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Uvod
Z uveljavljanjem terezijansko-jožefinskih reform 

na področju elementarnega šolstva in z uvajanjem 
splošne šolske obveznosti se je tudi za Smlednik, ki 
je bil staro župnijsko središče s tradicijo pretežno ver-
ske vzgoje in izobraževanja, pojavilo vprašanje usta-
novitve javne šole in začetka rednega ter načrtnega 
izobraževanja. Za šolsko oblast, ki je na Kranjskem 
vzpostavljala centraliziran državni šolski sistem in or-
ganizirala prvo mrežo javnih elementarnih šol, ni bilo 
toliko vprašanje, ali bo v Smledniku nova šola ali je ne 
bo, temveč kdaj bodo razmere dopuščale njeno usta-
novitev. V začetnem obdobju širjenja šolske mreže 
zanjo ni bilo večjih zunanjih spodbud, saj niti župnija 
niti naselje nista imeli posebne teže niti strateškega 
vpliva na dogajanje v širšem prostoru. Ustanovitev 
šole je bila zato predvsem odvisna od domačih dejav-
nikov, ki pa šoli niso bili naklonjeni. Že od vsega začet-
ka je bilo pri ustanavljanju šole v Smledniku – kakor 
v večini sosednjih krajev – ob vseh težavah najtežje 
zagotoviti ustrezen prostor za pouk in dohodke za uči-
telja, ki je poleg učiteljske opravljal tudi cerkovniško 
službo v župnijski cerkvi.

Najstarejši načrti za ustanovitev javne šole
Dijaki in študenti iz Smlednika in njegove ožje 

okolice so že pred ustanovitvijo javne šole v doma-
čem kraju obiskovali srednje in višje šole v Ljubljani, 
univerzo pa predvsem na Dunaju in v Gradcu.1 Ker 
so morali od doma imeti vsaj začetno šolsko znanje, 
je razumljivo, da so tudi v Smledniku že pred uvelja-
vitvijo splošne šolske obveznosti zasebno poučevali 
elementarno šolsko snov. Poleg cerkovnikov so pou-

1 Ljubljanski klasiki: 1563–1965, Ljubljana 1999; Alojz Cindrič, Štu-
denti s Kranjske na Dunajski univerzi v prvi polovici devetnajstega stoletja 
1804–1848, Ljubljana 2010; Die Matrikel der Univerität Wien, I.–VI. 
Band (1377–1715), Wien–Graz–Köln 1956–1975

čevali tudi duhovniki.2 Njihova prizadevnost za šolo je 
bila materialno in časovno pogojena, o poučevanju pa 
ni nobenih podatkov. Ker so bili cerkovniki ponekod 
pogosto nepismeni, je Blaž Kumedrej v spomenici ce-
sarici Mariji Tereziji leta 1772 med prvimi ukrepi za 
izboljšanje elementarnega šolskega znanja na Kranj-
skem predlagal, da se z odlokom prepove podeljevati 
cerkovniško službo osebam, ki ne znajo pisati in brati, 
saj bi moralo biti poučevanje njihova glavna naloga.3 
Na ustanovitev javne šole v Smledniku je bilo mogoče 
računati šele po izidu Splošne šolske naredbe (1774) 
in po ustanovitvi glavne vzorčne šole ali normalke v 
Ljubljani (1775), ki je postala vzorec in norma za vse 
druge šole na Kranjskem. S pedagoškimi tečaji in uči-
teljskimi izpiti je bila tudi temelj šolskega napredka. 

Referent deželne šolske komisije na Kranjskem, 
grof Janez Nepomuk Edling (1751–1793) je leta 
1777 po pregledu stanja in razmer v krajih, kjer so šole 
predhodno že obstajale, in tam, kjer bi jih bilo mogo-
če na novo najprej ustanoviti, pripravil prvi konkreten 
načrt vzpostavitve mreže trivialnih šol na Kranjskem. 
Ker za načrtovano ustanovitev šole v Smledniku ni 
bilo zadostne materialne podlage, je predlagal, da bi 
za vzdrževanje učitelja združili cerkovniške dohodke 
v Smledniku in v bližnjih Vodicah.4 Svetnik in šolski 
komisar goriškega deželnega glavarstva, grof Emanuel 
Torres (1743–1789), ki so ga leta 1776 zaradi slabega 
dela deželne šolske komisije imenovali za nadzornika 
osnovnega šolstva na Kranjskem, pa je v svojih pri-
pombah cesarici Mariji Tereziji konec leta 1777 spo-
ročil, da šola v Smledniku za ustanovitev res nima za-

2 Konzistorialni komisijski zapisnik, 4.–5. februar 1818, iz zagovorov 
smledniškega učitelja in župnika, v: Arhiv Republike Slovenije (ARS), AS 
14 Gubernij v Ljubljani, registratura VIII, fasc. 55 in v: Nadškofijski arhiv 
Ljubljana (NŠALj), ŠAL, šolstvo, dekanija Šmarna gora
3 ARS, AS 7 Deželno glavarstvo na Kranjskem (1764–1783), p.p. Lit T, 
Num 4 , Vol 1, škatla 75; Vlado Schmidt, Zgodovina šolstva in pedagogike 
na Slovenskem I, Ljubljana 1963, str. 169–171
4 Deželno glavarstvo na Kranjskem, škatla 76

Ustanovitev trivialne šole v Smledniku 

– Stane Okoliš –
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dostne materialne podlage, vendar pa je bil prepričan, 
da je Edlingov predlog o združitvi cerkovniških do-
hodkov iz obeh župnij za vzdrževanje učitelja neizve-
dljiv, ker bi vsaka župnija hotela imeti učitelja zase.5

Ker je po nekaj letih postalo jasno, da uvedba re-
form na osnovnošolskem področju v Avstriji v praksi 
ni prinesla pričakovanega napredka, je cesar Jožef II. 
za izboljšanje šolskih razmer posegel tudi po novih, 
ostrejših in celo prisilnih ukrepih. Večje obveznosti 
pri ustanavljanju novih šol so bile naložene zlasti žu-
pnijskemu patronu, ki je z ustanovitvijo vsake nove 
šole postal tudi šolski patron. Za njeno delovanje je 
moral prevzeti finančno breme in priskrbeti primeren 
šolski prostor, šolski oblasti pa je v imenovanje lahko 
predlagal učiteljskega kandidata. V Smledniku je imel 
patronat nad župnijo, še prej pa nad vikariatom vse 
od njene ustanovitve leta 1676 ljubljanski stolni kapi-
telj. Pri ustanavljanju šole je bil po jožefinskih šolskih 

5 Prav tam, Gorica, 1. decembra 1777

predpisih zavezan, da iz lastnih prihodkov prispeva 
svoj delež stroškov za delovanje šole.6 Pri prvem ne-
posrednem poskusu šolske oblasti, da v Smledniku us-
tanovi šolo, je v dopisu okrožnemu uradu v Ljubljani 
7. septembra 1788 med drugim predlagal, naj bo šola 
v Smledniku po predhodnem dogovoru v hiši nekda-
njega tretjega duhovnika (kurata).7 Njegov predlog je 
temeljil na poročilu župnijskega vikarja v Smledniku 
Andreja Bajžlja, ki je kapitlju na njegov dopis v zve-
zi z izvajanjem šolskega patronata 18. februarja 1788 
sporočil, da je okrožni urad za šolo v Smledniku do-
ločil »beneficiatno hišo«, da pa je »ta lesena kajža 
zelo majhna in da bi morali šolo na novo postaviti«. 
Pri tem mu ni bilo niti najmanj jasno, kako in od kod 
bi zbrali dovolj sredstev za njeno postavitev.8 Kakor je 
potrjeno iz poznejšega vira, je bila t. i. jožefinska šola v 
Smledniku prav v omenjeni hiši, ki so jo med gradnjo 
župnišča po kratkotrajnem delovanju šole prodali.9

Na podlagi razpoložljivih virov do zdaj ni bilo 
znano, da bi šola v jožefinskem obdobju v Smledni-
ku delovala. Niti smledniška šolska kronika niti drugi 
zgodovinski zapisi o preteklosti šole v Smledniku, ki 
obravnavajo njene začetke, je nikjer ne omenjajo. Kar 
nekaj podatkov iz zgodovinskih virov, ki so bili odkriti 
pri pripravi te raziskave, pa nas prepričuje, da je šola 
v Smledniku začela delovati kot jožefinska ustanova 
že konec osemdesetih let 18. stoletja. Dejstvo namreč 
je, da je okrožni šolski komisar v Ljubljani Anton To-
maž Linhart leta 1790 sestavil pregledni seznam do-
hodkov učiteljev trivialnih šol v ljubljanskem okrožju 
in med 39 trivialnimi šolami navedel podatke tudi za 
Smlednik.10 Prav tako je iz poznejšega zaslišanja učite-
lja Matije Križnarja neizpodbitno, da je leta 1789 pri-
dobil pedagoško spričevalo, ki mu ga je za poučevanje 
v Smledniku potrdil okrožni šolski komisar Linhart, in 
da ga je okrožni urad leta 1791 nastavil za dokončne-

6 ARS, AS 14 Gubernij v Ljubljani, reg. II, fasc. 76, škatla 79, Ljubljana, 
6. september 1788. Stolni kapitelj je imel poleg patronata v Smledniku še 
patronate v osmih župnijah na Gorenjskem, v dveh na Dolenjskem in v eni 
na Notranjskem.
7 Prav tam, Ljubljana, 6. septembra 1788
8 Prav tam, Smlednik, 18. februarja 1788
9 Konzistorialni komisijski zapisnik, 4.–5. februar 1818, izjava priče 
Matije Jerala, v: AS 14 Gubernij v Ljubljani, reg. VIII, fasc. 55 in v: ŠAL, 
šolstvo, dekanija Šmarna gora
10 ŠAL, šolstvo, fasc. 7, Einkünften Fassionen der Mesner und Schullehrer 
(1790–1860), Ljubljana, 22. marec 1790

Mnenje grofa E. Toressa o prvotnem načrtu referenta šolske komi-
sije na Kranjskem J. Edlinga glede organizacije prvih šol po uvedbi 
Splošne šolske naredbe za Smlednik: v združevanju prihodkov od 
cerkovniške službe v Smledniku in v Vodicah za vzdrževanje enega 
učitelja ni videl rešitve. (ARS, AS 7 Deželno glavarstvo na Kranj-
skem, p.p. Lit T, Num 4, Vol 4, škatla 76, Gorica 1. decembra 1777)
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ga učitelja in ga spoznal za sposobnega za opravljanje 
učiteljske službe na smledniški trivialni šoli.11 Po Lin-
hartovih izračunih so bili dohodki smledniškega uči-
telja neznatni, saj mu niso zadoščali niti za skromno 
preživetje. Od šolnine, ki naj bi jo za poučevanje otrok 
plačevali njihovi starši, bi mu pripadalo 16 goldinarjev 
(gld) in 40 krajcarjev (kr), od mežnarije za cerkovni-
ško službo pa 68 gld 1 kr 3 denariče (d), kar je bilo sku-
paj 84 gld 41 kr 3 d. Ker je moral cerkovniško službo 
in druge cerkvene naloge, ki so bile vezane na službo 
učitelja, odstopiti drugi osebi in za njo odšteti 57 gld 
in 40 kr, mu je kot učitelju ostal le čisti dohodek 27 gld 
1 kr 3 d. To je bilo daleč od 130 gld, kolikor je za pri-
merno učiteljsko plačo določila država, ki pa, razen za 
učitelje glavne vzorčne in izjemoma še nekaterih dru-
gih šol iz deželnih šolskih fondov, za osnovnošolske 
učitelje ni zagotovila drugih finančnih virov. Šole, kot 
je bila smledniška, potemtakem niso imele potrebne 
finančne osnove za svoje delovanje. Učitelj je bil zato 
prisiljen, da je za svoje preživetje in za preživljanje 
svoje družine ob učiteljski oz. cerkovniški službi iskal 
še druge bolje plačane zaposlitve. 

Ko je ostrina ukrepov na področju elementarnega 
šolstva po smrti cesarja Jožefa II. (1790) že nekoliko 
popustila, se šola v Smledniku na seznamih trivialnih 
šol, ki so na Kranjskem delovale v devetdesetih letih 
osemnajstega in v prvem desetletju devetnajstega sto-
letja, ne omenja.12 Na podlagi zgoraj navedenih po-
datkov, posebej iz učiteljevega zagovora pred višjim 
šolskim nadzornikom iz leta 1818, lahko upravičeno 
sklepamo, da je bila šola v Smledniku v zadnjem ob-
dobju vlade cesarja Jožefa II. sicer ustanovljena, ven-
dar je obstajala zelo kratek in omejen čas, pa še to naj-
brž bolj na papirju kakor dejansko. Čeprav konkretnih 
podatkov o delovanju te šole ni, je mogoče ugotovi-
ti, da je delovala od leta 1789, ko je cerkovnik Mati-
ja Križnar pridobil pedagoško spričevalo, pa do leta 
1791, ko ga je okrožni urad nastavil za dokončnega 

11 Zaslišanje učitelja, v: konzistorialni komisijski zapisnik, 4.–5. februar 
1818; v: AS 14 Gubernij v Ljubljani, reg. VIII, fasc. 55 in ŠAL, šolstvo, 
dekanija Šmarna gora
12 AS 14 Gubernij v Ljubljani, reg. II, fasc. 73, za leto 1792 in AS 14 Gu-
bernij v Ljubljani, reg. III, fasc. 42, šk. 336 in 337 za leta 1798, 1799, 
1802, 1804

učitelja oz. do leta 1792, ko smledniške šole v sezna-
mu trivialnih šol na Kranjskem ni več.

