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Uvod

Za razumevanje slovenskega kulturnega in vzgojnoizobraževalnega razvoja od začetkov do dvajsetega
stoletja in nastanka samostojne Slovenije je treba
upoštevati, da zgodovina slovenskega šolstva ni
samo razvoj vzgojnih in izobraževalnih prizadevanj
na ozemlju današnje Republike Slovenije, ampak
se nanaša na celotno ozemlje med Vzhodnimi Alpami, Panonsko nižino in Jadranom, ki so ga naselili
slovenski predniki. Ker to prehodno ozemlje ni geografsko sklenjena celota, se ni moglo razvijati kot
enovita politična tvorba. Prav na tem prostoru so
se prej in pozneje stikale in križale različne po-

Republika Slovenija, od
leta 1991 samostojna in
mednarodno priznana država,
v osrčju Evrope. (Slovenski
šolski muzej, dokumentacija)

litičnoupravne enote. In vse do najnovejše dobe
tudi Slovenija ni bila zaokrožena celota.
Za Karantanijo, ki je bila v 7. in 8. stoletju prva
slovanska država v Vzhodnih Alpah, je na ozemlju
slovenske naselitve nastalo več upravnopolitičnih
tvorb. Kot zgodovinske dežele so se dokončno oblikovale pod Habsburžani, h katerim so kot dedne
dežele pripadale vse do leta 1918. Najbolj zahodni
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slovenski predeli so pripadali državnim tvorbam v
furlansko-italijanskem prostoru, na vzhodu pa se
je slovenski naselitveni prostor ohranil tudi pod
madžarsko oblastjo v ogrskem kraljestvu.
Slovenija je bila od slovenske naselitve naprej splošno ime za slovensko etnično ozemlje.
Na severu se je le-to z nemško kolonizacijo močno zmanjšalo, na jugu, kjer je meja med Slovenci
in Hrvati nastala predvsem na podlagi razmejitve
med rimsko-nemškim cesarstvom in ogrskim kraljestvom, pa je ostalo večinoma nespremenjeno.
Slovenski predniki so v 6.
stoletju naseljevali prostor
med vzhodnimi Alpami,
Panonsko nižino in Jadranom.
(Izsek iz fizične karte Srednje
Evrope; v: Milan Šenoa,
Geografijski atlas - prirejen
po Kozennu, Heiderichu in
Schmidtu, Zagreb 1929)

Za nemško kolonizacijo Vzhodnih Alp in po ustalitvi
slovensko-nemške jezikovne meje v 15. stoletju se
je nadaljevala nemška asimilacija. Načrtno in zavestno, tudi s pomočjo šolstva, je bila asimilacija
močna zlasti v drugi polovici 19. stoletja, v času
najhujših nacionalističnih režimov sredi 20. stoletja in se na slovenskih etničnih območjih zunaj
Republike Slovenije nadaljuje še danes.
Slovenija je v preteklosti bolj kot v upravnopolitičnem smislu obstajala v zavesti naroda, ki
so ga upravne meje med deželami (Kranjsko, Koroško, Štajersko, Goriško, Istro in Trstom) in med
državami (Beneško republiko – Italijo, Avstrijo in
Ogrsko) sicer ločevale, medtem ko ga je jezikovna
sorodnost trdno povezovala. Med prvimi so nanjo
glasno opozorili slovenski protestanti. Slovensko
narodno gibanje je na njenih temeljih leta 1848
zgradilo prvi narodnopolitični program Zedinjene
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Slovenije, v katerem je na prvem mestu zahtevalo
združitev vseh slovenskih ozemelj v državno enoto
s slovenskim jezikom v šolah in uradih.
Ker je bila samo Kranjska v veliki večini slovenska, je prav ta dežela dajala narodnemu gibanju
glavno težo in oporo, medtem ko je ton prihajal
od drugod. Iz barv kranjskega grba je leta 1848
nastala slovenska narodna zastava. Ker se je ideja
Zedinjene Slovenije s spreminjanjem mej po prvi
in drugi svetovni vojni le deloma uresničila, precejšen del Slovencev še danes živi v Italiji, Avstriji
in na Madžarskem.

Iz šole domov. (Razglednica
»Glückliche Zeiten«, Verlag
der Jugenblätter, München
– odposlana s poštnim žigom
»Ljubljana – Laibach« 23.
11.1918 in s poštno znamko
»Država SHS« – Slovenski
šolski muzej, fototeka; obj.:
Zvonček, List s podobami za
slovensko mladino, Ljubljana
1914, str. 56)
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Najstarejši zapisi
v slovenskem jeziku

Začetki načrtnega izobraževanja so tudi pri Slovencih povezani z najstarejšimi zapisi, kajti vsaka
zapisana črka je s seboj prinašala tudi zahtevo po
učenju in šolanju. Čeprav je bilo izobraževanje in
šolanje najprej omejeno na ozek krog ljudi, najstarejši zapisi izpričujejo kulturno raven okolja, v
katerem so nastali.
Iz poznoantičnega obdobja se na območjih
poznejše slovenske naselitve ni ohranilo nobeno
literarno delo. Odkritih je bilo več latinskih napisov na nagrobnih in drugih spomenikih, nekaj
Brižinski spomeniki so
najstarejše slovensko pisano
besedilo, verske vsebine,
nastalo med letom 972 in 1039.
Vpeti so v poseben kodeks,
ki se je ohranil v Münchnu.
(Bayerische Staatsbibliothek
München - Cod. Lat. 6426,
fol. 158v; obj.: Dokumenti
slovenstva, Ljubljana 1994,
str. 96)

napisov pa je tudi venetskih in so še starejšega
izvora. Čeprav neposrednih poročil o delovanju
poznoantičnih latinskih šol ni, lahko upravičeno
domnevamo, da so obstajale, vendar nič več kot
to. Podobne domneve so tudi za poznejša obdobja,
kajti vsaka literarna dejavnost je bila in je na nek
način povezana s šolo.
Literarna produkcija zgodnjega srednjega veka
je bila na območjih slovenske naselitve skromna.
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Podobno kakor v drugih delih Evrope je bila po
vsebini predvsem verska, po obliki in jeziku pa
latinska. Prvi misijonarji, ki so med Slovenci širili
krščansko vero, so bili irski menihi. V večjem številu so prihajali od druge polovice 8. stoletja, ko
so se Karantanija in sosednje slovanske pokrajine
politično podredile frankovski državi. Izhodišče
za njihovo misijonsko akcijo v Vzhodnih Alpah je
bilo v Salzburgu, kjer so v ta namen ustanovili
posebno samostansko šolo. Irska metoda pokristjanjevanja se je odlikovala zlasti po miroljubnosti
in prilagodljivosti ljudem, ki jim je bila oznanjana
nova vera.
Drugo izhodišče za širjenje krščanstva med
Slovenci je bilo na zahodu v Ogleju, kjer je od
prvih začetkov pokristjanjevanja Slovencev prav
tako delovala posebna samostanska šola. Za prve
misijonske akcije med Slovani iz Ogleja je bilo
značilno, da niso bile povezane z uvajanjem desetine in da od ljudi, ki so sprejemali krščanstvo,
niso zahtevali učenja glavnih molitev na pamet v
latinskem, temveč je zadostovala molitev tudi v
domačem jeziku.
Ker meja med vplivnim območjem oglejske in
salzburške cerkve na slovenskih tleh, ki so prišla
pod frankovsko oblast, ni bila natančno določena
in je med cerkvama kmalu prihajalo do sporov, je

Najpomembnejši zgodovinski
vir o pokristjanjevanju
Slovencev »Conversio
Bagoariurum et Carantanorum«
je spis neznanega avtorja
iz leta 871, v prepisu iz 12.
stoletja. (Österreichische
Nationalbibliothek,
Handschriften- und
Inkunabelsammlung, Dunaj
– Cod. 596, fol. 5v, 6r; obj.:
Dokumenti slovenstva,
Ljubljana 1994, str. 31)

cesar Karel Veliki leta 811 določil razmejitev jurisdikcije med salzburško in oglejsko cerkvijo po reki
Dravi. Slovensko naselitveno ozemlje je bilo s tem
že v samem začetku cerkvenoupravno razdeljeno
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na polovico. Ta delitev, ki se je v grobih obrisih
ohranila do razsvetljenega absolutizma v 18. stoletju, je imela močne posledice na politični, kulturni
in izobraževalni razvoj Slovencev.
Po prihodu sv. bratov Cirila in Metoda na Moravsko je v drugi polovici 9. stoletja v Spodnji
Panoniji nastala samostojna slovanska škofija.
Vpliv slovanskega bogoslužja na širjenje krščanstva med Slovenci je bil zaradi propada politične
podpore in nemškega odpora kratkotrajen, zanimivo pa je, da se je njegova dediščina od Metodovih
učencev tudi po madžarskih vpadih do nedavnega
z glagoljaši ohranjala v neposredni slovenski soseščini v hrvaškem Primorju in na severnojadranskih
otokih. Salzburška cerkev je svoje pravice v Panoniji utemeljevala s posebnim spisom Conversio
Bagoariorum et Carantanorum, ki poroča o pokristjanjevanju Bavarcev in Karantancev in je
Stiški rokopis s slovenskimi
besedili iz prve polovice
15. stoletja. Rokopis spada
med zelo redka slovenska
srednjeveška besedila.
(Narodna in univerzitetna
knjižnica v Ljubljani, rokopis
št. 141; obj.: Jože Mlinarič,
Stiška opatija 1136 – 1784,
Novo mesto 1995, str. 189)

najpomembnejši zgodovinski vir o Karantaniji in o
pokristjanjevanju Slovencev.
Pokristjanjevanje je bilo prva načrtna vzgojno-izobraževalna akcija med Slovenci. Zaradi
madžarskih vpadov, s katerimi se je konec 9. in v
prvi polovici 10. stoletja naselitev Srednje Evrope
končala, se je pokristjanjevanje zlasti na območju
oglejske jurisdikcije, ki je bilo najbolj opustošeno,
v večji meri nadaljevalo še v 10. in 11. stoletju. Takrat se je iz misijonskih postaj izoblikovala mreža
najstarejših (pra)župnij. V bavarskem škofijskem
središču v Freisingu, ki mu je cesarska krona že

10

pred letom 1000 podelila obsežno zemljiško posest tudi na območjih slovenske naselitve, zlasti v
Škofji Loki in okolici, so se prav iz obdobja okrog
leta 1000 ohranili najstarejši zapisi v slovenskem
jeziku. Po kraju, kjer so jih odkrili, so dobili ime
Freisinški, po slovenskem imenu za mesto Freising
tudi »Brižinski spomeniki«, in so obenem tudi najstarejši zapisi v enem od slovanskih jezikov. Zapisi
so verske vsebine, sestavljeni so iz treh delov, od
katerih sta dva obrazca splošne spovedi, tretji pa
je pridiga o grehu in pokori.
V obdobju, ko so skoraj vsa literarna in druga
dela v Srednji Evropi in drugod na Zahodu nastajala
v latinskem jeziku, se je na Koroškem, v središču
nekdanje Karantanije, v pozni srednji vek ohranil
tudi izjemen primer uporabe slovenskega jezika pri
znamenitem umeščanju koroških vojvod. Zbrano
ljudstvo je po uveljavljenem obredu, ki je potekal
izključno v slovenskem jeziku, na simbolen način
izročilo oblast novemu vojvodi. Obred ustoličenja,
ki je kot pravni akt spodbudil zanimanje številnih
raziskovalcev, je nenazadnje vplival tudi na Thomasa Jeffersona pri utemeljevanju demokracije
in ameriške neodvisnosti v prvi ameriški ustavi.
Območja slovenske poselitve so se od nemških so-

Ustoličevanje koroških vojvod
je potekalo po utečenem
ritualu v slovenskem jeziku.
L. 1479/80 je nastala danes
najstarejša znana upodobitev.
Rokopis Clemensa Speckerja
Avstrijska kronika 95
gospostev. (Bürgerbibliothek
Bern – Cod. A. 45, fol. 66v;
obj.: Dokumenti slovenstva,
Ljubljana 1994, str. 35)

sedov vse bolj razlikovala predvsem po jeziku in v
nekaterih primerih, npr. Koroška v srednjeveškem
obdobju, na podlagi jezikovne posebnosti v širšem nemškem prostoru utemeljevala svoj poseben
status.
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Izobraževalna
vloga samostanov

Eno najpomembnejših vlog pri pokristjanjevanju
Slovencev so imeli samostani, ki so bili najstarejša
misijonska, kulturna, izobraževalna in druga središča. V samostanih je nastal tudi najstarejši tip šole,
t. i. samostanska šola. Poleg vzgoje in izobraževaV cistercijanski opatiji v Stični,
ustanovljeni 1135, je delovala
ena najstarejših samostanskih
šol na Slovenskem. Kot
gospodarsko in kulturno
središče je samostan več
stoletij pomembno vplival na
razvoj in zavest Slovencev.
(J. V. Valvasor, Topographia
Ducatus Carniolae Modernae,
1679, list 240)

nja kandidatov za redovni poklic so izobraževali
tudi za druge, bolj posvetne potrebe. V samostanih
je bilo mogoče že od samih začetkov dobiti vsaj
minimalno elementarno šolsko znanje, ki je bilo
povezano s petjem in versko vzgojo. Nenadomestljivo vlogo pa samostani niso imeli samo v verskih
stvareh, ampak tudi pri posrednem izobraževanju
prebivalstva v poljedelstvu in pri gospodarstvu. V
samostanih so nastali najstarejši verski in drugi literarni spisi in v samostanskih knjižnicah, ki so se
ponašale s številom svojih kodeksov, je bila zbrana
večina takratne znanosti in vedenja o svetu.
Za ustanovitev samostanov na območju slovenske naselitve je značilno, da so najprej nastajali
na njenem severnem in zahodnem obrobju, od ko-
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der se je širil salzburški in oglejskih cerkveni in
kulturni vpliv in od koder so prihajali prvi misijonarji. V notranjosti slovenske naselitve, to je
na območju današnje Republike Slovenije, pa so
nastajali predvsem od 12. stoletja naprej. Benediktinci, cistercijani, kartuzijani, križarji, minoriti,
frančiškani in vrsta drugih redov so v več stoletjih
svojega vsestranskega delovanja močno vplivali na izoblikovanje značaja in zavesti Slovencev.
Vsi so bili dejavni tudi na vzgojno-izobraževalnem
področju. Nekateri, npr. jezuiti, so se na tem področju še posebej odlikovali. Samostani klaris in
dominikank so bili tudi edini prostor, kjer so šolsko
izobrazbo v srednjem veku lahko pridobile deklice,
ki so bile pri izobraževanju zapostavljene še daleč
v devetnajsto stoletje. Iz premoženja ukinjenih
samostanov in s pomočjo delujočih redov je absolutistična država od druge polovice 18. stoletja
lahko izgrajevala državni šolski sistem.

