zastopan v zgolj 0,2 %. 

Doda, da zasebne šole niso dobičkonosne, zato ni pričakovati porasta. Četudi bi bili programi 

polno sofinancirani, ne bi bistveno vplivali na porast zasebnih šol. Vlogo zasebnih šol 

predstojnica šole vidi v bogatenju šolstva na Slovenskem. Prihodnost šole Alojzija Šuštarja 

povezuje z nadaljevanjem poslanstva, torej s skrbjo za vsestranski razvoj, omogočanjem 

otrokom dovolj gibanja in dovolj stika z naravo ter privzgoje osnovnih vrednot. 

Delovanje šole Lila v prihodnosti povezujejo s poslanstvom, predanostjo in razvojem, 

namenjenim družinam in slovenski šolski praksi. Doprinesti želijo z deljenjem izkušenj, 

nudijo tudi pomoč z izobraževanji. Pravijo, da dijaki, ki se šolajo po principih vzgoje za 

življenje, odražajo uspešnost, samozavest, kreativnost, socialni čut, kritično presojanje in 

samouresničevanje. Ker so obeti izhajajoči iz tuje prakse dobri, so tudi sami osnovali idejo o 

srednješolskem izobraževanju. 

5.5 REZULTATI IN INTERPRETACIJA 

5.5.1 ZAKAJ SE USTANAVLJAJO ZASEBNE OSNOVNE ŠOLE V SLOVENIJI?  

Raziskava je pokazala, da so ustanovitelji zasebnih osnovnih šol v Sloveniji učitelji oziroma 

zavod kot pravna organizacija, za katerim lahko stoji tudi verska organizacija. K ustanovitvi 

pristopajo tudi starši, ki svojim in drugim otrokom želijo omogočiti šolanje, kakršno ga v 

javnih šolah ni v ponudbi.  

Z raziskavo smo ugotovili, da je namen ustanovitve zasebnih šol v vseh primerih intervjujev 

izražen kot težnja po ponudbi vzgoje bodisi po pedagoškem konceptu, ki mu sledijo, bodisi po 
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vrednotni usmeritvi, v primeru katoliške šole. Vrednote, ki jih v zasebnih osnovnih šolah 

poudarjajo, povezujejo z vzgojo oziroma njenimi načeli. Zagovarjajo celostni razvoj otrok ter 

pripisujejo pomembnost razvijanja tako telesa in uma kot tudi čustev in volje. Med vrednote 

med drugim uvrščajo spoštovanje okolja, spoštovanje v medsebojnih odnosih ter spoštovanje 

dela. Pomembno mesto v slovenskih zasebnih šolah je namenjeno duhovnemu razvoju otrok. 

V primeru šole montessori in katoliške šole vzgojo povezujejo s katoliškimi vrednotami, 

ostale zasebne šole duhovni razvoj spodbujajo s prepletom vzgojnih pristopov in vsebinami 

pouka. Vzgojni pristopi na splošno razlikujejo zasebne osnovne šole od javnih šol, ki morajo 

biti svetonazorsko nevtralne. Poslanstvo slovenskih zasebnih osnovnih šol se uresničuje preko 

vrednot in vzgoje, ki jo udejanjajo, enotne so si tudi v cilju vzgoje posameznika do 

samouresničitve. Zasebne šole s svojimi vzgojnimi pristopi dopolnjujejo slovensko šolstvo, s 

svojo svojevrstnostjo ga bogatijo. 

Zasebne osnovne šole so svojevrstne v kurikulumih, v metodah dela, v organizaciji pouka, v 

številu učencev in učiteljev v razredu, v razumevanju otrokovega razvoja, v vlogi učenca, kjer 

je v primeru šole montessori jedro pridobivanja znanja učenec sam ali v vlogi učitelja, čigar 

delo je v primeru waldorfskih šol temeljnega pomena. Svojevrstnost zasebnih osnovnih šol, ki 

se na mnogih področjih razlikujejo od javnih šol, je staršem zanimiva. Blizu so jim pedagoški 

pristopi ali vrednote, v katerih šole vzgajajo. Želje staršev, ki bi svoje otroke želeli šolati v teh 

svojevrstnih šolah, spodbujajo nastanek novih zasebnih šol. Trenutno je povpraševanje po 

šolanju v zasebnih osnovnih šolah z javno veljavo večje, kot jih šole lahko ponudijo.  

Na tem mestu se lahko znova vprašamo, ali so slovenske zasebne osnovne šole namenjene 

zgolj določenim socialnim skupinam in vprašanju iz teoretičnega dela poskusimo poiskati 

odgovor. Raziskava je pokazala, da so kriteriji za vpis različni. Šole jih oblikujejo same, saj 

niso zakonsko predpisani. Tako je na primer pogoj za vpis v šolo montessori predhodni obisk 

vrtca, ki deluje po načelih montessori pedagogike. Šolam je skupno to, da dajejo prednost 

sorojencem že vpisanih otrok. Skupna značilnost zasebnih šol je tudi ta, da v predvpisnem 

obdobju organizirajo predavanja oziroma srečanja za starše, kjer jih seznanijo z delovanjem 

šole, nato jih povabijo tudi na individualne razgovore, kjer odkrivajo pričakovanja staršev ali 

ugotavljajo zrelost otrok. Učenci, ki izhajajo iz različnih socialnih okolij, so zastopani v vseh 

zasebnih osnovnih šolah. Zanimiv je podatek, da v nobeno zasebno šolo niso vključeni Romi. 

Tukaj predvidevam, da krivde ne gre pripisovati šolam, temveč osveščenosti socialne skupine, 

ki ne izkazuje interesa, ali morda nima informacij o možnosti tovrstnega šolanja. V nekatere 

zasebne šole se sicer vključujejo tudi otroci tujcev, a podrobnejših podatkov o obravnavi le-
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teh z raziskavo nisem pridobila. Prav tako je pomemben podatek o vključenosti otrok, ki 

izhajajo iz socialno-ekonomsko šibkejših družin, ki jim zasebne šole na različne načine nudijo 

pomoč, tudi s prilagajanjem višine šolnine, kadar ugotovijo, da je to potrebno. Plačevanje 

šolnine bi lahko povezali z boljšim ekonomskim položajem staršev, a raziskava je pokazala 

nasprotno. Direktor waldorfskih šol večkrat poudari raznolikost socialnih okolij njihovih 

učencev, tudi kot kriterij pri vpisu. Ravnateljica zasebne katoliške šole pove, da delež tistih, ki 

prejemajo regresirano prehrano, katere merilec je odločba o dohodku, znaša več kot tretjino 

njihovih učencev. Ravnatelj montessori šole pa pripomni, da je teh več kot polovica, a da 

starši dajejo prednost plačilu šolnine, saj jim šolanje otrok po principih montessori 

pedagogike veliko pomeni. Torej lahko sklepamo, da je v slovenskih zasebnih osnovnih šolah 

moč zaslediti prisotnost otrok iz različnih socialnih okolij kot tudi nediskriminatorno 

oblikovanje kriterijev vpisa, ki zasebne šole naredijo dostopne. Njihova omejitev se kaže v 

pomanjkanju vpisnih mest, saj je zanimanje za vpis večje kot je ponudba mest. 

Poslanstvo zasebnih osnovnih šol v Sloveniji torej lahko povežemo z namenom ustanavljanja, 

ki se kaže v ponudbi vzgoje in izobraževanja po posebnih pedagoških pristopih oziroma v 

ponudbi verske vzgoje, v našem primeru katoliške vzgoje. Prav tako lahko poslanstvo 

prepoznamo v svojevrstnosti zasebnih osnovnih šol, ki se kaže v prizadevanjih za celostni 

razvoj otrok. Ta vključuje tako telesni in umski kot tudi čustveni in duhovni razvoj. Slednjega 

v javnih šolah ne poudarjajo, zato ga štejemo med svojevrstnosti, ki med drugim osmišlja 

zasebne osnovne šole pri nas. Druge svojevrstnosti, ki so bistvene in osmislijo obstoj zasebnih 

osnovnih šol v Sloveniji ter jih zato lahko uvrstimo med elemente poslanstva, so razumevanje 

otrokovega razvoja, organizacija pouka, lastni učni načrti, metode dela ter poudarjanje vzgoje 

za vrednote. Cilj poslanstva zasebnih osnovnih šol je vzgoja posameznika do 

samouresničitve.  

5.5.2.  KAKŠNA JE VLOGA STARŠEV V ZASEBNIH OSNOVNIH ŠOLAH V 

SLOVENIJI? 

Kot smo že ugotovili, so starši pobudniki in podporniki pri ustanavljanju zasebnih šol v 

Sloveniji, zato so njihovi motivi pomembni. Raziskava je pokazala, da so motivi staršev pri 

vpisu otrok različni. Motivi velikokrat izhajajo iz prepričanja o uspešnosti pedagogike, ki ji 

šola sledi, podkrepijo jih vzgojno-vrednotni pristopi. Eden izmed motivov je tudi dvom v 

slovenski javni šolski sistem. Drugi motivi pri vpisu so dobra izobrazba, vidik celostne 

vzgoje, motiv izkustvenosti, praktičnosti, motiv duhovnega razvoja, motiv zdrave prehrane in 

prilagodljivosti šole. Starši so pred vpisom seznanjeni z delovanjem šole. 
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Na šolah, ki so bile vključene v raziskavo, opažajo različno stopnjo angažiranosti staršev pri 

sodelovanju in v podpori. Sodelovanje staršev z obravnavanimi šolami namreč ni obvezno, je 

priporočljivo in v nekaterih šolah tudi pričakovano. Velik del staršev je v waldorfskih šolah 

zelo vpet v delovanje šole. Interes po sodelovanju izkazujejo tudi v katoliški šoli in šoli Lila. 

Prav tako na šoli montessori s starši dobro sodelujejo, a so mnenja, da je bolj pomembna 

vloga staršev v domači vzgoji, kot v šolskem okolju. Na vseh zasebnih osnovnih šolah v 

Sloveniji se starši srečujejo v Svetu staršev, v nekaterih šolah tudi v Svetu zavoda. Sodelujejo 

na dogodkih in prireditvah, udeležujejo se šolskih izletov, povezujejo svoje delovno okolje z 

razredom otrok, če je to mogoče, obiskujejo izobraževanja ali druge dejavnosti, ki jih 

ponudijo šole ter se prostovoljno vključujejo v delovne akcije, ki jih organizirajo šole. 

Pogovor in uskaljevanje pričakovanj med starši in šolo je značilno za vse šole, manj jih 

opazijo na šoli montessori. Šole navajajo, da staršem poskušajo svetovati, a v kolikor ne 

najdejo skupnih poti, dopuščajo oziroma predlagajo možnost prepisa. Večina šol beleži velik 

interes za vpis. To jim daje moč, da se s svojimi programi in pristopi ne prilagajajo željam in 

interesom staršev, ampak sledijo predvsem svojim strokovnim usmeritvam. Seveda 

upoštevajo dobre, utemeljene predloge, saj imajo več maneverskega prostora, kot ga imajo 

javne šole. 

Podpora šoli se na nek način izkazuje tudi preko plačevanja šolnin. Višina šolnin se med 

zasebnimi šolami razlikuje. Višina šolnine se razlikuje tudi med posameznimi učenci znotraj 

istega razreda. Nekatere zasebne šole imajo poseben sklad za učence iz družin z nižjim 

dohodkom, s pomočjo katerega delno ali v celoti krijejo stroške šolnin otrok. Kot sem navedla 

že v teoretičnemu delu, je višina sofinanciranja programov zasebnih osnovnih šol različna. Pri 

tem lahko spomnim na dejstvo, da višina šolnine, ki jo trenutno plačujejo starši, znaša največ 

15 % sredstev za izvajanje programa, ki jih v javnih šolah namenijo na učenca. Preostali delež 

sofinancira država (ZOFVI, 2007, 88. člen). S tem je ustvarjeno varovalo, da šolnine ne bi 

bile previsoke, onemogočale dostopnost zasebnih šol in privabljale elitne skupine otrok. Starši 

so z izbiro zasebne šole hkrati pristali na plačevanje šolnin kot tudi neenak položaj 

izpolnjevanja obveznega šolanja otrok. A vendarle njihova izbira ni v zasebnosti temveč v 

vzgojnih in izobraževalnih pristopih, ki jih šole ponujajo. Trenutna zakonska ureditev 

omogoča brezplačno osnovnošolsko izobraževanje le v javnih šolah.  

Zanimiva je tudi ugotovitev, da je nekaterim staršem pedagogika posebnih pristopov tako zelo 

privlačna, da se tudi sami udeležijo izobraževanj za pedagoški kader in nekateri izmed njih 
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postanejo učitelji. Za učitelje v zasebnih osnovnih šolah z izjemo katoliške šole namreč velja, 

da so zahteve po izobrazbi višje- oziroma visokošolske stopnje katerekoli smeri z dodatnim 

usposabljanjem, ki ga tudi v sodelovanju z mednarodnimi združenji organizirajo zasebne 

osnovne šole v Sloveniji. Lastnosti učiteljev, ki jih kot prednosti postavljajo v ospredje na 

zasebnih osnovnih šolah so iznajdljivost, prilagodljivost, posedovanje veliko znanj ter visoka 

motiviranost za opravljanje poklica. Na waldorfskih šolah ter na šoli Lila še posebej 

izpostavijo učiteljev zgled. Na slednji imajo v razredu dva do tri učitelje, med katerimi sta 

zastopana oba spola. Učitelj in učiteljica z medsebojnim sodelovanjem dajeta otrokom zgled, 

ki posnema partnerske oziroma družinske odnose. Tudi sicer na šoli Lila poudarjajo 

pomembnost gradnje odnosov tako med starši in šolo, šolo in učenci kot tudi med starši in 

otroki, saj dobro sodelovanje pomembno vpliva na kakovost življenja vseh. 

Iz navedenega lahko sklepamo, da je vloga staršev v podpori ter sodelovanju, ki ga lahko 

označimo za dobrega, hkrati pa tudi pomembnega za uspeh in delovanje zasebnih šol. 

Aktivnosti, v katere se vključujejo starši, lahko označimo za pestre, saj so vpletene tako v 

vsebinsko kot v nekaterih primerih tudi v organizacijsko področje delovanja zasebnih 

osnovnih šol. Vloga staršev se kaže tudi v skrbi za domačo vzgojo, s pobudami v Svetu 

staršev ter tudi v Svetu zavoda in s finančno podporo ob plačevanju šolnin. 

5.5.3 KAKŠNA PRIČAKOVANJA IMAJO VODJE ZASEBNIH OSNOVNIH ŠOL V 

SLOVENIJI GLEDE RAZVOJA ZASEBNEGA ŠOLSTVA V PRIHODNOSTI?  

Pri odgovoru na to raziskovalno vprašanje izpostavim vidik načina informiranja javnosti o 

delovanju zasebnih osnovnih šol ter vidike ravnateljic in ravnateljev o prihodnosti zasebnih 

šol. 