Smledniška šola se v preglednici delujočih šol na 
Kranjskem spet omenja po uvedbi novega osnovno-
šolskega zakona iz leta 1805, ki je nadzorstvo nad po-
ukom v osnovnih šolah na nižji in srednji stopnji šol-
ske uprave prenesel na cerkvene organe, v sumaričnih 
poročilih škofijskega konzistorija za leto 1807 in 1808 
v rubriki nekoč obstoječe in nato propadle šole.13 
Podobno je tudi po francoskem medvladju (1809–
1813) v tabelaričnem pregledu šol na Kranjskem za 
leto 1814, kjer je šola v Smledniku vpisana v skupini 
»nekoč obstoječih in že dolgo nedelujočih šol.«14 
Sledi prve smledniške javne šole so v navedenih virih 
komaj opazne, podatkov o poteku pouka in delovanju 
šole pa sploh ni. Kljub temu moremo iz njih presodi-
ti, da je bila prva javna šola v Smledniku ustanovljena 
že v 18. stoletju. V smledniški šolski kroniki, ki so jo 
začeli pisati v petdesetih letih 19. stoletja, je spomin 
nanjo že povsem zbledel. Ker je vsa poznejša litera-
tura o zgodovini šole v Smledniku temeljila na šolski 
kroniki, ki je njen glavni zgodovinski vir, se obdobju 
pred ustanovitvijo šole leta 1815 ni posvetilo dovolj 
pozornosti.15 Tako se je pripetilo, da vse do zdaj ni bilo 
znano, da se je ustanovitev smledniške šole pripravlja-
la že konec 18. stoletja in da je bila takrat prvič tudi 
ustanovljena.

Nove spodbude in priprave  
na ustanovitev šole

Razširitev mreže podeželskih trivialnih šol je po 
letu 1805 prinesel prenos šolskega nadzorstva, ki 
je bil ključ za spreminjanje šolskih razmer, z držav-
nih na cerkvene organe. Šola v Smledniku najprej ni 
zbujala posebnega zanimanja šolskih oblasti, saj je 
še leta 1808 ni na seznamu šol, ki bi jih bilo treba na 
novo ustanoviti ali zgraditi.16 Škofijski šolski nadzor-

13 AS 14 Gubernij v Ljubljani, reg. III, fasc. 42, šk. 343, 345
14 ŠAL, šolstvo, fasc. 4a, Tabellarische Übersicht des Zustandes sämmentli-
cher deutschen Schulen in der Laibacher Diözes am Ende des Schuljahres 
1814
15 Npr. v povzetku šolske kronike šole v Smledniku iz 1939, v: Slovenski 
šolski muzej (SŠM), mapa šole Smlednik
16 ŠAL, šolstvo, fasc. 4a, Tabellarische Übersicht des Zustandes sämmentli-
cher deutschen Schulen in der Laibacher Diözes im Schuljahre 1808
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Gimnazijsko spričevalo Ale-
ksandra Jerale, zelo uspešnega 
dijaka iz smledniške župnije, 
za prvi semester prvega huma-
nitarnega razreda v Ljubljani 
iz leta 1810. Prvo šolsko leto 
po francoski okupaciji in usta-
novitvi Ilirskih provinc (14. 
oktobra 1809) je pouk potekal 
še po starem avstrijskem šol-
skem sistemu. Poleg ravnatelja 
Franca Hladnika so podpisani 
profesorji za posamezne šolske 
predmete. Med njimi je tudi ka-
tehet Urban Jerin, ki je kot za-
časni višji šolski nadzornik 4. in 
5. februarja 1818 v Smledniku 
vodil preiskavo o pritožbi proti 
tamkajšnjemu župniku in uči-
telju. (Slovenski šolski muzej, 
razstavna zbirka, spričevala)

Francosko gimnazijsko spri-
čevalo ljubljanske gimnazije 
iz leta 1811. Francozi so nov 
šolski sistem uvedli z začetkom 
šolskega leta 1810/1811, med 
učnimi predmeti je posebno 
mesto zavzel francoski jezik. 
Dijak Aleksander Jerala iz 
smledniške občine je pri vseh 
predmetih dosegel najvišjo 
oceno. Viden je podpis gimna-
zijskega ravnatelja Valentina 
Vodnika, na sredi je ilirski grb, 
na desni strani pa podpis pro-
fesorja francoščine. (Slovenski 
šolski muzej, razstavna zbirka, 
spričevala)

nik Jožef Walland je takrat v svojem letnem poročilu 
poudaril, da je glavna pomanjkljivost, ki preprečuje 
hitrejši razvoj osnovnega šolstva na Kranjskem, prav 
vsesplošno pomanjkanje primernih šolskih stavb. 
Nasprotovanje šoli je zato v prvi vrsti izhajalo iz tega, 

da so se hoteli izogniti stroškom, ki bi jih gradnja nove 
šolske stavbe povzročila lokalnemu prebivalstvu. No-
vogradnja je finančno najbolj bremenila prav tiste, ki 
so morali za ustanavljanje in vzdrževanje šol skrbeti po 
zakonu: šolsko občino, šolskega patrona in zemljiška 
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gospostva. Drugi, prav tako tehtni razlogi so bili takrat 
za zastajanje osnovnega šolstva na Kranjskem še ne-
koliko obrobni, zato pa so postali vse bolj pomembni 
v poznejših letih. 

Spodbude za širjenje šolske mreže, ki jih je s se-
boj prineslo cerkveno šolsko nadzorstvo, v obdobju 
Ilirskih provinc (1809–1813) niso več delovale. Pod 
francosko zasedbo je namreč šola prenehala delovati 
na podlagi avstrijske šolske zakonodaje, nov šolski sis-
tem, ki so ga leta 1810 uvedli po francoskih zgledih, 
pa se v tako kratkem obdobju ni mogel povsod niti 
uveljaviti. Ker so presahnili prejšnji, že tako skromni 
finančni viri, so šole predvsem na podeželju večinoma 
prenehale delovati. Po odhodu Francozov so z obnovo 
avstrijske uprave znova uveljavili prejšnji osnovnošol-
ski sistem, s katerim so šole za svoje delovanje prido-
bile nekdanjo materialno podlago, hkrati pa so v njej 
spodbudili nadaljnje širjenje šolske mreže. V pregledu 
osnovnih šol na Kranjskem za leto 1814 so že sproži-
li razmišljanje, da je med kraji, kjer je treba ustanoviti 
novo šolo, na vidnem mestu tudi Smlednik.17

Za delovanje posameznih šol, posredno pa tudi 
celotnega šolskega sistema, so bili poleg učiteljev in 
katehetov s potrebnim pedagoškim znanjem najbolj 
poklicani šolski nadzorniki, med njimi še posebej 
okrajni šolski nadzorniki. S prilagoditvijo šolske upra-
ve cerkveni upravni organizaciji so vlogo okrajnih 
šolskih nadzornikov opravljali dekani, ki so morali za 
opravljanje te službe pridobiti pedagoško in katehet-
sko spričevalo. Po terezijansko-jožefinskih reformah 
na področju cerkvene uprave je župnija Smlednik 
pripadala dekaniji Šmarna gora, ki ni imela izrazitega 
središča, sestavljale pa so jo župnije okrog znamenite 
romarske poti. Ko je bil ob uveljavljanju nove šolske 
zakonodaje leta 1804 njen dekan župnik Franc Repe-
žič iz Vodic, je škofijskemu ordinariatu v Ljubljano po 
novih šolskih predpisih sporočil, da ima pedagoško in 
katehetsko spričevalo, ki si ga je pridobil 9. januarja 
1789 na vzorčni glavni šoli v Ljubljani in da v njego-
vi dekaniji ni nobene trivialne, še manj glavne šole.18 
Znano mu je bilo, da je bila pred nekaj leti v Mengšu, a 
ni vedel, zakaj je ni več. V naslednjih letih je sporočila 

17 ŠAL, šolstvo, fasc. 4a, Ljubljana, 20. februarja 1815
18 ŠAL, šolstvo, dekanija Šmarna gora, fasc. 9, pars 1, subd. 1, 1804–1816

škofijskemu ordinariatu s podobno vsebino pošiljal 
tudi njegov naslednik, dekan Jožef Zupan iz Šmartna 
pod Šmarno goro. 

Najstarejša v šmarnogorski dekaniji je bila šola v 
Mengšu, ki je leta 1807 kot prva začela znova delo-
vati.19 Škofijski konzistorij v Ljubljani je tega leta vse 
duhovnije v dekaniji obvestil, da mora vsaka župnijska 
cerkev za delovanje šol v prihodnje prispevati po 5 gld, 
vsaka podružnica pa po 2 gld in 30 krajcarjev.20 Škofij-
ski konzistorij je s pomočjo okrajnih šolskih nadzor-
nikov tudi budno pazil, da so vse šole v škofiji za svoje 
delo dobile točna navodila. Učitelji so bili zato obveš-
čeni, katere učne knjige smejo pri pouku uporabljati, 
kakor tudi, da morajo v šolskem okrožju v oddaljeno-
sti ene ure hoda od šole po krstni knjigi vpisati vse ot-
roke od 6. do 12. leta v šolske tabele.21 O izpolnjevanju 
navodil so morali okrajni šolski nadzorniki škofijske-
mu konzistoriju natančno in redno poročati.

Ko je leta 1811 za župnika v Smlednik prišel Janez 
Kuhar, ki je postal tudi dekan, je bil Smlednik središče 
šmarnogorske dekanije.22 Z odhodom Francozov in z 
obnovitvijo avstrijskega šolskega sistema je smledni-
ški dekan postal tudi okrajni šolski nadzornik, odgo-
voren za šolske razmere v celotni dekaniji.23 V veliki 
meri je bilo prav od njega in njegovega prizadevanja za 
šolo odvisno, kako in kdaj bodo v župnijskih in drugih 
cerkvenih središčih šmarnogorske dekanije obnovili 
nekoč že delujoče šole in ustanovili nove. Čeprav je 
navodila in spodbude za svoje delo na šolskem podro-
čju prejemal od škofijskega konzistorija, sta njegov ne-
posredni pristop, aktivno delo in zavzetost ter šolska 
vnema na kraju samem vplivala na razvoj šolske mreže 
in na konkretne šolske razmere v posameznih krajih.

Dekan Janez Kuhar je po naročilu konzistorija v 

19 Stane Okoliš, Zgodovina šolstva v Mengšu od začetka do leta 1918, v: 
Šola pod Gobavico – Zbornik Osnovne šole Mengeš ob 200-letnici javnega 
šolstva v Mengšu, Mengeš 2000, str. 14–20
20 ŠAL, šolstvo, dekanija Šmarna gora: Gestions Protokoll des Schuldistri-
ctes – 12. november 1807
21 Prav tam, 27. januar in 9. maj 1808
22 Franc Pokorn, Zgodovinski zapiski, v: NŠALj, ŽA, Smlednik: Janez Ku-
har (1776–1849), med letoma 1804 in 1807 je kot gimnazijski katehet v 
Ljubljani bil hud boj s tamkajšnjim učiteljem retorike in poetike Pösseneg-
gerjem, ki je vero sramotil. Pred prihodom v Smlednik je bil tri leta župnik 
na Dobrovi. Celotno obdobje v Smledniku (1811–1832) je bil tudi dekan 
šmarnogorske dekanije.
23 Konzistorialni komisijski zapisnik, 4.–5. februarja 1818
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vlogi okrajnega šolskega nadzornika najprej 1. julija 
1814 sporočil, da sta v Mengšu in v Smledniku za po-
učevanje sposobni osebi s pedagoškim spričevalom in 
primernim obnašanjem, da je cerkovnik pri župnijski 
cerkvi v Vodicah sposoben poučevati v deželnem jezi-
ku in da so v Dolu tri osebe s končanim tretjim razre-
dom ljubljanske glavne šole, ki bi bili sposobni pou-
čevanja po opravljenem pedagoškem tečaju.24 V jeseni 
1814 je škofijskemu konzistoriju posredoval izčrpne 
podatke o šolskih razmerah o vseh duhovnijah v de-
kaniji. Za šolo v župniji Smlednik je predvideval, da 
se bo vanjo všolalo vseh 12 naselij, ki so imela skupno 
452 hišnih številk in v katerih je bilo 289 za šolo spo-
sobnih otrok.25

Skladno s šolsko zakonodajo so bili poleg cerkve-
nih organov za delovanje in ustanavljanje novih šol 
po materialni in organizacijski strani pristojni držav-
ni politično-upravni organi. Medtem ko je ljubljanski 
okrožni urad s škofijskim konzistorijem in okrožnim 
šolskim nadzornikom sodeloval pri neposrednem za-
gotavljanju materialnih pogojev za začetek šolskega 
pouka, je Ilirski gubernij v Ljubljani kot najvišji držav-
ni oblastni organ na Kranjskem deloval kot posrednik 
do dunajske študijske dvorne komisije, ki je urejala 
šolski sistem na ravni celotne Avstrije. Gubernij je us-
merjal delo podrejenih šolskih organov, ki so mu bili 
zavezani redno poročati, in preverjal uresničevanje 
šolske zakonodaje. 