Kartuzija Žiče, ustanovljena
1160, je najstarejša kartuzija
v srednji Evropi. V njej je
delovala tudi samostanska šola,
prvič omenjena v 14. stoletju.
Na prehodu iz 14. v 15. stoletje
je bila sedež reda kartuzijanov.
Samostan je imel eno največjih
knjižnic v Evropi. (Oljna slika
na platnu neznanega avtorja iz
sredine 18. stoletja, samostan
Klosterneuburg, obj.: Nataša
Golob, Srednjeveški rokopisi
iz Žičke kartuzije (1160-1560),
Narodna galerija, Ljubljana
2006)
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Vpliv cerkvene uprave na
delovanje najstarejših šol

Na izobraževalno podobo slovenskega prostora v
srednjem veku je poleg razširjenosti samostanov
in aktivnega delovanja samostanskih redov vplivala
predvsem cerkvena upravna organizacija. Ob ugotovitvi, da so bili duhovniki v srednjem veku in tudi
pozneje redki, v mnogih primerih pa edini izobraCerkveno upravna razdelitev
slovenskega narodnostnega
ozemlja v poznem srednjem
veku. (Roman Pavlovčič,
Zgodovinski atlas Slovenije,
Kulturna akcija, Buenos Aires
1960, str. 55)

ženci in nasploh eni od zelo redkih pismenih ljudi, je
bilo za slovenski prostor usodno predvsem dejstvo,
da na slovenskih tleh dolgo ni bilo pomembnejšega
škofijskega središča, ki bi vplivalo ne le na verski,
ampak tudi na kulturni razvoj vsega območja. Politični in cerkveni, hkrati z njimi pa tudi kulturni in
izobraževalni centri so ostali zunaj slovenske naselitve. Slovenski prostor je bil odrinjen na politično
in kulturno obrobje. Zaživel je lahko samo v odvisnosti od centrov moči v soseščini.
Kulturni razvoj slovenskega ozemlja je potekal
v senci cerkvenoupravne razdelitve med salzburško
in oglejsko cerkvijo, ki sta bili z obsežno zemljiško
posestjo tudi pomembni posvetni kneževini. Odvi-
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snost od nadškofijskih sedežev se je poznala tudi
po ustanovitvi prvih škofij. Pokrajinska škofija v
Karantaniji iz 8. stoletja ni zaživela, prav tako pa
so bili škofijski sedeži na Krki (1072) na Koroškem,
v Sekavi (1219) na Štajerskem in v Št. Andražu v Labotski dolini (1228) do jožefinskih reform (reform
cesarja Jožefa II.) v popolni podrejenosti salzburški
nadškofiji. Na oglejskem območju, južno od Drave,
so bili prvi poskusi za ustanovitev posebne škofije
na obsežnem ozemlju, poseljenem s Slovenci, v 13.
stoletju neuspešni. Škofiji v Trstu in v Kopru, ki sta
bili omejeni predvsem na mestno območje, pa na
Slovence nista imeli večjega vpliva. V političnem
boju proti oglejski cerkvi in Benečanom je šele
cesarju Frideriku III. leta 1461 uspelo ustanoviti
škofijo v Ljubljani, ki je bila deželno središče na
Kranjskem, in jo cerkvenopravno podrediti Rimu.
Na verske in kulturne razmere na Kranjskem in na
razvoj izobraževalnih ustanov v mestu je ustanovitev ljubljanske škofije vplivala zelo spodbudno, saj
je Ljubljana poslej postala razpoznavno politično
in kulturno središče, v katerem so delovale vse bolj

Inkunabula stiškega kodeksa iz
okoli leta 1180. Portret opata
Folknanda. (Österreichische
Nationalbibliothek,
Handschriften und
Inkunabelsammlung, Dunaj,
Cod. 650, fol. 62 v, obj.:
Dokumenti slovenstva,
Ljubljana 1994, str. 94)

pomembne izobraževalne ustanove.
Ker so bile izobraževalne potrebe za delovanje
škofijskih uradov v škofijskih središčih neprimerno
večje kot drugod na podeželju, se je v srednjeveškem obdobju na škofijskih sedežih razvil tudi t. i.
tip stolne šole. Škofije so za svoj obstoj potrebovale
duhovnike in druge sodelavce, ki so morali biti vešči
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vsaj osnovnega šolskega znanja. O obstoju teh vrst
šol na slovenskih tleh ni veliko podatkov, saj so skopa
poročila o njihovem delovanju ohranjena posredno
predvsem z navedbami učiteljev v listinah visokega
in poznega srednjega veka, v njihovem delovanju
ob škofijskih središčih na salzburškem območju pa
tudi v beneški Istri ni mogoče prepoznati kaj več kot
gramatikalnega pouka. Za nekatere župnijske šole,
ki so v večjih in bolj pomembnih župnijskih in arhidiakonatskih središčih delovale zlasti na oglejskem
območju, ne bi mogli trditi, da so bile slabše. V taki
šoli v Ribnici na Dolenjskem so učence pripravljali
celo na študij na dunajski univerzi. Župnijske šole
so bile pogosto samo začasne šolske ustanove. Nastale so iz verskih potreb in predvsem iz želje, da
»Statuta antiqua et statuta
nova Ordinis Carthusiensis«
(Graz, Universitätsbibliothek,
Ms. 1474, Žiče 1423; obj.:
Nataša Golob, Srednjeveški
rokopisi iz Žičke kartuzije
(1160-1560), Narodna galerija,
Ljubljana 2006, str. 97)

bi bil na sedežih večjih župnij ob duhovniku tudi
njegov pismeni pomočnik – učitelj.
V Ljubljani je pred ustanovitvijo škofije delovala šola pri sv. Nikolaju, ki je bila župnijska šola,
obenem pa tudi mestna, saj so učence izobraževali
tudi za mestne potrebe in je za vzdrževanje šole
skrbel tudi mestni magistrat. Župnijske šole, ki so
bile obenem tudi mestne šole, so bile tudi v drugih mestih na slovenskih tleh. V 15. stoletju je v
Kranju in v Škofji Loki prišlo do ostrih sporov med
mestnim župnikom in mestno oblastjo ob vprašanju pristojnosti pri nadzoru šole.
Šole na slovenskih tleh so v srednjeveškem
obdobju razmeroma redkim učencem omogoča-

16

le pridobitev predvsem elementarnega šolskega
znanja. Za večje in boljše znanje je bilo treba v
večja izobraževalna središča v širši evropski prostor, kjer so delovale tudi prve univerze. Študenti
s slovenskih ozemelj so na študij najprej odhajali
predvsem na bližnje severnoitalijanske univerze,
po ustanovitvi dunajske univerze (1365) pa vedno
več na Dunaj in pozneje v Gradec. Ljubljana je z
ustanovitvijo škofije postala najpomembnejše kulturno središče na slovenskih tleh, kljub temu pa se
še dolgo ni mogla postaviti ob bok univerzitetnim
središčem.
Srednjeveške šole na slovenskih tleh so nazorna
slika cerkvenoupravne ureditve tega ozemlja, saj
so bile pobude in potrebe za njihovo ustanovitev

Najbolj znane šole na
slovenskem narodnostnem
ozemlju v srednjem veku.
(Slovenki šolski muzej,
Ljubljana)

ter delovanje predvsem verske narave. Raven in
zahtevnost šol, ki so bile načeloma vse elementarne, saj niso zahtevale predhodnega znanja,
sta ustrezala ravni cerkvene ustanove v cerkveni
strukturi. Vsaka cerkvena ustanova, najsi bo samostan, škofija, arhidiakonat ali župnija, je skrbela
v prvi vrsti za lastne izobraževalne potrebe. Učni
cilji so bili povezani z učenjem latinskega jezika,
v katerem so potekali verski obredi, v njem pa je
bila zapisana tudi vsa dotedanja znanost. Sčasoma so na delovanje teh šol vplivale tudi druge bolj
praktične in vsakdanje potrebe, z razvojem mest
pa so v samih mestih za mestne potrebe nastale
tudi t. i. mestne šole. Čeprav župnijske šole niso
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delovale neprekinjeno, saj je bilo njihovo delovanje časovno in krajevno pogojeno, so bile zlasti ob
koncu srednjega veka nedvomno najštevilnejše in
so delovale tako v mestih kot tudi v večjih in manjših župnijskih središčih na podeželju.
Razen v navedenih bolj ali manj cerkvenih šolah
je bilo tedaj – podobno je bilo še dolgo pozneje
– osnovnošolsko znanje mogoče pridobiti tudi zasebno. Za zasebno izobraževanje, ki so ga najbolj
pogosto izvajali ljudje iz cerkvenih vrst, je bilo najbolj značilno, da je potekalo po gradovih, nikakor
pa iz tega niso bili izvzeti v mestih in tudi drugod po
Pouk v kapiteljski šoli v 15.
stoletju. (Slovenski šolski
muzej, razstavna zbirka)

podeželju ne povsem. Možnosti za izobraževanje in
šolanje v srednjem veku so bile omejene na ozek
krog izbranih. V glavnem je bilo izobraževanje pogojeno s potrebami, ki pa zagotovo niso bile prav
velike. Majhna je bila tudi pismenost prebivalstva.
Z izobraževanjem se je utrjevala predvsem verska
vzgoja in v izobraževanju, ki so ga organizirale in
vodile cerkvene ustanove, se je v prvi vrsti prepoznal krščanski vzgojni ideal.
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Prva slovenska knjiga
in protestantsko šolstvo

Reformno gibanje, ki ga je v Nemčiji v dvajsetih letih
16. stoletja s svojimi zahtevami sprožil Martin Luter, je po nekaj letih zajelo tudi slovensko ozemlje.
Največjo podporo je imelo pri višjih slojih prebivalstva: pri plemstvu in meščanih, precej manj pa pri
kmetih. Reforme so se sprva nanašale le na prenovo
cerkvenega in verskega življenja, kmalu pa so prešle
tudi na vsa druga družbena področja. Izobraževanje
je bilo za protestantizem še toliko bolj pomembno, ker so protestantske šole postale sredstvo pri
širjenju nove vere, ki je temeljila na prepričanju,
da je pravi temelj vere samo Biblija, ta pa naj bo
dostopna vsakomur v razumljivem maternem jeziku. Izobraževalni program protestantov je tudi zato
zajel vse sloje prebivalstva. Vsakemu človeku mora
biti odprta pot do spoznanja prave resnice, ki jo prinaša Biblija. Vrednost znanja in izobraževanja se je
pri protestantih zlasti na elementarni stopnji močno
povečala, prav tako pa tudi potrebe po ustanovitvi
novih šol in iskanju novih metod učenja.

Abecednik in katekizem sta
prvi knjigi v slovenskem
jeziku, natisnjeni v
Tübingenu leta 1550. Unikata
hrani Österreichische
Nationalbibliothek na Dunaju.
Naslovni list Abecednika.
(Slovenski šolski muzej
– dokumentacija; obj.: Josip
Gruden, Zgodovina slovenskega
naroda, Celovec 1912, str. 621)
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Slovenski protestanti so morali pri širjenju nove
vere izhajati iz dejstva, da slovenski jezik še ni
bil knjižni jezik in ni imel izoblikovane književne
forme. V svojem reformatorskem prizadevanju so
se morali zato najprej v večji meri posvetiti prav
slovenskemu knjižnemu delu. Če so želeli vero na
slovenskih tleh širiti med vsemi sloji prebivalstva
predvsem s pisano besedo, so morali postaviti temelje jeziku, ki ga je v različnih oblikah govorilo
slovensko prebivalstvo na Kranjskem in v sosednjih habsburških dednih deželah (na Koroškem,
Štajerskem, Goriškem, v Istri in Trstu), pa tudi na
Ogrskem in na območjih pod beneško oblastjo.
Primož Trubar, prvi slovenski pisatelj in verski
reformator, je prvi v tiskani slovenski besedi prebivalce ozemelj, na katerih so govorili soroden
slovanski jezik, javno nagovoril z njihovim danaPrimož Trubar (1508-1586),
pisec prve slovenske knjige
in organizator elementarne
slovenske protestantske šole.
(Jacob Lederlein, Primus
Truberus Carniolanus, lesorez
1578; obj.: Hishna postilla,
Tübingen 1595)

šnjim imenom. V izgnanstvu, na Württemberškem
v južni Nemčiji, je leta 1550 natisnil prvi slovenski
knjigi: Abecednik in Katekizem. S prvo je ljudstvo
učil branja, drugo pa je namenil tistim, ki naj bi
ljudstvo učili. Ker je delo slovenskih protestantov
na književnem področju izhajalo predvsem iz verskoreformatorskih nagibov, je tudi njihova knjižna
produkcija v prvi vrsti verska in pedagoška. In za
širjenje protestantizma je bilo pomembno, da je
pouk postal množičen in dostopen vsem slojem
prebivalstva v razumljivem domačem jeziku. Ko je
Jurij Dalmatin leta 1584 v slovenski jezik prevedel
celotno Biblijo, so Slovenci med prvimi evropski-