Analiza intervjujev je pokazala, da se nobena izmed zasebnih šol ne poslužuje oglaševalskih 

sredstev z namenom privabljanja kandidatov za vpis. Vsi sogovorniki omenijo, da se 

informacije o njihovi šoli prenašajo ustno, sami organizirajo predstavitvena predavanja. 

Predavanj se običajno udeležijo starši otrok, ki so obiskovali vrtec po enakih načelih, kot jim 

sledi šola, pridružijo se jim tudi drugi interesenti. Šole se občasno odzovejo tudi na povabila 

medijev, ki o njih napišejo članek ali pripravijo prispevek. V teoretičnem delu sem opisovala 

pomanjkljivosti švedskega šolskega sistema in izpostavila kritiko Lundahl in soavtorjev 

(2016) o marketizaciji šolstva na Švedskem, ki opisuje razvrednotenje strokovnih vrednot 

zaradi obremenjenosti s trženjem v šolstvu. Opisan primer ni primerljiv s trenutnim stanjem 

zasebnih osnovnih šol v Sloveniji, saj slovenske zasebne osnovne šole ne vlagajo naporov v 
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oglaševanje in privabljanje kandidatov za vpis. Zanimanje za šolanje v zasebnih osnovnih 

šolah je približno enkrat večje, kot te šole lahko ponudijo vpisnih mest. 

Ugotovitve raziskave kažejo, da zasebne osnovne šole v Sloveniji v prihodnosti nameravajo 

nadgrajevati nadaljnji razvoj pedagogike ter izboljšati metode delovanja. V prizadevanjih za 

kakovost zasebnih šol upoštevajo socialno in kulturno raznolikost ter ustvarjajo integrativno 

okolje, kjer se otroci naučijo strpnosti in sobivanja. Kakovost šol, poleg učnega programa, 

nadgrajujejo s prostorskimi zmožnostmi in opremo. Vpliv na kakovost lahko prepoznamo tudi 

v številu učencev v razredu oziroma v številu učiteljev, ki poučujejo en razred. Števila 

učencev oziroma učiteljev ne omejujejo normativi, kot velja za javne šole. Pri razvojnih 

težnjah je moč izpostaviti načrtovanje vertikalne rasti oddelkov zasebnih šol, ki so relativno 

mlade. Nekatere šole nameravajo v prihodnosti ustanoviti nove zasebne šole s srednješolskim 

programom, ki bi omogočal šolanje po principih pedagogike, ki ji šole sledijo. Prizadevajo si 

tudi za razširitev sodelovanja zasebnih šol z lokalno skupnostjo oziroma povezovanje in 

izmenjavo dobrih praks z drugimi interesnimi skupinami.  

Ugotovimo lahko, da vsi predstavniki zasebnih osnovnih šol, ki imajo javno veljavo in so bile 

vključene v raziskavo, zagovarjajo stališče, da so starši, ki šolajo otroke v zasebnih osnovnih 

šolah v Sloveniji postavljeni v deprivilegiran položaj, saj morajo plačevati za šolanje, ki je 

obvezno. Zasebne šole na različne načine osveščajo javnost, da s svojim delovanjem ne 

ogrožajo obstoja javnih šol. Kakor sem v tej raziskavi že ugotovila, je njihov namen in 

poslanstvo doprinos k obstoječemu šolskemu sistemu, zagotavljanje celostne obravnave 

razvoja otrok, vzgoja, ki je blizu družinam z enakimi nazori, kakor jim sledijo zasebne šole ter 

razvijanje oziroma izboljšava lastnih pedagoških pristopov. Zasebne osnovne šole v Sloveniji 

predstavljajo zgolj 0,2 % deleža osnovnošolskega izobraževalnega kolača in s svojim 

delovanjem in svojevrstnostjo vzbujajo precej zanimanja, zato za njih ne velja borba za 

obstoj, prav tako jim ni potrebno porabljati sredstva za oglaševanje, saj je zanimanje za 

zapolnitev mest večje od ponudbe. 

Pričakovanja vodij zasebnih osnovnih šol v Sloveniji glede razvoja v prihodnosti so torej 

sprva usmerjena v izpolnjevanje lastnega poslanstva, ki otrokom omogoča razvoj potencialov, 

nanje prenaša vrednote, jih opremlja z odgovornostjo do okolja ter jim pomaga na poti do 

samouresničitve, njihove namere razvoja v prihodnosti so usmerjene v prispevanje k 

obogatitvi slovenskega šolskega prostora s sodelovanjem, povezovanjem in nadgrajevanjem. 
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6 ZAKLJUČEK 

Zasebno osnovnošolsko izobraževanje v Sloveniji je svojevrstno v vsaj dveh pogledih. V 

Sloveniji je vsebinska komponenta zasebnih šol tista, ki se razlikuje od javnih šol in je s tega 

vidika mnogim staršem bolj privlačna. Razlike se kažejo v samem predmetniku, ki je običajno 

razširjen, poudarek je na celostni vzgoji, ki vključuje tudi duhovni razvoj, drugačni so tudi 

organizacija pouka in načini spremljanja napredovanja. Vsebinski obseg dopolnjuje pedagoški 

pristop ali nazor, ki mu šola sledi. Šole s posebnimi pedagoškimi pristopi imajo lasten pogled 

na razvojna obdobja otrok in značilnosti teh obdobij. Na podlagi le-teh oblikujejo vsebino in 

jo prilagajajo otrokom. Njihovi cilji so povezani s potjo do samouresničitve otroka.  

Drug pogled na zasebno osnovnošolsko izobraževanje je v interpretaciji pojma zasebno, ki se 

formalnopravno nanaša na ustanovitelja. Interpretacija pojma v primeru šol, ki ponujajo 

svojevrstno vsebino in udejanjajo pedagogiko po posebnih pedagoških načelih oziroma se 

usmerjajo v vzgojo z religioznim ozadjem, šolam pripisuje ekonomski značaj, tudi zaradi 

šolnin, četudi šole niso in ne smejo biti dobičkonosne. Starše izbira zasebne šole postavlja v 

neenak položaj zaradi plačevanja šolanja, tudi glede na dejstvo, da je osnovnošolsko 

izobraževanje obvezno in v javnih šolah brezplačno. Ureditev se nanaša na omejevanje 

porasta zasebnih šol, saj potencialno lahko vpliva na slabšo kakovost javnih šol, četudi 

zasebne šole delno finančno razbremenijo javno šolstvo oziroma lokalne skupnosti, kjer se 

nahajajo. V rokah zakonodajalca je, kako bo determiniran razvoj zasebnih šol v prihodnosti. 

Poslanstvo zasebnih osnovnih šol v Sloveniji je ponuditi otrokom eno od poti vzgoje in 

izobraževanja, ki jo utemeljujejo s pedagogiko, ki ji sledijo, oziroma z dodano vrednostjo, ki 

jo omogočajo. Poslanstvo zasebnih šol se povezuje z doprinosom dobre prakse, ki jo 

prenašajo tudi v javne šole. Vrednote, ki jih prenašajo na učence v obravnavanih šolah, so 

prenosljive tudi na družbo prihodnosti, pri tem je pomeben način, ki resnično omogoča prenos 

vrednot. Poslanstvo zasebnih šol se kaže v zagotavljanju vsestranskega, celostnega razvoja 

otrok, ki prostor nameni tudi razvijanju duhovne komponente človeka, spoštovanju ljudi in 

narave. Z razumevanjem otroka in njegovih značilnosti, v nekaterih primerih izhajajoč iz 

posebnih pedagoških vidikov, se poskušajo približati potrebam otrok ter s tem omogočati 

zdrav razvoj in usmeritev otroka k izpopolnitvi. 

Verjamem, da v Sloveniji lahko pričakujemo razvoj šolstva oziroma je nujno, da k temu 

stremimo. Dobra praksa posebnih pedagoških pristopov ali drugačnih vzgojnih usmeritev je 

pomemben prispevek k oblikovanju kakovostnega šolskega sistema. 
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8 PRILOGE 

Priloga 1: Intervjujska vprašanja 

INTERVJU: POSLANSTVO ZASEBNIH OSNOVNIH ŠOL V SLOVENIJI 

a) Kdo je ustanovitelj vaše osnovne šole?  

 Kdo je pri tem sodeloval in kdo so bili pobudniki ustanovitve? 

 Ali so imeli in če da, kakšno vlogo so imeli pri ustanovitvi starši? 

b) S kakšnim namenom oziroma cilji je bila ustanovljena vaša osnovna šola?  

 Katere vrednote poudarjate v vaši šoli? 

 Ali želi vaša šola vnesti spremembe tudi v družbi? 

 Kaj je poslanstvo vaše šole? 

c) Po čem je vaša šola drugačna od ostalih šol?  

 Kaj je specifičnost vaše šole? 

 Katere so prednosti in pomanjkljivosti vzgoje in izobraževanja za otroke, ki so vpisani v vašo 

osnovno šolo v primerjavi z državno osnovno šolo?  

d) Kakšna je vloga učitelja v vaši šoli? 

 Kdo je lahko učitelj na vaši šoli? Kakšno izobrazbo ima? 

 Katere lastnosti, znanja in vrednote imajo učitelji, ki poučujejo na vaši šoli? 

e) Katere motive staršev pri vpisu opažate?  

 Zakaj se starši odločajo za vpis svojih otrok v vašo šolo? 

 Katere informacije starše najbolj zanimajo, ko se odločajo o vpisu v vašo šolo? 

 Kakšna pričakovanja od vaše šole imajo starši? 

 Ali imate kakšno selekcijo pri tem, katere otroke vpisati in katere ne (v primeru previsokega 

vpisa in tudi drugače) – če da, kakšni so kriteriji?  

f) Kakšno vlogo imajo starši pri delovanju vaše šole, na kakšen način sodelujejo s šolo? 

 Ali je sodelovanje staršev s šolo obvezno in katere so te obveze? 

 Ali starši sodelujejo z učiteljem, ki poučuje otroka in morajo hoditi na govorilne ure, 

roditeljske sestanke oziroma ostale oblike srečanj, katere te so in če da, kolikokrat?  

 Ali starši sodelujejo pri upravljanju? Kako? 

 Kako vaša šola postopa, če starši ne podpirajo šolskih projektov, ali svojih otrok ne vzgajajo 

v istih vrednotah, kot jih vzgaja šola?  

 Ali so v šolanje na vaši šoli vključeni tudi otroci iz socialno šibkih skupin, Romi, otroci 

priseljencev, otroci medijsko prepoznavnih ali zelo vplivnih staršev?  

 Ali je potrebno plačevati šolnino? Kako šola postopa, če starši ne zmorejo plačevati šolnine?  

g) Kako vaša šola zagotavlja zadosten vpis?  

 Katerih oglaševalskih sredstev se šola poslužuje? 

 Ali šola prilagaja program, da bi ugodila željam staršev?  

h) Kako vi kot vodja in zaposleni v šoli vidite delovanje vaše šole in njen razvoj v prihodnosti? 
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Priloga 2: Intervju št. 1 

Waldorfska osnovna šola Maribor  

Na vprašanja je odgovarjal ravnatelj šole, g. Maksimiljan Rimele. 

INTERVJU: POSLANSTVO ZASEBNIH OSNOVNIH ŠOL V SLOVENIJI  

1. Kdo je ustanovitelj vaše osnovne šole?  

Ustanovitelji smo učitelji. Zavod smo ustanovili leta 2014, ko smo spoznali, da želimo 

waldorfsko šolo, ki je delovala kot organizacijska enota ljubljanske šole, postaviti kot 

samostojno šolo. Takrat je 14 učiteljev pristopilo kot ustanovitelji, kasneje se jim je pridružilo 

še nekaj oseb, zdajšnji ustanovitelji smo pravzaprav vsi učitelji te šole. 

2. Ali so imeli in če da, kakšno vlogo so imeli pri ustanovitvi starši? 

Pri sami ustanovitvi šole je bila vloga staršev v tem, da smo jih informirali o dogajanju. Z 

njihove strani smo bili deležni podpore. O dogajanju smo jih sproti obveščali na Svetu staršev 

in na skupnih starševskih večerih. Bili so del dogajanja, nismo pa jih povabili k ustanovitvi. 

3. S kakšnim namenom oziroma cilji je bila ustanovljena vaša osnovna šola?  

Osnovni namen je v Mariboru ponuditi staršem alternativo pri izbiri oblike osnovnošolskega 

izobraževanja njihovih otrok. V našem primeru je to izobraževanje po principih waldorfske 

pedagogike.  

4. Kaj je poslanstvo vaše šole? 

Poslanstvo naše šole je zagotoviti in omogočiti otrokom, da razvijejo potenciale, ki so jih 

prinesli s seboj, zato da se bodo lahko samouresničili skozi njihovo življenjsko pot, ki jim je 

namenjena. 

5. Katere vrednote poudarjate v vaši šoli? 

Vrednote, ki jih poudarjamo v naši šoli so sodelovanje, vzajemnost, netekmovalnost, pravi 

odnos do narave, sonaravno življenje in bivanje, spoštovanje dela, spoštovanje različnosti ... 

6. Ali želi vaša šola vnesti spremembe tudi v družbi?  

Da. Jaz kot učitelj tudi verjamem, da lahko v svojih željah in prizadevanjih izboljšamo svet. 

Največ lahko storim tako, da vzgajam otroke, ki bodo v svet ponesli vrednote, ki jih mogoče 

danes manjka. Skozi to spreminjamo svet, ki bo kasneje v njihovih rokah. 

7. Po čem je vaša šola drugačna od ostalih šol?  

V primerjavi z drugimi waldorfskimi šolami opažam, da smo si različni. Čeprav imamo enaka 

izhodišča, opažam, da iste stvari delamo na različne načine. To nas ločuje od javnih šol, ki so 

velikokrat prenormirane, kjer so nekatere stvari preveč določene. Menimo, da se naš način 
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pristopa k izobraževanju in vzgoji bolj prilagaja razvojnim stopnjam otroka, da nagovarjamo 

različne načine in otrokom ob pravem času ponudimo prave vsebine, ki jim omogočajo 

optimalen razvoj skozi otroštvo do odraslosti. 

8. Kaj je specifičnost vaše šole? 

Specifičnost naše šole glede na izvajanje programa se kaže pri delu z rokami. Sodobna znanost 

odkriva, kako zelo pomembno je to za otroke od 7. leta starosti naprej in tudi v vrtcu. Naše 

izhodišče je, da poskušamo učenje oblikovati kot umetnost. Specifična je tudi sama metoda 

dela. Pouk imamo organiziran v obliki epoh. Otroci se z eno snovjo srečujejo zelo intenzivno 

nekaj časa, nato je nekaj časa ne obravnavamo. Pravimo, da je za učenje pomembno kvalitetno 

učenje in pozabljanje. Tisto, kar ostane na situ, je tisto, kar odnesemo s seboj za vse življenje. 