V začetku leta 1815 je gubernij s posebno odred-
bo priporočil škofijskemu konzistoriju, da se v šmar-
nogorski dekaniji poleg obnove šole v Mengšu čim 
prej ustanovi šola v Šmartnem pod Šmarno goro. 
Ker je bilo Šmartno za šolarje iz bližnje okolice in 
tudi iz bolj oddaljenih krajev lahko dostopno, je šol-
ska oblast pričakovala, da bo to šolo lahko obiskova-
lo veliko šoloobveznih otrok. Škofijski konzistorij je 
konkretne naloge pri proučitvi razmer in pogojev za 
ustanovitev šole v Šmartnem ter njeni izvedbi pove-
ril okrajnemu šolskemu nadzorniku in dekanu Janezu 
Kuharju ter okrožnemu uradu v Ljubljani, od katerih 
je prejel zahtevane podatke in pojasnila. Ker je bil šoli 

24 ŠAL, šolstvo, Dekanija Šmarna gora, Poročilo dekana Janeza Kuharja, 
1. julija 1814
25 Prav tam, Poročilo dekana Janeza Kuharja, 4. oktobra 1814

zelo naklonjen tudi tamkajšnji župnik Franc Pavlič, je 
bil konzistorij prepričan, da pri ustanovitvi šole ne bo 
večjih težav niti z zagotovitvijo za pouk primernim 
šolskim prostorom niti z dohodki za učitelja ali z dru-
gimi šolskimi potrebami.26 

Navkljub navedenim razlogom in pričakovanju pa 
socialne in gospodarske razmere tako v župniji Šmar-
tno kot tudi v sosednjih župnijah niso dopuščale, da 
bi mogli takrat v njih ustanoviti nove šole. Podobno je 
bilo tudi več let pozneje. Težave s pomanjkanjem pro-
storov, ki bi bili primerni za šolo, z nezadostnimi do-
hodki za učitelja ter z nenaklonjenostjo lokalnega pre-
bivalstva do šole so bile prevelike in so onemogočale 
ustanovitve šol. Iz »fasij« cerkovniških prihodkov 
za lokalijo Zapoge ter za župnije Vodice, Šmartno in 
Smlednik, ki jih je okrožni urad v Ljubljani na podlagi 
poročila okrajne gosposke v Smledniku 9. maja 1815 
predal konzistoriju, je razvidno, da učitelji s svojimi 
dohodki ne bi mogli vzdrževati niti osebe, ki bi morala 
namesto njih opravljati tekoča cerkovniška opravila.27

Ustanovitev šole in začetek pouka  
v letu 1815

Čeprav so bile leta 1815 razmere za ustanovitev 
šole v Smledniku podobno slabe in neugodne kot 
razmere v sosednjih Vodicah in v Šmartnem, so novo 
šolo v jeseni 1815 po zaslugi izrednega in nesebičnega 
prizadevanja dekana Janeza Kuharja lahko ustanovili 
samo v Smledniku. Smledniškemu župniku, dekanu 
in okrajnemu šolskemu nadzorniku Janezu Kuharju, 
ki se je v celi dekaniji izkazal za vnetega podpornika 
ljudskega šolstva, je v lastni župniji na prigovarjanje 
konzistorija in kot zgled vsem drugim v kratkem času 
uspelo za redno šolo zagotoviti tako primeren pros-
tor kot tudi zadostne prihodke za učitelja. Učilnica 
z dovolj usposobljenim in primerno plačanim učite-
ljem sta bila nujen in hkrati zadosten pogoj, da so po 
matični rojstni knjigi preverjeni in za šolo sposobni 
otroci od 6. do 12. leta starosti lahko začeli hoditi v 
šolo. Za dokončno ustanovitev šole, pri kateri so mo-
rali po zakonsko določenih predpisih sodelovati vsi 

26 Prav tam, Dopisi škofijskega konzistorija 1815
27 Prav tam, Nota okrožnega urada konzistoriju, 9. maja 1815
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šolski oblastni organi, je bilo plemenito dejanje župni-
ka Kuharja odločilno. Ker lokalno okolje (zemljiška 
gospostva, šolska občina, župnijski patron) predvsem 
zaradi finančnih obveznosti šoli ni bilo najbolj nak-
lonjeno, bi lahko celo pomislili, da je bila šola kraju 
vsiljena od zunaj.28 Zasluga smledniškega župnika pri 
ustanovitvi šole je zaradi tega toliko večja, saj je fi-
nančno breme in s tem negotovost delovanja šole ne 
glede na odziv lokalnih dejavnikov prevzel nase. Po-
leg začetne materialne oskrbe šole je kot okrajni šol-
ski nadzornik po navodilih škofijskega konzistorija in 
šolskih predpisih na kraju samem vodil in nadzoroval 
tudi celotno katehetsko in pedagoško delo šole. Pri iz-
polnjevanju svojega poslanstva na področju ljudskega 
izobraževanja se je moral predhodno vsekakor neko-
liko žrtvovati in pri tem opraviti naloge, ki so bile po 
šolski zakonodaji določene okrožnemu uradu in nje-
mu podrejeni okrajni gosposki in občinam. 

Škofijski konzistorij je na podlagi prejetih poročil 
podrejenih šolskih organov 16. oktobra 1815 obves-
til gubernij v Ljubljani, takrat najvišji državni urad 
na Kranjskem, da so v Smledniku izpolnjeni pogoji 
za ustanovitev nove trivialne šole.29 Za učitelja je bil 
določen cerkovnik župnijske cerkve Matija Križnar, 
ki je predhodno opravil pedagoški tečaj in je imel za 
poučevanje tudi potrdilo o učni usposobljenosti. Ker 
so njegovi cerkovniški dohodki znašali samo 23 gld in 
57 kr, se je smledniški dekan Kuhar strinjal s predlo-
gom, da se mu razliko do zakonsko določenega zneska 
za plačo osnovnošolskega učitelja (130 fl) preskrbi iz 
presežka letnih dohodkov župnijske cerkve. Prav tako 
je bil dekan pripravljen za šolo nameniti prostorno 
sobo v župnišču za eno leto, da bi medtem lahko dr-
žavni upravni organi ob sodelovanju domače šolske 
občine za šolo našli drug primeren prostor. Dekan je 
po šolskih predpisih naredil potrebne korake tudi za 
materialno pokritje drugih stroškov delovanja šole. 
Nazadnje je bilo potrebno, da je gubernij pred no-
vembrskim začetkom pouka 24. oktobra 1815 potrdil 
predlog škofijskega konzistorija in dekana Kuharja, da 

28 Slab odnos domače občine do šole v Smledniku je v letnih sumaričnih 
poročilih o stanju šol na Kranjskem izstopajoč. Za šolo se nista zmenila niti 
občina niti krajevni šolski nadzornik.
29 ŠAL, šolstvo, dekanija Šmarna gora, Poročilo škofijskega konzistorija 
Ilirskemu guberniju v Ljubljani, 16. oktobra 1815

se učitelju razlika od njegovih cerkovniških prejem-
kov do primerne višine učiteljske plače nameni iz žu-
pnijskega cerkvenega premoženja.30

Konzistorij je na podlagi gubernialnega dovoljenja 
in predhodnih dogovorov z okrožnim uradom že 24. 
oktobra 1815 pristojnim šolskim organom nemudo-
ma sporočil, da je treba pouk v smledniški šoli začeti 
takoj v novembru in da bo pouk na predlog dekana 
začasno potekal v župnišču.31 Za vzdrževanje šole so 
bili po veljavnih šolskih predpisih v enakih deležih 
pri okrožnem uradu v Ljubljani dolžni plačati zemlji-
ška gospostva (10 gld), šolski patron (10 gld) in šol-
ska občina (10 gld). Na dekanov predlog naj bi delež 
šolske občine odpisali, denar od zemljiških gospostev 
pa porabili za nagrade najboljšim učencem in za na-
kup šolskih knjig za otroke, ki so bili brez sredstev. 
Sredstva za opremo učilnice je moral prispevati stolni 
kapitelj kot šolski patron. 

Da bi po obstoječih šolskih predpisih do začetka 
naslednjega šolskega leta 1816/1817 zgradili novo šol-
sko stavbo, je konzistorij poudaril potrebo, da se načrt 
gradnje nove šole za 246 za šolo sposobnih otrok prip-
ravi takoj. Na podlagi šolskega zakona in ob upošteva-
nju krajevnih razmer bi morali določiti višino šolnine, 
še prej pa šolsko občino spodbuditi k plačevanju letno 
določenega prispevka za učitelja. Konzistorij je dolo-
čil, da morajo komisar smledniške okrajne gosposke, 
okrajni šolski nadzornik in krajevni šolski nadzornik 
v nekaj tednih sprejeti in predložiti izboljšano napo-
ved cerkovniških in učiteljskih dohodkov. S soglasjem 
škofijskega ordinariata je bilo za učitelja, ki je bil tak-
rat brez šolnine, dovoljeno, da se mu za preživljanje iz 
cerkvenega premoženja izroči manjkajočih 106 gld 3 
kr letno v denarju, vendar samo za tekoče leto 1816.32

Dekan in okrajni šolski nadzornik Kuhar je 30. 
oktobra 1815 v tabelaričnem poročilu pred začetkom 
šolskega leta konzistoriju naznanil, da je v Smledni-
ku 289 za šolo sposobnih otrok, od tega 145 dečkov 
in 144 deklic.33 V poročilu okrajnega šolskega nad-
zorstva je ob tabelaričnem izkazu za šolo v Mengšu 

30 Prav tam, Konzistorij guberniju, 3. septembra 1816
31 Prav tam, Konzistorij v odredbi okrožnemu uradu v Ljubljani, 24. ok-
tobra 1815
32 Prav tam
33 Prav tam, tabelarični izkaz za vso dekanijo, 30. oktobra 1815
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28. novembra 1815 pripomnil, da se je pouk v šoli v 
Smledniku začel v teku tega meseca.34 S tem je potr-
dil, da je bila uresničena odredba škofijskega konzi-
storija s konca oktobra, da je treba pouk v novi šoli v 
Smledniku začeti takoj z novim šolskim letom v začet-
ku novembra.

O pouku v smledniški šoli in o šolskih razmerah v 
drugih delih dekanije je dekan in okrajni šolski nad-
zornik Kuhar redno poročal škofijskemu konzistoriju 
v Ljubljano, ki je usmerjal in ocenjeval njegovo delo. 
Konzistorij je sredi januarja 1816 preveril pedagoško 
spričevalo učitelja Matija Križnarja, ki mu ga je 30. 
septembra 1789 izdala direkcija vzorčne glavne šole 
v Ljubljani, potrdil pa okrožni šolski komisar Linhart, 
ter se prepričal o njegovi verodostojnosti.35

Pri izdelavi dokumenta o ureditvi smledniške šole, 
ki ga je ob dokončni odločitvi za ustanovitev šole in 
začetek pouka 24. oktobra 1815 naročil konzistorij, 
sta sodelovala samo okrajni komisar in okrajni šolski 
nadzornik, ne pa tudi krajevni šolski nadzornik in ob-
činski odborniki, ki se niso udeležili niti enega sreča-
nja.36 Do 6. februarja 1816 sta sestavila vprašalnik, ki 
je bil podlaga za njuno nadaljnje delo. Konkretno je 
bilo treba ugotoviti in zapisati, kako poteka pouk in 
kako se uresničujejo sprejeti sklepi v zvezi z delova-
njem šole v Smledniku. Čeprav se je na številnih mes-
tih zatikalo, saj so zlasti tisti, ko bili po šolskih predpi-
sih zavezani k plačilu prispevka za šolo, iskali razloge, 
da jim tega ne bi bilo treba storiti, šolski pouk vendarle 
ni bil ogrožen, ker je v naklonjenosti do šole zmagala 
pedagoška zanesenost smledniškega župnika, dekana 
in okrajnega šolskega nadzornika Kuharja. Gubernij 
ga je za izkazano prizadevnost za šolo tudi posebej 
pohvalil.37

Dokument o ureditvi šole v Smledniku, ki sta ga 
pripravila okrajna gosposka v Smledniku in okrajni 
šolski nadzornik Kuhar, je konec avgusta 1816 okrož- 
ni urad v Ljubljani skupaj s svojim poročilom posre-
doval škofijskemu konzistoriju, ki je o njem 3. sep-
tembra 1816 poročal guberniju in pri tem poudaril, da 