20

mi narodi dobili prevod najpomembnejše verske
knjige v svojem jeziku. Z natisom prve slovenske
slovnice, pisane v latinskem jeziku, pa je največji slovenski protestantski šolnik, Adam Bohorič,
istega leta zaokrožil veliko jezikovno delo slovenskih protestantov. Za razvoj slovenskega knjižnega
jezika in za širjenje protestantizma so bili s tem
postavljeni dobri temelji, pa čeprav politične razmere temu niso bile najbolj naklonjene.
Ko se je po augsburškem miru (1555) verski
boj med protestanti in katoliki nekoliko umiril, so
kranjski deželni stanovi, največji podporniki protestantizma v deželi, Trubarja povabili v Ljubljano,
da bi svoje reformatorsko delo nadaljeval tudi na
Kranjskem. Verska nasprotja med protestanti in
katoliki v habsburških dednih deželah, kjer so večinoma živeli tudi Slovenci, so bila obenem tudi
politična nasprotja med deželnimi stanovi in deželnim knezom, ki je imel po sklenjenem augsburškem
načelu (cuius regio, eius religio) sicer pravico, da
odloči o veri svojih podložnikov, vendar je še dolgo ni mogel uresničiti. Katoliški Habsburžani tega
na slovenskih tleh niso mogli storiti do konca 16.
stoletja predvsem zaradi stalne nevarnosti turških
vpadov, ki so ta ozemlja pustošili že vse od sredi-

V »Cerkovni ordningi«
(Tübingen 1564) je Trubar
za uveljavitev in razširjanje
»prave vere« poudaril, da ne
more biti nobeno mesto, ne
trg in ne župnija brez šole.
Zavzemal se je za to, da bi
župniki in cerkovniki tudi v
vsaki podeželski župniji učili
brati in pisati v slovenskem
jeziku. (Izdaja, Dr. dr. Rudolf
Trofenik, München 1973, str.
78)

ne 15. stoletja. Deželni stanovi so s popuščanjem
pri davčnih obremenitvah za vojaško obrambo pred
Turki prisilili habsburškega deželnega kneza k popuščanju v verskih zadevah. Trubar je zato lahko
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po nemških zgledih med svojim kratkotrajnim bivanjem na Kranjskem v Cerkovni ordningi (1564)
pripravil načrt protestantske cerkvene organizacije na Kranjskem in v njej postavil tudi teoretična
izhodišča za razvoj protestantskega šolstva, ki pa
zaradi izgona protestantov konec 16. stoletja ni
moglo prav zaživeti.
Za Trubarja in slovenske protestante je bilo
pomembno, da je elementarna šola dostopna za
vse, brez razlik glede na socialni položaj, v razumljivem domačem jeziku. V teh nazorih so bili
protestanti korak pred humanisti, ki so nekoliko
zviška gledali na neuko in preprosto prebivalstvo.
Ker je bila protestantska šola predvsem nadaljevanje poučevanja, ki so ga imeli učenci doma, je
bilo zelo pomembno, da bi imela vsaka župnija
Jurij Dalmatin (1547-1589) je
leta 1584 v celoti prevedel
Biblijo v slovenski jezik.
Slovenci so s tem med prvimi
narodi dobili prevod temeljne
knjige v svojem jeziku.
Naslovnica Dalmatinove Biblije,
Tübingen 1584.
(Narodna in univerzitetna
knjižnica, Ljubljana)

tudi svojo šolo in učitelja, ki naj bi bil za svoje
delo tudi pošteno nagrajen. Za razvoj elementarnega šolstva je bilo slabo plačevanje učiteljev že
od samih začetkov ena največjih ovir in je še dolgo ostalo nerešeno. Do izboljšanja je prišlo šele v
drugi polovici 19. stoletja, ko so plače učiteljem iz
občinskih davkov izplačevali davčni uradi.
V župnijah, ki so jih zasedli protestantski duhovniki, predikanti, se je protestantsko elementarno
šolstvo hitro razširilo. V vsaki protestantski župniji
je praviloma kmalu delovala tudi šola, v kateri so
uporabljali predvsem katekizem, začetnico in pesmarico. Zveza med župnijo, šolo in družino je bila
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pri protestantih zelo tesna. Ker je bila podpora
protestantizmu največja med meščani, je največ
protestantskih šol nastalo prav v mestih in večjih
trgih. Odnos do šolstva pa se je prav v tem času
začel spreminjati tudi med plemstvom, ki je v izobrazbi sprevidelo vrednoto in priložnost.
Deželni stanovi, ki so pred deželnim knezom
zastopali deželo in njene pravice, so se s podporo
protestantizmu upirali oblasti katoliškega deželnega kneza. Obenem so podpirali tako protestantsko
šolstvo kot posredno tudi slovensko knjižno dejavnost. Leta 1563 so v Ljubljani ustanovili stanovsko
šolo, ki je bila do ukinitve in izgona protestantov s
Kranjskega leta 1598 najpomembnejša protestantska izobraževalna ustanova in največji dosežek
protestantskega šolstva na slovenskih tleh. Podobno šolo so deželni stanovi že leta 1553 ustanovili
tudi v Celovcu na Koroškem, vendar pa ta z vidika slovenskega narodnega in kulturnega razvoja ni
imela takšnega pomena. Stanovska šola je bila po
zgledu protestantskih latinskih šol v nemških deželah šola na drugi stopnji izobraževanja, ki je od
dijakov zahtevala predhodno elementarno znanje,
z nje pa je bil omogočen neposredni prehod na univerze. S šolo na sekundarni stopnji izobraževanja

Nikodem Frischlin (15471590), med letoma 1582 in
1584 rektor protestantske
stanovske šole v Ljubljani,
je za šolo po vzoru nemških
protestantskih šol sestavil
poseben šolski red. (Slovenski
šolski muzej, knjižnica Operum poeticorum Nicodemi
Frischlini, Balingensis, Com.
Pal. Caes. Poet. Lavr. Doct.
Orat. & Philosophi clarissimi,
Argentoratum 1598)

so protestanti gojili predvsem željo, da si vzgojijo
nove duhovnike.
Temeljna razlika med ljubljansko in celovško
stanovsko šolo in drugimi latinskimi šolami v Nem-
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čiji je bila v dejstvu, da je bil začetni razred v
Ljubljani elementaren, kar pomeni, da učenci za
sprejem niso potrebovali predhodnega šolskega
znanja. Prav tako je iz šolskih redov, ki jih je za
to šolo najprej pripravil njen rektor Adam Bohorič in za njim Nikodem Frischlin, ki je v Ljubljano
prišel iz Tübingena, razvidno, da je bila v ljubljanskem prvem razredu tudi slovenščina (pri branju,
verouku in petju) in da so tudi nemščino uporabljali v večjem obsegu kakor v nemških deželah.
Nemščina je postala samostojen predmet, in ne le
S sramotilnimi kaznimi so
učence izpostavili javnemu
zasmehovanju. Učenec z
oslovsko glavo na hrbtu.
Ilustracija Hinka Smrekarja.
(Zgodovinska čitanka: V.
Klemenčič, Iz starih in novih
časov, Ljubljana 1939, str. 36)

pripomoček za učenje latinščine. Za slovenske učbenike v prvem razredu so uporabljali: katekizem
Sebastijana Krelja, začetnico Adama Bohoriča in
različne pesmarice. V višjih razredih je pouk potekal izključno v latinskem jeziku in Frischlin je
za uporabo slovenščine predvidel celo kazni. Učni
program se je zgledoval po sočasnih nemških protestantskih šolah, ki so bile namenjene predvsem
poučevanju jezikov. Šola je bila petrazredna, pri
tem pa je bil prvi razred razdeljen še v tri dekurije. Razdelitev se je nanašala na snov in ni bila
časovno določena. Razred je pomenil obseg učne
snovi, ki jo je bilo treba obvladati.
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Šolstvo katoliške obnove
z začetki višjega šolstva

S politično okrepitvijo deželnega kneza, ki je
bila po krščanski vojaški zmagi nad Turki v bitki
pri Sisku leta 1593 in s prenehanjem neposredne
turške nevarnosti vse bolj opazna, se je nova
politična teža deželnih stanov najprej pokazala
prav v verskih zadevah. Obdobja večdesetletnega ravnovesja med katoliškim deželnim knezom in
protestantskimi deželnimi stanovi je bilo hitro konec. Protestanti so se morali odpovedati svoji veri
ali pa zapustiti habsburške dedne dežele. S prepovedjo delovanja protestantov je bilo v deželah pod
habsburško oblastjo prepovedano in odpravljeno
vse, kar je bilo s protestantizmom povezano ali je
nanj spominjalo. V političnem obračunu s protestanti je bila ukinitev protestantskega šolstva med
prvimi ukrepi protireformacije. Prepovedane so
bile vse protestantske knjige, ki so jih kot krivoverske uničevali, najsi so bile šolske ali nešolske,
nemške ali slovenske. Vse, kar je bilo protestantsko, je bilo obsojeno na uničenje, pa čeprav so
slovenske knjige, zlasti Dalmatinov prevod Biblije,

Od prihoda jezuitov v
Ljubljano leta 1597 do
razpusta jezuitskega reda leta
1773 je bil ljubljanski jezuitski
kolegij najpomembnejša
šolska ustanova na slovenskem
narodnostnem ozemlju.
Jezuitski kolegij s cerkvijo sv.
Jakoba v Ljubljani leta 1682.
(Oljna slika: Slovenski šolski
muzej, Ljubljana)
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tudi v naslednjem obdobju ohranile svojo uporabno jezikovno vrednost.
Protestantska cerkvena organizacija je nedotaknjena ostala samo v Prekmurju, ki je do leta 1919
spadalo pod ogrsko krono. Ker neposredna oblast
Habsburžanov na Ogrsko ni segala, so slovenski protestanti v Prekmurju obdržali svoje elementarno
župnijsko šolstvo, pri tem pa z natisi verskih tekstov
razvili prekmurski slovenski dialekt v knjižni obliki.
Prav tako so si slovenski katoliki na istem območju
prizadevali, da bi vsak župnik zaposlil učitelja, ki bi
otroke učil branja, pisanja in petja. Na slovenskem
območju pod oblastjo Beneške republike pa reformacija tako in tako ni imela posebnih učinkov.
Idejne temelje katoliške obnove so postaviGrof Wolfgang Engelbert
Auersperg (1641-1709).
Pripadal je najpomembnejši
plemiški rodbini na Kranjskem,
ki je sprva vneto podpirala
protestante, pozneje
pa jezuite in katoliške
Habsburžane. Auerspergi
so imeli največjo knjižnico
v Ljubljani, kot večina
izobraženih Kranjcev pa so se
šolali pri jezuitih. Wolfgang
Engelbert je sestavil tudi
znamenito geografsko igro
Orbis Lusus. (Narodna galerija,
Ljubljana)

li na Tridentinskem koncilu (1545–1563), ki je dal
smernice za prenovo verskega življenja v Katoliški cerkvi. V večji meri se je prenova dotaknila
vzgojno-izobraževalnega področja, na katerem
je bilo mogoče jasno zaznati, da so protestanti
precej pred katoliki. Posebna navodila so bila namenjena zlasti škofom pri vzgoji in izobraževanju
duhovnikov, kajti samo dobro izobraženi in moralno trdni duhovniki so med ljudmi lahko odvračali
protestantsko miselnost in jih po doktrini Katoliške cerkve pravilno poučevali. Za utrditev čistosti
katoliške vere so na Tridentinskem koncilu poleg
drugih pomembnih odlokov sprejeli tudi predpisan
katekizem Katoliške cerkve, ki je bil kot zbirka verskih resnic podlaga za poučevanje ljudstva. Zaradi
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tega so ga v naslednjih letih in desetletjih izpopolnjevali, prilagajali in prevajali v žive jezike.
Pobudo za prenovo celotnega verskega življenja v Katoliški cerkvi so prevzeli jezuiti. Pri tem
poslanstvu so imeli močno oporo pri papežu, Habsburžanih in krajevnih škofih, ki so jim omogočili
materialno osnovo za njihovo delovanje. Na slovensko ozemlje so prišli konec 16. in v začetku 17.
stoletja. V večjih središčih, tako na slovenskem
obrobju v Celovcu, Gorici in Trstu kot tudi v osrednjem delu v Ljubljani in sredi 18. stoletja prav
tako v Mariboru, so nastala jezuitska vzgojno-izobraževalna središča.
Jezuiti so bili dejavni na vseh področjih in med
vsemi sloji prebivalstva. Znani so bili kot ljudski pridigarji in misijonarji, kot spovedniki, najbolj pa so
se izkazali po svoji vzgojnoizobraževalni dejavnosti.
Izobraziti in vzgojiti so si prizadevali predvsem duhovniške osebnosti, ki bi z zgledom in besedo vodile
preprosto ljudstvo in v njem utrdile katoliška načela
in prepričanje. Ker so se pri svojem delu soočili s
protestantsko pedagogiko in so na vzgojnoizobraževalnem področju razvili nove metode dela, so
svojim gojencem omogočili kvalitetno izobrazbo, ki

