
833
Pregledni znanstveni članek/Article (1.02)
Bogoslovni vestnik/Theological Quarterly 80 (2020) 4, 833—850
Besedilo prejeto/Received:09/2020; sprejeto/Accepted:09/2020
UDK/UDC: 373:272(091)(497.4)
DOI: 10.34291/BV2020/04/Cencic
© 2020 Cencič, CC BY 4.0

Majda Cencič
Pregled zasebnih katoliških šol in pogled nanje 
na slovenskem ozemlju v preteklosti in danes
A Review of and a View at Catholic Private Schools 
in the Territory of the Present-Day Slovenia in the 
Past and Today

Povzetek: Katoliške šole so na Slovenskem prevladovale v srednjem veku. Pod Av-
stro-Ogrsko so postale zasebne in so delovale vzporedno z državnimi ljudskimi 
šolami. Duhovniki in cerkveni redovi, ki so ustanavljali zasebne šole, so se v 
Avstro-Ogrski prvi zavedali potreb po šolah za posebne skupine otrok, za gluhe 
na primer, pa tudi potreb po vzgoji in izobraževanju deklet. Pod Kraljevino Ju-
goslavijo je stanje ostalo podobno kakor pod Avstro-Ogrsko, po drugi svetovni 
vojni pa so zasebne šole ukinili in dopustili le dve verski šoli za prihodnje du-
hovnike, ki pa njihova spričevala niso imela javne veljave. Osamosvojitev Slo-
venije je pomenila možnost ponovne oživitve zasebnih katoliških in alternativ-
nih šol. Pogled v mnenja osnovnošolskih učiteljev na podlagi vprašalnika, ki ga 
je izpolnilo 296 pretežno osnovnošolskih učiteljev, pa kaže, da dobra tretjina 
anketirancev podpira ustanovitev zasebnih šol (33,8 %), veliko večji delež pod-
pira ustanovitev alternativnih zasebnih šol (50,3 %), veliko manj pa zasebne 
katoliške šole (le 14,5 % anketirancev). 

Ključne besede: zasebne šole, katoliške šole, alternativne šole, posebne šole, peda-
goška zgodovina

Abstract: In the present-day Slovenian territory the Catholic Church was the prevai-
ling organiser of education in the Middle Ages. Under Austro-Hungarian rule 
Catholic schools became private and they functioned in parallel with the state 
public schools. The priests and religious orders that established private schools 
in Austro-Hungary were the first to also be aware of the need to establish schools 
for special groups of children, such as the deaf, and also of the need for educati-
on of girls. At the time of the Kingdom of Yugoslavia the situation remained more 
or less the same as under Austro-Hungary. After WWII, however, private schools 
were abolished. Only two religious schools were allowed, namely those for the 
education of priests-to-be, whose certificates, however, were not publicly ackno-



834 Bogoslovni vestnik 80 (2020) • 4

wledged. The independence of Slovenia also meant an opportunity for the reo-
pening of private Catholic and alternative schools. Insight into the views of tea-
chers based on a questionnaire filled in by 296 teachers, mainly those working 
in basic schools, indicates that a good third of the surveyees (33.8 %) support 
founding of private schools, a much larger proportion (50.3 %) support the foun-
ding of alternative private schools, while with just 14.5 % the share of the surve-
yees who support the founding of Catholic private schools is much smaller. 

Key words: private schools, Catholic schools, alternative schools, special-needs 
schools, history of education 

1. Uvod
Na temo zasebnega šolstva obstaja veliko strokovnih razprav (Protner 2010; Rifel 
in Globokar 2016; Šimenc in Krek 1996; Šimenc in Tašner 2011). Še več pa je pro-
tiargumentov v dnevnem tisku, ki se dotikajo predvsem financiranja zasebnega 
šolstva, a ga, odkar smo samostojna država in država Evropske unije ter deklara-
tivno demokratična država, ne morejo več prepovedati. 

V naši zgodovini, ko smo imeli možnost izražanja in udejanjanja različnih pogle-
dov, so bile na voljo tudi različne vrste šol, zgovoren pa je stavek: »Zgodovinsko 
gledano je zasebno šolstvo ostanek, ki priča o nastanku javnega šolstva.« (Šimenc 
1996, 11) Zanima nas, ali je to res ostanek ali lahko govorimo o nekakšni kontinu-
iteti, razvoju, ki ga je pri nas prekinila komunistična oblast. Če želimo demokratič-
no ureditev, moramo zasebno šolstvo ponovno obuditi, saj nas v to silijo različni 
mednarodni pravni akti in razsodbe Evropske komisije in Evropskega sodišča za 
človekove pravice (Kodelja 1995). 

V besedilu zato obravnavamo razvoj katoliškega šolstva v povezavi s pedagoško 
in politično zgodovino, od katere je šolstvo odvisno. Omejimo se le na slovensko 
ozemlje, na našo pedagoško zgodovino in tradicijo in izpustimo financiranje, za 
katero si upamo trditi, da je bilo skoraj vedno težava. Ker govorimo o šolah za vse 
učence in ne le o šolah za nekatere, kakor je veljalo za šole v antiki, predstavljamo 
oris razvoja na slovenskem ozemlju od srednjega veka dalje, ko so bile katoliške 
šole edine, ki so se ukvarjale z vzgojno-izobraževalnim delom, do obdobja avstro-
-ogrske monarhije, ko so katoliške šole postale zasebne in vzporedna vrsta šol 
poleg vedno bolj prevladujočih in od države podprtih javnih šol. Zasebne šole na 
našem ozemlju je ukinila komunistična oblast takoj po koncu druge svetovne voj-
ne. Z nastankom demokratične države Slovenije je šolska politika morala poskr-
beti za demokratizacijo šolstva; sem sodijo tudi različne vrste vzporednih šol.

V besedilu se omejimo predvsem na zasebne katoliške osnovne šole, ker »ka-
toliško šolstvo pokriva največji delež na področju zasebnega šolstva v Sloveniji« 
(Globokar 2011, 40). Pred drugo svetovno vojno je bilo na našem ozemlju več za-
sebnih katoliških šol kakor jih imamo danes (Protner 2010, 71). 
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Prikaz razvoja, prekinitve in ponovnega oživljanja zasebnega šolstva dopolnju-
je pogled na zasebne šole predvsem z vidika učiteljev osnovnih šol. Zanimalo nas 
je, ali se pogled na katoliške zasebne šole razlikuje od pogleda na druge alterna-
tivne šole. 

2. Pogled na razvoj zasebnega šolstva na Slovenskem

2.1 Zasebne šole v srednjem veku

Življenje in delo je v srednjem veku močno prežemalo krščanstvo. Za vzgojo in 
izobraževanje prihodnjih menihov in duhovnikov sta bili potrebni tudi branje in 
pisanje (Marrou 2015). 

Katoliške cerkvene šole so bile stolne šole, višje šole na sedežu škofij (Cencič 
2018) ali škofijske šole (Marrou 2015) in samostanske (Cencič 2018) ali meniške 
šole (Marrou 2015) za potrebe samostanov. Predvidevamo, da so bile, ko so se 
vzpostavile tudi podeželske župnije, najštevilčnejše župnijske šole. Pri nas so jih 
podpirali posamezni duhovniki, saj so bile nekakšne pripravljalnice za jezuitske 
šole (Cencič 2018, 62).1 Župnijske šole so bile namenjene prihodnjim duhovnikom, 
odprte pa so bile enako za druge, tudi kmečke otroke, ki niso nameravali postati 
duhovniki, in so pomenile začetek ljudskih šol (Marrou 2015). 

Šole so bile diferencirane glede na spol, saj so imeli tudi ženski samostani svoje 
šole za dekleta (za plemiška dekleta in za kmečka dekleta, ki so se odločila za 
redovništvo) (Žlebnik 1973). Najbolj znana ženska samostana s šolo sta bila v Krki 
na Koroškem in v Velesovem pri Kranju (Ciperle in Vovko 1987, 12).