Konkretno specifično je pri nas tudi to, da je razrednik načeloma z razredom od 1. do 9. 

razreda, kar omogoča vzpostavitev posebne vezi, ki je sicer ni mogoče vzpostaviti. 

Svojevrstno je tudi več dela na vrtu, šole v naravi so dosti bolj intenzivne v povezanosti z 

naravo, z doživetji. Posebnost se kaže tudi v tem, da športna vzgoja postane športna vzgoja 

šele v 8., 9. razredu. Pred tem športna vzgoja temelji na igrah in skozi igro se učenci 

razgibavajo, socialno oblikujejo in povezujejo. Specifična je tudi evritmija, ki jo je laiku težko 

obrazložiti z besedami. Gre za obliko govorice telesa. Je zahtevna in je pomemben del 

waldorfske pedagogike. V samem razredu se specifičnost kaže naprimer v tem, da imamo v 1. 

in 2. razredu gibljiv razred. Nimamo stolčkov in mizic, so samo klopce in blazinice. Specifike 

se pojavljajo tudi pri posameznih predmetih. Pri likovnem pouku do 5., 6. razreda ne 

uporabljamo črte, ampak ustvarjamo s ploskvami. Pri učnih predmetih izhajamo iz izkušnje. 

Naprimer pri fiziki in kemiji ne začnemo s formulo in s teorijo, ampak začnemo z 

eksperimentom, s samim doživetjem. Otroci nato sami poskušajo ugotoviti zakonitosti. Najprej 

opazujejo pojav, potem ugotavljajo, zakaj se je ta pojav zgodil in šele nato intelektualno 

definiramo v obliki teorije. Jaz pravim, da vse kar zapišemo, je teorija. Zgodovina vedno 

znova kaže, da tudi najbolj trdni zakoni sčasoma postanejo vprašljivi, ko se znanost razvija. 

9. Katere so prednosti in pomanjkljivosti vzgoje in izobraževanja za otroke, ki so 

vpisani v vašo osnovno šolo v primerjavi z državno osnovno šolo?  

Težava je lahko v tem, če je razredni učitelj nekdo, za katerega se preceni njegove sposobnosti 

in se izkaže, da ne zmore tega dela. Delo razrednega učitelja je resnično zahtevna naloga. 

Takrat lahko nastane škoda, ki jo učitelj pusti v razredu, ker je veliko na njem. Odgovornost 

kolegija je, da to zazna in postavi zadeve tako, kot je treba. To seveda ni enostavno, ko do tega 

pride, ampak je potrebno. Pomanjkljivost je tudi to, da zakonodaja, ki jo imamo, postavlja naše 

starše v depriviligiran položaj. Osnovnošolsko izobraževanje je obvezno, naš program, ki ga 



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta  Daniela Križan; diplomsko delo 
 

- 87 - 
 

izvajamo, je javno veljaven, a vendarle morajo naši starši plačevati šolnine. Veliko staršev 

poleg tega, da plačuje šolnine, še zelo veliko dela na šoli, da imamo možnosti, da naša šola 

sploh obstaja. Mi namreč nimamo za seboj nobenih organizacij, ki bi nas podpirale. Pravim, da 

je naša šola bolj civilno gibanje ljudi, ki si za svoje otroke nekaj želijo. Starši so pripravljeni, 

celo primorani, če jim hočemo to dati, nuditi, se angažirati, veliko delati, veliko prispevati, da 

otroci to imajo. V primerjavi z drugimi šolami, tudi zasebnimi, kjer jim to ni treba, imajo velik 

doprinos. 

10. Kakšna je vloga učitelja v vaši šoli? 

Vloga učitelja je največja. Na waldorfski šoli je najpomembnejši razredni učitelj, nato nekaj 

časa nič, nato pridejo predmetni učitelji, in potem spet nekaj časa nič, nato pridejo vsi ostali. 

Kar dela razredni učitelj, je res najbolj pomembno. S tem waldorfska šola stoji ali pade. 

11. Kdo je lahko učitelj na vaši šoli?  

Predvsem je to nekdo, ki to čuti kot poslanstvo, nekdo, ki ve, da delovnik ni 40 ur na teden, 

ampak je precej daljši. Nekdo, ki ima na nesebičen način rad te otroke, ki jih vzame v razred. 

Nekdo, ki je osebnostno dozorel in nekdo, ki je pripravljen skozi to delo rasti in se razvijati 

skupaj z otroki. Izpostavil bi misel Rudolfa Steinerja, ki pravi, da otrok ne naučimo tega, kar 

govorimo, ampak to, kar smo. 

12. Katere lastnosti, znanja in vrednote imajo učitelji, ki poučujejo na vaši šoli? 

Na naši šoli so med zaposlenimi učitelji tudi takšni, ki nimajo Pedagoške fakultete, ampak 

drugo vrsto izobrazbe. Kljub temu nas je življenje popeljalo, da smo se spoznali z waldorfsko 

pedagogiko, jo zaznali kot nekaj, kar nas nagovarja in se priključili seminarju. Nekateri nismo 

niti vedeli točno zakaj, nato pa nas je življenje pripeljalo do priložnosti, v kateri smo se 

preizkusili. Pri nas je veliko različnih profilov izobrazbe ter nekaj učiteljev, ki so prišli iz 

javnih šol. Za nobeno od teh dveh skupin ne bi mogel trditi, da je boljša od druge. Enostavno, 

tisti, ki to zmorejo in se uspejo predati, so uspešni.  

13. Katere motive staršev pri vpisu opažate? Zakaj se starši odločajo za vpis svojih otrok 

v vašo šolo? 

Imamo skupino staršev, ki so zelo ozaveščeni. Poznajo ozadje waldorfske pedagogike in njene 

glavne značilnosti ter pridejo k nam, ker to želijo za svoje otroke. Druga skupina staršev pa 

ima v osnovi dvome ali slabe izkušnje z javnim sistemom šolstva in pridejo k nam, ker je to 

ena od alternativ. Pri nas v Sloveniji zasebnih šol ni prav veliko. Poleg nas obstaja katoliška 

šola, ter dve osnovni šoli montessori, ena v Mariboru, ena v Ljubljani, to je vse. Eni pridejo k 

nam, zato da ne gredo v javno šolo in se potem kasneje pri nas seznanjajo s tem, kam so prišli. 
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Pri prvošolcih je obvezno, da pridejo starši pred vpisom na predavanja, da se malo bolj 

seznanijo. 

14. Katere informacije starše najbolj zanimajo, ko se odločajo o vpisu v vašo šolo? 

Ob vpisu jih seznanimo z osnovnimi značilnostmi. Njihova vprašanja gredo v smeri, kakšni so 

uspehi, predvsem ob koncu osnovnošolskega izobraževanja, pred vpisom na srednje šole. 

Želijo si imeti možnost nadaljevati šolanje v waldorfski srednji šoli, kar je tudi naš cilj v 

prihodnjih letih. 

15. Kakšna pričakovanja od vaše šole imajo starši? 

Pričakovanja in predstave so različne. Tukaj pridemo skupaj s sodelovanjem. Pri nas je 

sodelovanje staršev s šolo zelo izrazito, predvsem na relaciji starši – razrednik, vsak razred je 

skupnost. Starši drug drugega na nek način oblikujejo. Razred je v bistvu neka socialna 

skupnost, kjer se srečujejo, oblikujejo. Starši imajo na življenje razreda velik vpliv. 

16. Ali imate kakšno selekcijo pri tem, katere otroke vpisati in katere ne (v primeru 

previsokega vpisa in tudi drugače) – če da, kakšni so kriteriji?  

Preden otroka vpišemo v našo šolo, imamo pri prvošolcih razgovore s starši ter obliko 

preizkusa za otroke, ki je namenjen temu, da preverimo, ali so otroci zreli za vstop v šolo. V 

primeru, da ocenimo, da niso, staršem svetujemo, da bi otroci še eno leto ostali v vrtcu. Če se 

starši za ta predlog ne odločijo, praviloma otroka vseeno vpišemo, a smatramo kot svojo 

dolžnost, da jih na to opozorimo. Nekih omejujočih kriterijev ni, v smislu, da bi otroke 

odklonili, razen v primeru, če imajo otroci posebne potrebe, na katere nismo pripravljeni, 

oziroma nimamo usposobljenega kadra, da bi lahko zagotovili optimalno šolanje. V tem 

primeru staršem povemo, da ne moremo prevzeti te odgovornosti. 

17. Kakšno vlogo imajo starši pri delovanju vaše šole, na kakšen način sodelujejo s šolo? 

V Svetu staršev so predstavniki vseh razredov. Starši so tudi člani Sveta zavoda, ki je najvišje 

telo upravljanja zavoda. Tudi predsednik Sveta zavoda je v našem primeru zdaj eden od 

staršev. Mislim, da je njihova vloga kar velika, tudi prispevek z njihove strani, da šola deluje, 

je zelo velik. 

18. Ali je sodelovanje staršev s šolo obvezno in katere so te obveze? Ali starši sodelujejo z 

učiteljem, ki poučuje otroka in morajo hoditi na govorilne ure, roditeljske sestanke 

oziroma ostale oblike srečanj, katere te so in če da, kolikokrat?  

Ni obveza, se pa pričakuje. So različne prakse. Imamo starše, ki zelo redno hodijo na govorilne 

ure, in tiste, ki pridejo samo takrat, kadar jih učitelj pokliče. K rednim obiskom niso obvezani. 

So zelo različno angažirani na šoli. Eni zelo veliko prispevajo k delovanju šole, drugi manj 

oziroma svoje otroke zgolj pripeljejo v šolo. 
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19. Kako vaša šola postopa, če starši ne podpirajo šolskih projektov ali svojih otrok ne 

vzgajajo v istih vrednotah, kot jih vzgaja šola?  

To je lahko težava. Imeli smo primere, ko smo se morali s starši iskreno pogovoriti o načinih 

vzgoje otrok in o primernosti vztrajanja pri nas, v dobrobit otroka. Kadar gre za otroka, ki je 

vzgajan v dveh sistemih, je razdvojen in mu je težko, se težje vklopi, izstopa in so težave z 

njim. Zgodilo se je že, da smo staršem predlagali premislek o prepisu otroka na kakšno drugo 

šolo.  

20. Ali so v šolanje na vaši šoli vključeni tudi otroci iz socialno šibkih skupin, Romi, 

otroci priseljencev, otroci medijsko prepoznavnih ali zelo vplivnih staršev?  

V tem trenutku ni vpisanega nobenega Roma. Imamo nekaj otrok priseljencev, vendar to niso 

otroci iz aktualnih migrantskih zgodb. Večinoma nas poiščejo ljudje, ki so že v tujini poznali 

waldorfsko pedagogiko in tukaj nadaljujejo šolanje po teh principih. 

21. Ali je potrebno plačevati šolnino? Kako šola postopa, če starši ne zmorejo plačevati 

šolnine?  

Žal trenutno nimamo možnosti nobenih socialnih korektivov. Vztrajamo pri poravnavi šolnine 

in to je trenutno eden od pogojev, ki omogoča delovanje naše šole. Že več let se dogovarjamo 

skupaj s starši o oblikovanju fonda, ki bi lahko bil v pomoč družinam, ki ne zmorejo plačevati, 

a zaenkrat še nič od tega ni zaživelo. 

22. Kako vaša šola zagotavlja zadosten vpis? Katerih oglaševalskih sredstev se šola 

poslužuje? 

Imamo spletno ter Facebook stran. Preko tega obveščamo starše in širšo javnost. Izvedemo 

tudi predstavitev, kjer nagovorimo predvsem starše otrok obeh waldorfskih vrtcev v Mariboru. 

Dober glas o naši šoli gre, kot pravimo, od ust do ust in to je najbolj učinkovita reklama. 

Marketinških prijemov oziroma akcij pa si ne privoščimo, ker nimamo zadosti sredstev in se 

nam to ne zdi smiselno. 

23. Ali šola prilagaja program, da bi ugodila željam staršev?  

V bistvu ne. Osnovna usmeritev je določena. Na kakšen način je izpeljana, kakšno noto ima 

vse skupaj, je v prvi vrsti odvisno od razrednega učitelja oziroma učiteljice in pa staršev, ki se 

v tem razredu najdejo. Oni ustvarijo nek orkester, ki igra določeno skladbo skupaj. Vsak 

učitelj, še posebej pa razrednik, ima veliko stopnjo avtonomije glede načina izvajanja svojega 

programa. So variacije sprejemanja predlogov staršev, vendar ne gre za prilagajanje potrebam 

uporabnika, saj bi zelo hitro zašli. 
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24. Kako vi kot vodja in zaposleni v šoli vidite delovanje vaše šole in njen razvoj v 

prihodnosti? 

Iz debat na državni ravni o razvoju zasebnega šolstva se mi zdi dobra pobuda ta, da bi lahko 

šole, ki delujejo po posebnih pedagoških načelih ustanavljale tudi lokalne skupnosti, torej, da 

ne bi bile nujno zasebne. Lokalna skupnost bi omogočala in zagotavljala raznolikost v šolstvu, 

enakopraven nastop, enakopravnost staršev. S tem bi jih tudi razbremenila, saj so starši 

konkretno v naši šoli zelo aktivni. Druga možnost bi bila v tem, da je državno sofinanciranje 

zasebnih šol enakovredno javnim, z jasno opredeljenim načelom, da morajo biti šole laične ter 

neprofitne organizacije, ki ne kujejo dobička. 

 

Najlepše se vam zahvaljujem za sodelovanje! 

V Mariboru, 20. 5. 2016 

 

Priloga 3: Intervju št. 2 

Waldorfska osnovna šola Ljubljana 

Na vprašanja odgovarja direktor Zavoda za razvoj waldorfskih šol in vrtcev g. Iztok Kordiš 

INTERVJU: POSLANSTVO ZASEBNIH OSNOVNIH ŠOL V SLOVENIJI  

1. Kdo je ustanovitelj vaše osnovne šole?  

Ustanovitelj je Zavod za razvoj waldorfskih šol in vrtcev, ki je poleg waldorfskih šol 

Ljubljana, Savinja in Gorenjska ustanovitelj enako imenovanih waldorfskih vrtcev ter tudi 

vrtcev Bukovica, Ajdovščina, Murska sobota, Celje. Prav tako deluje v Ljubljani Waldorfska 

gimnazija. 

2. Kdo je pri tem sodeloval in kdo so bili pobudniki ustanovitve? 

Sodelovali so tako starši kot učitelji, saj gre v waldorfskih šolah za pomemben odnos med 

učiteljem in starši. 

3. S kakšnim namenom oziroma cilji je bila ustanovljena vaša osnovna šola?  

Cilj ustanovitve je bil vpeljava drugačne pedagogike. Gre za vsebinski cilj, ne organizacijski, 

v smislu ustanavljanja zasebne šole. Šole ni možno primerjati s podjetji, saj niso 

dobičkonosne. Takrat smo izhajali iz želje po nečem novem. Stali smo za vsebino, v katero 
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smo verjeli, da prinaša izboljšave. Waldorfska pedagogika ima svoje specifike in ljudi, ki 

verjamejo v dobro le-tega. Ti ljudje smo se povezali in začeli z delovanjem. 