Karta vojvodine Kranjske,
Slovenske marke in Istre
z vedutama Ljubljane in
Cerkniškega jezera. Na podlagi
karte kranjskega polihistorja
J. W. Valvasorja iz leta 1684
jo je izdelal Johann Baptist
Homman. Izšla je leta 1714 in
1730 v Nürenbergu v Nemčiji.
Vključuje tudi okolico Celja,
del Hrvaške in južno Koroško.
(Narodna in univerzitetna
knjižnica, Ljubljana,
kartografski oddelek)

je bila prežeta z njihovimi vzgojnimi načeli. Zaradi
kvalitete in slovesa, ki so ga imele jezuitske šole,
so k jezuitom prihajali vsi, ki so bili ali pa so postali
v družbi pomembni. Jezuiti so svoje gojence vzgajali za voditelje ljudstva na vseh področjih. Zaradi
kvalitete jezuitske izobrazbe so po znanje k njim
prihajali tudi pripadniki drugih cerkvenih redov.
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Pri pouku so se jezuiti povsod držali svojega študijskega reda »ratio studiorum«, ki je brez večjih
sprememb veljal od 1599 pa vse do razpustitve reda
1773. Po jezuitski pedagogiki je jezikovno znanje,
ki so ga dijaki nabirali v nižjih razredih oz. študijih
(studia inferiora), vodilo k znanju stvari (teologija,
pravo, filozofija, medicina) na višjih študijih oz.
razredih (studia superiora). Ta jezuitska delitev je
bila pozneje podlaga za nastanek in razvoj gimnazij in višjega oz. univerzitetnega šolstva. Največjo
pozornost in skrb pri vzgoji in izobraževanju so jezuiti po zgledu protestantov posvetili sekundarni,
to je srednješolski stopnji izobraževanja, ki je bila
izhodišče in podlaga vsaki izobrazbi. Z elementarno pismenostjo, ki je bila potrebna za vstop
na jezuitske nižje študije, so se ukvarjali samo,
če je bilo nujno potrebno za nemoteno delovanje
njihovih šol. Jezuiti so bili s postopnim uvajanjem
filozofskih in teoloških tečajev (studia superiora)
»Shola Christi« je bila
ideal jezuitskega vzgojno
izobraževalnega prizadevanja.
Njena podoba je vzeta iz
knjige »Kristusova abeceda«,
ki je nastala v Marijinih
kongregacijah jezuitskih
kolegijev. Cilj Kristusove
šole je bilo posredovanje
življenjskih kreposti, s katerimi
se bodo njeni učenci vpisali
v knjigo življenja. (Slovenski
šolski muzej, razstavna zbirka)

po jezikovnem pouku v nižjih študijih sploh prvi, ki
so na slovenskih tleh najprej v Ljubljani, nato pa v
Celovcu in v Gorici začeli z izobraževanjem na višji
oz. visoki stopnji izobraževanja.
Cilj jezikovnega pouka pri jezuitih v nižjih študijih je bilo dobro znanje latinskega jezika, ki že
dolgo ni bil več živ jezik, bil pa je uradni jezik
cerkve in jezik znanosti ter diplomacije. Pouk v
nižjih študijih je obsegal šest razredov; prvi štirje
so bili gramatikalni, zadnja dva pa humanistična.
Po stopnji učenja in znanja latinščine je vsak razred dobil tudi svoje ime. Prvi oz. začetni razred
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je bil tako elementaris (infima ali parva), šesti pa
rehtorica. V nižjih razredih so obravnavali slovnico, v višjih pa berilo. Po četrtem razredu so morali
dijaki obvladati oblikoslovje, po šestem pa stil latinskega jezika v govoru in pri pisanju.
Smisel takšnega pouka je bil v tem, da so se
dijaki lahko o naučeni snovi v latinščini logično in
pravilno izražali (perfecta eloquentia). Vse drugo je
bilo temu podrejeno. Jezikovna pravila so se učili
pri obravnavi tekstov antičnih klasikov. Na primerih
so spoznavali, kako so antični misleci izražali svoje
misli, kako so znali ugajati in kako so utemeljevali
svoja stališča. S stilističnimi vajami so posnemali
antične avtorje in po njihovih zgledih sestavljali literarna dela. Večji poudarek pri takem učenju je
bil na sami formi kot na vsebini, ki naj bi jo dijaki
pridobili z erudicijo. Jezikovne vaje so povezali s
tekmovanjem, pri katerem sta se po dva in dva dijaka spraševala in ugotavljala, koliko kdo zna. Na
dve polovici, ki sta v znanju med seboj tekmovali,
so razdelili več dijakov, pa tudi cele razrede.
Pouk je bil pri jezuitih mnogostranski, temeljil pa je predvsem na pomnjenju in obnavljanju
snovi. Jezuiti so uspehe dijakov nagrajevali in pro-

»Ratio atque institutio
studiorum«, Rim 1586.
Študijski red v jezuitskih
kolegijih. V veljavi je ostal
nespremenjen do razpusta
jezuitskega reda leta 1773.
(Slovenski šolski muzej,
razstavna zbirka, naslovnica)

slavljali, neuspehe pa sramotili. Vzgajali so jih za
vodstvene vloge. V enem so v dijakih združili voljo
po uveljavljanju in odrekanju samemu sebi. Ni bilo
dovolj, da bi bili dijaki pri jezuitih samo izobraženi in ambiciozni, ampak tudi disciplinirani. In
discipliniran je lahko le tisti, ki obvlada samega
sebe. Ves pouk pri jezuitih je bil tudi zato preple-
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ten z vero, vzgojo in verskimi vajami. Verouk kot
poseben predmet ni bil potreben. Prav tako ni bilo
drugih predmetov in tudi druge jezike, razen stare
grščine, so prepovedali.
Za razvoj šolstva na slovenskih tleh je najbolj
pomembno delovanje jezuitov v Ljubljani. Po dolgotrajnem prizadevanju škofa Janeza Tavčarja
(1580–1597), ki je bil tudi sam gojenec jezuitskega
kolegija na Dunaju in je po navodilih Tridentinskega koncila v Gornjem Gradu ustanovil lastno
semenišče, so prvi jezuiti v kranjsko glavno mesto
prišli v začetku 1597. S papeževo pomočjo in ob
materialni podpori novega nadvojvoda Ferdinanda,
odločnega nasprotnika protestantizma, so jezuiti
pri cerkvi sv. Jakoba ustanovili svoj ljubljanski kolegij, v katerem so že po nekaj mesecih po prihodu
»Historia annua Collegii
Societatis Iesu Labacensis«.
Letopis jezuitskega kolegija
v Ljubljani od njegove
ustanovitve leta 1596 do
razpusta. Prva stran prve
knjige (1596-1691). (Arhiv
Republike Slovenije, Zbirka
rokopisov, fond AS 1073, 180 r,
fol. 1; obj.: Založba Družina,
Ljubljana 2002)

odprli dva najnižja gramatikalna razreda. Za nadarjene revne dijake so leta 1601 v bližini cerkve
kupili hišo in v njej ustanovili konvikt, ki so ga leta
1616 pozidali na novo. Konvikt ali dijaški dom je
poleg šol, cerkve in samostanske hiše postal nepogrešljiv sestavni del jezuitskega kolegija, kot je za
vzgojo prihodnjih duhovnikov predvideval Tridentinski koncil. V ljubljanskih jezuitskih šolah je bilo
povprečno okrog 500 dijakov, ki so prihajali iz vseh
slojev prebivalstva. Od tretjine do polovice je bilo
plemiških sinov. Veliko je bilo revnih in nadarjenih dijakov z dežele, ki so se preživljali s podporo
in darovi različnih dobrotnikov. Za podporo pri
njihovem študiju so začele nastajati štipendijske

30

ustanove, ki so poslej omogočale, da so tudi revni
dijaki lahko prišli do najvišje izobrazbe.
Ljubljana je v šolskem letu 1604/05 dobila
popolne šestletne jezuitske nižje študije oz. gimnazijo. Za duhovniške kandidate, ki so višješolski
študij po redni poti nadaljevali na jezuitski univerzi
v Gradcu (od 1585), so uvedli le nekatere teološke
tečaje; najprej leta 1619/20 iz moralne teologije,
nato leta 1628 in 1630, dokler niso v šolskem letu
1633/34 tečaji prešli v reden dvoletni študij, ki so
mu pozneje dodali še kanonsko pravo. Triletne filozofske študije, ki so jih sestavljali študij logike,
fizike in metafizike z matematiko, so jezuiti v ljubljanskem kolegiju uvedli leta 1704.
Z uvajanjem filozofskih in teoloških študijev, s
katerimi so se naslonili na gimnazijske nižje študije, se je ljubljanski jezuitski kolegij, poleg njega
pa prav tako celovški, preoblikoval v polovično ali
celo popolno univerzo. Vsebina filozofskih študijev
v Ljubljani je namreč popolnoma ustrezala vsebini
študija na tedanjih jezuitskih in protestantskih fakultetah. Čeprav sta moralna teologija in kanonsko
pravo po pojmovanju jezuitov spadala med višje
študije in so ju duhovniki v praksi tudi najbolj potrebovali, pa je bilo pri teoloških študijih drugače.

Franc Ksaver Anton Erberg
(1695–1746). Rektor
ljubljanskega jezuitskega
kolegija v prvi polovici 18.
stoletja. Kot večina jezuitov
se je ukvarjal tudi z znanostjo.
Napisal je topografijo Kranjske,
Koroške in Štajerske. (Narodna
in univerzitetna knjižnica,
Ljubljana)

Na tedanjih teoloških fakultetah je bila osnova študija sholastična teologija in razlaga Svetega pisma,
ki sta bila v ljubljanskem kolegiju sicer predvidena, vendar neuresničena. Jezuitski teološki študij v
Ljubljani je tako ostal skrajšan teološki tečaj za potrebe pastoralne prakse. Jezuiti so v ljubljanskem

31

kolegiju sicer uvedli višje študije (studia superiora)
in so zato začetniki višješolskega izobraževanja na
slovenskih tleh, ki pa ni bilo popolno, ker niso imeli
privilegija, da bi podeljevali akademske naslove.
Ljubljanski jezuitski kolegij je s svojimi filozofskimi študiji vzdrževal stik s takratno znanostjo.
Jezuiti so bili na številnih področjih v vrhu znanosti.
Načrtno so se posvečali znanstvenim raziskavam.
Ker so bili jezuitski kolegiji med seboj povezani
in je med njimi prihajalo do številnih izmenjav in
znanstvenega sodelovanja, je bila tudi Ljubljana
deležna vseh znanstvenih rezultatov, ki jih je v svojem času prinašal znanstveni razvoj. Z izmenjavo
profesorjev in znanstvene literature je bil med kolegiji stalen pretok znanja. Komur je uspelo priti do
višjih študijev, so mu bila vrata znanosti odprta.
Jezik znanosti je bila latinščina, cilj jezuitJ. W. Valvasor (1641-1693) se
je šolal pri jezuitih v Ljubljani.
Njegova Slava vojvodine
Kranjske (Die Ehre des
Hertzogthums Crain, Laibach
- Nürnberg 1689) je neizčrpen
in nepogrešljiv zgodovinski
vir za slovensko zgodovino
17. stoletja. V obsežnem
življenjskem delu na 3532
straneh z več sto podobami in
drugimi slikovnimi prilogami,
razdeljenem v 15 vsebinsko
sklenjenih knjig, vezanih v štiri
ločene zvezke, je natisnil tudi
svoj portret.

ske gimnazije pa je bilo prav aktivno obvladanje
tega jezika. Poleg formalne izobrazbe je latinščina
omogočala medsebojno sporazumevanje, po drugi
strani je bila ločnica od navadnega ljudstva, ki mu
je bil ta jezik nedostopen in nerazumljiv. Živi jeziki so imeli svojo postransko vlogo samo na začetku
pri učenju in navajanju na latinščino. Medtem ko je
bila nemščina vsaj opazna, pa o vlogi slovenščine
ne vemo skoraj ničesar. Oba živa jezika so jezuiti
uporabljali zunaj kolegija; na prižnicah, ljudskih
misijonih in pri nedeljskem poučevanju katekizma.
Pri javnih nastopih so z deklamacijami in nastopi pri cerkvenih slavjih, procesijah in gledaliških
igrah tudi gojenci jezuitskega kolegija uporabljali
tako nemški kakor tudi slovenski jezik.
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Elementarno ljudsko
šolstvo pred terezijanskojožefinskimi reformami
Za elementarno šolsko izobrazbo, ki je bila omejena na branje in morda največ na pisanje ali
računanje, tako v srednjem kot tudi še dolgo v novem veku ni bilo posebne skrbi ali javnega interesa.
Vsak sloj prebivalstva in vsako okolje je za osnovno
šolsko izobrazbo skrbelo zase po svojih potrebah.
Ker je bilo treba za šolski pouk plačevati učitelje,
ki so bili za ta poklic tudi zelo različno usposobljeni, so bile elementarne šole redke. Zanje je bilo
značilno, da so delovale občasno, saj so bile tako
časovno kot tudi krajevno pogojene. Ko je bilo v
izbrani sredini dovolj interesa in denarja, so najeli učitelja, ki je po dogovoru poučeval določeno
osnovnošolsko znanje za plačilo oz. šolnino.