Poleg po našem mnenju prevladujočih katoliških šol (meniških, škofovskih in 
župnijskih) pa so v 12. stoletju začeli v nekaterih mestih odpirati tudi mestne šole, 
nekakšne poklicne šole za vodenje obrti in trgovine, ki so jih vzdrževali starši učen-
cev (Žlebnik 1973). Učni jezik je bil na mestnih šolah namesto latinščine materin-
ščina; na našem ozemlju je bila to predvsem nemščina, v primorskih mestih pa 
italijanščina (Ciperle in Vovko 1987, 13). Potekalo pa je tudi zasebno šolanje po 
gradovih (Cencič 2018). 

Po dveh pomembnih dokumentih, Cerkveni red in Šolski red za deželno stano-
vsko šolo, ki ju je spisal Primož Trubar za organizacijo protestantskega šolstva na 
slovenskem ozemlju, je poznano protestantsko šolstvo. Da bi slovenski dečki in 
deklice, meščanski in kmečki otroci znali slovensko brati in pisati in na pamet po-
vedati katekizem s kratko razlago, naj bi pri vsaki župniji ustanovili tudi šolo, v ka-
teri bi učitelj ali cerkovnik za pošteno plačo učil otroke v slovenskem jeziku (Cen-
cič 2018). V ta namen je delovalo kar nekaj začetnih šol na slovenskem ozemlju in 
stanovska šola v Ljubljani, ki je bila naša prva gimnazija (Cencič 2018) in iz katere 
je bil možen neposredni prehod na univerze (Ciperle in Vovko 1987).

1 Kot primer izpostavljamo duhovnika Petra Pavla Glavarja, župnika v Komendi, ki je leta 1751 dal sezida-
ti tudi šolo (Cencič 2018, 76), čeprav obiskovanje šole v tedanjem času ni bilo obvezno.
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Obdobje bi lahko povzeli z besedami: »V srednjem veku je bila cerkev praktično 
edina institucija, ki je skrbela za šolstvo.« (Šimenc 1996, 33) Dodali bi, da je skr-
bela za sistematično vzgojo in izobraževanje ter za vzgojo in izobraževanje vseh, 
tudi deklet (npr. samostanske dekliške šole). Šole so bile namenjene tistim mladim, 
ki so bili, po besedah Valentina Vodnika, kakor jih je zapisal v pesmi Dramilo, »za 
uk prebrisane glave«, in dodali bi tistim: ki so jim starši dovolili šolanje.

2.2 Zasebne šole in začetek državnih šol pod Avstro-Ogrsko

Z dekretom Marije Terezije leta 1770 je šolstvo postalo ‚politicum‘, to je stvar dr-
žave, torej je država postala odgovorna za skrb za šolstvo (Brumen 1995, 320; 
Žlebnik 1973, 118).2 Avstrijska država je nato leta 1773 ukinila jezuitski red in je-
zuitske šole prevzela v svoje roke (Ciperle in Vovko 1987, 35). Glede na to dejstvo 
je zanimiva teza Marjane Škalič (2018, 19), da se je položaj oblastnikov zaradi raz-
ličnih nasprotij na političnem, gospodarskem, socialnem in na kulturnem področju 
v 18. stoletju zamajal, in čeprav so imeli absolutistični vladarji za vzdrževanje in 
utrjevanje svoje oblasti na voljo vojsko, so potrebovali še druge, bolj prefinjene 
metode nadzora. Dodala je: »Vedno bolj se je uveljavljalo prepričanje, da učinko-
vit nadzor bolje zagotavlja prostovoljna ubogljivost ljudi kot pa prisila.« (20) To naj 
bi poskušali doseči tudi z obveznim šolstvom.3

Prvi avstrijski šolski zakon iz leta 1774 in drugi avstrijski šolski zakon iz leta 1805 
sta uzakonila tri vrste državnih šol (trivialke, najnižje organizirane podeželske šole, 
ter glavne šole in normalke, bolje organizirane v mestih za mestno prebivalstvo) 
(Ciperle in Vovko 1987). Višek pa po mnenju raziskovalcev zgodovine šolstva (Cen-
cič 2008; Ciperle in Vovko 1987; Šimenc 1996) pomeni tretji avstrijski zakon iz leta 
1869, s katerim je bilo uveljavljeno osemletno obvezno osnovno šolanje za mla-
dino od 6. do 14. leta in ki je določalo, da je treba ustanoviti nove šole v krajih, 
kjer je bilo v letnem povprečju več kakor 40 otrok, več kakor štiri kilometre odda-
ljenih od najbližje že obstoječe šole (Cencič 2004, 34). 

»Šole so pri nas slabo uspevale, saj jih je obiskovala le petina ali celo le šestina 
otrok. Med vzroki tega stanja moramo poleg ljudske revščine, premajhne 
izobrazbe in preslabe plače učiteljev omeniti zlasti odpor naših ljudi proti šoli.« 
(Brumen 1995, 321) Odpor do šole pa je verjetno obstajal ne samo zato, ker so 
revni kmetje potrebovali delovne roke otrok, če jih niso poslali služit, ker niso 
imeli dovolj zemlje za preživetje, ampak morda tudi zato, ker so mislili, da se bodo 
v šoli ,pokvarili‘, morda pa tudi zaradi večinoma nemškega jezika, ki ga otroci niso 
razumeli. Verjetno so tudi zato začeli nekateri duhovniki organizirati občasno 
poučevanje branja in pisanja slovenskega prebivalstva, predvsem otrok, pa tudi 
odraslih. To so bile tako imenovane nedeljske ali župnijske šole. Lahko bi jim rekli 

2 Intervencija države na področju šolstva naj bi se začela že leta 1765, ko so na pobudo države uvedli 
predilsko šolo, s katero se je vsaj deloma začela šolska obveznost (Šimenc 1996, 33).

3 In dalje (Škalič 2018, 20–21): »Nekateri zgodovinski viri torej nakazujejo, da sistem obveznega šolanja 
ni bil vzpostavljen za dobro ljudstva, ampak prvenstveno v korist namenom vladajočih. Možnost brez-
plačnega osnovnega izobraževanja, nesporno pomembno in vredno dobrino, je ljudstvo prejelo kot 
stranski učinek.«
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tudi neuradne zasebne katoliške šole, v katerih so poučevali v glavnem ob nedeljah 
in praznikih, ko so imeli ljudje največ časa, in v začetku tudi v slovenskem jeziku. 
Nedeljske šole so bile »nadomestilo za redne šole in zaradi premalo časa, ki jim 
je bil na razpolago, so imele največkrat samo slovenski značaj«, zato bi jim bolj 
ustrezalo poimenovanje »slovenske začetne šole« (322).4 

Poleg uradnih zasebnih šol so torej posamezni duhovniki v tem obdobju začet-
ka državnih obveznih osnovnih šol v nemškem jeziku organizirali tudi neformalne 
zasebne in občasne župnijske ,šole‘ za kmečke otroke v slovenskem jeziku, ki je bil 
njihov materni jezik in ki so ga razumeli, z namenom, da bi dobili osnove branja, 
pisanja in tudi nemškega jezika; tako bi potem lahko nadaljevali šolanje na držav-
nih, nemških šolah. Pri organizaciji nedeljskih šol lahko trdimo, da so posamezne 
duhovnike pri njihovem delu vodili zgolj filantropični vzgibi. 