34 Prav tam, 28. november 1815 »..., dass die Volksschule zu Flödnik im 
Laufe gegenwärtigen Monathes begonnen habe.«
35 Prav tam, Konzistorij dekanu v Smlednik, 23. januarja 1816
36 Prav tam, Ljubljana, 6. februarja 1816 
37 Prav tam, Konzistorij 12. februarja 1816 dekanu v Smlednik

se je pouk v začetku novembra 1815 lahko začel, ker je 
smledniški župnik, dekan in okrajni šolski nadzornik 
Kuhar za eno leto prepustil sobo za šolo v spodnjem 
nadstropju svojega prostornega župnišča, gubernij pa 
je z odredbo 24. oktobra 1815 dovolil, da se učitelju 
dodeli letna razlika od cerkovniških dohodkov do pri-
merne učiteljske plače iz župnijskega cerkvenega pre-
moženja.38

Dekan Kuhar je kot okrajni šolski nadzornik o 
delovanju šole v prvem šolskem letu njenega obstoja 
poročal konzistoriju 24. oktobra 1816 v tabelaričnem 
poročilu o stanju ljudskih šol v šmarnogorski dekani-
ji.39 Natančno izpolnjevanje šolskih predpisov, ki so 
bili zajeti v »šolskem kodeksu«, je bila nujna zakon-
ska podlaga tako pri ureditvi smledniške šole kakor 
tudi pri poučevanju. Pouk v smledniški trivialni šoli je 
prvo šolsko leto njenega obstoja potekal poldnevno, 
pozimi dopoldne od 8. do 10. ure, poleti pa popoldne 
od 1. do 3. ure. Učitelj Matija Križnar je v kranjskem 
(slovenskem) in nemškem jeziku poučeval osnovne 
šolske predmete: branje, pisanje in računanje. Star je 
bil 49 let in še ni imel potrditvenega dekreta. Okrajni 
šolski nadzornik in dekan Kuhar je bil pri ocenjeva-
nju njegovega dela še precej zadržan, saj je v poročilu 
zapisal, da se bo šele v nadaljevanju pokazalo, če si ga 
zares zasluži. Menil je, da je za poučevanje pripraven, 
lepega vedenja, a le srednje prizadeven. Katehet Franc 
Tevšelj, ki je v šoli poučeval verouk, pa da se zgledno 
obnaša in je pri delu zelo prizadeven. Za krajevnega 
šolskega nadzornika je bil imenovan svobodnik Jakob 
Jeraj, ki pa se v dekanovem poročilu pri izvrševanju 
svojih nalog niti malo ni ravnal po šolskih predpisih 
in se za šolo sploh ni zanimal. Brezvoljen in nedeja-
ven odnos do šole je po istem poročilu izkazovala 
tudi domača občina, ki bi se morala zavedati, da bo 
treba graditi novo šolsko stavbo. Od devetih naselij 
smledniške župnije se je prvo šolsko leto v šolo všo-
lalo le pet bližnjih vasi. Iz štirih nevšolanih krajev je 
brez pouka ostalo 56 za šolo sposobnih otrok v staros-
ti od 6. do 12. leta. Iz všolanih krajev je bilo 145 za šolo 
sposobnih otrok, od tega je šolo v zimskem polletju 

38 Prav tam, Konzistorij 3. septembra 1816 guberniju
39 Prav tam, tabelarično poročilu o stanju ljudskih šol v dekaniji Šmarna 
gora, Smlednik 24. oktobra 1816
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obiskovalo 63 otrok (43,4 odstotka), v letnem, ko je 
bilo tudi za otroke veliko dela na polju, pa se je nji-
hovo število zmanjšalo na 34 (23,4 odstotka). Največ 
otrok je v šolo hodilo iz treh najbližjih vasi (Smlednik, 
Valburga, Hraše), v katerih je bilo tudi največ za šolo 
sposobnih otrok. Med otroki, ki so iz všolanih vasi ho-
dili v šolo, je bilo tako pozimi kot poleti opazno več 
dečkov kot deklic. Tudi nedeljski ponavljalni pouk za 
nekoliko starejše otroke (12 do 15 let) so vpeljali že 
prvo šolsko leto, vendar pa ta pouk takrat še ni bil naj-
bolje obiskan. 

Tabela: Trivialna šola Smlednik – šolski obisk: prvo šolsko leto 
1815/181640

Za šolo 
sposobni 

dečki

Za šolo 
sposobne 

deklice

Skupaj za 
šolo  

sposobni

Pozimi: 
obisk 

dečkov

Pozimi: 
obisk 
deklic

Skupaj 
zimski 

semester

Poleti: 
obisk 

dečkov

Poleti: 
obisk 
deklic

Skupaj 
poletni 

semester

Smlednik 20 18 38 11 9 20 8 4 12
Moše 14 11 25 4 3 7 3 2 5
Valburga 12 15 27 10 4 14 6 2 8
Hraše 18 12 30 11 6 17 5 2 7
Zgornje Pirniče 14 11 25 3 2 5 1 1 2
Skupaj 78 67 145 39 24 63 23 11 34

Tabela: Nevšolani kraji iz župnije Smlednik 1815/1816
Za šolo 

sposobni
dečki

Za šolo 
sposobne

deklice

Skupaj 
za šolo

sposobni

Trboje 19 10 29
Spodnje Pirniče 11 7 18
Vikrče 3 0 3
Zavrh 3 3 6
Skupaj 36 20 56

Nadaljevanje pouka v župnišču
Že pred koncem prvega šolskega leta je postalo 

očitno, da nove šolske stavbe v Smledniku do začet-
ka novega šolskega leta 1816/1817, in če sploh kdaj, 
ne bo mogoče postaviti. Ker je dal dekan Kuhar je-
seni 1815 prostor v župnišču na razpolago za šolo za 
eno leto, drugega primernega prostora za šolo pa v 
Smledniku tudi ni bilo, je bil obstoj šole že po prvem 

40 Prav tam, Smlednik, 24. oktobra 1816; ŠAL, šolstvo, fasc. 4a, Übersicht 
des Volkschulwesens in der Laibacher Diözes vom Schuljahre 1815/16

šolskem letu v nevarnosti. Za nadaljevanje pouka v 
učilnici v župnišču se je bilo zato treba dogovoriti v 
soglasju z domačim župnikom. Konzistorij je zato 3. 
septembra 1816 prosil gubernij, da upošteva številne 
težave, ki onemogočajo izvedbo načrtovane gradnje 
nove šole, in potrdi njegov predlog, po katerem bi šolo 
v Smledniku po enoletnem delovanju v celoti ohranili 
tudi v prihodnje.41

Predračun za gradnjo nove šolske stavbe je znašal 
4614 gld 52 kr. Konzistorij je v poročilu guberniju 
ocenil, da se bodo stroški gradnje pri sami izvedbi, 

»kakor se po navadi zgodi,« zagotovo še povečali.42 
Tako veliko breme bi bilo po mnenju konzistorija 
tako za podložnike kot tudi za zemljiška gospostva in 
za šolskega patrona že v boljših letih pretežko. Ker pa 
so slabe letine kmeta takrat močno izžemale, zemlji-
ška gospostva pa skoraj onesposobile, je bila zidava 
nove šole za vse zavezance neizvedljiva. Konzistorij je 
uvidel njihovo slabo ekonomsko stanje in je od novo-
gradnje odstopil, ker naj bi imel učitelj svoje stanova-
nje v mežnariji, od dekana kot vnetega prijatelja šole 
pa je pričakoval, da bo šoli še naprej naklonjen in ji bo 
prostor v župnišču odstopil še za eno leto. Ker domača 
občina ni pristala na povečanje naturalnih dajatev za 
cerkovnika in učitelja, tega v tedanjih neugodnih ča-
sih po mnenju konzistorija tudi ni mogla storiti, je bilo 
potrebno, da je gubernij za učitelja dovolil nameniti 
znesek 106 gld 3 kr iz cerkvenega premoženja tudi v 

41 ŠAL, šolstvo, dekanija Šmarna gora, Konzistorij guberniju, 3. septembra 
1816
42 Prav tam
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prihodnje po poplačilu vseh cerkvenih računov. Kon-
zistorij je nazadnje odstopil tudi od predhodnega do-
govora o izboljšanju učiteljske plače z načrtovano vpe-
ljavo šolnine, ki je bila komisijsko izračunana na 63 gld 
27 kr letno, ker bi neugodno delovala na šolski obisk. 

Konzistorij je istega dne, kot je pisal guberniju, 
obvestil tudi dekana Kuharja v Smledniku o višini 
predračuna za gradnjo nove šolske stavbe v Smledni-
ku in ga prosil, da zaradi tega od njega in njegove zav-
zetosti za razvoj ljudskega šolstva pričakuje, da šolo 
do boljših časov obdrži v župnišču in da s tem draga 
gradnja nove šole začasno ne bo potrebna.43 Kon- 
zistorij je bil samo pod tem pogojem pripravljen, da 
se pri guberniju zavzame proti uvedbi šolnine. Bil je 
proti temu, da bi revno podeželsko prebivalstvo silili k 
plačevanju novih prispevkov; zavzemal se je za to, da 
učitelj tudi v bodoče dobi razliko do polne učiteljske 
plače iz cerkvenega premoženja. 

Okrožni urad v Ljubljani se je strinjal s predlogom 
konzistorija. Pritrdil mu je, naj šola v Smledniku zara-
di težkih gospodarskih razmer tudi v drugem šolskem 
letu svojega obstoja 1816/1817 deluje tako, kakor je 
delovala v prvem šolskem letu.44 Tudi okrožni urad 
je konzistorialni predlog z veseljem podprl, ker je bil 
prepričan, da bo dekan in okrajni šolski nadzornik 
Kuhar, vnet prijatelj in zagovornik ljudskega šolstva, 
pripravljen prostor za šolo še naprej pustiti v župnišču 
in da bo župnijska cerkev brez težav poravnala razliko 
do polne učiteljske plače.

Gubernij je z odredbo 10. septembra 1816 potr-
dil skupni predlog konzistorija in okrožnega urada, 
da šola v Smledniku tudi v naslednjem letu ostane 
v isti učilnici v župnišču, saj šolska občina iz lastnih 
prihodkov ni bila sposobna učitelja bolje plačati, ni ji 
uspelo pridobiti novega šolskega prostora niti ni bilo 
pričakovati, da bi ga zaradi drage zidave lahko kmalu 
pridobila.45 O privolitvi gubernija v skupen predlog 
konzistorija in okrožnega urada je konzistorij obvestil 
dekana Kuharja v Smledniku, ki je na prošnjo konzi-
storija v posebni izjavi potrdil pripravljenost, da pros-
tor v župnišču še naprej pusti za šolo, vendar pa je pri 

43 Prav tam, Konzistorij dekanu v Smlednik, 3. septembra 1816
44 Prav tam, Okrožni urad konzistoriju, Ljubljana, 10. septembra 1816
45 Prav tam, Konzistorij dekanu Kuharju v Smlednik, 10. septembra 1816

tem kategorično poudaril, da jo daje na razpolago za 
šolo samo še v prihodnjem šolskem letu in potem nič 
več.46 Ta izjava je sama po sebi pomenila, da šola po 
preteku naslednjega šolskega leta ne bi mogla več de-
lovati, če se medtem za šolo ne pridobi drug prostor. 
Ker bi bili stroški za zidavo nove šole za šolsko obči-
no previsoki, je dekan Kuhar v svoji vlogi guberniju 
že prej predlagal, da bi se za šolo uporabila hiša, ki je 
stala na župnijskem zemljišču in bi jo po njegovem za-
gotovilu za šolo lahko uporabili že prej. Prepričan je 
bil, da bi se z okrožnim uradom lahko dogovorili, da 
se hiša uporabi za šolo.

Pouk v šolskem letu 1816/1817 je tako v sloven-
skem in nemškem jeziku potekal v nespremenjenih 
okoliščinah v župnišču, pozimi od 8. do 10. ure, poleti 
od 1. do 3. ure. Všolanih je bilo tako kot predhodno 
leto pet naselij, v katerih je bilo 158 za šolo sposobnih 
otrok (83 dečkov in 75 deklic). Pozimi jih je šolo obi-
skovalo 64 (40 dečkov in 24 deklic), poleti pa 55 (40 
dečkov in 15 deklic). V primerjavi s predhodnim le-
tom je šolo pozimi obiskoval en otrok več, poleti pa 21 
več, kar kaže na to, da so starši hitro spoznali pozitivne 
strani šole in da so svoje otroke tudi poleti bolj redno 
pošiljali v šolo. V štirih nevšolanih krajih je brez pouka 
ostalo 68 za šolo sposobnih otrok (42 dečkov in 26 
deklic).47 Prizadevnost dekana Kuharja za šolo kot ok-
rajnega šolskega nadzornika in posebej kot krajevnega 
dušnega pastirja je bila ocenjena kot zelo dobra, spo-
sobnosti in uporabnost kateheta Franca Tevšlja kot 
dobre, prav tako so bile z dobro ocenjene pripravnost, 
pridnost in znanje učitelja Matija Križnarja. Krajevni 
šolski nadzornik Jakob Jeraj se v ničemer ni ravnal po 
šolskih predpisih, prav tako tudi razmere v občini za 
šolo niso bile dobre. Obstoj šole je bil tudi ob koncu 
šolskega leta 1816/1817 v nevarnosti, ker ni bilo no-
benih znakov, da bi kdo bolj resno mislil na gradnjo 
novega šolskega poslopja.