Na cerkvenih koncilih so
pogosto poudarjali, da morajo
duhovniki skrbeti za šole
tako v mestih kot tudi na
podeželju. (Joseph Alexander
von Helfert, Die Gründung der
östrreichischen Volksschule
durch Maria Theresia, Prag
1860, str. XXXII)

Osnovnošolski pouk je potekal tako po gradovih,
mestih, trgih kot tudi drugod po podeželju; najsi bo
po vaseh ali pa predvsem pri župnijskih središčih.
Ni imel ustaljene oblike niti predpisanega učnega
načrta ali metode poučevanja. Tudi učitelji in vsi
tisti, ki so poučevali, se za svoje delo niso posebej
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izobraževali. Način pouka je bil prepuščen njihovi
iznajdljivosti. Ker je bilo zato tudi njihovo znanje
praviloma skromno, niso mogli veliko naučiti, pa
tudi šole niso mogle dolgo delovati. Do šolskega
znanja, ki so ga posredovali naprej, so prišli na nepredvidljive načine. Najpogosteje so bili taki ljudje
cerkovniki ali organisti pri župnijskih cerkvah, kjer
je župnik pri verskih obredih potreboval osebo, ki
je imela vsaj minimalno osnovnošolsko znanje. Župnikov pomočnik si je lahko z dodatnim poukom
otrok izboljšal svoje dohodke.
Povsod tam, kjer je Cerkev vero oznanjala s pisano besedo, se je vsaj dotaknila osnov šolskega
pouka. Z veroukom, širjenjem vere, verskimi obredi itd. je bila vezana na elemente osnovnošolskega
pouka. Po iznajdbi in razširjenju tiska je zlasti
Učni red za šolo pri sv. Nikolaju
v Ljubljani iz leta 1679.
(Nadškofijski arhiv, Ljubljana,
Kapiteljski arhiv, f. 38/32,
naslovnica)

branje postalo nepogrešljivo znanje pri širjenju
protestantizma. Osnovna šola, ki je poleg katekizma in abecednika zajemala tudi pesmarico, je pri
protestantih postala sestavni del cerkvene organizacije in pomembno sredstvo v verskem boju. Velik
pomen, ki ga je osnovni šoli pripisala reformacija,
ji ni odrekla niti protireformacija. V boju s protestantizmom se je zadovoljila z odloki deželnega
kneza, ki je prepovedal, da bi v osnovnih ali katerih koli drugih šolah poučevali nekatoliški učitelji,
pouk pa je moral potekati po predpisanem katoliškem katekizmu.
Ker sta bila vera in verski pouk do prosvetljenstva
glavni smisel in cilj delovanja večine elementarnih
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šol, je tudi osnovno šolstvo v glavnem spadalo na
področje verskih zadev. Elementarno šolstvo je
bilo v osnovi predvsem versko vprašanje, vezano
na versko vzgojo in predpisane katekizme, in je
šele iz verskega prehajalo tudi na posvetno področje. Z odloki Tridentinskega koncila se je katoliški
katekizem, ki so ga v prvi polovici 18. stoletja začeli prevajati tudi v slovenščino, postavil na mesto
protestantskega in postal glavno ali sploh edino
berilo in abecedna začetnica verskega pouka. Od
protireformacije in katoliške obnove verskega
življenja naprej je »krščanski nauk«, ki so ga duhovniki v domačem jeziku poučevali ob nedeljah
in praznikih po verskih obredih ali pred njimi, med
mladimi in odraslimi zajel večino prebivalstva. Ta
oblika izobraževanja je bila pred uvedbo splošne
šolske obveznosti najbolj razširjena.
Za Katoliško cerkev samo opismenjenje prebivalstva ni bilo niti cilj in ne poslanstvo niti ni bilo
tako pomembno, kot je bila pomembna skrb za
vzgojo in izobrazbo katoliških duhovnikov. Ker so se
vzgoji duhovniških kandidatov in njihovi izobrazbi
posvetili jezuiti, se je za Cerkev postavilo predvsem vprašanje, kako dobiti in pripraviti dovolj
nadarjenih dečkov za jezuitski gimnazijski pouk.
Jezuiti so od kandidatov za vstop v svoje nižje šole
zahtevali osnovno šolsko znanje, ki pa ga verski
pouk ni prinašal. Učence za jezuitske šole na drugi
stopnji izobraževanja je bilo zato na neurejeni prvi

Katekizem s priloženimi
besedili iz svetega pisma,
zvesti tovariš vsakega
kristjana na poti v nebesa.
Verski pouk z osnovami
elementarnega šolskega pouka
so že pred uvedbo splošne
šolske obveznosti spremljala
prizadevanja Cerkve pri vzgoji
najširših slojev prebivalstva.
(“Franc Mihael Paglovec”,
Suesti tovarsh, Labaci 1742,
naslovnica)

stopnji treba posebej pripraviti. Jezuiti so bili pred
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nalogo, kako postaviti sistem, ki bo njihovim šolam
nudil dovolj nadarjenih, tudi revnih otrok.
Ob prihodu v Ljubljano so jezuiti med kandidati
v prvi razred sprejeli samo tiste dečke, ki so znali
vsaj za silo brati. Na prošnjo ljubljanskih meščanov
so v kolegiju leta 1601 pod vodstvom zunanjega
učitelja odprli pripravljalnico abecedarjev, ki je delovala do leta 1621. Pozneje so meščani na škofovo
pobudo v Ljubljani obnovili nekdanjo šolo pri sv. Nikolaju, ki je leta 1679 dobila tudi svoj šolski red.
Po učnem programu, ki je vseboval cerkveno petje,
katekizem, branje, pisanje in latinsko slovnico, je
bil poleg izobraževanja cerkvenih pevcev glavni naPeter Pavel Glavar (1721-1784),
vsestransko nadarjen duhovnik,
si je ob zavzeti katehezi
prizadeval tudi za dvig ljudske
izobrazbe. Na lastno pobudo
je leta 1760 ustanovil posebno
šolo z internatom, v kateri
je nadarjene kmečke dečke
na svoje stroške pripravljal
za šolanje na jezuitskih
gimnazijah. (Slovenski šolski
muzej, razstavna zbirka;
obj.: Josip Gruden, Zgodovina
slovenskega naroda, Celovec
1912, str. 949)

men njenega delovanja prav priprava učencev za
sprejem na jezuitsko gimnazijo.
Vlogo pripravljalnice za jezuitske šole so predvsem v 18. stoletju prevzele tudi tiste župnijske
šole, za katere so se posamezni župniki posebej
zavzeli ali jih s tem namenom celo ustanovili. Najvidnejši primer takšne šole je župnijska šola Petra
Pavla Glavarja v Komendi, ki je delovala v šestdesetih letih 18. stoletja. Zanimivo je, da je Glavar
svoje učence najprej poslal na Koroško, da so se
v nemškem okolju najprej dobro naučili nemškega
jezika. Čeprav je bila latinščina učni jezik jezuitskih šol, je bilo povsem jasno, da ni živ jezik in da
slovenski otroci brez znanja nemščine ne morejo
uspešno napredovati.
Za slovensko prebivalstvo sta bili na poti do izobrazbe kar dve jezikovni oviri; najprej nemščina,
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nato pa še latinščina. V pravnih poslih je na večjem delu slovenskih tal ob latinščini prevladovala
nemščina, slovenščine skoraj ni bilo. Uporabljala
se je predvsem v verskih zadevah in religioznih tekstih. Tudi vprašanje pismenosti med slovenskim
prebivalstvom je bilo vezano na znanje nemškega jezika, ki je bil most tudi do latinskega. Biti
pismen je za slovensko prebivalstvo pomenilo obvladati vsaj nemški jezik.
Elementarno šolstvo, ki ni bilo zgolj krščanski
nauk, je bilo večinoma nemško. Učitelji so v vsa
večja mesta prihajali iz nemških dežel in so učili
v nemškem jeziku. Slovenščina se v 18. in tudi še
dolgo v 19. stoletje ni štela za upoštevanja vreden jezik. Elementarne šole so zato za razliko od
višjih latinskih šol imenovali tudi »nemške šole«.
Elementarnega šolstva se je nato še dolgo držalo
ime nemško šolstvo, šol pa nemške šole. Pomembna
izjema v jezikovnem pogledu v šolah 18. stoletja
je bil Mihael Paglovec iz Kamnika in Tuhinjske doline, ki je v slovenski jezik prevajal takrat popularno
versko literaturo, na koncu svojih prevodov pa je
bralcem dodajal še navodila za branje. Poleg predstavitve posameznih črk je učenje branja izpeljal na
primerih najbolj znanih molitev. Bralce svojih knjig
je naredil za samouke osnovnošolskega znanja.
Mnogi duhovniki, ki so bili redki izobraženci in

V najstarejših izdajah prevodov
priljubljene verske literature,
ki je bila namenjena predvsem
preprostim ljudem, so avtorji
besedilom prilagali abecedne
table, s katerimi so se ljudje
lahko sami učili brati. (“Franc
Mihael Paglovec”, Thomasa
Kempensaria Bukve, Labaci
1745)

sploh pismeni, so izhajali iz revnejših slojev. Ker je
bila njihova pot do izobrazbe težka, so si nekateri med njimi prizadevali, da bi jo drugim olajšali.
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Medtem ko je nekaterim uspelo voditi prave pripravljalne šole, so drugi sami poučevali nadarjene
dečke do znanja, s katerim so ti lahko nadaljevali
pouk na jezuitski gimnaziji. Za plačilo so se zlasti
po mestih vedno našli tudi razni napol priučeni, t.
i. zakotni učitelji, ki so bili pripravljeni prav tako
priučiti otroke premožnejših staršev za gimnazije
ali vsaj za osnovno šolsko znanje, ki so ga potrebovali za katerega od zahtevnejših poklicev. Ker
so zakotni učitelji jemali zaslužek javno priznanim
učiteljem, so se slednji čez prve pritoževali. Kljub
prepovedi so se zakotne šole množile, javne pa so
tako in tako predvsem životarile. Zakotnih šol je
bilo tako kot zakotnega pisaštva vedno veliko.
Baron Jurij Vega (1754-1802),
matematik, inženir, topničar in
profesor na Artilerijski visoki
šoli na Dunaju. Najbolj znan je
po logaritmih. Bil je sin revnih
staršev. Kot nadarjen otrok
je uspel priti k ljubljanskim
jezuitom, pri katerih je,
podobno kot mnogi drugi, dobil
temeljito znanje za svoje
nadaljnje strokovno delovanje.
(Narodna in univerzitetna
knjižnica, Ljubljana; obj.: J.
Mal, Zgodovina slovenskega
naroda, Celje 1928, str. 17)

Navkljub zakotnim šolam je bila pismenost prebivalstva na slovenskih tleh nizka. Čeprav je bilo
vzrokov za tako stanje več, je bila posebnost slovenskega prostora v tem, da je imela slovenščina,
kot materni jezik številnih slovenskih otrok, tudi
v maloštevilnih elementarnih šolah zanemarljivo
vlogo. In čeprav so bile razmere na področju elementarnega šolstva še tako slabe in je bilo tedanje
šolstvo še tako pomanjkljivo in neurejeno, so prav
iz najnižjih slojev prebivalstva v takem šolskem
okolju izšli in se kvalitetno izobrazili tudi znanstveniki takšnega formata, kot je bil na primer
Jurij Vega in še več njemu podobnih. Pomembno
je bilo, da elementarna šola ni spregledala velikih
talentov med otroki, ki so preko jezuitov lahko dosegli največje znanstvene uspehe.
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Razsvetljeni absolutizem
in uvedba splošne
šolske obveznosti
Ko se je sredi 18. stoletja pod vplivom novih političnih razmer in novih miselnih tokov v habsburških
deželah začel uveljavljati razsvetljeni absolutizem,
je ves državni ustroj in vsa družbena področja zajel
reformni duh. Reforme, ki so se začele v državni upravi in so se nadaljevale pri vojski in davkih,
tudi šolstva niso zaobšle. Razsvetljena centralna
državna oblast, ki jo je poosebljal vladar, je z reformami, posredno po svojih uradih, posegla na
vsa družbena področja na vseh stopnjah uprave.
Fevdalno državo je modernizirala in centralizirala.
Vsa politična moč se je združila v vladarjevih centralnih uradih, v katerih so potrebovali izobražene
državne uradnike.
Nove

izobraževalne

potrebe

absolutistične

države so se pokazale najprej pri uradništvu, pozneje pa se je za državo izkazalo, da potrebuje
bolj izobražene državljane tudi na vseh drugih
področjih. Za državne koristi je bilo treba zvišati

Prosvetljena absolutista
cesarica Marija Terezija in njen
sin cesar Jožef II. sta poleg
drugih reform vpeljala tudi
državni šolski sistem in objavila
splošno šolsko obveznost za
vse otroke v starosti od 6 do
12 let. (Hermine Proschko,
Habsburgs Herrscherfrauen,
Wien 1910, str. 89)

izobrazbeno raven najnižjih slojev prebivalstva ter
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raznoliko državo čim bolj poenotiti. Nove izobraževalne potrebe, razsvetljenski pogled na svet, ki
je ljudi usmerjal v tostranstvo, in filantropski odnos do otrok so razsvetljeni absolutistični oblasti
narekovali, da poseže in na novo uredi predvsem
zanemarjeno področje elementarnega šolstva.
Absolutistična oblast je bila prepričana, da bodo
pismeni in nasploh bolj izobraženi in vzgojeni podložniki srečnejši in za državo bolj koristni.
Prvi poseg absolutistične oblasti, s katerim so
bile tudi na slovenskem etničnem ozemlju na elementarni ravni ustanovljene t. i. predilske šole,
je bil leta 1765 namenjen za izučitev delavcev za
nastajajočo tekstilno industrijo in se ni najbolj posrečil, saj so te šole kmalu prenehale delovati. Ker
Vizitacija na podeželski šoli iz
leta 1787. Državni šolski sistem
je vpeljal tudi izdelan sistem
šolskega nadzorstva. Cesar
Jožef II. je težišče šolskega
nadzorstva postavil na okrožne
šolske komisarje, ki so bili
državni uradniki. (Slovenski
šolski muzej, razstavna zbirka,
barvana risba po predlogi na
kartonu)

se je absolutistična oblast zavedala izrednega pomena, ki ga je imelo šolstvo za prihodnost države,
od načrtovane reforme na osnovnošolskem področju ni odstopila. Ko je cesarica Marija Terezija
leta 1770 razglasila elementarno šolstvo za »politicum« oz. za državno zadevo in njene politike, je
poudarila odločenost, da bo absolutistična država
zagotovo našla ugodno rešitev in izvedla reformo
elementarnega kot tudi vsega drugega šolstva.
Med predlogi reform osnovnega šolstva, ki so
jih na Dunaju v naslednjih letih obravnavali, je bil
tudi predlog Blaža Kumerdeja o ureditvi osnovnih
šol na Kranjskem. Kumerdej je leta 1772 cesarskemu dvoru predlagal, da bi na Kranjskem, kjer je
bilo prebivalstvo v veliki večini slovensko in so bile
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zato tudi jezikovne razmere drugačne kot v drugih
habsburških deželah, v elementarnih šolah poučevali v slovenskem jeziku. Za slovenski učni jezik
se je zavzemal v prepričanju, da se otroci v materinščini hitreje naučijo brati in pisati in da tudi
pozneje lažje razumejo državne odloke, bolje gospodarijo in so boljši vojaki. Za pouk v slovenskem
jeziku je zato predlagal tudi uporabo slovenskih
učbenikov, ki pa jih do takrat še ni bilo. Za učitelje so bili po njegovem mnenju še najbolj primerni
cerkovniki, ki bi jih morali za pouk posebej usposobiti, župniki pa cerkovnikov brez ustreznih dokazil
o pedagoški izobrazbi na župnijska službena mesta ne bi smeli sprejemati. Čeprav Kumerdejev
predlog ni bil sprejet, je bil izviren in zanimiv ter
je Kumerdej zato z njim tudi vzbudil precej pozornosti in odzivov tako na Dunaju kakor tudi na
Kranjskem. V določenih pogledih so ga celo upoštevali, predvsem pa si je Kumerdej na Dunaju za
vprašanja osnovnega šolstva na Kranjskem pridobil
sloves posebnega izvedenca. V poznejših letih je
na področju osnovnega šolstva na Kranjskem prevzel odgovorne naloge in je pomembno vplival na
njegov razvoj.
Na Dunaju so izdelavo in izpeljavo načrta za