4.  Ali želi vaša šola vnesti spremembe tudi v družbi? 

Pred petindvajsetimi leti o tem nismo razmišljali. Takrat je bil čas sprememb. Želeli smo 

novosti in ustvariti nekaj novega. Delali smo po občutku. Naš namen ni bil narediti 

revolucijo. Želeli smo postaviti, kar upam, da nam je uspelo, kvalitetno šolo. 

5. Kaj je poslanstvo vaše šole? 

Omogočanje zdravega razvoja otroka, da lahko živi kot zdrava, radoživa, vedoželjna 

osebnost, ki se zna izpolniti ter ima voljo in sposobnosti, da to o čemer sanja, uresniči. Gre za 

vzgojo v aktivne ljudi, ki znajo spremeniti, kar jim ni všeč. Gre tudi za oblikovanje socialnega 

čuta. To dosegamo s posebno strukturo razredov, v katerih se izraža raznolikost med učenci. 

Ne izbiramo zgolj otrok bogatih staršev ali zgolj pametnih učencev. Pomembno nam je, da se 

v razredu odraža pestrost, saj sta taka tudi družba in življenje. Vsak otrok ima nekaj dobrega 

in lahko prispeva k skupnosti. Poslanstvo je tudi v tem, da jim omogočamo izkustvo 

raznolikosti. 

6.  Po čem je vaša šola drugačna od ostalih šol? Kaj je specifičnost vaše šole? 

Kurikulum in načini dela izhajajo iz otrokovega razvoja. Na razvoj otroka gledamo z vidika 

zakonitosti, ki veljajo za določene stopnje. Mlajši otroci razvijajo druge komponente kot 

starejši. Problem nastane v linearnem dojemanju razvoja, ki te komponente pomeša. Razvoj 

otroka ni linearen. Otrok se mora najprej fizično graditi, potem posnema, nato se razvijajo 

čustva in čutila, možgani, sinapse, nato šele intelekt. Seveda gre za prepletanje. Smo v dobi, 

ko večinska usmeritev spodbuja razvoj intelekta. V družbi je pomembno, da smo pametni, 

bolj kot to, da znamo nekaj narediti, saj to lahko naredijo Kitajci. Za nas pa je pomemben 

zdrav razvoj in s tem razvijanje bitja kot celote. Človek je kompleksno bitje. Skozi faze 

razvoja, ki jih upoštevamo, se prilagaja tudi predmetnik in način dela. Učitelj, ki spremlja 

otroka v prvem razredu uči drugače kot v devetem ali kasneje v srednji šoli. Otrok sprva 

dojema učitelja skoraj kot božje bitje. Ta vloga postopoma prehaja in pride tudi do upora, ko 

se otrok osamosvaja. Vsak učitelj prilagaja način dela razvojni fazi otrok. Snov je tu 

sekundarnega pomena, četudi je pomembna. Bistvo je tudi v odnosih, ki se tu drugače 

razvijajo. 

7. Katere so prednosti in pomanjkljivosti vzgoje in izobraževanja za otroke, ki so 

vpisani v vašo osnovno šolo v primerjavi z državno osnovno šolo?  

Ne bi rad delal primerjave, naj vsak govori o sebi. Bistvo je v tem, da z drugimi šolami 

sodelujemo. Tako mi kot tudi druge šole imamo dobre prakse. Sodelujemo in smo odprti. Če 
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vidimo kaj dobrega, poskušamo to uporabiti. Prav tako smo veseli, da drugi uporabijo naše 

dobre prakse. Tako se vsi razvijamo, kar je hkrati osnovni princip družbe. Če bomo drug 

drugega spoštovali, lahko vsak prispeva nekaj dobrega. Ne gre se za rangiranje. Problem je v 

sistemu vrednot.  

8. Kakšna je vloga učitelja v vaši šoli? 

Vloga učitelja je, da vidi in sledi otrokovemu razvoju, razvoju posameznika in celega 

kolektiva. Temu primerno tudi reagira. Poenostavljeno pravimo, da je učenje in poučevanje 

umetnost. Zakaj umetnost? Učitelj mora biti ustvarjalec, umetnik, ki ima pred seboj živo bitje. 

Vsakodnevno z njim raste in ga oblikuje. Imeti mora široko paleto znanj, ne samo snovnih. 

Snov je sekundarna. Pomembno je tudi, kaj in kako v danem trenutku učitelj pove, da bodo 

otroci z zanimanjem prisluhnili, razumeli ter da jih bo to spodbudilo k razmišljanju. Tu ni 

predpisa. Pravimo, da učitelj uči s tem, kar je in ne s tem, kar govori. Učitelj se pri svojem 

delu razvija kot osebnost. 

9. Kdo je lahko učitelj na vaši šoli? Kakšno izobrazbo ima? 

Učitelji na waldorfski šoli imajo visoko izobrazbo katerekoli smeri ter waldorfsko 

specializacijo. Nimamo učiteljev le s pedagoško fakulteto, ampak lahko uči naprimer strojni 

inženir, če naredi specializacijo, ki traja 3 leta, ob delu. 

10. Katere motive staršev pri vpisu opažate? Zakaj se starši odločajo za vpis svojih 

otrok v vašo šolo? 

Zelo različno. Pri vpisu se želimo izogniti temu, da bi bilo nekaj v trendu, da bi ljudje k nam 

prihajali zaradi modne muhe. Zato imamo pet predstavitvenih predavanj za starše, kjer bolj 

podrobno predstavimo delo, kaj in kako delamo in odgovarjamo na vprašanja. Razlogi so 

različni, pomembno pa je, da starši stojijo za tem. Ni dobro, da oče zagovarja, mama pa ne ter 

obratno, ali da je zelo močna vloga stare mame, ki se s tem ne strinja. Ni dobro, ker prihaja do 

napetosti, ki vplivajo na otroka. Ni za to, da bomo svoje prodali, gre za to, da bomo naredili 

nekaj za otroka. Otrok mora živeti v takem okolju, ki to podpira in verjame v to, kar delamo, 

drugače je bolje, da se šola drugje. 

11. Katere informacije starše najbolj zanimajo, ko se odločajo o vpisu v vašo šolo? 

Zanimajo jih osnovne stvari. Zanima jih način poučevanja, razlogi za poučevanje določenih 

stvari, kakšni so naši pogledi na to. Zanima jih tudi, ali bodo otroci dovolj znali ter lahko 

nadaljevali študij na fakulteti. Pravimo, da če naredimo dober temelj, potem lahko ustvarimo 

vse. Izkušnje kažejo dobre rezultate. 
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12. Ali imate kakšno selekcijo pri tem, katere otroke vpisati in katere ne (v primeru 

previsokega vpisa in tudi drugače) – če da, kakšni so kriteriji?  

Zaenkrat je zanimanje veliko večje, kot jih lahko sprejmemo. Imamo okoli 100 prijav, 

sprejmemo pa jih lahko 50 - 55, zato moramo na žalost imeti selekcijo. S starši in z otrokom 

imamo individualen razgovor, nato ocenimo. Prednost imajo otroci, ki že imajo brate ali 

sestre na šoli. Na podlagi možnosti tudi vidimo, kako oblikujemo razred. Upoštevamo 

pestrost in raznolikost, kot sem že prej omenil. Vključimo tako fante kot dekleta, otroke 

različnih temperamentov ter iz različnih socialnih okolij. Na podlagi ocen učiteljev se 

dogovorimo, koga bomo vpisali. 

13. Kakšno vlogo imajo starši pri delovanju vaše šole, na kakšen način sodelujejo s 

šolo? 

Starši sodelujejo s šolo in med seboj ter so v delovanje šole zelo vpeti. Sodelujejo v Svetu 

staršev, Svetu zavoda, v raznih akcijah, na vsakoletnem božičnem bazarju. Starši so zelo 

aktivni, pripravljajo tudi delavnice, aktivni so v razredu, udeležujejo se skupnih izletov. 

Nekateri se bolj angažirajo, drugi manj. Šola naj bi bila trikotnik odnosov učenci – učitelji – 

starši. Starši podpirajo šolo in pomembno se je ne ozirati na napake, ampak usmerjati v 

skupno ustvarjanje. 

14.  Ali starši sodelujejo z učiteljem, ki poučuje otroka in morajo hoditi na govorilne 

ure, roditeljske sestanke oziroma ostale oblike srečanj? 

Načeloma naj bi hodili, vsak je povabljen in v glavnem tudi hodijo. 

15. Kako vaša šola postopa, če starši ne podpirajo šolskih projektov ali svojih otrok ne 

vzgajajo v istih vrednotah, kot jih vzgaja šola?  

Če se to opazi na začetku in se zelo razlikuje, jim povemo, da mislimo, da ta šola ni primerna 

za njih. Če se pojavi vmes, se poskušamo pogovoriti. Včasih starši ugotovijo, da želijo nekaj 

drugega. Zaenkrat imamo še vedno več priliva kot izpisov, toda to je normalen pretok. Imamo 

tudi veliko povpraševanja za vpis med samim šolanjem, ne samo v prvi razred. Pojavi se tudi 

v osmem razredu, vendar takrat ne radi sprejmemo. Zaradi prehoda v drug sistem se učenec 

zelo težko vključi, saj je način dela drugačen. 

16. Ali so v šolanje na vaši šoli vključeni tudi otroci iz socialno šibkih skupin, Romi, 

otroci priseljencev, otroci medijsko prepoznavnih ali zelo vplivnih staršev?  

Imamo oziroma smo imeli otroke tujcev. Romov trenutno ni. Prisotni so tudi otroci medijsko 

prepoznavnih ali vplivnih staršev.  
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17. Ali je potrebno plačevati šolnino? Kako šola postopa, če starši ne zmorejo plačevati 

šolnine?  

Šolnino imamo, vendar imamo socialno lestvico, glede na dohodek družinskega člana. Če 

straši želijo znižano šolnino, prinesejo odločbo Centra za socialno delo in finančna komisija 

odloča o znižanju. Poskušamo ugotoviti, ali je stiska resnična ali ni. Utemeljene prošnje so 

odobrene. Načeloma gre za prošnje znižanja plačilnega razreda. V izjemnih situacijah se dolg 

tudi odpiše. Knjig in zvezkov ni potrebno kupovati, zato je samo šolanje ceneje. 

18. Kako vaša šola zagotavljajo zadosten vpis?  

Zaenkrat je tako, da rastemo na dve paralelki. Lahko bi imeli tri do štiri paralelke. Največ 

propagande gre od ust do ust. Izvedemo predstavitve, organiziramo razna predavanja, tudi za 

zunanje. Imamo šolo za starše ter zanimive tematske seminarje. Eden teh je naprimer 

Zdravilna moč zgodb, ki predstavi, kako sestaviš zdravilno zgodbo glede na otrokov problem 

ter kako zdraviš preko zgodbe. Določeni dogodki so namenjeni vsem, drugi so interni. 

Zaenkrat ima šola sloves, da v generalnem dobro delamo. Obstajajo problemi, ki jih moramo 

reševati, saj nismo idealni. 

19. Katerih oglaševalskih sredstev se šola poslužuje?  

Oglaševalskih sredstev se ne poslužujemo. Vsako leto objavimo v časopisu Delo podatke o 

vpisu. Ne poslužujemo se plakatiranja ali oglaševanja v tem smislu. 

20. Kako vi kot vodja in zaposleni v šoli vidite delovanje vaše šole in njen razvoj v 

prihodnosti? 

Razvijamo se vseh štiriindvajset let, odkar delujemo, kar je dobro. Dokler stvar raste, je živa, 

dela. Raste tudi naš kolektiv. Trenutno imamo več kot sto zaposlenih. To je velik kolektiv, 

zato na eni lokaciji več kot dveh paralelk ne bo. Trenutno smo usmerjeni v to, da bosta tudi 8. 

in 9. razred z dvema paralelkama, torej vsako leto en razred več. V sklopu waldorfske šole 

deluje tudi gimnazija. Razmišljamo, da bi imeli poklicno srednjo šolo, vendar iščemo svojo 

smer. Ta ideja je še v razvoju. Načrtujemo, da bi jo realizirali čez tri leta, ko bomo imeli tudi 

dve paralelki v devetem razredu in bo več zanimanja. V gimnazijo namreč jemljemo tudi 

učence iz drugih osnovnih šol z dvema razlogoma: ker to hočemo in ker z našimi učenci ne bi 

zapolnili prostih mest. Osnovnošolski razredi so po številu učencev manjši ter vsi učenci ne 

gredo na gimnazijo, nekateri gredo na druge gimnazije. Pokazalo se je, da bi bilo dobrodošlo, 

da bi na praktičnem delu še kaj naredili. Razvoj šole gre tudi v smer drugačnega načina 

vrednotenja, ocenjevanja, spremljanja dela. Imamo opisne ocene in želimo to še razviti, 

posebej v srednji šoli. Ukvarjamo se s tem, da bi tudi zaključek srednje šole imel drugo 

obliko, ne klasične mature. Prav tako si prizadevamo za izboljšave v povezovanju širše 
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skupnosti z biodinamiki, kmeti. Na tem področju že sodelujemo, a opažamo, da bi bilo lahko 

tega sodelovanja več. Imamo še druge ideje. Za naš razvoj je pomembno tudi izobraževanje 

učiteljev. Tu vse stoji, ali pade. Dober kader je zelo pomemben. Trenutno imamo triletno 

izobraževanje, ob delu, ki se ga lahko udeleži kdorkoli. Nekateri zato, ker bodo tukaj učili, 

drugi zaradi svojega lastnega napredka, ker jih to zanima. Trenutno izobraževanje obiskuje od 

80 – 100 ljudi. Seminar začenjamo vsake 3 leta. Ko ena generacija izobraževanje konča, 

začnemo znova. To področje zelo razvijamo. Sodelujemo z učiteljskim seminarjem na 

Hrvaškem, pripravljajo ga tudi v Bosni. Smo člani mednarodnih združenj ECSWE (Evropski 

svet waldorfskih šol), mednarodne zveze IAO in drugih organizacij. Zanimivo je, da je 

waldorfsko gibanje razširjeno po celem svetu, na vseh petih kontinentih in prisotno v vseh 

religijah. Ni vezano zgolj na eno področje, samo katoliško, protestantsko ali muslimansko. 

Razširja se celo na Kitajskem. Poudaril bi še, da je terminologija javno in zasebno v šolstvu 

vezana zgolj na organizacijski vidik in ne vsebinski. V Sloveniji so osnovne šole neprofitne 

organizacije. Menim tudi, da je tekmovalni sistem v šolstvu nepotreben. Bolj pomembno je 

sodelovanje. 