Izpostavljamo tudi duhovnika Valentina Staniča,5 ki je v Gorici že leta 1840 usta-
novil prvo zasebno gluhonemnico; skoraj 60 let je ostala edini zavod za ‚razvojno 
prizadete otroke‘ (Pavčič 1970, 642). Gluhonemnica je delovala najprej kot zaseb-
ni cerkveni zavod za slovenske in italijanske gluhe otroke, leta 1864 pa je postala 
deželni zavod za gluhe otroke z Goriške, iz Trsta in iz Istre (642).6 

Nekatere katoliške šole, ki so v srednjem veku prevladovale, so zaprli, druge 
podržavili, tretje pa so postale zasebne ustanove, saj je znameniti avstrijski zakon 
iz leta 1869 navajal, da so zasebne vse tiste šole, ki niso javne (Šimenc 1996, 33). 
Država je takrat določila, kdo lahko ustanovi zasebne šole oziroma privatne zavo-
de (Sagadin 1970, 87) in pod katerimi pogoji. »Zasebne šole so lahko ustanavljale 
verske skupnosti, cerkveni redovi in zasebniki. Dobiti so morali le potrebno dovo-
ljenje od ministrstva za bogočastje in nauk in pravico javnosti za izdajo spričeval. 
Zasebni zavodi so bili pod državnim nadzorstvom.« (Ostanek 1969, 9) Janez Saga-
din (1970, 95) je navedel, da v obdobju od leta 1871 do leta 1913 na slovenskem 
ozemlju ni bilo veliko privatnih splošnih ljudskih šol, razen v Trstu z okolico in pro-
ti koncu avstrijskega obdobja v Istri, da pa so bile po stopnji razvitosti privatne 
splošne ljudske šole pred javnimi, izjemi sta bili Trst z okolico in Istra. 

4 Tudi Slomšek je, ko je bil star 11 let, začel obiskovati takšno šolo pri novem kaplanu Jakobu Prašnikarju, 
ki je šolo uredil v svojem stanovanju in trikrat do štirikrat na teden zbiral in učil učence. Slomšek je 
njegovo šolo obiskoval tri leta. Kot dijak je pozneje hodil na počitnice k Prašnikarju, bil navzoč pri nje-
govemu delu in včasih tudi učil namesto njega. Kot kaplan pa je ustanovil nedeljsko šolo na Bizeljskem, 
čeprav je bila tam tudi redna šola. Učil je prav tako v nedeljski šoli pri Novi cerkvi, kjer je bil dekan Ja-
komin, ki ga je imel Slomšek za začetnika nedeljskih šol (Brumen 1995, 323). Lahko bi povzeli, da je v 
tem obdobju za slovensko šolstvo največ naredil blaženi Anton Martin Slomšek, ki je napisal za našo 
šolsko zgodovino znamenito delo Blaže in Nežica v nedeljskej šoli. Slomšek je menil, da so učitelji dela-
li največjo napako, ker niso razumeli, »da se slovenski vinograd po nemško ne obdeluje prav, ker se 
Slovenci ponemčiti ne morejo, in da se ljudstvo tako izobrazilo ne bo, ne dobilo pravega, Bogu in ljudem 
prijetnega obraza« (Brumen 1995, 321).

5 Tudi duhovnik Valentin Stanič (1774–1847) je bil vsestranski, saj je pisal pesmi, delal kot tiskar, bil je 
znan plezalec, prvi je izmeril vrhove nekaterih gora (npr. Grossglocknerja, pa tudi Triglava) ipd. (Pavlič 
2000).

6 Marjan Pavčič (1970, 642) je tudi zapisal, da je ostal zavod 14 let zasebni zavod in izključno v cerkvenih 
rokah, »dobrodelni prispevki pa so usihali in je pretilo, da bo treba še ta edini zavod za razvojno priza-
dete otroke na vsem Slovenskem zapreti«. Leta 1864 je kljub temu postal deželni zavod. Zapisano kaže, 
da so se tudi takrat zasebne katoliške ustanove soočale s pomanjkanjem finančnih sredstev.
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Če povzamemo nekaj obdelanih statističnih podatkov, sta bili leta 1910, pred 
prvo svetovno vojno, »od 29 srednjih šol (govorimo o gimnazijah, realnih gimnazije 
in realkah) dve zasebni: knezoškofovska gimnazija v Šentvidu nad Ljubljano in be-
nediktinska gimnazija v Šentpavlu« (Šimenc 1996, 37). Bilo pa je kar pet zasebnih 
ženskih učiteljišč. Uršulinke so imele učiteljišča v Ljubljani, Škofji Loki, Gorici in v 
Celovcu, šolske sestre pa v Mariboru. Šimenc (37) je dodal, da so bile zasebne šole 
večinoma vezane na rimskokatoliško Cerkev, po naši presoji najbrž zato, ker so 
imele že zelo razvit in razvejan šolski sistem, ki je zelo konkuriral še razvijajočemu 
se državnemu. Poleg učiteljišč za dekleta bi izpostavili tudi gospodinjske šole za 
dekleta (Repnje, Tomaj), poboljševalnice na Rakovniku (1902–1925) in na Selu v 
Mostah (1936–1945), poklicno šolo na Rakovniku za krojače, čevljarje in mizarje 
(1924–1935) in obrtno šolo na Selu (1936–1945). (38)

Kakor vidimo, je postal šolski sistem pod Avstro-Ogrsko bolj raznolik, razdeljen 
na različne vrste šol, na javne in zasebne, obstajalo pa je tudi šolanje po domovih. 
Katoliške šole so z znamenitim avstrijskim zakonom iz leta 1869 postale zasebne. 
Še vedno je bilo veliko zasebnih ljudskih šol, čeprav je število začelo upadati v pri-
merjavi z javnimi ljudskimi šolami (Sagadin 1970, 87), ki so najbrž ostale zato, ker 
so bile bliže ljudem zaradi jezika, saj je šolanje v začetku potekalo v maternem 
jeziku,7 pa tudi zaradi zaupanja ljudi v katoliške šole. Kakor je zapisala Miroslava 
Cencič (2018, 86) za to obdobje: »Največ pozitivnih sprememb se je doseglo na 
šolskem področju v sodelovanju s Cerkvijo oz. posameznimi duhovniki.«

Povzemamo, da je Cerkev veliko skrb namenjala tudi dekletom, in to z odpira-
njem zasebnih učiteljišč, še bolj pa, po našem mnenju, z gospodinjskimi šolami, 
ki so bile prilagojene potrebam razvoja in napredka našega pretežno kmečkega 
prebivalstva, z uporabo maternega jezika in s poudarkom na razvoju kulture in 
omike ter gospodarstva našega prebivalstva. Zato se lahko strinjamo tudi s teda-
njimi zapisi, da mora biti vzgoja enaka glede volje, značaja ali ‚v nravnem obziru‘, 
glede ‚znanosti‘ ali izobraževanja pa se mora »ravnati po potrebah raznih stanov« 
(Derganec 1882, 34), ker so potrebe po znanju na primer kmetov drugačne od 
potreb obrtnikov. Derganec (34) je poleg tega zapisal, da se razlikujejo tudi potre-
be deklet od potreb fantov. 

Zasebni katoliški zavodi so prvi poskrbeli še za otroke s posebnimi potrebami, 
ki so jih v tedanjem času imenovali. gluhonemi, nravstveno pokvarjeni in zane-
marjeni, čutno okvarjeni, duševno prizadeti otroci, kreteni ipd. (Pavčič 1970). Ome-
nili smo že, da je bila za gluhoneme otroke na pobudo duhovnika Valentina Sta-
niča v Gorici leta 1840 odprta prva gluhonemnica na Slovenskem. Za gluhoneme 
deklice so gluhonemnico oziroma posebni oddelek odprle »uboge sestre de Notre 
dame« v Šmihelu pri Novem mestu leta 1866, v okviru njihove interne osnovne 
šole (Pavčič 1970, 642). Salezijanci pa so leta 1906 na Rakovniku odprli vzgajališče 
za »nravstveno pokvarjene in zanemarjene dečke« (643). 

7 Že duhovnik, pesnik, učitelj, pisatelj in časnikar Valentin Vodnik (1758–1819) je zapisal: »Materna be-
seda je otroku narbol znana; perva stopna tedaj je, ga v domačem jeziku vučiti pisat in brat.« (Pavlič 
2000, 59)
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Povzemamo, da so bile prve posebne šole v Avstro-Ogrski zasebne in katoliške 
in da so jih najprej odprli posamezni duhovniki ali cerkveni redovi za pretežno 
kmečke otroke, ki bi drugače ostali brez izobrazbe, saj se jim ljudskošolski učitelji 
zaradi prenapolnjenih razredov niso utegnili posvečati.8 V tem obdobju se je za-
čela segregacija vzgoje in izobraževanja, to pa se je kazalo v ustanavljanju poseb-
nih šol, ki so bile v tedanjem času velika pridobitev za ,prizadete‘ otroke.