Nedeljska šola
Nedeljska in praznična šola za otroke v starosti od 

12. do 15. leta je v Smledniku začela delovati, kakor je 

46 Prav tam, Konzistorij guberniju, 24. septembra 1816
47 ŠAL, šolstvo, fasc. 4a, Übersicht des Volks-Schulwesens in der Laibacher 
Diözese vom Schuljahre 1817
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na kratko izkazano v tabelaričnem poročilu za šolsko 
leto 1815/1816, v istem šolskem letu kot redna vsak-
danja šola. Drugih podatkov, razen da je bila slabo 
obiskana, o njej takrat še ni. Prvo ločeno in zato tudi 
bolj obsežno poročilo o nedeljski šoli v Smledniku je 
za šolsko leto 1816/1817.48 V njem je takrat z dobrim 
uspehom v domačem kranjskem (slovenskem) jeziku 
poučeval učitelj Matija Križnar. Pouk je potekal ob 
nedeljah in praznikih po dve uri. Pozimi je nedeljsko 
šolo v predpisani starosti obiskovalo 52 učencev (25 
fantov in 27 deklet), poleti pa le še 36 učencev (22 fan-
tov in 14 deklet). O obisku pri pouku je učitelj vodil 
poseben katalog. 

V tretjem šolskem letu obstoja smledniške šole 
(1817/1818) je bilo v župniji 92 učencev (43 fantov 
in 49 deklet), ki so bili po šolskih predpisih zavezani 
obiskovati nedeljsko šolo, dejansko pa je to šolo pozi-
mi obiskovalo 61 učencev (25 fantov, 36 deklet), po-
leti pa prav toliko. Ker so tisti učenci, ki so nedeljsko 
šolo obiskovali v predhodnem letu, že znali brati, je 
smledniški dekan in okrajni šolski nadzornik Kuhar 
iz njih oblikoval dve skupini. V prvi je učitelj Matija 
Križnar v slovenskem jeziku uvajal 27 začetnikov v 
branje, v drugi pa je dekan preostalih 34 osebno pou-
čeval v slovenskem in nemškem jeziku branje, pisanje 
in računanje z zelo dobrim uspehom.49 Okrajni šolski 
nadzornik Janez Kuhar, ki je ob nedeljah in praznikih 
čez vse leto poučeval po dve uri, se je to leto izkazal 
kot odličen podpornik in zagovornik nedeljske šole.

V istem obsegu in na enak način je pouk v nedeljski 
šoli potekal tudi v šolskem letu 1818/1819.50 Učitelj 
Križnar in dekan Kuhar sta v dveh ločenih skupinah 
poučevala branje, pisanje in računanje v slovenskem 
in nemškem jeziku po dve uri na teden. Po šolskih 
predpisih bi moralo nedeljsko šolo to leto obiskovati 
84 učencev (39 fantov, 45 deklet), toda zares jih je v 

48 Prav tam, Allgemeine Übersicht über die Abhaltung der sonn und 
feyertäglichen Wiederhollungs und so genanndten Sonntags-Schulen in der 
Laibacher Diözese vom Schuljahre 1817
49 Prav tam, Allgemeine Übersicht über die Abhaltung der sonn und 
feyertäglichen Wiederhollungs und so genanndten Sonntags-Schulen in der 
Laibacher Diözese vom Schuljahr 1818; ŠAL, šolstvo, Dekanija Smlednik, 
Smlednik, 23. decembra 1818
50 Prav tam, Allgemeine Übersichts-Tabelle über die Abhaltung des Sonn-
tags-Schulen-Unterrichtes in der Laibacher Diözese vom Schuljahre 1819, 
Ljubljana, 17. marca 1820

šolo pozimi hodilo 57 (22 fantov in 35 deklet), poleti 
pa 53 (22 fantov in 31 deklet). Posebno pohvalo ško-
fijskega konzistorija je prejel okrožni šolski nadzornik 
Janez Kuhar, ki je, podobno kot prejšnje leto, pozimi 
in del poletja vse nedelje in praznike v drugi skupini 
poučeval po dve uri.

V naslednjem šolskem letu 1819/1820 je v ne-
deljski šoli poučeval samo učitelj Križnar. Tako šte-
vilo učencev kot tudi čas in učna snov so se glede na 
prejšnja leta opazno zmanjšali.51 Pouk branja, pisanja 
in računanja je v slovenskem jeziku potekal samo še 
v eni skupini. Od 98 za šolo obveznih odraslih otrok 
je pouk pozimi med 1. in 2. uro popoldne obiskovalo 
42 učencev (25 fantov in 17 deklet), poleti pa le še 27 
(15 fantov in 12 deklet). Pripravnost in prizadevnost 
učitelja ni bila posebej opazna. Pohvale za delovanje 
šole pa tudi ni bil deležen nihče več.

Prekinitev pouka in zapleti  
pri najemu šolskega prostora

Tako za ustanovitev šole kakor tudi za njeno nada-
ljevanje po koncu prvega šolskega leta je bila odločil-
na pripravljenost župnika, dekana in okrožnega šol-
skega nadzornika Janeza Kuharja, da je za javno šolo 
brez odškodnine namenil prostor v župnišču, obenem 
pa je pristojno šolsko oblast vseskozi opozarjal, da je 
treba pravočasno rešiti njeno prostorsko vprašanje. 
Njegov pogoj, da je za šolo izpraznil prostor v župni-
šču, je bil prav ta, da se za šolo med tem pridobi las-
ten prostor. Ker so bili stroški za gradnjo nove šole po 
oceni konzistorija preveliki, je na vztrajna dekanova 
opozorila o nujnem reševanju prostorskega problema 
šole po prvem letu njenega delovanja aktivno pristopil 
škofijski konzistorij, ki je tako pri okrajnem šolskem 
nadzorniku Kuharju kot tudi pri guberniju z utemelje-
nimi razlogi in s soglasjem okrožnega urada izposloval 
nadaljevanje delovanja šole pod istimi pogoji še za eno 
šolsko leto. Ko se je bližal zaključek drugega šolskega 
leta 1816/1817, državni organi z lokalno skupnostjo 
pa do takrat za šolo niso naredili potrebnih korakov, 
je dekan in okrajni šolski nadzornik Kuhar v svojih 

51 ŠAL, šolstvo, fasc. 4b, Allgemeine Übersicht-Tabelle über die Abhal-
tung des Sonntags-Schulen-Unterrichtes in der Laibacher Diözese vom 
Schuljahre 1820, Ljubljana, 6. marca 1822
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stališčih do pridobitve lastnih šolskih prostorov pos-
tal še bolj neomajen. Po veljavni šolski zakonodaji so 
morali materialne probleme trivialnih šol v sodelova-
nju s cerkvenimi šolskimi organi v prvi vrsti reševati za 
šolstvo pristojni državni organi.

Okrajni šolski nadzornik Kuhar je že zgodaj pole-
ti leta 1817 opozarjal, da bo morala šola v Smledni-
ku prenehati delovati, če zanjo ne bo priskrbljen nov 
šolski prostor. Na njegova opozorila je konzistorij 
obvestil gubernij, ki je okrožnemu uradu v Ljubljani 
naročil, da uredi vse potrebno za pridobitev ustrezne-
ga prostora za šolo v Smledniku. Okrožni urad je 26. 
avgusta 1817 odredil, naj okrajna gosposka Smlednik 
in okrajni šolski nadzornik Kuhar v ta namen skličeta 
usklajevalni sestanek in v treh tednih poročata o nje-
govi uspešnosti. Navkljub odredbi pa tega nista stori-
la.52 Dekan Kuhar je, po lastnih zagotovilih, po prejeti 
odredbi odšel h okrajnemu komisarju 2. in 13. sep-
tembra 1817 in ga opozoril, da je prav od njunega do-
govora odvisno nadaljevanje delovanja šole.53 Okrajni 
komisar pa zadeve ni vzel dovolj resno in se je dekanu 
izgovoril, da odgovornost za zakasnitev šole tako in 
tako ne bo padla na okrajnega šolskega nadzornika, 
ampak na okrajnega komisarja. Vsa stvar je nato miro-
vala, dokler dekan Kuhar prekinitve pouka ni najavil v 
letnem tabelaričnem poročilu o šoli za preteklo šolsko 
leto 1816/1817, ko je med opombami sporočil, da 
šola zaradi nerešenega prostorskega problema z začet-
kom naslednjega šolskega leta preneha delovati.54

V začetku šolskega leta 1817/1818 šolskega po-
uka v Smledniku ni bilo, ker je po ogorčenju dekana 
Kuharja preteklo več kot eno leto, ne da bi medtem 
pristojna oblast za nadaljnji obstoj šole kaj ukrenila. 
Okrajni šolski nadzornik Kuhar ni več dopustil, da bi 
pod pretvezo gradnje nove šole pouk za nedoločen 
čas imeli v župnišču.55 Ko je konzistorij iz poročila 
okrajnega šolskega nadzornika dokončno razbral, da 
se šola v Smledniku v novem šolskem letu ni začela, 

52 Konzistorialni komisijski zapisnik, 4.–5. februar 1818
53 Konzistorialni komisijski zapisnik, 4.–5. februar 1818, župnikov zago-
vor
54 ŠAL, šolstvo, dekanija Šmarna gora, Tabelarično letno poročilo za šolsko 
leto 1816/1817
55 ŠAL, šolstvo, dekanija Šmarna gora, 9/1/1 1817–1824, Konzistorij 
guberniju, 30. decembra 1817

je 21. novembra 1817 o tem nemudoma obvestil gu-
bernij, »saj ni mogel pritrditi temu, da se brez vseh 
predhodnih naznanil, ki bi jih morali izpeljati najmanj 
nekaj mesecev prej, šola v Smledniku prepusti svoji 
žalostni usodi«.56 Konzistorij je v obvestilu navedel, 
da »trivialna šola v dekanijski župniji Smlednik, v ka-
teri se je v predhodnem šolskem letu od 158 za šolo 
sposobnih otrok iz všolanih krajev v zimskem seme-
stru uspešno učilo 64, v poletnem pa 55 otrok, že od 
začetka šolskega leta 1817/1818 ne deluje več, ker po 
dveh letih od njene ustanovitve ni bila sezidana nova 
šolska stavba niti se za šolski pouk ni najela nobena 
druga hiša«.57 

Konzistorij je že v predhodnih dveh letih odločil-
no vplival na okrajnega šolskega nadzornika in dekana 
Kuharja, da je za šolski pouk začasno prepustil prostor 
v precej velikem smledniškem župnišču, dokler šola 
za pouk ne bi dobila lastnega ali za najem primernega 
prostora. Ko je dekan Kuhar prvič pristal na podalj-
šanje delovanja šole v župnišču, je povedal, da je »na 
župnijskem zemljišču neka hiša, ki se je že prej upora-
bljala za šolo«.58 Konzistorij je zato takrat v dopolnje-
nem poročilu o tem obvestil gubernij, ki je z odredbo 
6. maja 1817 okrožnemu uradu v Ljubljani med dru-
gim naročil, da se v Smledniku zgradi šola, saj je okraj-
ni šolski nadzornik v letnih poročilih poudarjal, da je 
pomanjkanje primerne šolske stavbe tako v Smledni-
ku kot tudi v mnogih drugih krajih še vedno glavni 
razlog, da šole ne morejo nadaljevati rednega pouka.

Ko je konzistorij o vsebini dopisa guberniju obves-
til okrajnega šolskega nadzornika Kuharja, ga je ta 26. 
novembra 1817 opozoril, da mu je škofijski ordinariat 
predal okrajno šolsko nadzorstvo v dekaniji Šmarna 
gora z dekretom 23. novembra 1813, po šolskih za-
konskih predpisih pa je bilo treba škofijsko imeno-
vanje okrajnega šolskega nadzornika potrditi pri višji 
deželni oblasti, ki bi mu morala izdati namestitveni 
dekret. Ker se to v njegovem primeru še ni zgodilo, je 
izrazil prepričanje, da bo ordinariat to storil v zaveza-
nosti do službe, ki jo opravlja.59 Dekan Kuhar je menil, 

56 Prav tam, Dekanija Šmarna gora, 9/1/1 1817–1824, Konzistorij gu-
berniju, Ljubljana, 21. novembra 1817
57 Prav tam
58 Prav tam
59 Prav tam, Dekanija Šmarna gora, Dekan Kuhar konzistoriju, Smlednik, 
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da je bil štiri leta le provizorični okrajni šolski nadzor-
nik, ki je v šolskih zadevah le začasno skrbel za izvrše-
vanje te službe. Konzistorij je zato prosil, da njegovo 
imenovanje za okrajnega šolskega nadzornika predlo-
ži v potrditev višji deželni oblasti. Prepričan je bil, da 
bo tako po odločbi gubernija ustrezno nastavljen ali 
pa mu bodo to službo odvzeli in predali drugemu. De-
kan je pač vso zadevo obrnil na drugo stran in s tem 
predpostavljene opozoril na nekatere pomanjkljivosti 
v delovanju, hkrati pa tudi na dejstvo, da pri vsem tru-
du za razvoj šolstva ni imel vseh opolnomočenj.