 

Najlepše se vam zahvaljujem za sodelovanje! 

V Ljubljani, 26. 5. 2016 

 

 

Priloga 4: Intervju št. 3 

Osnovna šola Montessori, Ljubljana  

Na vprašanja je odgovarjal ravnatelj OŠ Montessori mag. Pavel Demšar. 

INTERVJU: POSLANSTVO ZASEBNIH OSNOVNIH ŠOL V SLOVENIJI  

1. Kdo je ustanovitelj vaše osnovne šole?  

Gre za družinsko podjetje. Ustanovitelja sva moja žena in jaz, Melita Kordeš Demšar in Pavel 

Demšar. 

2. Kdo je pri tem sodeloval in kdo so bili pobudniki ustanovitve? 

Pobuda je bila na naši strani, osnovana pa je bila na željah staršev, katerih otroci so 

zaključevali z vrtčevskim obdobjem v vrtcih montessori. Starši so želeli po principih 
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pedagogike montessori nadaljevati šolanje v šoli montessori. Enako tudi midva, saj sva vodila 

vrtec montessori, v katerega so bili vključeni tudi najini otroci.  

3. S kakšnim namenom oziroma cilji je bila ustanovljena vaša osnovna šola?  

Gonilo, da se je ustanovila zasebna osnovna šola je bila pedagogika montessori. Te ponudbe 

do tedaj ni bilo v drugi zasebni šoli. Prav tako je ni bilo v javni šoli v celotnem obsegu. Eden 

najpomembnejših namenov je bila vzgoja po pedagogiki montessori. 

4. Katere vrednote poudarjate v vaši šoli? 

Temeljna vrednota je, da se obračamo k otroku. Želimo se čim bolj približati razvojni poti, ki 

je najbolj lastna otroku. Najpomembneje je razvijati potenciale, ki jih ima. Pri sami 

pedagogiki montessori je delo najpomembnejši kontekst. Pomembno nam je, da se otroci 

učijo ustvarjati in delati. Skozi delo se razvijajo in ohranjajo vedoželjnost. Pri tem so 

motivirani in svoje delo opravljajo z veseljem. Ne gre le za nabiranje znanja, ampak za neko 

vedoželjnost in iskrico v očeh. Poleg znanja je za nas pomembna vzgoja otrok k lepemu 

obnašanju in spoštovanju okolja. K temu prištevamo spoštovanje predmetov, ravnanje z njimi, 

spoštljiv odnos do sošolcev, učiteljev in spoštljiv, odgovoren odnos do samega sebe. Ena od 

pomembnih vrednot je svoboda in odgovornost, ki jo želimo razvijati pri otroku. Otroku 

želimo dati čim več svobode. Da bi znotraj te svobode lahko deloval, ga je potrebno opremiti 

z odgovornostjo. Gotovo je vrednota tudi celosten model pedagogike montessori, ki ga Maria 

Montessori imenuje Vzgoja za mir. To pomeni, vzgajati otroke v tem smislu, da bodo tudi 

sami prispevali k miru na svetu. To lahko dosežejo skozi to, da postanejo urejene in uspešne 

osebe, ki so v svojem življenju zadovoljne in se samouresničujejo. S tem lahko prispevajo 

tudi k miru na svetu. 

5. Ali vzgoja po pedagogiki montessori temelji na katoliških vrednotah? 

Maria Montessori je kot Italijanka izhajala iz krščanskega pogleda na otroka, človeka. Poleg 

tega je razvila popolnoma neodvisno pedagogiko. Udejanjila jo je tudi v Indiji, kjer je bila 

med 2. svetovno vojno. Tam je vzgoji dodala lokalni vrednostni sistem, lokalno duhovnost. 

Pedagogika kot taka ni vezana na krščanski vrednotni sistem. Širši pogled pedagogike 

montessori je v tem, da otroku podaš smisel, za katerega je vredno živeti in osmišljenost 

človeka je ena izmed pomembnih komponent vzgoje otrok. Maria Montessori je rekla, da je 

potrebno iskati ta del, ki človeka povezuje v kompleks kozmične vzgoje. Tega je potrebno 

črpati iz lokalnega okolja, ni pa sam kot tak definiran. Mi smo se v tem smislu naslonili na 

naš lokalni vrednotni sistem, na krščanstvo. 
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6. Ali želi vaša šola vnesti spremembe tudi v družbi? 

Primarno ne. Primarno nas zanimajo otroci. Verjamemo, da dobra vzgoja otrok lahko 

pripomore tudi k boljšemu prihodnjemu svetu. Tako pravi tudi Maria Montessori, ko govori o 

vzgoji za mir. V debatah, povezanih s šolstvom, se veliko pogovarjamo o vzgoji in kam jo 

želimo vpeti. Veliko manj se pogovarjamo o otrocih. To pogrešamo.  

7. Kaj je poslanstvo vaše šole? 

Poslanstvo naše šole je povezano z vrednotami, saj želimo dati otroku najboljšo vzgojo, ki je 

primerna zanj. Vzgojo, ki mu bo pomagala razviti se čim bolj celostno, razviti njegovo 

osebnost in čim več njegovih potencialov. Tudi to, da se bo razvil v samostojno neodvisno 

osebo, ki bo lahko žela dela svojih rok. Skozi to bo oseba uresničena in našla svoje mesto v 

družbi in svoje zadovoljstvo v tem. 

8. Po čem je vaša šola drugačna od ostalih šol? Kaj je specifičnost vaše šole? 

Pedagogika je tista, ki je najbolj specifična. Gre za precej drugačen pedagoški pristop, kot ga 

tradicionalno poznamo. Radikalno drugačen. Vsak otrok se uči v svojem ritmu. Naredi si 

načrt za svoje delo v šoli in potem ob koncu dneva ali tedna, meseca pogleda, kako mu je 

načrt uspelo izpeljati. Frontalnega pouka ni. Učitelji otrokom v majhnih skupinah dajo 

nekakšen kratek (10-minutni) uvod v novo snov, ki jo otroci do konca spoznajo, raziščejo, 

zvadijo sami ob času, ki si ga določijo. Učenčeva vloga je na ta način zelo aktivna, ves čas so 

tudi v odnosih s sošolci in sošolkami, saj se prepleta individualno delo, delo v parih, 

skupinah in predstavitve učitelja. Ob tem, da se otroci v obdobju osnovne šole radi družijo, 

so tudi sposobni prevzeti velike intelektualne napore. Če jim damo njim primerne izzive, 

ohranijo veselje do učenja in to želimo, da otroci ohranijo. Pri tem so v pomoč tudi materiali, 

ki abstraktne koncepte zelo dobro ponazorijo. Učiteljeva vloga je, da ta material pripravi, da 

ga predstavi otroku, potem pa je večina dela na otroku samem, da razvija, da raziskuje ta 

material in se z njim uči. Učiteljeva priprava ni nikoli za cel razred, ampak za določenega 

otroka in skupino otrok, ki je na podobni stopnji razumevanja, spretnosti. Program razvoja in 

učenja je individualen za vsakega otroka in učitelj, ker nima tolikšne vloge pri posredovanju 

znanja, ima več časa za pripravo materialov ter za spremljanje razvoja posameznega otroka 

in pripravo njegovih nadaljnjih aktivnosti. Tako na kratko o drugačni vlogi učitelja. Pravimo 

pa, da ni samo ena oseba v sobi učitelj. K dobremu učenju pripomorejo tudi heterogene 

skupine, kar pomeni, da mlajši otrok, ki pride v skupino (govorimo o starostnih skupinah 6 – 

9, 9 – 12 12 – 15), vidi, kaj delajo starejši otroci. Od njih se uči, z njimi sodeluje, od njih 

prevzema to znanje. Učitelju pogosto ni potrebno veliko razlagati, saj vidijo, kako stvari 

delujejo pri starejših. Včasih starejši otroci razložijo mlajšim. Ta velik delež odkrivanja 
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omogoča, da je neposrednega posredovanja znanja zelo malo. Otroci delajo po skupinah in 

individualno stvari, ki so v skladu z njihovim napredkom. Na zunaj je videti, kakor da bi bili 

v kakšnem laboratoriju in knjižnici. Otroci se prosto sprehajajo, delajo na tleh, za mizo, v 

skupini. Izberejo, kdaj bo malica. To določi njegov občutek lakote in ne zvonec. Zvonca in 

urnika predmetov namreč ni. Določen otrok potrebuje več časa za vajo matematike, določen 

pa več za branje. Najbolj pogosta razlika, ki jo boste našli, zapisano za šole montessori, je 

tudi v tem, da nimamo ocen, ne domačih nalog. Ob tem imamo dva tuja jezika od prvega 

razreda naprej. 

9. Katere so prednosti in pomanjkljivosti vzgoje in izobraževanja za otroke, ki so 

vpisani v vašo osnovno šolo v primerjavi z državno osnovno šolo?  

Prednosti so v lastnem odkrivanju znanja, samoiniciativnosti, ohranjanju znanja, sledenju 

tempa otroka, ki ohranja v njem veselje do napredka, do raziskovanja, prilagajanje tem 

potrebam bodisi večjim sposobnostim, kjer ima lahko otrok bolj zahtevne izzive oziroma 

prilagajanje tistim, ki stvar delajo počasneje. Kar opažamo je, da je otrokom ta sistem pisan 

na kožo, jim ustreza. Mogoče je res, da starši dobijo manj povratnih informacij o napredku 

otroka. Ob tem imajo slabše možnosti nadzora, koliko naredi v enem dnevu, oziroma nekem 

obdobju, koliko se je otrok naučil, kaj je delal. Večinoma smo starši navajeni na javni šolski 

sitem, kjer otroci pridobivajo ocene in s tem tudi povratno informacijo, ki ima sicer omejeno 

vrednost. Pri nas starši dobijo manj teh informacij. Nekateri starši tega ne pogrešajo oziroma 

ne vidijo te potrebe, drugi pa si želijo več povratnih informacij. S slednjimi izvedemo 

pogovor o napredku njihovih otrok. S stališča otrok vidimo prednosti v tem, da imajo v 

razredu razpoložljive vse materiale. Z njimi lahko delajo in imajo svobodo pri izbiri. A otroci 

morajo pri tem imeti razvito določeno stopnjo odgovornosti in spoštovanja okolja. V kolikor 

tega ni, se zaplete. V primerjavi z javnim sistemom šolanja, kjer se otrokova znanja in 

sposobnosti ocenjujejo in jih ocene motivirajo k učenju, je na naši šoli drugače. Otroke 

motiviramo oziroma v njih spodbujamo radovednost, veselje do učenja, tudi preko skupnosti, 

v kateri so, kjer opazujejo starejše otroke, ki že znajo določene stvari in bi jih tudi mlajši radi 

znali. Vemo, da se otroci najhitreje učijo od sovrstnikov. Če so v slabi družbi, žal slabe stvari, 

če pa so v dobrem okolju, to funkcionira tudi na področju znanja. Poskušamo ustvariti okolje, 

kjer imajo otroci veselje do učenja. V primeru, da otroka stvari ne zanimajo, se vprašamo, kaj 

je za otroka dobro, kaj ni dobro, ali gre za tempo, ki ga starši pričakujejo, da bi moral biti 

hitrejši. Včasih ugotovimo, da bi otroku bolj ustrezal bolj urejen ritem, ki bi otroka spodbudil, 

prisilil k več dela. Vendar je tu tanek led med tem, kaj je za otroka dejansko dobro in tem, kaj 

so pričakovanja staršev.  
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10. Kakšna je vloga učitelja v vaši šoli? Kdo je lahko učitelj na vaši šoli? Kakšno 

izobrazbo ima? 

Imamo posebna izobraževanja za pedagoge oziroma montessori učitelje, poleg predhodne 

visokošolske izobrazbe (višješolske), ki ni nujno, da je pedagoška. 

11. Katere lastnosti, znanja in vrednote imajo učitelji, ki poučujejo na vaši šoli? 

Prva misel, ki se mi ob tem porodi, je učitelj, ki zna stopiti nazaj, dati prostor otrokom, 

njihovemu razvoju. Učiteljeva vloga je v tem, da otroka podpre. Ne gre za osrednjo 

učiteljevo vlogo posredovanja podatkov, poučevanja, ampak podpiranja otroka pri razvoju. 

To pomeni, da je učitelj fleksibilen, prilagodljiv, iznajdljiv, potrpežljiv in ima veselje do 

raziskovanja. 

12. Katere motive staršev pri vpisu opažate? Zakaj se starši odločajo za vpis svojih 

otrok v vašo šolo? 

Eden najpomembnejših motivov je nadaljevanje pedagoškega pristopa pedagogike montessori 

iz vrtca v nadaljevanje šolanja, ki jo starši vidijo kot bolj primerno, bolj prijazno, širšo z 

vidika celostnega razvoja otroka. Poleg tega je na naši šoli bolj oseben odnos. Dajemo velik 

poudarek vzgoji in moralnim vrednotam.  

13. Katere informacije starše najbolj zanimajo, ko se odločajo o vpisu v vašo šolo? 

V šali rečeno jih zanima, če imajo možnost, da bodo sprejeti. Večina staršev pedagogiko že 

pozna iz vrtca. Res je, da v šoli pedagogika dobi novo dimenzijo iz vidika izobraževanja, 

učenja, pridobivanja znanja. Vprašanja so, kako je glede ocenjevanja, kako vemo, da otroci 

znajo, obvladajo, da so se naučili. Zanima jih, ali se bodo učenci, ko bodo prišli v srednjo šolo 

znašli, predvsem kako izkazovati svoje znanje preko ocenjevanja. Ni toliko dvoma, da ne bi 

dobili dovolj znanja, bolj jih skrbijo posledice, ker nimamo ocen in sprotnega preverjanja 

znanja. Otroci ne pišejo kontrolnih nalog, ni rednega spraševanja, zato jih zanima, ali bodo 

otroci pripravljeni na prehod v srednjo šolo. Nekaj vprašanj se postavlja tudi v zvezi z 

zadnjim obdobjem osnovnošolskega izobraževanja, ki je bolj specifično, torej obdobje 

adolescence. To je obdobje, ki ga prav naslednje leto začenjamo in ker gre za novo stvar, jih 

tudi zanima, kako bo šola izgledala v tem obdobju. 

14. Kakšna pričakovanja od vaše šole imajo starši? 

V povprečju doživljamo, da se pričakovanja spreminjajo. Obstajajo razlike med pričakovanji 

staršev, ki vpisujejo otroke v šolo in pričakovanji, ko se otroci že šolajo. Pri vstopu v šolo so 

pričakovanja, da gre za prijazen kraj za otroka, ki je še v tistem trenutku majhen in še ni 

potrebno, da se veliko nauči. Pomembno jim je, da je v dobrih odnosih, da mu je 

zagotovljeno prijazno okolje, z leti pa se vedno bolj poudarja vprašanje znanja. Staršem 
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pogled na dobro okolje postane nekaj samoumevnega in kasneje dajejo poudarek znanju 

oziroma napredku njihovih otrok. Delno so vprašanja povezana z nadaljevanjem šolanja.  