»Allgemeine Schulordnung
für die deutschen Normal-,
Haupt- und Trivialschulen in
sämmtlichen k. k. Erbländer«
opata Ignaca Felbigerja
iz leta 1774. Prvi državni
osnovnošolski zakon na
slovenskih tleh. (Slovenski
šolski muzej, knjižnica, inv. št.
874, naslovnica).

vzpostavitev osnovnošolskega sistema nazadnje
zaupali opatu iz Sagana, Ignacu Felbigerju, ki je
slovel kot velik reformator katoliških šol v Šleziji.
Felbiger je v deželi, ki jo je habsburški oblasti v
nasledstveni vojni odvzela Prusija, ugotovil, da ka-
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toliške šole po kvaliteti pouka močno zaostajajo za
protestantskimi. Po študiju protestantske pedagogike in po preučitvi učne metode v protestantskih
šolah so katoliške elementarne šole z njegovo prenovo dosegle boljše uspehe in postale boljše od
protestantskih. Pod cesarico Marijo Terezijo je dobil priložnost, da je izkušnje iz Šlezije prenesel in
prilagodil za habsburške dedne dežele.
Po njegovem predlogu je konec leta 1774 izšla
Splošna šolska naredba, ki je prvi in temeljni osnovnošolski zakon za vse habsburške dedne dežele, s
tem pa razen območij pod beneško in ogrsko oblastjo tudi za celotno slovensko etnično ozemlje. Ta
zakon je prvi celovito urejal problematiko osnovnega šolstva. Leta 1777 so ga skupaj z izvlečkom
Metodne knjige, v kateri so bila navodila za delo
učiteljev, prevedli v slovenski jezik. Čeprav jezi»Sern ali vonusetek teh
metodneh buqvi« - Jedro
Metodne knjige (Kern
des Methodenbuches) je
skrajšana in prirejena izdaja
Felbigerjeve Metodne knjige za
podeželske učitelje. Nemškoslovenska izdaja priročnika za
osnovnošolske učitelje, ki je
leta 1777 izšel na Dunaju,
je prvi znani prevod strokovne
pedagoške literature
v slovenski jezik.
(Slovenski šolski muzej,
knjižnica, inv. št. 17946)

kovno ne najboljša, sta to prva slovenska prevoda
s področja zakonodaje in strokovne literature. Poleg strukture in organizacije šolskega sistema je
zakon zajel vsa temeljna načela, na katerih je bil
zgrajen. Zakon je uvedel splošno šolsko obveznost
za vse otroke, ne glede na spol ali socialni izvor, v
starosti od 6. do 12. leta, zlasti za vajence po 12.
letu starosti pa je priporočil tudi ponavljalni pouk
ob nedeljah popoldan. In čeprav je bil pouk načeloma obvezen za vse otroke, je zakon dopuščal
veliko izjem in tudi ni predvideval nobenih kazni,
če otroci niso prihajali k pouku. Šolska obveznost
je bila zato bolj zaželena kot zaukazana. Če je
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pouk potekal pod vodstvom usposobljenih učiteljev, je obstajala tudi možnost domačega pouka,
kar je bilo namenjeno otrokom iz višjih in bogatejših slojev prebivalstva.
Ker vsebina pouka na osnovnošolski stopnji
izobraževanja ni bila za vse enotna, je zakon predvideval ustanovitev treh vrst osnovnih šol. Najbolj
preproste so bile enorazredne podeželske trivialke,
v večjih mestih so bile bolj zahtevne večrazredne
glavne šole, v glavnih deželnih mestih pa deželne vzorčne šole ali normalke, ki so predstavljale
normo, po kateri so se ravnale vse druge osnovne šole v deželi. Prehod na izobraževanje na drugi
stopnji je bil mogoč samo z glavnih šol in normalk,
trivialke pa so bile namenjene samo za pismenost prebivalstva. Na normalkah, nekaj časa tudi
na glavnih šolah v okrožnih središčih, so potekali
tudi pedagoški tečaji za učitelje, pri katerih se je
osnovnošolska reforma začela. Ker brez strokovno
usposobljenih in prizadevnih učiteljev sprememb
ni bilo mogoče pričakovati, se je centralna državna
oblast po dunajski normalki najprej zavzela prav
za ustanovitev in delovanje normalk v deželnih
središčih, ki so bile za delovanje celotnega sistema
tudi najbolj pomembne.
Medtem ko je absolutistična država organizacijo

Idrija je z odkritjem in
izkoriščanjem rudnika živega
srebra postala pomembno
gospodarsko središče, obenem
pa je imela tudi bogato šolsko
tradicijo. Po uvedbi splošne
šolske obveznosti je bila glavna
šola v Idriji po kakovosti pouka
in po številu učencev takoj za
deželno vzorčno glavno šolo v
Ljubljani. (Baltasar Hacquet,
Oryctographia Carniolica, drugi
del, Leipzig 1781, str. 1)

in vodstvo nastajajočega osnovnošolskega sistema
vseskozi trdno držala v svojih rokah, pa za potrebe
osnovnega šolstva ni bila pripravljena in ne sposobna nameniti zadostnih denarnih sredstev ter je
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zato celotno breme vzdrževanja učiteljev in delovanja šol preložila na ramena krajevnih oblasti.
Veliko pomanjkanje denarja, ki ga tudi z zakonom
niso mogli zadovoljivo rešiti, je bilo že od samega
začetka največja ovira za razvoj šolskega sistema
in razširitev šolske mreže. Iz premoženja razpuščenega duhovnega reda jezuitov, pozneje pa iz
premoženja ukinjenih samostanov in bratovščin, so
sicer nastajali deželni šolski skladi, ki pa še zdaleč
niso mogli pokriti vseh izobraževalnih potreb v posamezni deželi. Denarna sredstva iz šolskih skladov
so v prvi vrsti namenjali za delovanje normalk, za
druge potrebe osnovnošolskega sistema pa je denarja na vseh krajih primanjkovalo. Novih bremen,
ki jih je vrhovna državna oblast pri ustanavljanju
novih šol prelagala na krajevne organe, se je otepala tako posvetna kot tudi cerkvena gosposka in
»Bukuvze sa Rajtengo« je
prva slovenska računica za
pouk v osnovni šoli. Izšla je v
Ljubljani leta 1781. (Narodna
in univerzitetna knjižnica,
Ljubljana)

prav tako tudi starši, ki v šolah še dolgo niso videli
pozitivnih sadov, ampak pogosto predvsem nove
obveznosti in nove dajatve.
Šolsko nadzorstvo, ki je zagotavljalo delovanje
sistema, je bilo stopenjsko in je bilo vezano na
državno upravno razdelitev. Ker je taka struktura
nadzora ustrezala naravi stvari, se je ohranila skozi številne reforme še pozneje. Zakon je za nadzor
izvajanja šolske zakonodaje, ki so jo snovali in
usmerjali v najvišjih dvornih uradih, za posamezno šolo določil pristojnosti krajevnega šolskega
nadzornika, ki je bil po navadi domači župnik, za
okrožje okrožnega šolskega nadzornika in na rav-
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ni dežele deželno šolsko komisijo pri osrednjem
državnem organu v posamezni deželi. Nadzorni
organi so postali vzvod za spreminjanje šolskih
razmer. Učnega jezika v osnovnih šolah zakon ni
posebej predpisoval, razumeti pa je bilo mogoče,
da predvideva nemščino, saj je bil eden od ciljev
šolske reforme prav jezikovno poenotenje nacionalno in jezikovno raznolike države. Za šole na
slovenskem etničnem ozemlju je tako načeloma
obveljalo, da je učni jezik nemščina, pa čeprav je
bilo obenem tudi razumljivo, da bo treba učencem
slovenskih staršev, ki so govorili slovensko in niso
znali nemško, vsaj v začetku pomagati v razumljivi
materinščini.
S prvim šolskim zakonom je centralna državna
oblast prvič vzpostavila šolski sistem, ki je bil enoten za vso državo. Ker denarne in druge razmere
niso omogočale, da bi ves sistem stekel takoj in
v celoti, ga je z drugimi odloki in z drugačno šolsko politiko v naslednjem obdobju dopolnjevala
tako, da je šolski pouk postopoma zajel vedno večji delež za šolo sposobnih otrok. S tem se je tudi
uvedena splošna šolska obveznost začela dejansko
uresničevati več desetletij pozneje.
Učinki zakona so se začeli kazati po več letih.

»Vadenje sa brati« je
dvojezični nemško-slovenski
učbenik, ki ga je po uvedbi
splošne šolske obveznosti spisal
Blaž Kumerdej (1738-1805) za
pouk v prvih državnih šolah na
Slovenskem. Izšel je v Ljubljani
l. 1778. (Narodni muzej
Slovenije, knjižnica)

Zaradi jezikovnih ovir so bili začetki na slovenskem
etničnem ozemlju še težji kot v nemških delih monarhije. Na ljubljanski normalki, ki so jo ustanovili
leta 1775, s poukom po učnem načrtu v prvem letu
delovanja niso mogli niti začeti, ker večina otrok ni

45

razumela nemščine. Šolski nadzorniki, ki so usmerjali uresničevanje šolskega zakona, so najprej
načrtovali izgradnjo šolske mreže predvsem tam,
kjer so šole v preteklosti že delovale, kjer je bilo
za šolo zanimanje med prebivalstvom, in predvsem
tam, kjer so bili dohodki cerkovnikov, na katere
se je zlasti na podeželju vezala učiteljska služba,
dovolj visoki. Na Kranjskem je nadzorna šolska
oblast prve glavne, pa tudi druge šole ustanavljala
tudi s pomočjo redovnih ustanov. V Kamniku in Novem mestu so frančiškani zagotovili šolski prostor
in učitelje, v rudarski Idriji pa se je ob podpori
rudniške uprave za ustanovitev šole zavzelo lokalno prebivalstvo. Delovanje elementarnih šol, ki so
bile pred uvedbo zakona na robu obstoja, je šolska
reforma poživila, predvsem pa je bilo pomembno,
da so bile prepovedane vse zakotne šole. Vse šole
Reforme terezijanskojožefinskega šolstva so se
začele pri učiteljih. Odvisne
so bile tako od pedagoške
usposobljenosti učiteljev kot
tudi od finančne sposobnosti
države ter lokalnih skupnosti
pri plačevanju njihovega
pedagoškega dela. Učiteljsko
spričevalo Jakoba Zupana z
dvomesečnega učiteljskega
tečaja. Glavna šola v Kamniku,
4. november 1787. (Arhiv
Republike Slovenije, Gubernij
v Ljubljani, registratura II., f.
76, šk. 77)
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na osnovnošolski ravni so dobile državni nadzor,
učitelji pa so se morali za svoje delo po učnem
načrtu usposobiti in pridobiti državno dovoljenje.
Največ pozitivnih sprememb na šolskem področju
so državni šolski nadzorni organi dosegli predvsem
s pomočjo in s sodelovanjem Cerkve in še posebej
s posameznimi duhovniki.
Zaradi počasnosti spreminjanja osnovnošolskih razmer in slabih rezultatov, ki jih je dala
terezijanska šolska zakonodaja s priporočili in
prepričevanjem, je cesar Jožef II. (1780–1790)
osnovnošolske reforme začel izvajati s prisilo. Za
izostajanje otrok od pouka in za neizpolnjevanje

šolskih predpisov je vpeljal ostre kazni, s tem pa
si je nakopal tudi močno nasprotovanje. Na slovenskem etničnem ozemlju je bil odpor še večji, ker
je prebivalstvo nasprotovalo šoli, ki je bila nemška in v kateri se zato slovenski otroci niso mogli
veliko naučiti. Spremembam v upravni razdelitvi
centralizirane države in v preureditvi cerkvene organizacije, ki je z ukinitvijo mnogih samostanov in
z novimi župnijskimi in škofijskimi mejami stopila
v službo države, so pod Jožefom II. prilagodili tudi
šolsko nadzorstvo. Po ustanovitvi notranjeavstrijskega gubernija, ki je zajemal Štajersko, Koroško
in Kranjsko, je bila najpomembnejša odločitev na
osnovnošolskem področju namestitev okrožnih šolskih komisarjev pri okrožnih uradih. To so bili prvi
izšolani pedagogi, ki niso bili duhovniki, imeli pa so
neposreden stik s posameznimi šolami in so korenito posegli v konkretne šolske zadeve. V jožefinskem
obdobju je bilo na slovenskem ozemlju ustanovljenih največ novih šol, med katerimi pa jih je po
koncu vladavine cesarja Jožefa II. zelo veliko tudi
hitro zamrlo. Učiteljski dohodki, ki so bili vezani na
službo cerkovnika in organista pri župnijski cerkvi,
tudi s predpisano šolnino še zdaleč niso zadoščali
za preživetje. Učitelji so se zato posluževali drugih
postranskih dejavnosti, šolo pa zanemarjali. Edina
ugodnost za učitelje je bila v tem, da jim ni bilo
treba služiti dolgoletne vojaške službe.