Kakor lahko razberemo iz predstavitve šolstva pod Avstro-Ogrsko, so bile zaseb-
ne katoliške šole namenjene ne le duhovnikom, ampak tudi našemu pretežno 
kmečkemu prebivalstvu in do tedaj prezrtim in zapostavljenim otrokom, ki so se 
razlikovali od povprečnih in sprejemljivih. Zunanjo diferenciacijo šol na javne in 
zasebne, na splošne in posebne šole lahko ocenimo za tedanji čas le pozitivno. 
Ocenjujemo tudi, da je šolstvo pod Avstro-Ogrsko pozitivno vplivalo na razvoj slo-
venskega šolstva, saj se je sistematično začelo razvijati splošno izobraževanje, po-
sebno izobraževanje za otroke s posebnimi potrebami, za katero so prve poskrbe-
le zasebne katoliške ustanove, ki so se trudile tudi za vzgojno-izobraževalno delo 
za kmečka slovenska dekleta z odpiranjem gospodinjskih šol. 

Razvoj, ki ga je začrtala in izvajala oblast pod avstro-ogrsko monarhijo, je na 
slovenskem ozemlju prekinila prva svetovna vojna. 

2.3 Prva svetovna vojna, obdobje po njej in Kraljevina Jugoslavija

Posledice prve svetovne vojne za šolstvo so bile vidne povsod, ne glede na to, ali 
je tam potekala ofenziva, kakor na primer na Goriškem in Tolminsko-Kobariškem, 
ali so bili kraji oddaljeni ali ne od frontne črte. Prebivalci v krajih, kjer je potekala 
bitka, so se morali izseliti, bodisi v druge slovenske kraje (npr. v Ljubljano in oko-
lico, na Dolenjsko) ali v tujino.9 

Konec prve svetovne vojne je pomenil razpad avstro-ogrske monarhije. Naše 
ozemlje je bilo razdeljeno. Pretežni del slovenskega ozemlja je pripadel novona-
stali Državi Slovencev, Hrvatov in Srbov,10 ki se je kmalu zatem združila s kraljevi-
nama Srbijo in Črno Goro v Kraljevino Srbov, Hrvatov in Slovencev, ta pa se je leta 
1929 preimenovala v Kraljevino Jugoslavijo (Ciperle in Vovko 1987, 69).11

Stane Okoliš (2009, 92) je zapisal, da katoliška verska vzgoja v slovenskih šolah 
ni bila ogrožena in da so se iz prejšnjega obdobja ohranili v šolah organiziranost, 

8 Individualnega pouka na domovih so bili deležni le otroci premožnih staršev, ki so si lahko privoščili 
domačega učitelja ali učiteljico.

9 Gabršček (1934, 511) poroča, da se je tako preselila tudi goriška gluhonemnica s slovenskim in italijan-
skim oddelkom »v zavod Notre Dame v Kandiji pri Novem mestu, deloma pa na Grm v kmetijsko šolo«. 

10 Z ustanovitvijo prve slovenske univerze v Ljubljani, februarja 1919, ki jo je ustanovila vlada Kraljevine 
SHS, naj bi stekla slovenizacija šolstva v Kraljevini SHS (Okoliš 2009), ki se je začela že pod Avstro-Ogrsko, 
čeprav jim takrat ni uspelo odpreti slovenske univerze na slovenskih tleh, ne v Ljubljani in ne v Trstu. 

11 Drugačnega razvoja so bili deležni primorski Slovenci pod Italijo, saj jim je bilo strogo prepovedano 
obiskovanje šol v Jugoslaviji (Cencič 2004, 110). Italijanska šolska reforma, znamenita Gentilejeva refor-
ma iz leta 1923, pa je prepovedala slovenski učni jezik in ga nadomestila z italijanskim učnim jezikom 
ter ukinila tudi vse slovenske zasebne šole. Posledice fašizma za duhovnike in za njihovo pastoralno in 
tudi pedagoško delo so nazorno prikazane v znanem romanu Kaplan Martin Čedermac, ki ga je France 
Bevk izdal leta 1938 v Ljubljani pod psevdonimom Pavle Sedmak. 
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delovanje šol, učne navade in predvsem odnos do šole. Spremembe je prinesel v 
Kraljevino Jugoslavijo šolski zakon leta 1929, ki je osnovno šolo označil za ‚narodno 
šolo‘ (Ciperle in Vovko 1987, 71) in uvedel splošno in obvezno osemletno osnovno 
šolo ter jo razdelil na enotno štiriletno ‚osnovno‘ in štiriletno ‚višjo narodno šolo‘. 
Šolski zakon je vpeljal tudi koedukacijo – skupni pouk dečkov in deklic, čeprav z 
omejitvami, češ da se mora pouk ločiti po spolu tam, kjer je to omogočeno (71). 

»Razmere za delovanje zasebnih šol so se v Kraljevini Srbov, Hrvatov in 
Slovencev začele slabšati.« (Šimenc 1996, 39) Kraljevina Jugoslavija je z zakonom 
iz leta 1929 prepovedala ustanavljati nove zasebne šole in zasebne šole so bile 
»pregnane v prehodne določbe« (Šimenc in Krek 1996, 5), ki so določale, da že 
obstoječe zasebne šole lahko delujejo dalje, če se uskladijo z novimi predpisi (Ši-
menc 1996, 39). Med zasebnimi šolami, ki so ostale, je bila tudi Škofijska gimna-
zija v Šentvidu (v Št. Vidu) (Ciperle in Vovko 1987, 73), ki je ostala klasična in za-
sebna (Okoliš 2009, 96). Zanimiva je ugotovitev (Protner 2010), da je bilo v tem 
času na Slovenskem več zasebnih katoliških ženskih učiteljišč kakor državnih uči-
teljišč, pa tudi veliko meščanskih dekliških šol, ki so jih vodile bodisi uršulinke ali 
šolske sestre. Pri tem Protner (71) postavlja nekaj domnev, zakaj je bilo več zaseb-
nih katoliških dekliških kakor fantovskih šol, na primer: pomanjkanje izobrazbenih 
možnosti za dekleta in pomoč dekletom iz socialno šibkejših družin.

Dejstva kažejo zastoj v razvoju mreže zasebnih katoliških šol. Ena od razlag za 
to dejstvo je bojazen, da zasebne katoliške šole ne bi preveč izstopale v primerja-
vi z drugimi javnimi (narodnimi) šolami. Navzoča je bila morda tudi težnja po nad-
zoru in uniformiranosti v večnacionalni državi – in podobni razlogi.