Konzistorij se je strinjal z njegovo ugotovitvi-
jo in je 13. decembra 1817 v dopisu petim okrajnim 
šolskim nadzornikom v Smledniku, Novem mestu, 
Šmarju, Kamniku in Kočevju sporočil, da morajo za 
opravljanje šolske službe po zakonskih določilih do-
biti potrditveni dekret od gubernija. Obenem jih je 
obvestil, da morajo po predpisu iz leta 1804 za oprav- 
ljanje te službe predložiti spričevalo iz katehetike in 
pedagogike.60 Dekan Janez Kuhar je kot začasni okraj-
ni šolski nadzornik v dekaniji Šmarna gora to nalogo 
hitro opravil.61

Medtem je gubernij 5. decembra 1817 okrožni 
urad obvestil, da je iz konzistorialnega poročila ugo-
tovil, da okrožni urad ni izpolnil njegovih odredb z 28. 
septembra 1816 in s 6. maja 1817 o pridobitvi ustre-
znega prostora za šolo in da šole v Smledniku zaradi 
pomanjkanja prostora v tekočem šolskem letu ni bilo 
mogoče odpreti.. Od okrožnega urada je zato zahteval, 
da se mu do 25. decembra 1817 opraviči, mu pojasni, 
zakaj ni izpolnil omenjenih odredb, in ga obvesti, kako 
daleč so gornje odredbe.62 Gubernij je okrožnemu 
uradu takrat odredil, da v primeru, če v kraju za šolo 
spet ne najde primernega prostora, župnika in dekana 
v Smledniku nujno prosi, da tudi v tekočem šolskem 
letu, tako kot je to storil do takrat, pusti prostor za šolo 
v župnišču.63

Z okrajne gosposke Smlednik so nato dekanu in 

26. novembra 1817
60  Prav tam, Ljubljana, 13. decembra 1817
61  Prav tam, 16. decembra 1817
62  Prav tam, 5. decembra 1817; AS Gubernij, reg VIII, fasc. 55, poročilo 
guberialnega svetnika Wallanda za sejo gubernija, 24. februarja 1818
63 ŠAL, šolstvo, dekanija Šmarna gora, Konzistorialno poročilo s 30. de-
cembra 1817, ki ga gubernij prejel 5. januarja 1818.

okrajnemu šolskemu nadzorniku Kuharju poslali več 
dopisov, na katere pa se je pritožil, ker je bilo iz njih 
razvidno, da je okrajni komisar Katrašnik v smislu gu-
bernialne odredbe s 5. decembra 1817 prostor za šolo 
poskušal dobiti v očitni naglici in brez njegove ved-
nosti. Ko je nazadnje okrajnemu komisarju prostor za 
šolo celo uspelo najeti v kajži Jakoba Jeraja v Smledni-
ku št. 1, je okrajnega šolskega nadzornika in dekana 
Kuharja opozoril, da je treba šolsko opremo v treh 
dneh iz župnišča prenesti v nove prostore šole. Po nje-
govem samovoljnem postopanju bi se pouk v najetih 
prostorih po njegovi oceni lahko začel 18. decembra 
1817.64

Okrajni šolski nadzornik in dekan Kuhar je bil pro-
ti uporabi najetega prostora za šolo in je svoje nestri-
njanje izrazil z naslednjimi argumenti: da je prostor za 
123 všolanih otrok v redni šoli in posebej za pouk v 
nedeljski šoli premajhen, da je najeta soba v dolžino 
merila samo 13 čevljev in pol, v širino 10 čevljev in v 
višino le pet čevljev in pol, da bi bila bolj primerna za 
shrambo, v nuji pa tudi za preživljanje kakšne revne 
družine, ne pa za poučevanje otrok, da je najeti prostor 
za šolo sedem do deset minut oddaljen od župnijske 
cerkve, do katere so morali šolarji po šolskih predpisih 
vsak dan hoditi k maši, kar je pomenilo, da bi bile šol-
ske ure pri taki oddaljenosti šole od cerkve še krajše, 
da je prostor zaradi majhnih oken za šolo pretemen in 
da ne prepušča dovolj svežega zraka, kar pa je nevarno 
za zdravje otrok, ki bi se stlačeni v ozkem in nizkem 
prostoru morali pogosto učiti preznojeni.65

Okrajni šolski nadzornik Kuhar je z navedenimi ar-
gumenti konzistorij prepričal, da je guberniju pripo-
ročil, naj se okrajnemu komisarju v Smledniku naroči, 
da odstopi od enostranskega najema Jerajeve kajže za 
šolo. Konzistorij je pri tem tudi poudaril, da se dekan 
Kuhar nikoli ni upiral, da prostor v svojem župnišču 
še za nekaj časa nameni za šolo, da pa ni hotel več do-
voliti, da se ta čas razvleče nedoločno dolgo. Okrajni 
šolski nadzornik se je zato v priloženem razglasu iz-
rekel, da je pripravljen izpolniti naročilo gubernija ne 
le za eno, ampak tudi za več let, vendar pod pogojem, 
da bo končno jasno, da bo šola zgrajena in da mu bo 

64 Prav tam
65 Prav tam
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dovoljeno vsoto deset goldinarjev, ki so jih zemljiška 
gospostva dolžna plačati za najem šolskega prostora, 
uporabiti za nakup šolskih knjig za revne otroke in za 
šolske nagrade. Konzistorij je guberniju predlagal, naj 
okrajnemu komisarju naroči, da šolske klopi postavi 
nazaj v šolski prostor v župnišču, in to tako hitro, kot 
jih je postavil v najeto kajžo, pripravi drva za ogreva-
nje učilnice, zbere sredstva od zemljiških gospostev, ki 
jih morajo plačati za pokrivanje svojega deleža naje-
mnine za šolo, in začasno pri okrajni blagajni pridobi 
predujem za nemoteno delovanje šole v zameno za 
prevzemno potrdilo okrajnega šolskega nadzornika.66

Konzistorij je v svojem dopisu gubernij opozoril, 
da mora okrajni šolski nadzornik po uradni instrukciji 
pri izvrševanju svojih pooblastil paziti, da se pri upo-
rabi šolskih stavb in zlasti pri gradnjah šol ne delajo 
napake.67 Pri izvrševanju zakona je bilo treba tudi upo-
števati, da se pri iskanju in zagotavljanju šolskih pro-
storov ne prezre okrajnega šolskega nadzornika. Po 
mnenju konzistorija bi si moral zato okrajni komisar 
prizadevati za prijateljsko razmerje in razumevanje z 
okrajnim šolskim nadzornikom, brez katerega šola ne 
more delovati, saj župnik v Smledniku za tamkajšnjo 
šolo ni samo navaden dušni pastir, ampak je v dekaniji 
tudi okrajni šolski nadzornik s pripadajočo častjo in 
ugledom konzistorialnega svetnika. Konzistorij je zato 
guberniju priporočil, naj okrajnega komisarja pozove, 
da se do dekana spodobno in spoštljivo obnaša.68

Okrajni komisar Jurij Katrašnik je namreč 13. de-
cembra 1817 v sodelovanju z izbranimi predstavniki 
občin in župnije sestavil zapisnik, v katerem je vso kriv-
do za prekinitev šolskega pouka z neprimernimi izrazi 
pripisal okrajnemu šolskemu nadzorniku in dekanu 
Kuharju, sebi pa pripisal zasluge, da so drug prostor 
za šolo že pridobili. Župnijska skupnost v Smledniku 
se je v zapisniku pritožila, »da ji župnik na najrazlič-
nejše načine nagaja, da si želi, da župnik iz Smledni-
ka odide in da ga ima za šibo božjo, da so ob gradnji 
župnišča v njem načrtovali tudi prostor za šolo, da je 
župnik šolsko opremo tako rekoč vrgel iz župnišča, da 
župniku manjka gorečnosti za šolo, da je ne nadzoruje, 

66 Prav tam
67 Prav tam
68 Prav tam

da učitelj ni izprašan, da je polovični kmet, trgovec s 
tobakom, koleki, soljo, oljem in kisom, da je bankir in 
vodja župnikovega gospodarstva in da zato nima časa 
za redni šolski pouk in da župnik uporablja sobo, ki je 
bila prej za šolo, za sprehajanje in uravnavanje svoje 

prebave«.69

Gubernij je 3. januarja 1818 prosil konzistorij za 
mnenje o poročilu, ki ga je o razmerah v zvezi s tri-
vialno šolo v Smledniku pripravil okrožni urad 21. 

69 Poročilo gubernialnega svetnika Jožefa Wallanda za sejo gubernija, 24. 
februarja 1818, v: AS Gubernij, reg. VIII, fasc. 55; sporočilo okrožnega 
urada guberniju z dne 21. decembra 1817, ki ga je ta prejel 31. decembra 
1817. 

Podkrižani in podpisani predstavniki občin in krajevni šolski nad-
zornik Jakob Jeraj pod pritožbo proti smledniškemu župniku Jane-
zu Kuharju in učitelju Matiji Križnarju, ki jo je 13. decembra 1817 
v graščini okrajne gosposke sestavil okrožni komisar v Smledniku 
Jurij Katrašnik. (ARS, AS 14 Gubernij v Ljubljani, registratura 
VIII, fasc. 55, leto 1818, Okrajna gosposka Smlednik, zapisnik pri-
tožbe 13. december 1817)
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decembra 1817, in mu zastavil naslednja vprašanja: 
ali je bil pri gradnji novega župnišča v njem načrtovan 
tudi prostor za šolo, kakor piše v zapisniku 13. de-
cembra 1817; ali in koliko so v omenjenem zapisniku 
utemeljeni izpadi proti dekanu v Smledniku in kako 
se ujemajo s poročili, ki jih je konzistorij potrdil v ta-
belaričnih poročilih ljudskega šolstva na Kranjskem v 
letih 1815 in 1816, v katerih je smledniški dekan pred-
stavljen kot velik šolski podpornik; ali smledniški uči-
telj izpolnjuje zakonske podlage in se pouku posveča 
s potrebno pridnostjo in vnemo in ali na novo najeti 
šolski prostor ustreza šolskemu namenu.70

Gubernij je 13. januarja 1818 na podlagi konzi-
storialnega poročila o šoli v Smledniku s 30. decem-
bra 1817 poslal okrožnemu uradu v Ljubljano dopis 
z naslednjimi ugotovitvami: da je prostor za šolo, ki 
ga je okrajna gosposka najela v nasprotju s šolskimi 
predpisi (Politično šolsko ustavo, 19. oddelek, parag. 
15, str. 146) in brez sodelovanja z okrajnim šolskim 
nadzornikom, veliko premajhen, temen, od cerkve 
preveč oddaljen in ni primeren niti za vsakdanjo niti 
za nedeljsko šolo; da je smledniški župnik in dekan 
spet pristal na to, da v župnišču prepusti prostor za 
šolo kakor v preteklosti še za dve leti, vendar z zagoto-
vilom, da bo medtem zagotovljen lasten šolski prostor 
in da se mu iz okrajne blagajne vnaprej izplača letni 
prispevek 10 gld, ki jih bo uporabil za nakup učbe-
nikov za revne šolarje, da bodo zemljiška gospostva 
v župniji zbrala drva za šolsko kurjavo, da bodo učil-
nico opremili s potrebnim šolskim pohištvom; da se 
okrajna gosposka Smlednik do tamkajšnjega župnika, 
ki je obenem dekan in okrajni šolski nadzornik in ima 
naslov konzistorialnega svetnika, obnaša z dolžnim 
spoštovanjem in častjo, ki mu pripada, in da so ga v 
nasprotju s šolskimi predpisi prezrli pri najemu za šolo 
primernega prostora.71

Gubernij je zaradi navedenih razlogov okrožne-
mu uradu v Ljubljani naročil, da se z župnikom in 
dekanom v Smledniku dogovori, da njegovo ponud-
bo za tamkajšnjo šolo v župnišču za dve leti z letno 
najemnino 10 goldinarjev, ki bo namenjena za nakup 

70 ŠAL, šolstvo, dekanija Šmarna gora, Gubernij konzistoriju, Ljubljana, 
3. januarja 1818
71 Prav tam, Gubernij okrožnemu uradu, Ljubljana, 13. januarja 1818

učbenikov, sprejme; da okrajni gosposki Smlednik na-
loži, da prostor, ki ga je župnik odstopil za šolo, takoj 
znova uredi in opremi s klopmi, po predpisih poskrbi 
za šolsko kurjavo in najem za 10 goldinarjev pripravi 
kot predujem iz okrajne blagajne, v katero nato zbe-
re zahtevano višino najema od zemljiških gospostev z 
območja župnije; da mora okrožni urad okrajni gos-
poski naročiti, naj se v dopisih do župnika in dekana 
obnaša v skladu z njegovo častjo in njemu primerno 
ter da po 14 dneh poroča, kako odredbo izvaja.72