Anton Tomaž Linhart (1756–
1795), eden najvidnejših
prosvetljencev na Slovenskem,
začetnik slovenske
dramatike in prvi slovenski
zgodovinopisec, ki je iz
deželnega prešel k narodnemu
konceptu slovenske zgodovine.
Kot okrožni šolski nadzornik
je skrbel za delovanje
elementarnih šol v gorenjskem
okrožju, kot tajnik deželnega
glavarstva na Kranjskem pa
je bil nadzornik srednjega in
višjega šolstva in je skrbel
za osrednje izobraževalne in
kulturne ustanove v Ljubljani.
(Jubilejna monografija ob
250-letnici rojstva, Radovljica
– Ljubljana 2005, naslovnica)

Absolutistična država je poleg osnovnošolskega
reformirala tudi srednje- in višješolsko področje.
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Odločilno vlogo za njen poseg na srednjo in višjo
stopnjo izobraževanja je imel leta 1773 razpust
jezuitskega reda, ki je ta področja izobraževanja
dolgo obdobje obvladoval in imel v izobraževalnih
zadevah nesporno vodilno vlogo. Država se je z
razpustom jezuitov sicer znebila nevšečnega konkurenta, vendar se je vsaj na začetku znašla tudi v
precejšnjih težavah. Ker za profesorje še dolgo ni
imela usposobljenih ljudi, je nekdanje jezuite po
sili razmer ponekod zadržala na profesorskih meV Licejskem poslopju v
Ljubljani, v katerem je bil
pred jožefinskimi reformami
frančiškanski samostan, so
bile po razpustu jezuitov
do potresa v Ljubljani 1895
vse najpomembnejše šolske
ustanove na Kranjskem.
(Slovenski šolski muzej,
dokumentacija; obj.:
Zgodovina slovenske univerze
v Ljubljani do leta 1929,
Ljubljana 1929, str. 17)

stih, prizadevala pa si je, da bi na njihova mesta
prišlo več drugih redovnikov, posvetnih duhovnikov
in tudi laikov, med katerimi so začeli prvi na gimnazijah poučevati od konca 18. stoletja naprej.
Za nekdanje jezuitske »nižje študije« se je
poslej uveljavilo ime gimnazija, za nekdanje jezuitske »višje študije« pa licej. Ker država vseh
jezuitskih gimnazij ni bila sposobna naenkrat podržaviti, sta na slovenskem etničnem ozemlju v
njene roke prišli samo najpomembnejši gimnaziji v
Ljubljani in Celovcu. Drugi cerkveni redovi, ki so se
ukvarjali z izobraževanjem in so v 18. stoletju prav
tako ustanovili latinske šole, so svoje šole ohranili:
frančiškani v Novem mestu in Trstu ter piaristi v
Kopru, ki so začasno prevzeli tudi nekdanji jezuitski gimnaziji v Gorici in Mariboru.
Z reformo piarista Gratiana Marxa so šestrazredno gimnazijo po letu 1775 preoblikovali v
petrazredno. Za sprejem je bilo treba obvladati latinščino, nemščina se je vse bolj uveljavljala
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kot drugi učni jezik, medtem ko se je slovenščina
pojavila samo na mariborski gimnaziji kot neobvezen učni predmet. V učni načrt so uvedli nove
učne predmete iz naravoslovja ter zgodovino in zemljepis. Za sprejem so uvedli sprejemni, ob sklepu
izobraževanja pa tudi zaključni izpit. Razen najbolj nadarjenih so morali dijaki po odloku Jožefa
II. leta 1784 plačevati tudi šolnino. Z reformnimi
ukrepi je absolutistična oblast zlasti omejila število dijakov na gimnazijah in obenem tudi otežila
gimnazijsko šolanje predvsem dijakom iz nižjih
slojev prebivalstva.
Nekdanje jezuitske »višje študije« v Ljubljani
in v Celovcu je država prevzela v svoje roke skupaj
z gimnazijo. V Gorici, kjer so jezuiti prav tako imeli »višje študije«, pa jih je ukinila, medtem ko so
gimnazijo prevzeli piaristi. Na liceju je bil po končani gimnaziji dvoletni študij filozofije, na podlagi

Ljubljana je bila prestolnica
habsburške dedne dežele
Kranjske. V njej so delovale
tudi vse glavne deželne
šolske ustanove. Razmere
v Ljubljani so imele za
zgodovino Slovencev in za
razvoj slovenskega šolstva
največji pomen. (Veduta
Ljubljane na zemljevidu
Janeza Dizma Florjančiča
de Grienfelda (1691-1758),
ducatus Carnioliae Tabula
Chorographica, 1744)

katerega je bilo v Ljubljani mogoče nadaljevati
študij teologije, za druge študijske smeri, ki so bile
sestavni del univerz, pa so morali študentje s slovenskega etničnega ozemlja v večja univerzitetna
središča, najbolj pogosto zagotovo v prestolnico
monarhije na Dunaj.
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Slovenski učni jezik
v osnovni šoli
v Ilirskih provincah
Terezijansko-jožefinske reforme so po smrti cesarja
Jožefa II. (1790) izgubile svojo nekdanjo ostrino in
razmere so se umirile tudi na šolskem področju. Z
odpravo prisilnih ukrepov pa so zamrle tudi mnoge
podeželske šole. V dvornih uradih so ugotavljali,
da državni organi na osnovnošolskem področju niso
bili najbolj uspešni, in so zato iskali nove rešitve.
Medtem ko so pripravljali nov temeljni šolski zaZemljevid Ilirskih provinc
(1809-1813). Napoleon je
Avstriji z ustanovitvijo Ilirskih
provinc zaprl pot do morja,
večinsko prebivalstvo nove
državne tvorbe so bili Slovani,
njeno glavno mesto pa je
postala Ljubljana. (Narodna
in univerzitetna knjižnica
Ljubljana, kartografski
oddelek)

kon, s katerim je država šolsko nadzorstvo na nižji
in srednji stopnji prenesla na Cerkev in na njene
organe ter je celo šolsko mrežo prilagodila cerkveni upravno-teritorialni ureditvi, so na mejah
habsburške monarhije že korakale francoske čete.
Vplivi francoske revolucije so se od devetdesetih
let 18. stoletja nezadržno širili tudi čez habsburško
monarhijo in so močno vznemirjali njeno absolutistično oblast. Ko je Napoleon ukinjal Sveto rimsko
cesarstvo nemške narodnosti in so Habsburžani cesarsko krono ohranili le še na ozemlju avstrijskih
dednih dežel (1804), so na Dunaju za ta ozemlja
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pripravili nov osnovnošolski zakon. Cerkev je s Politično šolsko ustavo, ki se vsebinsko ni oddaljila od
starejše terezijansko-jožefinske zakonodaje, sprejela novo vlogo v osnovnem šolstvu po eni strani
pod vplivom jožefinske cerkvene miselnosti, ki ji je
nalagala dolžnost v služenju državi, po drugi pa se
ji je ponudila priložnost, da vzgojo mladine utrdi
tudi skozi šolski sistem, v katerem je bila deloma
že vseskozi soudeležena. Po novem zakonu, ki je v
središče državnega osnovnošolskega pouka postavil
verouk in v ciljih šole poudaril predvsem pomen
vzgoje, se je osnovna šola z manjšimi vsebinskimi
spremembami razvijala vse do novega okvirnega
šolskega zakona leta 1869.
Obdobje francoske zasedbe zahodnega dela slovenskega etničnega ozemlja z ustanovitvijo Ilirskih
provinc (1809–1813) je bilo sicer zelo kratkotrajno,
toda glede na vpliv in posledice na razvoj slovenskega šolstva zelo pomembno. Francozi so v tem
kratkem obdobju omogočili, da je slovenski jezik
v osnovnih in srednjih šolah na slovenskem ozemlju Ilirskih provinc, na Kranjskem, Primorskem in
beljaškem okrožju na Koroškem, postal zakonsko
priznan učni jezik. Poleg tega je v Ljubljani, ki je
postala upravno središče Ilirskih provinc, začela

Prihod Francozov in ustanovitev
Ilirskih provinc so pozdravili
predvsem prosvetljenci, ki
so jim bile blizu tudi ideje
francoske revolucije. Valentin
Vodnik je Napoleonu napisal
slavilno pesem Ilirija oživljena.
Objavil jo je tudi v učbeniku
Pismenost ali gramatika za
prve šole, Ljubljana 1811,
neoštevilčeno. (Slovenski šolski
muzej, knjižnica)

delovati visoka šola francoskega tipa, ki je dobila
tudi pravico podeljevanja akademskih naslovov.
Francozi so z vzpostavitvijo francoske uprave
v Ilirskih provincah uvedli tudi nov šolski sistem,
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ki je na podlagi posebnega zakona stopil v veljavo
v začetku šolskega leta 1810/11. Osnovna šola je
postala enotna štirirazredna šola, ki je omogočala neposredni prehod v srednje šole. Nižja oblika
srednje šole je bila gimnazija, ki je po francoski
zakonodaji ustrezala nižjim razredom nekdanje
avstrijske gimnazije, višja oblika pa licej, ki je
bil kombinacija nekdanjih višjih letnikov avstrijskih gimnazij in filozofskih ter teoloških študijev.
Na področju višjega in visokega šolstva so bile v
Ljubljani ustanovljene centralne šole s skupnim
Šolsko spričevalo gimnazije
v Ljubljani v francoščini iz
leta 1811. (Slovenski šolski
muzej, razstavna zbirka)

prvim letnikom filozofskega študija in nadaljnjimi
visokošolskimi študijskimi smermi za zdravnike, kirurge, inženirje, arhitekte, pravnike in teologe. V
vsebino in notranjo organizacijo pouka Francozi,
razen z uvedbo francoščine kot obveznega učnega
predmeta, niso posegali.
Zaradi pomanjkanja denarja so šolstvo v Ilirskih
provincah že po prvem letu reformirali in ga še
bolj približali francoskemu. Gimnazije so v manjših središčih ukinili, v večjih pa so jih nadomestili
s kolegiji. Poleg kolegijev sta na srednješolskem
področju delovali še obrtna šola v Ljubljani in
strokovna šola v Idriji za potrebe tamkajšnjega rudnika. Petrazredni licej je ostal samo v Ljubljani,
kjer so centralne šole preoblikovali v akademijo,
njen enoletni filozofski študij pa osamosvojili.
Za vzdrževanje srednjih šol je francoski upravi
povsod primanjkovalo denarja. Nič boljše ni bilo
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niti na področju osnovnega šolstva, kjer so bile
za vzdrževanje šol in učiteljev zadolžene občine.
Za občine, ki so jih Francozi ustanovili po zgledu
upravne ureditve v Franciji, so bile osnovne šole
samo dodatno finančno breme. Ker ob hudih davčnih obremenitvah niso imele dovolj premoženja
niti zadostnih denarnih virov, so propadale. Njihov
položaj se je v primerjavi z nekdanjim stanjem še
poslabšal. Izgubile so tudi tiste skromne vire, ki so
jim pripadali po avstrijskem sistemu. Poleg tega
je do elementarnih »nemških šol« med slovenskim
prebivalstvom vladalo precejšnje nasprotovanje
zaradi obveznega plačevanja šolnine in njihovega
nemškega značaja. Njihovo število se je zato pod
Francozi zmanjšalo, medtem ko so mnogi učitelji
opustili svoj poklic ali pa so učili samo zasebno.
Kakor se je šolstvo pod Francozi po eni strani
znašlo v nezavidljivem gmotnem položaju in je zato
zlasti v manjših krajih propadalo, pa se je s priznanjem slovenščine za učni jezik v osnovnih šolah
in gimnazijah med ozaveščenim slovenskim prebivalstvom povečalo prizadevanje za razvoj šolstva
iz jezikovnih in narodnostnih vzgibov. Za dejansko
uveljavitev slovenščine kot učnega jezika v osnovnih šolah in gimnazijah, ki so obstale, je bil najbolj
zaslužen Valentin Vodnik; duhovnik, razsvetljenec,

Za drugačen odnos do
slovenskega jezika v
elementarni šoli je bilo
potrebno napisati tudi
učbenike v slovenskem
jeziku. Pri tem delu se je
najbolj izkazal Vodnik.
Valentin Vodnik, Pismenost
ali gramatika za prve šole,
Ljubljana 1811, naslovnica.
(Slovenski šolski muzej,
knjižnica)

narodni buditelj in slovenski pesnik. Pod Francozi
je postal ravnatelj ljubljanske osnovne in obrtne
šole ter gimnazije. Za te šole je napisal skoraj vse
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potrebne slovenske učbenike. Prav tako je sestavil
in izdal prvo osnovnošolsko slovnico, s katero je nastopil proti staremu predsodku, da se materinščine
ni treba učiti, ker jo otroci že znajo. Slovenščine
ni uveljavil samo kot učni jezik, ampak tudi kot
učni predmet. Vodnik pa v slovenskem jeziku ni
samo pisal, ampak je tudi poučeval in pri mnogih
šolskih predmetih so njegova predavanja sploh
prva predavanja v slovenskem jeziku. Z dejanskim
uveljavljanjem slovenskega jezika v šoli se je na
slovenskem etničnem ozemlju začela uresničevati že večkrat izražena zahteva o nenadomestljivi
vlogi materinščine pri vzgoji in izobraževanju mladine. Mesto materinščine v osnovni šoli je postalo
Valentin Vodnik (1758-1819),
slovenski pesnik in pisatelj,
duhovnik in prosvetljenec ter
kot gimnazijski ravnatelj in
nadzornik ljudskih šol avtor več
slovenskih učbenikov. Prihod
Francozov je z navdušenjem
pozdravil. (Oljna slika na
platnu – Slovenski šolski muzej,
Ljubljana)

temelj za nastajanje narodne zavesti.
Predavanja na ljubljanskih centralnih šolah
(akademiji) so potekala deloma v latinščini, francoščini in nemščini, pot slovenščine na visoke šole
in univerze pa je bila še dolga. Večina profesorjev
je učila že na avstrijskem liceju. Dolžina študija
je bila na večini študijskih smeri predvidoma štiri
leta, na medicini pa pet let. Ker so bile centralne šole po francoskem vojaškem porazu skupaj z
Ilirskimi provincami ukinjene, študentje na nobeni
smeri, razen teologov, v Ljubljani niso mogli končati študija. Večina študentov je bila s Kranjskega,
od drugih pa so prevladovali študentje z Goriškega,
ki sta bili tudi sicer deželi z največjim odstotkom
slovenskega prebivalstva. Ustanovitev centralnih
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šol v Ljubljani je tudi zaradi tega vsaj deloma povezana s prizadevanjem Francozov, da bi preprečili
odhajanje študentov iz Ilirskih provinc na avstrijske univerze.