2.4 Druga svetovna vojna in obdobje po njej v Socialistični 
federativni republiki Jugoslaviji (SFRJ)

Med drugo svetovno vojno lahko govorimo o različnosti ideologij in šol. Poleg ura-
dnih javnih narodnih in zasebnih osnovnih šol, ki so dopolnile le učne načrte in 
učni jezik glede na sočasno oblast, so najbolj opazne spremembe nastale na Pri-
morskem po kapitulaciji Italije. Uradno je italijanski šolski sistem ostal nespreme-
njen, toda ker so nekateri italijanski učitelji zapustili šole in se preselili v notranjost 
Italije, od koder so bili premeščeni, so šole ostale brez učiteljev. Zato so nekateri 
razgledani Slovenci, med katerimi bi lahko izpostavili tudi duhovnike, društva in 
politične organizacije, ponovno začeli oživljati slovensko besedo. Nekateri duhov-
niki so se, na primer, povsem samoiniciativno domenili s starši, da prenesejo ver-
ski pouk iz cerkvenih prostorov v šolska poslopja (Cencič 2004). Takšnih šol je bilo 
kar nekaj, saj so ljudje zaupali duhovnikom, ki so ob pomoči nekdanjih učiteljev 
in dijakov začeli organizirati pouk in poučevali vse učne predmete.12

Začele so se tudi partizanske in druge vrste vzporednih šol. Partizanske šole so 
postale »neposredno povezane z uveljavljanjem nove revolucionarne oblasti« 
(Okoliš 2009, 105) in tudi: »Idejni boj za komunizem in proti njemu je pred koncem 

12 Na primer zapis iz dnevnika župnika Alojzija Novaka, ki se je v Črničah leta 1943 pripravljal odpreti 
slovensko šolo (Cencič 2004, 130).
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vojne potekal tudi v šolskih klopeh.« (197)
Sklenemo lahko, da so tudi med drugo svetovno vojno ostale državne ljudske 

in zasebne katoliške šole s spremembami učnega jezika in deloma s predmetnikom 
takšne, kakor so bile pred vojno. Vzniknile pa so različne privatne iniciative, zara-
di katerih so ponovno začeli organizirati in izvajati slovensko osnovno šolstvo, tako 
na Primorskem kakor po drugih slovenskih krajih. Vzporednost različnih šolskih 
iniciativ in ideoloških usmeritev (predvsem pa agresivnost nekaterih) je vplivala 
na poznejšo prevlado le ene šolske in politične usmeritve.

Politična ureditev se je po drugi svetovni vojni zelo spremenila in preobratu v 
politični ureditvi je sledil preobrat v šolstvu. »Z zmago revolucije se je ideologija 
boja za komunizem v šoli nadaljevala po vojni. Z ideologijo se je poslej napajal ves 
šolski sistem.« (197)

Leta 1945 je izšel odlok o organizaciji osnovnih in srednjih šol. Zasebne šole, ki 
so jih upravljali na našem ozemlju različni katoliški moški in ženski redovi ali – v 
Šentvidu gimnazijo – ljubljanska nadškofija, so bile prepovedane in podržavljene 
(Ostanek 1969; Šimenc 1996; Vovko 1998). Začela se je »ideološka indoktrinacija 
šolstva« (Okoliš 2009, 108). Verski pouk je postal najprej »prostovoljni izbirni pred-
met« (Vovko 1998, 196), leta 1952 pa je bil ukinjen oziroma je izpadel iz predme-
tnika tudi kot neobvezni šolski predmet in se je preselil v župnišča13 zaradi »ločitve 
cerkve od države« (Žnidar 1969, 46). »Učitelji so morali še dolgo vsako leto 
preverjati, kateri učenci hodijo k župnijskemu verouku.« (Okoliš 2009, 112)14 Od-
nos komunistične oblasti do vernih učiteljiščnikov in učiteljev nam nazorno prika-
zujejo zapisi pričevalcev (Piškurić 2018). 

Leta 1958 je bila uzakonjena enotna osemletna osnovna šola kot edina oblika 
obveznega osnovnega šolstva, ki se je začela s sedmim letom starosti. S tem naj 
bi bila ukinjena socialna diferenciacija, saj je bila enotna, splošnoizobraževalna 
osemletna osnovna šola v skladu z ideološkimi izhodišči vladajoče komunistične 
partije, ki je težila k popolni odpravi razlik v šolanju med pripadniki različnih soci-
alnih in razrednih struktur ter med bolj ali manj sposobnimi učenci (Gabrič 2006, 
57), pa tudi k enotnemu šolskemu sistemu v celotni Jugoslaviji (60). 

Navzven se je kazala tolerantnost, saj je komunistična oblast dopustila »poseb-
ne šole za izobraževanje duhovniških in redovniških kandidatov, ob hkratnem pri-
tiskanju nanje, da bi opustili tovrstno šolanje; nekako po načelu postopnega zmanj-
ševanja doze in odvajanja od opija vere« (Vovko 1998, 196). Dovoljenje za delo-
vanje sta v Sloveniji dobili dve srednji verski šoli, a predvsem za prihodnje duhov-
nike, in še to ne hitro in preprosto. Če je kdo končal srednjo versko šolo, a se ni 
odločil za poklic duhovnika, je moral na primer za vpis na Univerzo v Ljubljani 
opravljati sprejemne izpite (Albreht idr. 2002, 100). 

Najprej je začela delovati verska šola v Vipavi kot malo semenišče (Globokar 

13 Leta 1950 so tudi Teološko fakulteto izločili iz Univerze (Petkovšek 2019, 482).
14 »Učitelj je moral imeti za opravljanje tega poslanstva idejno-politične kvalitete, ki so se kazale v uresni-

čevanju marksističnega pogleda na svet. Pedagoški poklic je zahteval idejno opredeljene ljudi, in kdor 
ni bil idejno opredeljen, ni sodil v šolo.« (Okoliš 2009, 113)
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2011, 39). Prvi vpis je bil možen šele leta 1952, s tem da so morali dijaki ob koncu 
vsakega leta opravljati razredne izpite na državni gimnaziji (42), saj spričevala ta-
kšnih šol niso bila javne listine, izobrazba pa ni imela javne veljave (Krek 1995). 
Kakor se spominjajo dijaki (Albreht idr. 2002, 94), je komunizem budno bdel nad 
življenjem Cerkve in dijake verskih šol hotel narediti za državljane tretjega razreda. 

Pravo delovanje ,verske šole‘ v Vipavi se je začelo leta 1957 (Globokar 2011, 
42). O delovanju in razvoju šole lahko preberemo v zborniku (Albreht idr. 2002), 
v katerem so predstavljeni tudi konflikti »s komunistično oblastjo, saj je postal 
ogrožen njen dotedanji monopol nad slovensko družbo« (Pacek 2019, 153) na 
področju vzgoje in izobraževanja. 

Salezijanci so šele leta 1967 dobili dovoljenje, da v Želimljem začne delovati 
srednja verska šola za vzgojo in izobraževanje duhovniških kandidatov. Učitelji so 
bili v glavnem salezijanci. Tudi dijaki te srednje šole so morali ob koncu leta opra-
vljati izpite na javnih gimnazijah, podobno kakor smo navedli za šolo v Vipavi (Glo-
bokar 2011, 40).

Ob navedbi teh dveh verskih šol brez javne veljave pa je zanimiva opomba, da 
bi bilo koristno raziskati, kakšen status so imele ,partijske šole‘,15 saj je zelo verje-
tno, da so nekatere fakultete priznavale njihova spričevala (Šimenc 1996, 39).

Povzemamo, da je bilo šolstvo izrazito predpisano in nadzorovano, enako tudi 
vse življenje v SFRJ. Navzven je dajalo vtis tolerantnosti do katoliških zasebnih ver-
skih šol za prihodnje duhovnike, navznoter pa so veljala dvojna merila, če je resnič-
na domneva, da so iz »partijskih šol« dobili veljavno fakultetno izobrazbo. Če pa 
so iz dijaki verske srednje šole želeli nadaljevati študij na Univerzi v Ljubljani, so 
morali, kakor smo že zapisali, opravljati sprejemne izpite (Albreht idr. 2002, 100).

Poudarjamo, da je čas po drugi svetovni vojni prinesel v šolstvo toliko in tako 
globoke spremembe kakor nobeno drugo obdobje v slovenski šolski zgodovini, in 
če je šolstvo v času Marije Terezije postalo ,politicum‘, je postalo po drugi svetov-
ni vojni pri nas ,ideologicum‘ (Vovko 1998, 195).

Glede na nadzorovanje in enoumje, ki je vladalo, ne presenečata veliko navdu-
šenje in enotnost za samostojno državo Slovenijo.