Konzistorij je na gubernialno odredbo z začetka 
leta odgovoril 22. januarja 1818 in predlagal, da se ne 
glede na namišljenost izjav v zapisniku, ki ga je okraj-
ni komisar očitno spisal proti okrajnemu šolskemu 
nadzorniku, in ne glede na potrebna poizvedovanja 
pri iskanju pravih odgovorov, na lice mesta odpošlje 
začasnega višjega šolskega nadzornika in se o zadevi 
izpelje natančna preiskava.73 Za termin njene izvedbe 
je predlagal pustne počitnice in za preiskavo prosil gu-
bernialno potrditev. V zvezi s to preiskavo so 23. janu-
arja 1818 pisali nekdanjemu smledniškemu župniku 
Muliju v Dob, da bi od njega pridobil informacijo, ali 
je bila pri postavitvi tedanjega župnišča v Smledniku 
v njem načrtovana tudi šolska učilnica, saj je tedanji 
smledniški župnik od blizu spremljal in vodil gradnjo 
župnišča.74

Glede na gubernialno odredbo s 3. januarja 1818, 
da konzistorij odgovori na zastavljena vprašanja, je 
škofijski ordinariat odredil, da je začasni višji šol-
ski nadzornik Urban Jerin z dovoljenjem gubernija 
4. februarja 1818 odpotoval v Smlednik in je na licu 
mesta 4. in 5. februarja 1818 poizvedel, zakaj se šola v 
Smledniku v šolskem letu 1817/1818 ni začela, in zas-
lišal priče, da je lahko utemeljeno odgovoril na zastav-
ljena gubernialna vprašanja.75 Iz obsežnega zapisnika 
poizvedbe izhaja, da so se zaslišani župljani strinjali z 
zapisnikom s 13. decembra 1817, ki so ga podpisali, in 
so pri njem vztrajali z dopolnilom, da se nihče izmed 
njih ni želel tožiti z župnikom, saj se je zadeva nanašala 
samo na šolski prostor; da je bil 13. decembra 1817 

72 Prav tam
73 Prav tam, Ljubljana, 22. januar 1818
74 Prav tam, Konzistorij dekanu v Dob, 23. januar 1818
75 AS Gubernij, reg. VIII, fasc. 55, Konzistorij guberniju, Ljubljana, 7. fe-
bruarja 1818
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sestavljen zapisnik, ki ga je podpisala samo četverica, 
potem pa ga je okrajni komisar raztrgal in sestavil no-
vega; da so bili 14. decembra 1817 pozno zvečer pok-
licani v graščino za podpis in so pri tem mislili, da gre 
za nabor rekrutov, in da jim je bil zapisnik prebran in 
ker se niso upali ugovarjati, so ga podpisali.76

Na nadaljnja vprašanja so trdili ravno nasprotno in 
so izjavili, da je župnik dober učitelj in zgleden mož, 
le malo prestrog proti hudobnim. Ni jim pustil, da bi 
spali v cerkvi. Enaintrideset navzočih mož je enog-
lasno hvalilo župnika, ki so ga v vseh ozirih imeli za 
dobrega dušnega pastirja. Prav tako so trdili, da niso 
imeli nič proti učitelju, ki so ga imeli za pravičnega in 
krepostnega človeka, razen da je bil do otrok predober 
in da mu v šoli ni uspelo držati miru in reda. Res je 
imel polovico kmetije, vendar se ni ukvarjal s poljedel-
stvom, saj ga je prepustil svoji družini. Tudi olje, sol, 
kis in tobak je prodajal, nikakor pa ne kolekov. Tudi 
župniku je pomagal kot cerkovnik, ni pa se vtikal v 
njegove posle in gospodarstvo, beseda bankir pa jim je 
bila sploh neznana in nerazumljiva. Imel je reden šol-
ski pouk in ga ni zanemarjal. Zato ni nihče zahteval, 
da bi ga odstranili. Pred tem je tudi leta 1789 okrožni 
šolski komisar Linhart preveril njegova šolska spriče-
vala, ga izprašal in ugotovil, da je za šolo v Smledniku 
primeren učitelj. Večina župljanov ni vedela ničesar o 
tem, da bi pri gradnji župnišča načrtovali tudi šolski 
prostor. Le štirje so dejali, da jim je župnik Muli, ki je 
vodil gradnjo in zbiral denar, omenil, da bi se župnišče 
sčasoma lahko uporabilo tudi za šolo. Sicer pa je bila 
priložena lastnoročno podpisana izjava župnika Muli-
ja, da pri gradnji župnišča nikomur ni prišlo na pamet, 
da bi napravili šolsko sobo, o čemer priča tudi zgrad-
ba sama. Šolske klopi sta dva mizarja sicer odnesla iz 
prejšnje šolske sobe v župnišču, vendar sta jih dala v 
drug župnijski prostor, tako da jih je bilo mogoče brez 
škode postaviti nazaj. Okrajni komisar je najel pros-
tor, ki je bil za šolo povsem neprimeren, in bi ga lahko 
uporabili le v največji sili.

Župnik, dekan in okrajni šolski nadzornik Kuhar je 
v svoj zagovor v zapisniku med drugim navedel, da je 
prekinitev šole javil okrožnemu uradu in konzistoriju 

76 AS Gubernij, reg. VIII, fasc. 55, Poročilo gubernialnega svetnika 
Wallanda za sejo gubernija, 24. februarja 1818

v letnih šolskih poročilih, da je okrožni urad okrajnega 
komisarja silil k sklicu komisije, vendar vse do takrat 
brez sadu, da je okrožni urad spodbujal okrajnega ko-
misarja, naj najde prostor za šolo ali naj prosi župnika 
za podaljšanje delovanja šole v župnišču še za eno leto, 
da se je okrajni komisar v jezi začel znašati nad župni-
kom in učiteljem, ki ga je pred petimi leti želel postavi-
ti za vaškega rihtarja. Okrajni komisar ga po njegovem 
prepričanju tudi ni obvestil o odredbi okrožnega ura-
da o usklajevalnem sestanku, ker naj bi vnaprej slutil, 
da bo župnik takoj pripravljen dati sobo v župnišču 
za šolo. Prav tako naj bi okrajni komisar želel z izbiro 
prostora za šolo v četrt ure oddaljeni Valburgi narediti 
čim več težav, ker ga tam ni našel, pa je sklenil, da ga 
najame od Jakoba Jeraja, ne da bi se prej posvetoval z 
okrajnim šolskim nadzornikom. Jeraj ga je napotil k žu-
pniku, pa tega nikakor ni hotel storiti. Okrajni komisar 
je sklenjeno pogodbo župniku pokazal na nespodo-
ben način. Prav tako se je trudil, da bi z nespodobnimi 
izpadi in izrazi škodil župnikovi časti in ugledu. Zapi-
snik s 13. decembra 1817 je okrajni komisar sestavil 
s pomočjo največjega pokvarjenca Gregorja Kopača, 
ki ga je še pred petimi dnevi hotel odstaviti iz službe 
vaškega rihtarja. Pred zaslišanjem pred višjim šolskim 
nadzornikom je vse podpisnike spet poklical k sebi in 
jih opominjal, naj vztrajajo pri tem, kar so podpisali. 
Zapisnik je bil po župnikovem trdnem prepričanju v 
celoti ponaredek okrajnega komisarja in je bilo delo 
njegovega strastnega nasprotovanja njemu, ki je v vseh 
svojih službah delal v zadovoljstvo svojih predpostav-
ljenih in užival ugled in zaupanje dobrih ljudi. O nje-
govi gorečnosti za šolo so govorili šolski spisi. Pred 
ustanovitvijo smledniške šole, ki je bila predvsem nje-
govo delo, je tudi sam poučeval v svoji sobi,77 za šolo v 
Smledniku je odstopil svojo sobo v župnišču, na nje-
govo pobudo in s sodelovanjem okrajnega komisarja v 
Križah sta nastali šoli v Ihanu in Dolu pri Ljubljani. Z 
njegovo pomočjo so ponovno ustanovili šolo v Men-
gšu in na njegovo spodbudo so kurati po celi dekani-
ji osebno poučevali mladino v branju in pisanju. Za 
poslabšanje šolskega obiska v predhodnem šolskem 
letu, ko je le 20 šolarjev opravilo šolsko skušnjo, naj 

77 Prav tam, »Habe er selbst auf seinem Zimmer unterrichtet.«
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bi bil kriv krajevni šolski nadzornik Jakob Jeraj, ki je 
v dveh letih le enkrat obiskal šolo. Okrajni gosposki 
se zaradi tega sploh ni bilo treba vznemirjati, saj pri 
njej za šolo ni bilo opaziti nobene dobre volje. Nikjer 
ni doživel toliko grobosti, nedostojnosti in nespoštlji-
vega ravnanja kakor od okrajnega komisarja, ki mu je 
31. januarja 1818 skupaj z Gorjancem, temu je zaradi 
škandaloznega obnašanja odvzel cerkveni sedež, po 
biriču poslal zapisnik brez naslova in ovoja z nalogo, 
da ga pribije na vrata njegove sobe, če ga ne bi hotel 
sprejeti. Župnik je zahteval zadoščenje, kajti okrajne-
mu komisarju ni nikoli napravil nič žalega. Prav tako 
je pojasnil, da je izjava okrajnega komisarja, češ da je 
župnik rekel, da si ne pusti ukazovati od okrožnega 
urada, laž in obrekovanje. Župnik je prosil konzisto-
rij, naj mu izposluje zadoščenje, ki bo ohranilo njegov 
položaj in ugled, in da naj nastavi drugega krajevnega 
šolskega nadzornika.

Konzistorij je na podlagi zapisnika zaslišanja in 
poizvedbe višjega šolskega nadzornika ugotovil, da 
sta okrajni šolski nadzornik in dekan Kuhar ter učitelj 
Križnar brez krivde, in zato prosil, naj se župniku za 
ohranitev njegovega duhovniškega ugleda izposluje 
zasluženo zadoščenje. Konzistorij se je 7. februarja 
1818 na podlagi komisijskega zapisnika v Smledniku 
s 4. in 5. februarja 1818 dokončno opredelil o vpraša-
njih, ki jih je nanj 3. januarja 1818 naslovil gubernij, 
in sicer: 1. da pri gradnji novega župnišča v Smledni-
ku niso načrtovali posebnega prostora za šolo, 2. da 
iz obrambe dekana in okrajnega šolskega nadzornika 
izhaja, da ni bila njegova krivda, da je ta šola v začet-
ku tega leta začasno prenehala delovati in da nikoli ni 
popustila njegova goreča dejavnost v vsem njegovem 
šolskem okraju za ponovni začetek šolskega pouka, 3. 
da tudi gorečnosti šolskega učitelja in njegovi uspo- 
sobljenosti za učitelja nima nihče nič očitati, 4. da bi 
bilo najbolje, da bi šolski pouk še naprej potekal v žu-
pnišču.78

Na koncu je konzistorij opazil, da so bili razlo-
gi, ki jih je župnik, dekan in okrajni šolski nadzornik 
navedel v svojo obrambo, take vrste, da se jih upošte-
va. Zato je upal in pričakoval, da se bo ohranila čast 

78 Prav tam

dekana in okrajnega šolskega nadzornika že zaradi 
njegovega vpliva na ljudsko vzgojo in da bo smledni-
ški okrajni komisar dal zasluženo zadoščenje dekanu 
zaradi njegove zvestobe.79

Ko se je gubernij na svoji seji 24. februarja 1818 
na podlagi izčrpnega poročila gubernialnega svetnika 
Jožefa Wallanda podrobno seznanil z dogodki okrog 
prekinitve šole v Smledniku, je celotno gradivo s pri-
logami vrnil okrožnemu uradu z odredbo, da pripravi 
usklajevalno srečanje s predstavnikom konzistorija. 
Konzistorij so zaprosili, da pokliče okrajnega komi-
sarja in župnika v Smledniku in ju izpraša o njunih 
medsebojnih pritožbah, ki naj se vstavijo v zapisnik in 
naj se poskuša napraviti poravnava. Gubernij je kon- 
zistoriju odredil, da mu nato pošlje poravnalni zapi-
snik s poročilom o poravnavi.80

Nadaljevanje pouka po prekinitvi
Prekinitev pouka v šolskem letu 1817/1818 zaradi 

razprtij med okrajnim komisarjem in okrajnim šol-
skim nadzornikom, med svetno in cerkveno oblastjo, 
lažnive pritožbe proti župniku in učitelju, preiskave 
in vnašanje razdora med vaščane in župljane so nega-
tivno vplivale na položaj šole in nadaljevanje njenega 
poslanstva. V tabelaričnih pregledih stanja ljudskega 
šolstva na Kranjskem v šolskem letu 1817/1818 so 
podatki o šoli v Smledniku nepopolni in pomanjkljivi. 
Tudi za naslednje šolsko leto 1818/1819 ni podrob-
nejšega poročila. Pouk je po letnem poročilu za po-
znejše šolsko leto potekal nemoteno. Šolo v župnišču 
je pozimi obiskovalo 51, poleti pa 41 za šolo sposob-
nih otrok.