15. Ali imate kakšno selekcijo pri tem, katere otroke vpisati in katere ne (v primeru 

previsokega vpisa in tudi drugače) – če da, kakšni so kriteriji?  

Predvsem gre za prednost pri tem, da so otroci že prej obiskovali vrtec montessori. Zaradi 

logistike, prednostno vzamemo tudi sorojence, ki so prav tako obiskovali montessori vrtec. 

Potem presojamo na podlagi lastnih izkušenj. Ugotavljamo primernost oziroma koliko 

dejansko starši iščejo to, kar mi skozi pedagogiko montessori ponujamo in koliko so otroci za 

tak način dela pripravljeni, naprimer sposobnost koncentracije. 

16. Kakšno vlogo imajo starši pri delovanju vaše šole, na kakšen način sodelujejo s 

šolo? 

Če gledamo neformalno, se nam zdi, da starši lahko največ z otroki naredijo doma, s tem da 

igrajo aktivno vlogo vzgoje otrok in v domu ustvarijo primerno, spodbudno okolje za razvoj 

otroka. To je ena izmed najbolj pomembnih vlog, ki jo imajo starši. Želimo, da imajo starši 

tudi sicer pozitiven odnos do šole. Ta se lahko izkazuje preko tega, da starši pridejo v šolo, 

predstavijo svoj poklic, pripravijo kakšen material, se udeležijo srečanj, se pridružijo na 

izletu z otroki in na prireditvah. Vsaj enkrat letno imamo pogovor s starši in otroki o 

otrokovem razvoju. Nekateri starši se angažirajo v Svetu staršev z raznimi pobudami oziroma 

s pomočjo pri določenih stvareh. Vlogo staršev vidimo v smislu podpore. 

17. Kako vaša šola postopa, če starši ne podpirajo šolskih projektov ali svojih otrok ne 

vzgajajo v istih vrednotah, kot jih vzgaja šola?  

Teh primerov je zelo malo. Kar opažamo je, da situacija dvojne vzgoje za otroka ni dobra. V 

takem primeru se poskušamo s starši pogovoriti in jim predočiti stvari. Pogovorimo se o 

naših vrednotah, pričakovanjih od staršev ter kaj to pomeni za razvoj otroka. Praviloma 

pridemo do nekih dogovorov oziroma skupnih zaključkov, kaj lahko skupaj naredimo, da 

stvari uskladimo. 

 

18. Ali so v šolanje na vaši šoli vključeni tudi otroci iz socialno šibkih skupin, Romi, 

otroci priseljencev, otroci medijsko prepoznavnih ali zelo vplivnih staršev?  

Kateri otrok je iz socialno šibke skupine, je odvisno od tega, kje se postavi meja. Eden od 

pokazateljev je, da je več kot polovica otrok na naši šoli upravičenih do regresirane prehrane. 

Pri nas ni posebnih obravnavanj skupin in ni zaznanih vplivov na delovanje šole. 
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19. Ali je potrebno plačevati šolnino? Kako šola postopa, če starši ne zmorejo plačevati 

šolnine?  

Imamo šolnine in omenjenih primerov nimamo. Praviloma je šolnina vedno povezana s tem, 

da starši želijo nuditi otrokom vzgojo po pedagogiki montessori ter temu dajejo prednost. Če 

pride do kakršnihkoli težav, pridemo staršem naproti, a teh težav skorajda ni. Odpovedi s tega 

vidika ni. 

20. Kako vaša šola zagotavlja zadosten vpis? Katerih oglaševalskih sredstev se šola 

poslužuje? 

Ne promoviramo in se ne poslužujemo se oglaševalskih sredstev. 

21. Ali šola prilagaja program, da bi ugodila željam staršev?  

Odvisno za kakšne predloge gre. Če gre za predloge, ki podpirajo izvajanje programa in gre 

za smiselne izboljšave, staršem prisluhnemo, če pa predlogi ne podpirajo naše pedagogike in 

dela, jim ne sledimo. 

22. Kako vi kot vodja in zaposleni v šoli vidite delovanje vaše šole in njen razvoj v 

prihodnosti? Ali načrtujete rast šole? 

Pedagogika, ki jo izvajamo, je prepoznavno drugačna. Ta drugačnost je tista, ki je zanimiva, 

ki jo mnogi starši prepoznajo kot koristno za otroke. S tega vidika vidim tudi nadaljnji razvoj 

te pedagogike in šole. Po eni strani je tako drugačno metodo izziv vpeljati, lažje je slediti 

utečenim spoznanjem. Nehote se vedno primerjamo s tem, kar poznamo, zato moramo tudi 

znati zagovarjati, zakaj izberemo drugačno pot. Po drugi strani je ravno ta drugačnost tista, ki 

bogati slovensko šolstvo. Na splošno vidimo porast zanimanja za drugačne pristope, za 

drugačno šolo. Vendar se moramo zavedati, da bo okvir zasebnih šol imel tudi omejen domet 

razvoja in ne bo nastal znaten delež. Trenutno razvoj naše šole ni povezan z vpisom, pač pa s 

prostorskimi zmožnostmi. To je področje, ki je relativno zahtevno. Ni enostavno dobiti 

prostorov, ki so primerni za osnovno šolo. Rast šole je povezana s stroški, z investicijami ter 

razvojem kadra, ki ga je potrebno izobraziti. Glede na potrebe bi lahko rastli z dvojno 

hitrostjo, če bi sledili potrebam staršev oziroma zanimanju. Šola bo nekaj let še rasla, letos 

najstarejši otroci zaključujejo drugo triado. Načrtujemo, da bo čez nekaj let imela okrog 200 

otrok.  

Najlepše se vam zahvaljujem za sodelovanje! 

V Šentvidu, 2. 6. 2016 
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Priloga 5: Intervju št. 4 

 

Osnovna šola Alojzija Šuštarja, Zavod sv. Stanislava, Ljubljana 

Intervju z ravnateljico dr. Marino Rugelj 

INTERVJU: POSLANSTVO ZASEBNIH OSNOVNIH ŠOL V SLOVENIJI  

1. Kdo je ustanovitelj vaše osnovne šole?  

V Sloveniji, kot veste, so trenutno tri zasebne osnovne šole: Waldorfska, Montessori in 

katoliška osnovna šola. Naša šola je katoliška, ustanovitelj pa je Ljubljanska nadškofija. 

2. Kdo je pri tem sodeloval in kdo so bili pobudniki ustanovitve? 

V prvi vrsti so bili to starši, ker so imeli dobre izkušnje na področju srednjega šolstva, saj je 

predčasno že delovala Škofijska klasična gimnazija. Tako so starši dali pobudo, da bi se 

ustanovila še osnovna šola. V Zavodu sv. Stanislava, kjer je že delovala gimnazija, je bila 

nato ustanovljena še osnovna šola. 

3. S kakšnim namenom oziroma cilji je bila ustanovljena vaša osnovna šola?  

Starši so dali temeljni oziroma glavni poudarek temu, da si želijo drugačno vzgojo, kot je v 

javnih šolah. Želeli so vzgojo, ki je bolj podobna tisti vzgoji, ki jo imajo doma, v družinah. 

Večinoma gre za katoliške družine. Vzgoja na naši šoli, ki je katoliška, temelji na katoliškem 

izročilu. 

4. Katere vrednote poudarjate v vaši šoli? 

Trudimo se, da bi otrok v čim večji meri razvil vse svoje darove, talente, ki jih ima. Trudimo 

se za celostno vzgojo otrok tako na telesnem, duševnem kot tudi duhovnem področju. Ravno 

to slednje je v javni šoli manj poudarjeno, za nas pa je izrednega pomena tudi duhovno 

življenje. Krščanske vrednote so vsesplošne, obče vrednote (ne ubijaj, ne laži, ne kradi ...). Te 

iste vrednote niso samo krščanske, ampak mislim, da bi to morale biti vrednote vsakega 

človeka. 

5. Ali želi vaša šola vnesti spremembe tudi v družbi? 

Vsekakor želimo, da bi zasebno šolstvo in s tem tudi naša šola bogatili slovensko šolstvo. Ne 

želimo biti nobena opozicija ali alternativa javnemu šolstvu, ampak njegova dodana vrednost. 

Učni cilji pri predmetih Matematika, Slovenski jezik, Angleški jezik so enaki javnim šolam. 

Dodano vrednost želimo ustvariti na vzgojnem področju. Vsaka šola stremi k temu, da bi 

vzgojila čim boljšega človeka, poti pa so različne. Mi izvajamo eno od možnih poti, ki se 

sklada z domačo vzgojo, zato tudi upamo, da bo bolj učinkovita. Pripeljati želimo do 
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skupnega cilja. Opažamo, da marsikatera metoda oziroma način dela, ki smo ga uvedli in se je 

izkazal za dobrega, se ga je poslužila tudi javna šola. 

6. Kaj je poslanstvo vaše šole? 

Poslanstvo je vzgojiti dobre ljudi. Ljudi, ki bodo znali preživeti v tem svetu in tudi narediti 

kaj dobrega za ta svet. Vzgojiti ljudi, ki si bodo znali ustvariti družine, ki bodo znali delati, da 

bodo lahko te družine tudi preživeli. Pomembno nam je tudi razvijanje socialnega čuta pri 

otrocih, da bodo videli sočloveka in da bodo dejansko naredili svet boljši. 

7. Po čem je vaša šola drugačna od ostalih šol? Kaj je specifičnost vaše šole? 

Izpostavila sem že drugačno pot vzgoje. Tehnično gledano je pri nas pouk angleščine že od 1. 

razreda, sedaj se ta princip uvaja tudi v javnih šolah. Pri nas imamo velik poudarek na 

umetnosti, predvsem na pevskih zborih, pa tudi ples v gledališču in likovna umetnost. Imamo 

veliko športa, oziroma skrbimo za telesni razvoj, da se otroci gibljejo. Potem imamo Klasično 

kulturo z latinščino. Na razredni stopnji izvajamo antične dneve, kjer se učenci spoznavajo s 

kulturo, na kateri temelji tudi naša civilizacija, od 6. razreda naprej pa ta znanja pridobivajo v 

okviru predmeta. Najbolj značilna stvar je verski pouk 1. – 9. razreda, ki se na razredni stopnji 

imenuje Spoznavanje vere, na predmetni stopnji pa Vera in kultura. Učenci se seznanjajo z 

različnimi verami, kjer odpirajo pomembna življenjska vprašanja, se o njih pogovarjajo. 

Spoznavajo različne vere, poudarek pa je na krščanstvu., ki je najbolj prisotna vera v našem 

okolju. Pri nas je veliko praktičnega dela. Pomembno nam je pridobivanje veščin. Namesto 

Gospodinjstva in Tehnike imamo Praktikum, kjer otroci likajo, šivajo, zabijajo žeblje, 

menjajo zračnice na kolesu in delajo veliko praktičnih stvari. Pri nas imamo tudi močno 

razvito učilnico v naravi. V današnjih časih, ko otroci vse več sedijo za računalniki in delajo z 

elektronskimi mediji, jim je potrebno v šoli ponuditi tisto, česar nimajo doma. Marsikateri 

otrok živi v bloku in se popoldan ne gre igrati ven. Včasih je morala šola ponuditi stvari, ki jih 

doma nisi imel. Takrat je bilo doma dovolj igre zunaj, sedaj pa so časi drugačni in je potrebno 

v šoli ponuditi igro v naravi, ker jo doma nimajo več. 

8. Katere so prednosti in pomanjkljivosti vzgoje in izobraževanja za otroke, ki so 

vpisani v vašo osnovno šolo v primerjavi z javno osnovno šolo?  

Prednosti so, da imamo omogočen bolj odprt prostor, da nismo zavezani k vsemu, kar sicer 

velja za javne šole, imamo več manevrskega prostora. Pri vzgoji želimo zagotoviti vsestranski 

razvoj. Za glavo – gre za samoizobraževanje, srce – da imajo empatijo do drugih in da 

spoznavajo duhovno življenje ter roke – praktično delo. Včasih je mišljeno, da dobimo same 

pridne otroke, s katerimi ni nobenih težav, a to so navsezadnje otroci in izziv je, kako z 

vzgojo pristopiti. 
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9. Kakšna je vloga učitelja v vaši šoli? Kdo je lahko učitelj na vaši šoli?  

Imamo enake zahteve po izobrazbi kot v javnih šolah. Učitelji imajo končano Pedagoško 

fakulteto in strokovni izpit. Pri izbiri učitelja smo pozorni tudi na duhovni svet, kako ga 

doživlja, ker smo mnenja, da je najbolj pomemben zgled, bolj kot to, kaj govori, kako z 

zgledom pričuje, kako z zgledom shaja. Sicer pa je mlad kader, kar posledično prinese več 

porodniških dopustov. 

10. Glede na to, da ste katoliška šola, so tudi vaši učitelji katoliki? 

Tega ne preverjamo in to ni predpogoj. Je pa tako, da večinoma so, sicer se učitelj ne bi dobro 

počutil v tem okolju. Katoliška dimenzija je precej prisotna skozi celo leto preko praznikov, 

zjutraj imamo jutranjo molitev in če nekdo nima te praktične izkušnje, je potem težko biti 

pristen pred otroci. 

11. Katere motive staršev pri vpisu opažate? Zakaj se starši odločajo za vpis svojih 

otrok v vašo šolo? 

Želijo si dobro izobrazbo za otroke in so mnenja, da jo bodo tukaj dobili. Glavni motiv pa je 

drugačna vzgoja. Vzgoja, ki je blizu tisti vzgoji, ki jo imajo doma. 

12. Katere informacije starše najbolj zanimajo, ko se odločajo o vpisu v vašo šolo? 

Ko pridejo na vpis, se individualno pogovarjamo. Običajno nimajo vprašanj, ker si odgovore 

pridobijo pri svojih znancih, prijateljih, sosedih. Velikih vprašanj ponavadi ni. 

13. Kakšna pričakovanja od vaše šole imajo starši? 

Velikokrat so pričakovanja prevelika. Pričakujejo idealno šolo, ki je ni in tudi naša šola ni 

idealna. Pričakujejo, da bo vse potekalo brez težav. 

14. Ali imate kakšno selekcijo pri tem, katere otroke vpisati in katere ne (v primeru 

previsokega vpisa in tudi drugače) – če da, kakšni so kriteriji?  

Vsako leto imamo preveč kandidatov. Po razgovoru ugotovimo, kdo bi bil najbolj primeren. 

Otrok ne testiramo, ker so v teh letih na različni razvojni stopnji, poskušamo pa pri starših 

ugotoviti, kaj pričakujejo od naše šole in če vemo, da so prevelika pričakovanja, ki jih ne 

bomo mogli izpolniti, takih ne vpišemo. Še en kriterij je oddaljenost bivališča. V primeru, da 

bi starši vsakodnevno želeli voziti otroka iz npr. Trebnjega, potem odsvetujemo, ker je za 

otroka prenaporno. Prednost pri vpisu imajo sorojenci učencev, ki že obiskujejo našo šolo. 