2.5 Samostojna država Slovenija in zasebne šole

Ustanovitev države Slovenije leta 1991 in deklarativno drugačna oziroma demokra-
tična politična ureditev, ki je bila težnja vseh vzhodnih evropskih komunističnih držav, 
je zahtevala tudi spremembo šolstva. Bela knjiga o vzgoji in izobraževanju v Repu-
bliki Sloveniji (Krek 1995) je nakazala nov koncept razvoja vzgoje in izobraževanja v 
Sloveniji in ponovno odprla možnost za zasebne šole in vrtce, »ki po pol stoletja 
prekinjenega življenja postaja[jo] vedno bolj pomemben sestavni del slovenskega 
sistema« (Okoliš 2009, 133). V beli knjigi (Krek 1995, 238) so zapisali: »Zasebne šole 
so vse šole, katerih ustanovitelj ni država ali občina. Zasebne šole dopolnjujejo in 

15 V tej opombi Šimenc (1996) ne opredeljuje, kaj razume s pojmom »partijske šole«, ampak le navaja, da 
bi jih bilo koristno raziskati. 
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bogatijo mrežo javnega šolstva. V mejah zakona so zasebne šole svobodne pri izbiri 
svetovnega in religioznega nazora, metod poučevanja in vzgajanja otrok, pri organi-
zaciji pouka in izbiri učnih pripomočkov.« S tem so se začele odpirati zasebne šole, 
ne le katoliške,16 ki izvajajo program, povsem skladen in primerljiv s programom 
javnih šol, in izhajajo le iz svetovnonazorske opredelitve, ki se usmerja na celostno 
vzgojo (Rifel 2016, 28), ampak tudi alternativne zasebne šole, ki so začele delovati 
po posebnih pedagoških načelih (montessori in waldorfska šola) (28).17 

Leta 1991 so preoblikovali verski srednji šoli v katoliški gimnaziji: v Gimnazijo 
Želimlje in v Škofijsko gimnazijo Vipava. Šoli sta pridobili koncesijo in se odprli za 
vse fante in dekleta (Globokar 2011, 39). Spričevala šol v Vipavi in v Želimljem in 
tudi diplome Teološke fakultete v Ljubljani so postale javne listine (Šimenc 1996, 
39). Pozneje so se odprli nekateri katoliški vrtci, leta 1993 pa je začela ponovno 
delovati Škofijska klasična gimnazija v Zavodu sv. Stanislava v Ljubljani.

Izpostavljamo navedbo iz bele knjige (leta 2011), da pri nas ni »prihajalo do 
hitrega odpiranja in zapiranja zasebnih šol« (Krek in Metljak 2011, 422). Tudi Glo-
bokar (2016, 7) je zapisal, da je Slovenija po deležu zasebnega šolstva povsem na 
repu držav v Evropski uniji in da je zasebnih osnovnih šol v Sloveniji samo za vzo-
rec. Edvard Protner (2010, 71) pa je navedel dejstvo, da je bilo pred drugo svetov-
no vojno na našem ozemlju več zasebnih šol kakor danes. Kljub ne prav velikemu 
številu katoliških zasebnih šol lahko povzamemo, da so se v Sloveniji razvili štirje 
večji centri, ki so se oblikovali okrog katoliških gimnazij: (1) Zavod sv. Frančiška 
Saleškega v Želimljem, ki ga je ustanovil Salezijanski inšpektorat sv. Cirila in Me-
toda v Ljubljani, (2) Škofijska gimnazija Vipava, (3) Zavod sv. Stanislava za vzgojo, 
izobraževanje in kulturne dejavnosti, ustanovljen leta 1992, in (4) Zavod Antona 
Martina Slomška v Mariboru (Globokar 2011).

Zasebnim katoliškim šolam je pot uradno odprta, vendar je precej ovinkasta in 
pod vplivom dnevne politike ter marsikomu, ki se mu toži po komunistični politič-
ni ureditvi, ko je bilo vse predpisano in nadzorovano, ne le na poti, ampak pred-
vsem napoti, če si sposodimo naslov članka (Rifel 2016, 24). Lahko bi dodali še 
mnenje, da zasebnim šolam nasprotujejo tudi tisti, ki zase trdijo, da so liberalni in 
imajo svobodo za najvišjo vrednoto, zasebne šole pa so po njihovem mnenju pre-
več omejujoče za posameznike. Poleg tega je pri nekaterih nasprotnikih, ki so še 
vedno zelo glasni, »zaznati strah pred marketizacijo in neoliberalnim pristopom 
na področju zasebnega osnovnega šolstva« (Globokar 2016, 8).18

16 »Vsaj delno je še vedno obstajal spomin na delovanje katoliških vzgojno-izobraževalnih ustanov pred 
drugo svetovno vojno in pojavila se je želja po nadaljevanju te dejavnosti znotraj katoliških ustanov.« 
(Globokar 2011, 39)

17 Ustanovitev waldorfske šole (leta 1992) je pomenila prvo zasebno alternativno šolo, saj v slovenski 
šolski zgodovini prej nismo imeli nobene alternativne šole (Protner 2010, 71).

18 Roman Globokar (2016) tudi meni, da pri nas ni jasne meje med javnimi in zasebnimi šolami. »Delitev 
na javne in zasebne se izvaja glede na ustanovitelja, glede na upravljanje šole, glede na vire financiranja, 
glede na to, kdo nadzira šole. V praksi obstaja preplet med javnim in zasebnim, saj imajo v glavnem tudi 
zasebne šole javni značaj in se sofinancirajo iz javnih sredstev, prav tako pa tudi javne šole pogosto 
iščejo zasebna finančna sredstva. V Sloveniji je zasebna šola tista, katere ustanovitelj ni država oz. lo-
kalna skupnost. Za sofinanciranje iz javnih sredstev mora izvajati javno veljavni program in je podvržena 
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Glede na ponovno obujeno tradicijo zasebnih katoliških šol nas je zanimalo, 
kakšen odnos imajo učitelji osnovnih šol do zasebnih šol in ali osebno podpirajo 
ustanovitev zasebnih šol.

3. Pogled osnovnošolskih učiteljev na zasebne šole v 
Sloveniji 

Besedilo dopolnjujemo s pogledom pretežno osnovnošolskih učiteljev na zasebne 
šole,19 saj nas je zanimalo njihovo mnenje o zasebnih šolah glede na dolgo zgodo-
vino zasebnih katoliških šol, ki pa, kakor domnevamo, marsikateremu učitelju ni 
poznana. 

3.1 Predpostavki

Izhajali smo iz dveh predpostavk: da osnovnošolski učitelji podpirajo ustanovitev 
zasebnih šol in da ni razlik v podpori ustanovitvi zasebnih katoliških in zasebnih 
alternativnih šol. 

3.2 Vzorec 

Vzorec v obsegu 296 osnovnošolskih učiteljev je bil skupinski. Vključili smo osnovne 
šole v Republiki Sloveniji, ki smo jih izbrali na podlagi sistematičnega vzorčenja. Z 
abecednega seznama osnovnih šol v Sloveniji smo izbrali vsako deseto šolo. Tako 
vzorec obsega 36 osnovnih šol. Če na vnaprej izbrani šoli niso želeli sodelovati, smo 
izbrali prejšnjo ali naslednjo šolo z abecednega seznama šol. Takšnih primerov je bilo 
14 (38,9 %). V raziskavi so sodelovale pretežno ženske (91,3 %), manj kakor desetina 
(8,4 %) anketiranih je bila moških, eden od anketirancev ni označil spola. Večina an-
ketiranih (90,4 %) je bila zaposlena na delovnem mestu učitelja, le nekaj anketirancev 
je bilo zaposlenih na delovnih mestih vzgojitelja ali svetovalnega delavca v osnovni 
šoli. Pod ‚drugo‘ so bila navedena še naslednja delovna mesta: po dvakrat učitelj do-
datne strokovne pomoči, spremljevalec gibalno oviranega otroka, knjižničar in po 
enkrat pripravnik, ravnateljica in specialni pedagog. Kljub temu jih v besedilu imenu-
jemo kar osnovnošolski učitelji. Skoraj polovica anketiranih (47,3 %) je imela univer-
zitetno izobrazbo, slaba tretjina (28,4 %) pa višjo. Dobra desetina (15,4 %) je označi-
la visoko izobrazbo, preostale stopnje izobrazbe pa so zastopane v manjšem deležu. 
Kar 143 ali 50,0 % anketirancev je imelo več kakor 15 let delovne dobe. Večina šol 
anketirancev je bila iz vaškega okolja (50,7 %), sledile so mestne (29,4 %) in primestne 
šole (17,8 %), s tem da šest anketirancev ni označilo okolja osnovne šole.