Na podlagi dekanijskih šolskih poročil okrajne-
ga šolskega nadzornika Janeza Kuharja je višji šolski 
nadzornik Urban Jerin 28. februarja 1821 sestavil 
letno sumarno poročilo o smledniški šoli v šolskem 
letu 1819/1820, v katerem je dejavnost in podpo-
ro ljudskemu šolstvu okrajnega šolskega nadzornika 
Kuharja ocenil za dobro, pri 53-letnemu učitelju Ma-
tiji Križnarju pa je ugotavljal, da nima potrditvenega 
dekreta, da je njegova pripravnost srednja, pridnost 

79 Prav tam
80 Prav tam
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majhna, znanje pa precejšnje.81 Pouk je to leto po za-
beležki v letnem poročilu potekal samo v slovenskem 
jeziku, dopoldne od 8. do 10. ure in popoldne od 2. do 
4. ure. Krajevni šolski nadzornik Jakob Jeraj je bil go-
stilničar in kmet in se za šolo po dekanovem poročilu 
tako kot prejšnja leta ni zanimal. Razen učitelja v kraju 
ni bilo druge za poučevanje sposobne osebe. Odnos 
občine do šole je bil še naprej slab. Ker šolske stavbe 
še vedno niso zgradili, je pouk potekal v župnišču, kjer 
ga je pogosto nadzoroval okrajni šolski nadzornik in 
dekan Kuhar. Všolanih je bilo pet naselij, v katerih je 
bilo 108 za šolo sposobnih otrok (54 dečkov in 54 de-
klic). Šolo je pozimi obiskovalo 52 otrok (29 dečkov 
in 23 deklic), poleti pa 38 (21 dečkov in 17 deklic). 
Glede na predhodno šolsko leto 1818/1819, je šolo 
pozimi obiskoval eden manj, poleti pa trije več. Delež 
šolo obiskujočih otrok v všolanih vaseh tako pozimi, 
še manj pa poleti ni presegel polovice za šolo sposob-
nih. Če bi upoštevali tudi 94 za šolo sposobnih otrok 
iz nevšolanih vasi, bi bil delež šolo obiskujočih otrok 
še nižji. 

V šolskem letu 1820/1821 je pouk potekal po ena-
kem dnevnem razporedu kot prejšnja leta.82 Učitelj 
še vedno ni imel potrditvenega dekreta. Tudi ocena 
njegovega dela se ni spremenila. Bolje sta bila oce-
njena katehet, novi smledniški kaplan Janez Ziherl, 
in okrajni šolski nadzornik Janez Kuhar. Poleg sloven-
skega je bil učni jezik spet tudi nemški. Krajevni šol-
ski nadzornik Jakob Jeraj se, tako kot vsa prejšnja leta 
od ustanovitve šole, tudi v tem šolskem letu za šolo 
ni brigal. Slab odnos lokalnega prebivalstva do šole, ki 
je bil značilen za celotno predhodno obdobje, se prav 
tako ni spremenil. Največje breme delovanja šole je še 
naprej nosil okrajni šolski nadzornik in dekan Kuhar, 
ki je šolo pred svojim pragom tudi pogosto pregledo-
val. Šola je ostala v župnišču in je bila še vedno brez 
lastnega poslopja. V petih všolanih vaseh je bilo 97 za 
šolo sposobnih otrok (46 dečkov in 51 deklic), v štirih 

81 ŠAL, šolstvo, f. 4b, Tabelarische Schul-Ausweisen und Notizen, Übersicht 
über den Zustand des Volks Schulwesens in doktrinaler Hinsicht vom 
Schuljahre 1820 in der Laibacher Diözese, Urban Jerin, Ljubljana, 28. 
februarja 1821
82 Prav tam, Übersicht über den Zustand des Volks-Schulwesens in dok-
trinäler Hinsicht vom Schuljahre 1821 in der Laibacher Diözese. Urban 
Jerin, Ljubljana 22. oktober 1822

nevšolanih pa 74 (37 dečkov in 37 deklic). V šolo je 
v zimskem polletju prihajalo 42 otrok (24 dečkov 
in 18 deklic). Ker za poletni del tega šolskega leta ni 
podatkov, pouka tedaj najbrž ni bilo. Prav tako v tem 
šolskem letu ni bilo nedeljske šole, čeprav je okrajni 
šolski nadzornik že samo v petih všolanih vaseh zanjo 
po zakonskih predpisih ugotovil 118 za šolo sposob-
nih starejših otrok.

Neugodne razmere za razvoj ljudskega šolstva se 
tudi v naslednjih letih niso bistveno izboljšale. V dvaj-
setih letih 19. stoletja se nadaljuje precej negotovo sta-
nje šole, ki razen v domačem župniku skoraj ni imela 
druge opore. Prebivalstvo večinoma še ni sprejelo niti 
razumelo pomena šole za svoje vsakdanje življenje. 
Do šole je ostalo brezbrižno, predvsem pa ni bilo prip-
ravljeno, da bi se zanjo žrtvovalo. Šolska oblast iz bo-
jazni pred še večjim nasprotovanjem šoli ni pritiskala 
na ljudi z uvedbo šolnine, čeprav bi z njo omogočila 
lažje delovanje šole in predvsem bolj spodobno življe-
nje učitelju. Prav tako je odstopila od sklepa, da je v 
Smledniku treba zgraditi novo šolsko zgradbo, s katero 
bi rešili številne probleme, ki so spremljali delovanje 
šole po njeni ustanovitvi. Več ji je bilo do tega, da se 
je zanašala na popustljivost in šolsko zavzetost doma-
čega župnika, ki je bil kot dekan, izobražen pedagog in 
okrajni šolski nadzornik priznan podpornik ljudskega 
šolstva. Ker je bil pred prihodom v Smlednik tudi ka-
tehet na ljubljanski gimnaziji in je v Smledniku pred 
ustanovitvijo javne šole poučeval zasebno, po njej pa 
javno v nedeljski šoli, je očitno dobro poznal tedanji 
šolski sistem in še zlasti probleme, ki so ga obkrožali. 
Nepopustljiv je bil do državnih in lokalnih oblastnih 
organov, od katerih je zahteval natančno izpolnjevanje 
šolskih predpisov. Na drugi strani pa je bil zelo razu-
mevajoč do revnih otrok, za katere se je trudil, da bi 
jim z denarjem, ki ga je terjal od zavezancev za vzdrže-
vanje šolskih prostorov, priskrbel nujno potrebne šol-
ske pripomočke in učila.

Slab zgled za razvoj šole so po njeni ustanovitvi 
dajali predvsem tisti, ki so bili poleg župnika za delo-
vanje šole najbolj poklicani. Ne le krajevnemu šolske-
mu nadzorniku, ampak tudi predstavnikom domače 
občine in okrajni gosposki se ni zdelo vredno, da bi se 
ukvarjali s šolskimi stvarmi. Kdor bi se moral, je v njih 
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prej iskal razloge, da bi z njimi župniku kot okrajne-
mu šolskemu nadzorniku, ki je imel pri vodenju šole 
največje pristojnosti in odgovornost, lahko naspro-
toval. Ker je bil okrajni komisar v Smledniku, najviš-
ji državni uradnik, kateremu najbolj vidni domačini, 
tako zaradi oblasti kot tudi ljubega miru, niso hoteli 
nasprotovati, v slabih odnosih z župnikom, je slabši 
konec odnesla tudi šola. Župniku jih tudi z izkazano 
požrtvovalnostjo pri ustanovitvi šole ni uspelo priteg-
niti k podpori za njen nadaljnji razvoj. Po nekaj letih 
delovanja in začasnih prekinitvah je zato smledniška 
šola v dvajsetih letih 19. stoletja vidno zastala. Naprej 
je delovala zgolj po svojem notranjem vzgibu. 

Tako sta bila v šolskem letu 1821/1822 za delo v 
šoli kot predhodno leto dobro ocenjena samo kate-
het Janez Ziherl in okrajni šolski nadzornik, dekan in 
dušni pastir Janez Kuhar.83 Učitelj Križnar se ni pose-
bej izkazal, vendar druge osebe, ki bi bila sposobna za 
poučevanje, v župniji tako ali tako ni bilo. Pouk v slo-
venskem in nemškem jeziku je potekal samo v redni 
šoli kot predhodna leta dopoldne od 8. do 10. ure in 
popoldne od 2. do 4. ure. Ker šola ni imela lastnega 
prostora in je pouk potekal v župnišču v neposredni 
bližini okrajnega šolskega nadzornika, jo je ta lahko 
pogosto nadzoroval. Tudi v tem šolskem letu je bilo 
všolanih samo pet naselij, v katerih je bilo 99 za redno 
šolo sposobnih otrok. Medtem ko nedeljske šole v tem 
šolskem letu ni bilo, je bil tudi redni pouk prekinjen, 
zaradi česar okrajni šolski nadzornik ni posredoval do-
končnega števila šolo obiskujočih otrok. 

Nobene prave zavzetosti za smledniško šolo in njen 
napredek ni več čutiti iz omenjenih letnih poročil. Med 
tistimi redkimi, ki so si navkljub slabim razmeram in 
nasprotovanju v domači občini in župniji prizadevali 
za razvoj smledniške trivialne šole, pa je nedvomno 
najbolj zaslužen župnik, dekan in okrajni šolski nad-
zornik Janez Kuhar, brez katerega šole v Smledniku, 
tako kot v bližnjih Vodicah ali Šmartnem pod Šmarno 
goro, še več deset let ne bi bilo. Ne glede na resnost 
in namišljenost izgovorov, se je vneto zavzemal za 

83 Prav tam, Tabelarische Schul-Ausweisen und Notizen, Übersicht über 
den Zustand des Volks Schul wesens in doktrinaler Hinsicht vom Schuljah-
re 1822 in der Laibacher Diözese. Urban Jerin, Ljubljana 27. december 
1823

izvršitev dogovorov za postavitev nove šolske stavbe 
in za dosledno izpolnjevanje veljavnih šolskih pred-
pisov. Ker mu razmere niso omogočile uresničitve 
njegovih prizadevanj, je prostor za šolo še naprej ob-
držal v župnišču, četudi v njem zanjo ni videl poseb-
ne prihodnosti. S prizadevanjem za razvoj ljudskega 
šolstva na območju celotne šmarnogorske dekanije, ki 
je obsegalo tako spodbude za uvedbo nedeljskega po-
uka na vseh krajih z redno dušnopastirsko oskrbo kot 
tudi podporo in pomoč pri ustanavljanju novih redni 
šol ter njihovemu vestnemu nadzorovanju, ga lahko 
štejemo med tiste redke pedagoge, ki so se v začetku 
19. stoletja tudi na primerih lastnih zgledov borili za 
opismenjevanje slovenskega prebivalstva.

Sklep
V Smledniku že vse od prvih načrtov za ustanovi-

tev javne šole ni bilo potrebne materialne podlage. Z 
vsemi finančnimi in prostorskimi težavami je šola za 
krajši čas kot jožefinska ustanova delovala med letoma 
1789, ko je cerkovnik Matija Križnar pridobil pedago-
ško spričevalo za poučevanje in 1791, ko je bil z od-
lokom okrožnega urada dokončno potrjen za učitelja 
na trivialni šoli v Smledniku. Župnik Janez Kuhar, ki 
je bil obenem tudi dekan šmarnogorske dekanije in 
okrajni šolski nadzornik, je z zagotovitvijo dotacije 
za plačo učitelja in prostora za šolo v župnišču v za-
četku novembra 1815 sicer omogočil ustanovitev šole 
in začetek pouka, vendar pa je obenem za podaljšanje 
delovanja šole v župnišču zahteval, da se pripravi načrt 
in določijo termini pridobitve lastnih šolskih prosto-
rov. Od gradnje nove šole je šolska oblast odstopila že 
po prvem šolskem letu, ker je ocenila, da šole v zelo 
slabih gospodarskih razmerah brez nezaželenih posle-
dic ne bi bilo mogoče postaviti, saj zavezanci težkega 
bremena ne bi zmogli. Že od vsega začetka je ob redni 
šoli delovala tudi nedeljska ponavljalna šola. Prekini-
tev šole je bila posledica slabih odnosov med nosilci 
svetne in cerkvene oblasti, ki bi morali v dobro šole 
med seboj sodelovati, pa so si zaradi starih zamer na-
sprotovali in šolo uporabili za bojno polje. Okrajni 
komisar je za orodje svojega boja proti župniku zlo-
rabil tudi vaške veljake in druge vidne predstavnike 
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domače občine in župnije. Ne bi moglo biti res, da je 
do zaostritve prišlo samo zato, ker okrajni komisar ni 
hotel prositi župnika, da bi šola tudi v naslednjih dneh 
ostala v župnišču, na kar je župnik po začetnem vztra-
janju pri prvotnem stališču naposled po posredova-
nju škofijskega konzistorija le pristal. Vzroki nasprotij 
med okrajnim komisarjem Katrašnikom in okrajnim 
šolskim nadzornikom Kuharjem so imeli globlje ko-
renine in so izhajali iz neporavnanih računov iz drugih 
zadev. Zaplet in dogodki v zvezi s prenehanjem šol-
skega pouka so odprli sliko celotnega dogajanja, ki je 
pojasnila širše in globlje okoliščine poteka šolske pre-
teklosti oz. zgodovine šole v Smledniku. Nadaljeva-
nje pouka pod težo lažnih pritožb in boja za krajevno 
prevlado šoli ni prineslo boljšega položaja. Slab odnos 
do šole je v začetku dvajsetih let 19. stoletja povzročil 
opazen padec vloge šole pri ljudeh, ki se kaže v okr-
njenem delovanju redne in prenehanju nedeljske šole.