15. Kakšno vlogo imajo starši pri delovanju vaše šole, na kakšen način sodelujejo s 

šolo? 

Imamo Svet staršev, kot je tudi v javnih šolah, kjer lahko dajejo pobude, mnenja, kritike, sicer 

pa so vabljeni na prireditve, na srečanja za starše, govorilne ure. Sodelovali so tudi pri 

vzgojnem načrtu. 
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16. Ali je sodelovanje staršev s šolo obvezno in katere so te obveze?  

Pri nas imamo starše, ki si zelo želijo sodelovati, včasih želijo celo preveč in se pregloboko 

umešavati v politiko šole, takrat je potrebno jasno povedati, kje je meja. 

17. Ali starši sodelujejo pri upravljanju? Kako?  

Pri samem upravljanju ne sodelujejo. Starši organizirajo recimo šolski ples, katerega 

izkupiček gre v šolski sklad ter dajejo mnenja na sejah Sveta staršev. 

18. Kako vaša šola postopa, če starši ne podpirajo šolskih projektov ali svojih otrok ne 

vzgajajo v istih vrednotah, kot jih vzgaja šola?  

Starši pri vpisu podpišejo izjavo, da so seznanjeni s programom in da se s tem programom 

strinjajo. Strinjajo se, da bodo šolo podpirali pri njenih dejavnosti. Včasih pride zaradi 

velikega števila staršev, da se kdo kasneje ne strinja, čeprav je podpisal izjavo in je mnenja, 

da ne ustreza, zato je tudi že prišlo do izpisa iz šole. Šola se ne more prilagoditi enemu staršu 

in če se starš ne more prilagoditi šoli, ne moremo sodelovati. 

19. Ali so v šolanje na vaši šoli vključeni tudi otroci iz socialno šibkih skupin, Romi, 

otroci priseljencev, otroci medijsko prepoznavnih ali zelo vplivnih staršev?  

Iz socialno šibkih družin vsekakor. Imamo zelo številčne družine. Podatek je, da ima 38 % 

naših otrok subvencionirano prehrano, ta pa je odvisna od socialno-ekonomskega statusa 

družin. Ker so družine velike, jim želimo pomagati in takih družin je veliko. Romov nimamo, 

imamo nekaj tujcev in tudi otroke medijsko prepoznavnih oziroma vplivnih staršev. 

20. Ali je potrebno plačevati šolnino? Kako šola postopa, če starši ne zmorejo plačevati 

šolnine?  

Zaenkrat je šolnino še vedno potrebno plačevati. 15 % sredstev, namenjenih programu, 

morajo kriti starši, medtem ko stroške investicije, ogrevanja, opreme plačuje ustanovitelj, 

torej Ljubljanska nadškofija. Šolnina je 0 – 60 evrov. Odvisna je od njihovega statusa, zato 

nekateri učenci plačajo tudi 0 evrov šolnine, če ne zmorejo tega plačevati. Imamo pa tudi 

sklad za pomoč družinam, kamor dobrotniki darujejo in iz tega pokrijemo stroške šolnine. 

21. Kako vaša šola zagotavlja zadosten vpis? Katerih oglaševalskih sredstev se šola 

poslužuje? 

Zaenkrat se oglaševalskih sredstev ne poslužujemo, kajti po ustnem izročilu imamo dovolj 

kandidatov. 

22. Ali šola prilagaja program, da bi ugodila željam staršev? 

Zaenkrat ne. Šola ima program in če se starši strinjajo s tem programom, otroka vpišejo, če ne 

ga ne. Ni potrebno prilagajati programa, da bi imeli dovolj vpisanih. 
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23. Kako vi kot vodja in zaposleni v šoli vidite delovanje vaše šole in njen razvoj v 

prihodnosti? 

Žal mi je, da na zasebno šolstvo gledajo kot na nekaj, kar bo izpodrinilo oziroma nekaj kar 

ogroža javno šolstvo, to je daleč od tega. Zasebno šolstvo je v Sloveniji prisotno v 0,2 % in to 

ne more ogroziti javnega šolstva. V primeru, da bi država podprla zasebno šolstvo, se zasebne 

šole ne bi razcvetele, saj niso komercialne narave in ne dajejo zaslužka. Če bi šlo za večji 

delež oziroma 100 % sofinanciranje javno veljavnih programov zasebnih šol, bi se morda 

odstotek zasebnih šol dvignil, a ne veliko. Mislim, da je na zasebno šolstvo potrebno gledati 

kot na bogatenje šolstva na Slovenskem, ne pa kot na neko ogrožajočo stvar. 

Naša šola si bo v prihodnosti prizadevala poskrbeti za vsestranski razvoj, otrokom dati dovolj 

gibanja, dovolj narave in jim privzgojiti osnovne vrednote. Skratka tisto, kar ne dajo 

računalniki, kajti tehnologijo bodo vsrkali mimogrede, ni potrebnega še dodatnega poudarka.  

 

Najlepše se vam zahvaljujem za sodelovanje! 

V Šentvidu, 24. 5. 2016 

 

 

Priloga 6: Intervju št. 5 

 

Osnovna šola Lila, Ljubljana  

Intervju z ravnateljico Jasno Skočir Grabeljšek 

INTERVJU: POSLANSTVO ZASEBNIH OSNOVNIH ŠOL V SLOVENIJI  

1. Kdo je ustanovitelj vaše osnovne šole?  

Uradna ustanoviteljica je Tina Rutar Leban. Sicer pa je šolo ustanovila skupina ljudi, ki smo 

se spoznali z načeli Vzgoje za življenje, v Kaliforniji. Načela izvirajo iz Indije, ki jih je v 

Kalifornijo pripeljal duhovni učitelj Jogananda ter jih nadalje razvijal Kriananda. Deloval je 

v skupnostih, anandah, naseljih, kjer so živeli po načelih uspešnega sobivanja. Znotraj ene od 

teh skupnosti se je razvila tudi šola, iz potreb, da se otroci izobražujejo po teh načelih. 

Kasneje so se šole s temi načeli začele razvijati tudi izven teh skupnosti. V Kaliforniji so se 

sčasoma razvile tudi mestne šole, ki pa nimajo več pridiha duhovnih gurujev, a živijo po 

načelih ozaveščenega sobivanja, poučevanja ter učenja. Tudi naša šola v Ljubljani je zelo 
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univerzalna. Pri otrocih in v kolektivu teh imen niti ne uporabljamo, bolj se držimo teh načel 

v sodelovanju, v odnosu do narave, do ljudi. 

2. Ali so imeli in če da, kakšno vlogo so imeli pri ustanovitvi starši? 

Seveda, močno vlogo. Šola je dejansko tako tudi nastala. Naj povem, da OŠ Lila še ni uradno 

priznana šola. Gre za obliko izobraževanja na domu. Tukaj so ključni starši, ki so si zaželeli v 

svoje družinsko, torej vsakdanje življenje, vnesti več vsebin in zavedanja, kako kvalitetno 

lahko med seboj bivamo in kako lahko njihov otrok sebe bolj samouresničuje. Družina se 

lahko bolje samouresničuje tudi zato, ker otroci popoldan nimajo domačih nalog. Sprva so se 

zbrali starši, od katerih jih je nekaj tudi šolskih ter akademikov humanistike, jaz osebno sem 

se ekipi pridružila naknadno oziroma malo pred začetkom delovanja šole. 

3. S kakšnim namenom oziroma cilji je bila ustanovljena vaša osnovna šola?  

Jaz sem po omenjenih (univerzalnih) duhovnih načelih že prej poučevala in živela. Ko sva se 

spoznali s Tino, sem imela na osnovi lastnih izkustev ter proučevanja otrok kot njihovega 

šolskega ritma že napisan program za zasebno osnovno šolo, ki je izredno sovpadel s 

slovenskim programom Vzgoje za življenje. Le tega je namreč Tina v manjši strokovni 

skupini ustvarila in ga ozaveščala na starševskih ter učiteljskih dogodkih po Sloveniji. Kot 

učiteljica sem ugotovila, da si želim dati otrokom več in omogočiti sebi kot zaposleni 

učiteljici v šolskem delovnem okolju več osebnega in kolektivnega razvoja, podpore in 

mentorstva. V javnih šolah ravnatelji zaradi obveznosti in urnika ne zmorejo tega omogočiti 

zaposlenim, čeravno bi morda želeli. Sama sem si to želela in videla tudi možne rešitve ter 

sem v ta namen izkustveno spisala tudi program. S Tino sva se spoznali preko srečanj v njeni 

lastni organizaciji ter kmalu ugotovili, da sta najina programa izredno identična, s tem da ima 

njen preizkušen in dokazljiv izvor, nakar smo začeli program Vzgoje za življenje dopolnjevati 

in vse bolj sodelovati. Namen in cilj ustanovitve OŠ Lila je otrokom, družinam, učiteljem in 

tudi ravnateljem Slovenije ponuditi, omogočiti prostor, okolje, kjer se lahko bolj 

samouresničujemo. Ob tem poskrbimo za administrativne postopke in sledimo učnim ciljem, 

poudarjamo pa ob strokovnem oziroma učnem tudi osebni nivo, da lahko v šolskem prostoru 

delimo več sebe. 

4. Katere vrednote poudarjate v vaši šoli? 

Gre za različna načela. Najlažje lahko to razložim skozi osnovna tri načela. Eno načelo, ki mu 

sledimo, je prispodoba lijaka. Naše stanje energije pada ali se viša. Temu pravim stanje 

zavedanja. Bolj kot se zavedamo naših čustev, boljšo energijo imamo, več moči, bolj imamo 

pretočne ideje. Če skupina otrok pada v energiji, postajajo bolj agresivni, ali ne zmorejo več 

delati ter so neproduktivni. Naloga in odgovornost učitelja je, da poskrbi in ustavi ta padec 
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energije ter naredi preobrat. Razlog za padec energije je lahko potreba po več zraka, vodi, 

gibanju, ali je potreben pogovor. Ko to potrebo zadovoljimo, lahko s programom 

nadaljujemo. Z vidika tega lijaka imamo prilagojen dnevni ritem, kjer se trikrat izmenjajo 

kombinacija pouka in prostega časa, da so otroci stalno v ravnovesju. Ves čas so spočiti, ves 

čas imajo vmes dovolj igre. V višjih razredih je ta prosti čas krajši. Takrat učenci že razumejo, 

da lahko več svojih potreb udejanjajo z učiteljem v času pouka. Dajejo svoje ideje in 

predloge, tudi za načine dela. Zelo spodbujamo njihovo ustvarjalnost in jih pripravljamo na 

to, da bodo kasneje pri poklicih uspešnih in odgovorni. Obenem jih navajamo, da so 

spoštljivi. To je drugo načelo, ki govori o medsebojni enakovrednosti. Imajo možnost podajati 

predloge, a na spoštljiv način. Pri tem morajo nadzirati svoje telo, čustva, misli in umirjeno 

povedati svoje ideje. Upoštevamo tiste ideje in predloge, ki so v najvišje dobro vseh. Nato z 

učiteljem načrtujejo in svoj prispevek umestijo v pouk. Učitelje kličejo po imenih, saj smo si 

enakovredni, pri tem pa so spoštljivi. Vedo, da druge osebe vikajo. Enakovrednost se kaže 

tudi skozi to, da so učitelji, tako kot učenci, v copatih ter si vsi po kosilu umivajo zobe. Tretje 

načelo je najbolj izrazito. Gre za sočasen razvoj štirih področij: telesa, čustev, volje in uma. 

Vedno dobivajo višje izzive, telesne, socialne in učne. Učimo jih sprejemati odgovornost ter 

krepimo njihovo vztrajnost. 

5. Ali želi vaša šola vnesti spremembe tudi v družbi? 

Želim poudarit, da ne želimo namenoma spreminjat obstoječega sistema. S svojim viškom 

energije idej, razvoja in tega, kar vidimo, da je možno, ponujamo Sloveniji, če se tako 

izrazim, eno novo idejo, eno novo možnost. 

6. Kaj je poslanstvo vaše šole? 

Omogočiti samouresničevanje in souresničevanje v šolskem okolju otrok, učiteljev in staršev 

na bolj osebni način. 

7. Po čem je vaša šola drugačna od ostalih šol? Katere so prednosti in pomanjkljivosti 

vzgoje in izobraževanja za otroke, ki so vpisani v vašo osnovno šolo v primerjavi z 

državno osnovno šolo?  

Kar opažam kot prednost je, da lahko tako učenci kot učitelji izražajo svoja mnenja, da je več 

časa za druženje (z vrstniki ter s sodelavci) ter da so učenci v učnih skupinah, ki so starostno 

mešane, torej mlajši in starejši otroci izkustveno sobivajo, kar učitelji živijo preko poučevanja 

v parih. S tem pri učencih presežemo strah pred starejšimi ali podcenjevanje mlajših, pri 

učiteljih pa medsebojno nerazumevanje, saj oboji dosežejo spoštovanje iz izkustev. 

Pomanjkljivosti se kažejo v zahtevnosti. Otroci in učitelji so sprva utrujeni, ker je toliko 

sodelovanja v socialnem in v učnem smislu. Učitelji in vodje šol jih ves čas vodijo, da 
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predlagajo svoje ideje, da samoiniciativno delajo dodatne stvari. Sčasoma se oboji okrepijo in 

v načinu zaživijo vse bolj lahkotno oziroma spontano. Imamo tudi sedem stopenjsko lestvico, 

kateri sledimo. To so kot barve mavrice, nekateri pravijo kot barve čaker in peta barva 

označuje enako kot v javni šoli ocena pet, oziroma, ko rečeš za učitelja, da je vse naredil, 

dosegel vse učne cilje ter dobro sodeloval s sodelavci. S temi barvami označujemo dosežke v 

mapah osebnega in strokovnega razvoja učencev, učne skupine, učiteljev v šoli ter tudi v 

vrtčevski enoti. Šesta stopnja je mentorska vloga, sedma stopnja pa je višji doprinos za učno 

skupino ali šolo. Izpostavim lahko to, da je to možno uresničevati, ker je v eni skupini 15 

otrok, z njimi pa so 2-3 učitelji. Enota ima ravnatelja oziroma vodjo šole, na kateri je 

zaposlenih največ 15 zaposlenih. Odločili smo se, da tega števila ne bomo presegali, ker 

vidimo prednosti v manjši šoli z vidika spremljanja dogajanja in odnosov med sodelavci. Smo 

bolj družinski. 

8. Kakšna je vloga učitelja v vaši šoli? Kdo je lahko učitelj na vaši šoli? Kakšno 

izobrazbo ima? 