Zbiranje podatkov je potekalo z uporabo pisnega vprašalnika, ki so ga šole prejele po 
pošti, februarja leta 2011, in je trajalo približno mesec dni (Borota in Hozjan 2011, 69).

nadzoru s strani ministrstva. Podvržene so tudi nacionalnim preverjanjem znanja, ki potekajo v javnih 
šolah.« (9)

19 Podatki so iz leta 2011, vendar z vidika osnovnošolskih učiteljev še niso bili objavljeni. Menimo tudi, da 
so še vedno aktualni, saj so stališča precej odporna na spremembe.
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3.3 Vprašalnik

V okviru večjega projekta (Borota, Cotič, Hozjan in Ljubov 2011) je bil oblikovan 
vprašalnik, ki je bil kombinacija anketnih vprašanj zaprtega in odprtega tipa in 
številčne ocenjevalne lestvice. Vprašalnik je bil razdeljen na več sklopov glede na 
namen projekta (Borota in Hozjan 2011). Za besedilo predstavljamo samo anketna 
vprašanja zaprtega in odprtega tipa o podpori ustanovitve zasebnih šol. 

3.4 Obdelava podatkov

Podatki so v besedilu obdelani na nivoju opisne statistike in so predstavljeni v pre-
glednicah. Iz odgovorov na odprto vprašanje smo oblikovali nekaj pojmov. Pojme, 
ki so najbolj izstopali, smo prešteli in izračunali odstotke. Za boljšo predstavitev 
pojmov smo ponekod dodali dobesedne navedbe anketirancev.

3.5 Rezultati in razlaga

Odgovori v preglednici 1 prikazujejo, ali anketirani osebno podpirajo ustanovitev 
zasebnih šol, ali podpirajo ustanovitev zasebnih katoliških šol in ali podpirajo usta-
novitev šol, ki delujejo po posebnih pedagoških načelih (Steiner, montessori in 
podobno) in ki sodijo med alternativne šole (Protner 2010, 60). 

 
Podpora ustanavljanju Odgovori

Skupaj
Da Ne Ne vem Brez odgovora

f f % f f % f f % f f % f f %
Zasebne šole 100 33,8 146 49,3 46 15,5 4 1,4 296 100,0

Zasebne katoliških šol 43 14,5 214 72,3 35 11,8 4 1,4 296 100,0
Alternativne šole (waldorf-

ska, montessori ipd.) 149 50,3 89 30,1 56 18,9 2 0,7 296 100,0

Tabela 1: Število (f) in odstotek (f %) odgovorov osnovnošolskih učiteljev na vprašanje, ali 
osebno podpirajo ustanovitev navedenih ustanov. 

Podporo zasebnim šolam je izrazila približno tretjina (33,8 %) osnovnošolskih 
učiteljev. Rezultat morda kaže na prikrit strah pred konkurenco zasebnih šol: lah-
ko bi ga zmanjšal zgled iz Švedske (Globokar 2016, 9), ki kaže, da zaradi povečanja 
števila zasebnih šol ni bilo padca kakovosti javnega šolstva, ampak prav nasprotno. 
Kakovost javnega šolstva je padla tam, kjer ni bilo zasebnih šol (9). Rezultat, da le 
dobra tretjina anketiranih učiteljev podpira zasebne šole, nas je presenetil in ni 
podprl naše prve predpostavke, češ da večina anketirancev podpira ustanovitev 
zasebnih šol.

Še bolj nepričakovani so drugi rezultati v preglednici 1. Veliko manjši delež 
anketirancev podpira odprtje zasebnih katoliških šol (le 14,5 %). Najbolj pa 
anketiranci podpirajo odpiraje alternativnih šol, saj je ta odgovor označila dobra 
polovica anketirancev (50,3 %). Glede na rezultate ne moremo potrditi naše druge 
predpostavke, da ni razlik v podpori ustanavljanju zasebnih katoliških in alterna-
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tivnih šol. Rezultati kažejo, da dobra polovica anketiranih osnovnošolskih učiteljev 
podpira ustanovitev alternativnih šol, medtem ko podpira ustanovitev zasebnih 
katoliških šol le več kakor desetina anketiranih osnovnošolskih učiteljev. Morda bi 
bil rezultat drugačen, če bi tudi pri alternativnih šolah dodali pridevnik ,zasebne‘, 
a tega v vprašalniku nismo storili.

Če gledamo rezultate z vidika pedagoške zgodovine, pa niti niso tako 
presenetljivi, saj so katoliške šole obstajale že v preteklosti in niso neka novost, 
kakor na primer alternativne šole, ki jih na našem ozemlju prej nismo imeli 
(Protner 2010). Domnevamo, da je marsikdo morda bolj naklonjen novostim ali 
inovacijam, ki se precej poudarjajo v pedagoški literaturi, kakor pa tradiciji in 
zgodovini. Veliko se razpravlja tudi o alternativnih šolah, o alternativnih pristopih, 
ki jih uvajajo v osnovno šolo, na primer montessori pripomočki, delo po kotičkih 
ipd. O katoliških šolah lahko beremo v dnevnem časopisu, pa tudi v strokovni li-
teraturi (npr. Kodelja 1995), predvsem o argumentih proti njihovemu financiranju. 
Zaznati pa je tudi bolj naklonjen odnos alternativnim šolam kakor katoliškim šo-
lam: na to kaže na primer navedba, da alternativne šole »demonstrirajo pluralnost 
družbenega (in pedagoškega) sistema« in da »pomenijo pozitiven zgodovinski 
premik, v določenem smislu celo kot popravo zgodovinske pomanjkljivosti, in to 
bi lahko bil argument za to, da bi država temu tipu zasebnih splošnoizobraževalnih 
šol vendarle odmerila večjo pomoč kot doslej« (Protner 2010, 71).

Glede na odnos do zasebnih šol nas je zanimalo mnenje anketirancev, kateri 
starši vpisujejo svoje otroke v zasebne šole. Na odprto vprašanje je odgovorilo 208 
osnovnošolskih učiteljev. Podatke predstavljamo v preglednici 2, nekatere zanimi-
ve izjave pa tudi dobesedno povzemamo.

Starši f f %
Premožni 107 51,4

Premožni, ambiciozni idr. 38 18,3
Premožni in izobraženi 18 8,6

Versko usmerjeni 8 3,8
Ne vem 2 1,0
Drugo 35 16,9
Skupaj 208 100,0

Tabela 2: Število (f) in odstotek odgovorov (f %) na odprto vprašanje, kateri starši vpisujejo 
otroke v zasebne šole.

V preglednici 2 vidimo, da izstopa odgovor ‚premožni starši‘, saj je več kakor 
polovica anketiranih, ki so odgovorili na odprto vprašanje, izpostavila premožnost 
staršev, na primer: »Premožnejši, itak!« in »Tisti, ki imajo denar.« Kaže, da še ve-
dno prevladuje stereotip tudi med osnovnošolskimi pedagoškimi delavci: v zaseb-
nih šolah so le otroci iz višjih družbenih slojev, trditev, za katero so v dnevnem 
časopisu Slovenec poudarili, da sploh ne drži (Vidrih 2019).