Učitelji imajo visokošolsko izobrazbo, ki pa ni nujno pedagoške usmeritve, za tisto področje 

oziroma za tisti dve področji, ki jih poučujejo. Vsi naredijo izobraževanje Vzgoje za 

življenje, kjer pedagoški del zelo podrobno pregledamo in individualno svetujemo, če je 

potrebno komu več primerov teh vsebin. To izobraževanje poteka v manjših skupinah in 

individualno. Medtem ko se učitelji stalno izobražujejo, tako kot učenci, imajo stalno 

individualno spremstvo. Tina Rutar Leban je svetovalka za otroke, jaz pa sem svetovalka 

učiteljem in kolektivu. Vse stalno spremljamo in nudimo pomoč, kadar potrebujejo z 

določenega področja več vsebin, naj bo to strokovno ali osebno-razvojno. Ni nujno, da imajo 

učitelji uradno izobrazbo, je pa zelo zaželeno. V eni skupini, kjer poučuje 2-3 učitelji, je 

pomembno, da ima nosilni učitelj pedagoško izobrazbo. To tudi v osnovni šoli Lila v 

Ljubljani uresničujemo. Učitelji običajno pokrivajo tudi več področij, torej vsebine, ki so jim 

blizu, ki jih strokovno zmorejo. 

9. Katere lastnosti, znanja in vrednote imajo učitelji, ki poučujejo na vaši šoli? 

Najvišji izziv in vrednota je to, da delamo v višje dobro. Učitelji so fleksibilni in pripravljeni 

posvetiti več časa sestankom, konferenc pa ne načrtujemo vnaprej. Vsak drugi mesec gremo 

na skupni vikend na podeželje. Pomembno nam je timsko delo. Učitelj v javni šoli dela sam z 

učenci, kar je včasih tudi zahtevnejše, ker mora vse sam pripraviti. Pri nas pa delamo v 

dvojicah ali trojicah, kar je tudi zahtevno, ker se morajo usklajevati. Otroci imajo tako 

možnost, kar je mogoče tudi prednost, opazovati poklic v živo. Učitelji so zgled sodelovanja, 

dogovarjanja, izmenjave idej in preseganja izzivov, podobno kot starši. Prizadevamo si, da je 
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v vsaki učni skupini eden od učiteljev tudi moški. Za šolstvo so značilni ženski kolektivi, 

nam pa je pomemben tudi moški zgled. 

10. Katere motive staršev pri vpisu opažate? Zakaj se starši odločajo za vpis svojih 

otrok v vašo šolo? 

Motivi so različni in gre za različno kombinacijo. Eden izmed njih je ta, da je naša šola zelo 

izkustvena, praktična. Staršem je pomembna tudi naša fleksibilnost, ker šolska ura ne traja 

fiksnih 45 minut. Drugi motiv je zdrava prehrana Naša prehrana temelji na ekološki, biološki 

pridelavi, slovenskega izvora. To je nekaterim staršem izredno pomembno. Ponujamo tudi 

možnosti klasičnih zdravih obrokov, ki jih pripravljajo v Zavodu za slepo in slabovidno 

mladino. Eden izmed motivov je duhovni razvoj. Kar nekaj družin prakticira jogo ali različne 

prakse, ki jim pomagajo pri ozaveščanju. Zavedajo se, da problemi niso problemi, ampak 

priložnosti za napredek. V svojem otroku, ki ima težavo vidijo priložnost za rast. Če se 

pojavi izziv starši – učitelj, do tega večkrat prihaja, mi nismo eden proti drugemu, ampak 

smo tukaj zato, da soustvarjamo, da skupaj iščemo rešitve in nove možnosti. Več priložnosti 

ponudimo tudi v Svetu staršev, kjer se zberemo predstavniki šole in predstavniki staršev. 

Pred vpisom v našo šolo imajo srečanja, enkrat do dvakrat na mesec. Učenci z bodočimi 

učitelji sodelujejo v uro in pol trajajočem programu po načelih vzgoje za življenje, starši pa 

sestankujejo z vodjo. Kasneje si ogledajo proces učenja, ko lahko izkusijo, kako program 

poteka ter po čem je program drugačen. Sledijo nadaljnja, tudi individualna srečanja in 

običajno šolo največkrat izberejo otroci, ki povejo svojim staršem, da si želijo biti tu. 

11. Katere informacije starše najbolj zanimajo, ko se odločajo o vpisu v vašo šolo? 

Kakšna pričakovanja od vaše šole imajo starši? 

Zanima jih verodostojnost programa, če je usklajen z javno-veljavnim, kar tudi je ter kako ga 

udejanjamo. Zanima jih, kako dosegamo uspeh ob tem, da nimamo domačih nalog in v 

katerem delu so domače naloge vseeno potrebne. Soočimo jih tudi z dejstvom, da če ima 

otrok neke druge omejitve oziroma posebne potrebe, je vseeno potrebna vaja doma. Zanima 

jih, kako se razrešujejo nesporazumi. Pri nas lahko enkrat na teden pridejo na govorilne ure, 

po urniku. Prizadevamo si za sprotno izmenjevanje idej in pogledov na njihovega otroka. 

Zanima jih tudi v kolikšni meri lahko svoje družinske navade prenesejo v šolo Lila. 

Nosilnemu učitelju in učni skupini lahko otroci predstavijo družinske prakse, se o njih 

pogovorijo in si jih po želji izmenjajo.  
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12. Ali imate kakšno selekcijo pri tem, katere otroke vpisati in katere ne (v primeru 

previsokega vpisa in tudi drugače) – če da, kakšni so kriteriji?  

V primeru prevelikega vpisa sledimo temu, katera družina je prej vzpostavila stik z nami. To 

pomeni, da tisti, ki imajo bratce in sestrice vpisane na našo šolo, so že prej vzpostavili stik. V 

prednosti so tudi zato, ker so starši že redno hodili na mesečna srečanja. Ne želimo biti 

selektivni, vendar imajo prednost pri nas tisti, ki so prej vzpostavili stik z nami. Na 

predhodnih srečanjih opazujemo tudi delovanje učne skupine, kako funkcionirajo. Včasih 

svetujemo staršem, da svojih otrok ne vpišejo v Lilo, ob tem pa navedemo razloge, zakaj tako 

vidimo, da je boljše da ne. Če je v eni skupini preveč otrok z odločbo o posebnih potrebah in 

med seboj niso usklajeni, ne moremo zagotavljati uspešnosti učiteljev. V tem primeru družini, 

ki se je najkasneje pridružila, svetujemo in jim pomagamo najti ustrezno javno institucijo, 

ustrezen program. Povezali smo se s svetovalko, ki testira otroke s posebnimi potrebami v 

spretnostih ter svetuje staršem. Ker še nismo institucija z javno-veljavnim programom, nam 

uradni procesi še ne pripadajo, lahko pa se usmerimo na zunanje strokovno svetovanje. Ko ne 

moremo predvideti otrokovega napredka, otroka sprejmemo. Po potrebi omogočimo dodatno 

spremstvo oziroma delo s specialnim pedagogom. V kolikor se izkaže, da otrok kljub vsem 

možnostim, ki jih izčrpamo, ne napreduje, staršem svetujemo o prepisu v ustrezno javno 

institucijo. OŠ Lila smo ustanovili tudi iz razloga otrokom omogočiti pouk, ki ne bo vezan na 

strogo trajanje šolske ure in menjavanja razredov na predmetni in srednješolski stopnji. 

Osnovna šola Lila si želi postati modelna šola, ki presega ta sistem. Prostor, kjer se oblikuje 

doprinos obstoječemu sistemu, na bolj osebni in izkustveni način. Ne borimo se proti 

obstoječemu sistemu, ampak lahko obstoječemu dodamo.  

13. Kakšno vlogo imajo starši pri delovanju vaše šole, na kakšen način sodelujejo s 

šolo? Ali je sodelovanje staršev s šolo obvezno in katere so te obveze? Ali starši 

sodelujejo pri upravljanju? Kako? 

Starši lahko otroke povabijo v svoje delovno okolje, lahko so naši »sodelavci«, lahko pridejo 

na obisk k pouku, kjer dobijo aktivno vlogo pomočnika, ali vodijo interesno dejavnost, če to 

učni skupini ustreza, vendar to ni obveza. Udejstvovanje staršev je možno na Svetu staršev, 

kjer kot predstavniki staršev dajejo pobude, izmenjujejo ideje. Skupaj gradimo, iščemo 

rešitve, tudi izvajalce raznih del. Starši lahko sodelujejo, če so strokovno podkovani. 

Prostovoljno opravijo velik del opravil. Sodelujejo pri svetovanju o prehrani, vodijo interesne 

dejavnosti, spremljajo nas na izletih v naravo, organizirajo prevoze ... 
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14. Kako vaša šola postopa, če starši ne podpirajo šolskih projektov ali svojih otrok ne 

vzgajajo v istih vrednotah, kot jih vzgaja šola?  

S takimi primeri smo se že soočali. Odrasli imamo namreč različna izkustva. Ko vstopamo v 

nek skupen proces, tako kot dva partnerja ali dva sodelavca, imamo vsak svoj »film v glavi«. 

In kimamo, ampak v bistvu »kimamo vsak svojemu filmu« in ne vemo, ali so ti »filmi« res 

usklajeni oziroma isti. Zato si je potrebno večkrat vzeti čas ter se pogovoriti o lastnih 

predstavah, si iti naproti in ugotoviti, koliko blizu lahko pridemo. Izčrpamo vse možnosti za 

dobro sodelovanje, v kolikor pa so predstave o delovanju naše šole neskladne s pričakovanji 

staršev, jim svetujemo, da otroka vpišejo v drugo šolo. Nam je pomembna osebna linija in 

uporabimo vse možnosti, da bi s starši dobro sodelovali. 

15. Ali so v šolanje na vaši šoli vključeni tudi otroci iz socialno šibkih skupin, Romi, 

otroci priseljencev, otroci medijsko prepoznavnih ali zelo vplivnih staršev?  

Romov pri nas ni. V prihodnjem šolskem letu se nam bo pridružila družina tujcev, ki bodo 

imeli enega otroka v šoli, enega v vrtcu, vendar je to prva taka družina. O vpisu se je prišla 

pozanimat družina, kjer je oče medijsko prepoznaven, vendar so se potem odločili drugače. 

Prišli so namreč v času junija, ko nismo imeli več mesečnih srečanj. Glede vpisa 

priporočamo, da nas kontaktirajo dovolj zgodaj, da se lahko seznanijo z delovanjem naše šole. 

16. Ali je potrebno plačevati šolnino? Kako šola postopa, če starši ne zmorejo plačevati 

šolnine?  

Nekateri starši živijo tako, da z lahkoto plačajo šolnino, nekateri pa ne. Za te starše, oziroma 

njihove otroke imamo odprte šolske sklade. V šolskem skladu zbirajo donacije in nakazila 

podjetij na sklic, ki je namenjen šolnini določenega otroka. V primeru, kadar so v družini 

obrtniki in šola potrebuje njihovo storitev, izberemo to podjetje in tako pomagamo v duhu 

skupnosti. Naše sobivanje je praktične narave in se zavzema za sodelovanje. Pripravljeni smo 

sodelovati tudi na dobrodelnem dogodku. V novembru 2015 smo sodelovali na dobrodelnem 

koncertu, ga objavili na spletnih kanalih in odziv je bil dober. Organizatorka je bila mama 

našega učenca. Družini se je lahko na tak način pomagalo. Odgovornost prepustimo njim, saj 

ne bi bilo korektno, da mi prevzemamo to vlogo, lahko pa pomagamo ter lahko obogatimo del 

programa z otroki in z otroškim duhom. 

17. Kako vaša šola zagotavlja zadosten vpis? Katerih oglaševalskih sredstev se šola 

poslužuje? 

Zadosten vpis nam je večna uganka. To je tak poseben čar, ko deluješ, ne vezan na rezultat, 

ker dejansko ne veš, kakšen bo. Bolj kot si vezan na rezultat in preračunljiv, slabše se izide, 

ker ti na čelu piše, da ti gre za številke, ne za osebe. Ko imam srečanja in izobraževanja, ne 
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razmišljam o tem, ali se bo ta oseba vpisala ali ne. To je umetnost držati to nenavezanost. 

Hkrati predanost, bližino, sočutje in nenavezanost. Bližje nam je, da smo osebni. Največ 

vpisov je prišlo od ust do ust, po priporočilih. Objavljamo na Facebooku ter na spletni strani. 

Na pobude javnosti napišemo članek za objave v reviji, nikoli pa ne z naše lastne pobude. 

Tako smo bili dvakrat pozvani s strani revije Misteriji. In odgovorila sem na vprašanja 

časnika Delo, tem pozivom se prepustimo. 

Naša aktivnost se kaže v predstavljanju literature Vzgoja za življenje, po knjižnicah. Namen 

predstavitve ni bil vpis v našo šolo oziroma vrtec, ampak ta, da bodo družine, stari starši in 

učitelji to spoznali in lahko uporabljali v svojih zasebnih življenjih. Sedaj imamo tudi založbo 

Lila, kjer lahko prispevamo z gradivi. 

18. Ali šola prilagaja program, da bi ugodila željam staršev?  

Tako kot pri otrocih je tudi s starši. Ko ni to zgolj želja, ampak ta želja preraste v nek višji 

dober namen. Ko je predlog dober za učno skupino ali celotno šolo in se tudi izkaže za 

dobrega. Torej, da ga lahko spremenimo, če vidimo, da ni produktiven ali ga premaknemo na 

kasnejši čas. 

19. Kako vi kot vodja in zaposleni v šoli vidite delovanje vaše šole in njen razvoj v 

prihodnosti? 

Hkrati zanimivo in zame izredno zahtevno vprašanje. Šole Lila nismo ustanovili z nekim 

fiksnim planom, koliko skupin bomo imeli določenega leta. Predali smo se svojemu 

poslanstvu, služenju, da delamo za slovenske otroke, za slovenske družine, seveda tudi za 

svoj poklic, da se razvijamo. Se pa odzovemo, ko smo pozvani. Ko nas skupina učiteljev ali 

staršev pozove, jim pomagamo z izobraževanji. Pripravljeni smo deliti svoja izkustva. 

Nastala je tudi ideja, da nastane srednja šola s tovrstnim načinom izobraževanja. Učenci 

imajo možnost kadarkoli preiti v javni šolski sistem. Želeli pa bi oblikovati srednjo šolo 

takšnega značaja. Praksa iz Kalifornije kaže, da so najstniki, ki so deležni izobraževanja po 

načelih vzgoje za življenje, izredno uspešni, z zdravo samopodobo, kreativni, pripravljeni 

pomagati. Znajo si kritično izbirati družbo, ker se znajo vprašati, zakaj si želijo z nekom 

sodelovati in kdo je ta oseba, s katero sodelujejo, ter se samouresničevati.  

 

Najlepše se vam zahvaljujem za sodelovanje! 

V Ljubljani, 18. 5. 2016 

 