Izstopa tudi navedba ambicioznosti staršev, ki jo povezujejo s premožnostjo, pa 
tudi z različnimi drugimi značilnostmi staršev, npr.: »Tisti, ki imajo denar in ambi-
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cije za svojega otroka – tisti, ki imajo določen način življenja, skladen z vzgojo ka-
tere od teh šol.« Ali češ da so to tisti, »ki imajo velika pričakovanja do svojih otrok, 
imajo veliko denarja, sami v otroštvu niso imeli dobrih oz. lepih spominov na čas 
svojega šolanja, starši, ki imajo razvajene otroke (jim vse pustijo).« 

Pogosto so premožnost staršev povezali z njihovo visoko izobrazbo: »Pametni 
in bogati.«

Anketirani učitelji so izpostavili tudi tradicionalne vrednote in versko usmeritev: 
»Starši, ki se precej ukvarjajo z vzgojo svojih otrok in imajo točno oblikovano svo-
je mnenje in precej tradicionalne vrednote.« Izpostavljajo, da so katoliške šole 
odprte za vse, verne in neverne, čeprav jih zaznamuje katoliška narava in krščan-
ski etos, in da so tudi »zavezane kriterijem kakovosti« (Globokar 2011, 36). 

Pod drugo pa smo uvrstili različne druge kombinacije odgovorov: 
»Izobraženi, ki se zavedajo, da obstajajo tudi drugačne poti do znanja, bolj 
praktične, povezane med seboj, ki jim ni vseeno, v kakšnem okolju se šolajo, 
kdo jih poučuje. Ki jim je mar za zdravo prehrano, zdravo okolje, odnos do 
soljudi.«

Raziskovalci (Flere in Klanjšek 2011) so na nereprezentativnem vzorcu ugotovili, 
da dijaki v zasebnih ustanovah dosegajo nekoliko boljše rezultate od kolegov na 
javnih šolah, da pa to ni povezano z elitnim izvorom dijakov na zasebnih zavodih. 
Povprečna ocena gmotnega položaja družin dijakov na zasebnih gimnazijah je bila 
le nekoliko višja od ocene dijakov na javnih gimnazijah, a razlika ni bila statistično 
pomembna (Flere in Klanjšek 2011, 91). Obenem pa so v omenjeni raziskavi ugo-
tovili, da imajo dijaki na zasebnih gimnazijah v povprečju bolj izobražene starše. 

Dobili smo tudi zapis za starše otrok: »Ki jim nič ni dobro, so preveč zaščitniški 
do svojih otrok, imajo dovolj denarja.« Pokazalo se je tudi mnenje, da so to ,bio 
– eko starši‘ ali alternativni starši, pa tudi ekstremni starši. Nekateri so jih imeno-
vali ,umetniki‘. Eden od zapisov je bil, da so to starši, »ki želijo bolj celovito 
obravnavo svojih otrok«. 

Zasebne katoliške šole imajo za cilj razvoj celovite človeške osebnosti na razum-
skem, čustvenem, družbenem in na telesnem področju, pri tem pa ima pomemb-
no vlogo tudi duhovna ali verska dimenzija (Globokar 2011, 37). 

Izpostavljamo še zapis: »Premožni, tisti, ki so prepričani, da bo njihov otrok tam 
deležen kakovostnejšega znanja, dela /…/ (čeprav menim, da temu ni tako), in 
tisti, ki mislijo, da bodo s tem izstopali od ostalih.« 

Tudi: »Tisti, ki menijo, da so zasebne šole uspešnejše.«
Raziskava, ki smo jo že omenili (Flere in Klanjšek 2011), je pokazala, da izkazu-

jejo dijaki zasebnih gimnazij v povprečju boljše znanje kakor dijaki javnih gimnazij, 
to pa potrjuje navedbo učiteljev, da na katoliške šole otroke vpisujejo tisti starši, 
ki menijo, da bodo tam učenci deležni bolj kakovostnega dela. Odgovor bi lahko 
razložili tudi s klimo ali šolskim okoljem, saj na zasebnih katoliških šolah zelo po-
udarjajo vzgojo v skupnosti, ki učenca motivira, in ,vzgojno skupnost‘, ki jo sesta-



848 Bogoslovni vestnik 80 (2020) • 4

vljajo učenci, starši, učitelji, ravnatelj in nepedagoški delavci na šoli (Globokar 
2011, 38).

Izstopalo je tudi mnenje, da na zasebne katoliške šole svoje otroke vpisujejo 
starši, ki ne zaupajo javnemu šolstvu: ki »ne zaupajo javnim zavodom« ali ki ima-
jo »negativne izkušnje z javno šolo« in ki želijo ,drugačno šolo‘ ali »ki ne zaupajo 
vladajočemu šolskemu sistemu. Ali pa želijo več za svojega otroka.« 

Nekateri so omenili, da so to starši, ki imajo otroke s posebnimi potrebami, 
bodisi nadarjene ali s kako drugo posebnostjo. Pri razlagi se lahko ozremo v zgo-
dovino, saj so prav duhovniki in cerkveni redovi začeli ustanavljati posebne šole. 

Posamezni anketiranci so starše tudi drugače opisali: »Egocentrični in neodgo-
vorni ljudje, ki bodisi preko otrok zdravijo lastne frustracije ali pa preprosto želijo 
izstopati oz. ne zaupajo javnim zavodom. V glavnem pa ne razmišljajo o otrokovem 
dobrem, ga prezgodaj usmerjajo /…/, živijo otrokovo življenje.« Pa tudi: »Trenutno 
mislim, da gre predvsem za starše, ki v zasebnih šolah vidijo priložnost za samo-
dokazovanje pred drugimi (starši, prijatelji).« 

Nekateri anketiranci so povezovali izbiro šole z družboslovjem, češ da so to 
starši, »ki bi radi, da se njihovi otroci usmerijo npr. v bolj umetniške (družboslov-
ne) smeri, mogoče želijo otrokom dati več izkušenj učenja ali pa so pripravljeni 
vložiti več svojega časa in sredstev, da se otrokom ponudi nekaj več.«

Kot izjema pa se je našel odgovor: »Mislim, da večina staršev, ki vpisujejo otroke 
v zasebno šolo, jih vpisujejo zaradi načrtovanja službovanja v tujini.«

Kakor vidimo, so prevladovali odgovori, da so to dobro situirani starši z visoko 
izobrazbo, ki želijo najboljše za otroka in nekaj drugačnega, na primer bolj celostno 
obravnavo in ,več reda‘, ki so sami drugačni, alternativni in želijo večjo kakovost 
znanja in najboljše za otroka ali ki imajo otroka s posebnimi potrebami. Omenja-
jo, da so starši morda imeli slabe izkušnje z javno osnovno šolo in bo zato po nji-
hovem mnenju njihov otrok ,bolje funkcioniral‘ v zasebni šoli. To potrjuje prepri-
čanje, da imajo zasebne katoliške šole »specifične in inovativne pedagoške pristo-
pe« (Globokar 2016, 8).

Z nekaterimi opredelitvami bi se zaposleni na zasebnih katoliških šolah morda 
strinjali, s kako pa tudi ne, a to so le nekateri odgovori anketiranih osnovnošolskih 
učiteljev, ki so razložili svoje mnenje. Zavedamo se, da zaradi vzorca rezultatov ne 
moremo posploševati, da podatki niso novi in da se odnos spreminja, da pa so 
stališča najodpornejša na spreminjanje. Učitelji javnih šol naj zasebne katoliške 
šole ne bi čutili kot konkurenco, ampak kot spodbudo, da tudi pri svojem delu kaj 
spremenijo in od njih kaj sprejmejo ter nadgradijo svojo pedagoško prakso. Izpo-
stavili bi zlasti skrb za celostni razvoj učencev, ne samo na kognitivnem, ampak 
tudi na kognitivnem, psihomotoričnem, socialnem in duhovnem področju. 
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4. Sklepne misli
Povzeli bi, da so zasebne katoliške šole bile in so še vedno povezane z ljudmi, 

da jih vodijo zanesenjaki, ki vidijo ven iz okvirov, da pa je šolstvo odvisno od druž-
benopolitične ureditve. In čeprav se družbenopolitične ureditve menjajo in tudi 
učni načrti katoliških šol niso enaki, je vse katoliške šole od nekdaj povezoval in 
jih še vedno povezuje »določen skupni duh« oziroma »obstajajo skupni elementi, 
ki označujejo identiteto katoliških šol« (Globokar 2011, 35). 
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