Jožef Walland (1763-1834),
litografija iz l. 1835. Pred
prihodom Francozov je
bil škofijski nadzornik
elementarnih šol v Ljubljani, v
obdobju Ilirskih provinc rektor
Centralnih šol (1810-1813), po
odhodu Francozov pa nadškof
v Gorici (1819-1834), kjer je
podpiral razvoj slovenskega
šolstva. (Slovenski šolski
muzej, dokumentacija; slika
obj.: Zgodovina slovenske
univerze v Ljubljani do leta
1929, Ljubljana 1929)
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Od nedeljskih šol
do liceja

Po odhodu Francozov je ozemlje nekdanjih Ilirskih
provinc v celoti pripadlo Avstriji. Poleg ozemelj, ki
so ji bila odvzeta s schönbrunskim mirom (1809),
si je na dunajskem kongresu (1815) pripojila tudi
nekdanja ozemlja Beneške republike. Na ta način je pod neposredno habsburško oblast, razen
na Ogrskem, prišlo vse slovensko prebivalstvo. Za
osrednje predele slovenskega ozemlja, na Kranjskem in na Goriškem, je bila vrnitev avstrijske
uprave obnova starega stanja, ki pa vendar zaradi
francoskih sprememb ni ostalo neprizadeto.
Posledice francoske zasedbe Ilirskih provinc so
bile predvsem posredne, četudi se je v novi upravni ureditvi z ustanovitvijo Ilirskega kraljestva in
Ilirskega gubernija s središčem v Ljubljani za ta
Abecedika ali abecedna tabla
je bila glavno in nepogrešljivo
učilo v vsaki začetni šoli.
Slovenska abecedna tabla,
Ljubljana 1798. (Slovenski
šolski muzej, razstavna zbirka)
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ozemlja do leta 1848 ohranilo celo ilirsko ime.
Kakor v novih okoliščinah ni bilo mogoče več obnoviti razmajanih fevdalnih odnosov, tako so si tudi
racionalna spoznanja, ki jih je prinašala odprava
fevdalnih omejitev, navkljub oviram vse bolj uti-

rala pot k polni uveljavitvi. Brez posledic ni ostalo
niti šolstvo. Materinščina je kot učni jezik v osnovni šoli dobila večjo podporo Cerkve, ki je prevzela
šolsko nadzorstvo in s tem tudi možnost za hitrejše
spreminjanje šolskih razmer.
Avstrijski šolski sistem, v okviru katerega se je
s počasnim uveljavljanjem slovenskega učnega jezika začelo razvijati tudi slovensko šolstvo, se v
vsebinskem pogledu do leta 1848 ni veliko spremenil. Z vrha državne politike so razvoj šolstva na vseh
stopnjah usmerjali v duhu boja proti vplivom francoske revolucije in proti posledicam napoleonskih
vojn. Dvorni absolutistični režim ni bil pripravljen
popuščati zahtevam svobodomiselnega meščanstva
po svobodi združevanja, svobodi tiska in drugim
svoboščinam. Za ohranitev starega sistema je nastopal s policijsko represijo in cenzuro. Avstrija je
bila trden člen Svete alianse v boju proti revolucionarnim prevratom in proti vsakršnim poskusom
spreminjanja stare ureditve.
Za položaj šolstva je bilo najbolj pomembno
sodelovanje Cerkve z državo, ki je prinašalo dobre sadove predvsem na področju elementarnega
šolstva. V prizadevanju za razširitev šolske mreže in povečevanje pismenosti je bilo treba med

Slovenec Jožef Špendov
(1757-1840) je bil Felbigerjev
naslednik v Študijski
komisiji za osnovno šolo
na Dunaju. Odločilno je
sodeloval pri pripravi drugega
avstrijskega osnovnošolskega
zakona »Politična šolska
ustava«. (Gustav Stakosch
- Grassmann, Geschichte
des österreichischen
Unterrichtswesens, Wien 1905,
str. 159)

prebivalstvom premagovati številne predsodke.
K ljudem je bilo treba pristopati z občutkom in
z veliko mero potrpežljivosti. Cerkev je to zmogla postopoma in brez prisile precej bolje, kot je
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bilo to v terezijansko-jožefinskem obdobju značilno za državne uradnike. Ker je imela tako vzvode
šolskega nadzora kot tudi vpliv na ljudi, je odpor
do šole med najširšimi sloji prebivalstva lažje
premagovala.
Na podlagi Politične šolske ustave je bil za izvajanje šolskih zakonov na območju svoje župnije
zadolžen krajevni šolski nadzornik (župnik), na območju dekanije okrajni šolski nadzornik (dekan) in
na območju škofije škofijski šolski nadzornik (kanonik škofijskega konzistorija), ki je o šolskih zadevah
poročal najvišjemu državnemu uradu v deželi. Z
deželne ravni so poročila pošiljali študijski dvorni
komisiji na Dunaj, ki je vodila ves šolski sistem v
monarhiji.
Šole na osnovnošolski ravni izobraževanja so
bile, kakor ob uvedbi splošne šolske obveznosti, tri
Politična šolska ustava
(Politische Verfassung der
deutschen Schulen in den
kaiserl. königl. deutschen
Erbstaaten) je bila prvič
natisnjena na Dunaju leta
1806. V veljavi je ostala do
leta 1869. Izšla je v desetih
dopolnjenih izdajah.
V njej so tudi glavna določila
o nedeljski/ponavljalni šoli.
(Slovenski šolski muzej,
knjižnica)

vrste: trivialke, glavne šole in normalke. Za razliko od latinskih gimnazij se jih je še vedno držalo
ime »nemške šole.« Trivialne šole na podeželju so
pogosto imenovali tudi župnijske šole ali šole na
kmetih. Glede na vrsto osnovne šole so se razlikovali tudi vsebina in cilji pouka. Medtem ko je bil
izobraževalni cilj na trivialkah osredotočen predvsem na pismenost in na posredovanje koristnih
napotkov za življenje, je bil namen glavnih šol v
tem, da učencem posredujejo bolj obsežno stvarno
in predvsem boljše jezikovno (nemško in latinsko)
znanje, ki je omogočalo tudi prehod na gimnazi-
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je. Na trivialkah so zato poleg verouka poučevali
predvsem branje in pisanje z manjšim deležem računanja, na glavnih šolah in normalkah, kjer so bili
isti učni predmeti kot na glavnih šolah, vendar le
z bolj obsežno učno snovjo, pa tudi druge stvarne
predmete, osnove latinščine in predvsem poglobljeno znanje nemščine. Različni vsebini in ciljem
osnovnih šol so bili po vrstah šol prilagojeni tudi
predpisani učbeniki, ki so jih v glavnem tiskali na
Dunaju. Pedagoške tečaje za učitelje na normalkah, ki so bile še vedno vzorčne deželne šole, so
dopolnjevali z novimi vsebinami in jih podaljšali. Z
razvojem šolstva se je vse bolj uveljavljal tudi pomen pedagoškega znanja in etične vloge učiteljev.
Trivialne šole so bile pred letom 1848 skoraj
dosledno enorazrednice, kajti tako na podeželju
kot tudi v trgih in manjših mestih si je bilo težko zamišljati, da bi župnije oz. šolske občine ob
podpori krajevnih dominijev in šolskega patrona,
ki je to vlogo moral prevzeti kot zavetnik župnijske cerkve, lahko plačevale več kot enega učitelja
in vzdrževale več kot eno učilnico. Šoloobvezne
otroke od 6. do 12. leta starosti so razdelili v dve
skupini in učitelj je starejše poučeval dopoldan,
mlajše pa popoldan. Istočasno je moral zaposliti

»Novi kluzh ali tabla sa branje
inu pisanje«. Slovenska
abecedna tabla Petra Budina v
Zgoniku pri Trstu iz leta 1808.
Abecedne table za začetni
pouk slovenskega jezika
so se od dežele do dežele
razlikovale, kar pa ni bilo nič
posebnega, saj slovenski jezik
v tistem obdobju ni imel niti
enotnega črkopisa. (Slovenski
šolski muzej, razstavna zbirka)

učence z različnim znanjem v isti učilnici, ki so
bile največkrat v župnijskih mežnarijah, malo jih
je bilo v novozgrajenih šolskih stavbah, več pa v
najetih šolskih prostorih. Učiteljska služba na trivi-
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alkah je bila vezana tako na župnijske dohodke kot
tudi na naloge organista in cerkovnika pri župnijski
cerkvi. Število rednih državnih šol se je pod cerkvenim šolskim nadzorstvom do leta 1848 povečalo
tako, da je večina župnij imela svojo šolo. K pouku
v teh šolah pa še niso bili všolani niti vsi kraji v
posamezni župniji niti vsi za šolo sposobni otroci,
prav tako pa šolski obisk tudi pri tistih, ki so hodili
v šolo, ni bil najbolj reden.
Pogoji za delovanje glavnih šol v večjih mestih
so bili ugodnejši od tistih, v katerih so delovale trivialke. Glavnih šol je bilo neprimerno manj, prav
tako je bilo manjše tudi število učencev, ki so jih
obiskovali. Poleg deželnih in okrožnih središč so bili
samo še tu in tam pripravljeni ali sposobni vzdrKatekizem je z abecednikom
v vsaki elementarni šoli še
dolgo predstavljal podlago
šolskemu delu. Ker so verouk
po cerkvenih načelih povsod
poučevali v materinščini
šoloobveznih otrok, je bil
tako prevod katekizma v
slovenski jezik kot tudi pouk
verouka v šoli zelo pomemben
pri nadaljnjem uveljavljanju
slovenskega jezika v šoli.
»Kratki sapopadik kershanskiga
navuka sa otroke inu kmetske
ludy, Labaci 1773« (Slovenski
šolski muzej, knjižnica)

ževati glavno šolo s tremi in več razredi. Čeprav
je šolska oblast spodbujala ustanovitev teh šol, pa
so se jih mesta navadno otepala. Le redko, npr. v
rudarski Idriji, so jih ustanovili na lastno pobudo.
Za delovanje glavnih šol je bila potrebna boljša
materialna podlaga in več denarja za plačevanje
učiteljev in šolske oprave. Kakor za normalke v deželnih središčih so tudi za glavne šole iz skromnih
sredstev javnih šolskih skladov namenjali sorazmerno večji del denarja kakor za trivialke.
Ker so učenci naučeno znanje iz rednih trivialnih šol po končani šoli hitro pozabljali, je šolska
oblast po izkušnjah iz terezijansko-jožefinskega
obdobja že ob uvedbi nove šolske zakonodaje leta
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1805 razmišljala o koristnosti nedeljskega ponavljalnega pouka in ga za vajence tudi priporočila.
V naslednjih letih je zakonodajo na tem področju
dopolnjevala tudi zato, da bi povečala pismenost
prebivalstva. Z odlokom študijske dvorne komisije leta 1816 je nedeljska ponavljalna šola postala
obvezna za vso mladino od 12. do 15. leta starosti
povsod tam, kjer so že obstajale redne šole. Šolsko
obveznost so s tem že v prvi polovici 19. stoletja
postavili na osem let. Ta doba osnovnega šolanja se
je v naslednjih desetletjih in stoletjih tudi uveljavila. Življenjskemu slogu večjega dela prebivalstva
je nedeljska šola ustrezala in je bila nekakšna dopolnitev nedeljskega krščanskega nauka. Ker je bil
učni jezik v teh šolah materinščina, v predmetniku
pa so bili tudi koristni nauki za vsakdanje življenje,
jih je slovensko prebivalstvo, ki je bilo proti nem-

Lepopisne vaje učenca
nedeljske šole v slovenskem
jeziku. »Probschriften
der Trivialschule Tüffer« Lepopisne vaje trivialne šole v
Laškem iz leta 1827. (Slovenski
šolski muzej, razstavna zbirka)

ški redni šoli, toplo sprejelo. Njihovo število se je
hitro razširilo tako zaradi učnega jezika kakor tudi
zaradi majhnih sredstev, ki so bila potrebna za njihovo delovanje. Poleg učitelja je tako kot v redni
šoli poučeval tudi katehet.
Nedeljske šole niso bile samo ponavljalne, ampak so kmalu postale tudi nadaljevalne in začetne.
Po številu so presegle redne šole, ker so nastajale
tudi tam, kjer rednih šol še ni bilo. Veliko otrok
se je z elementarnim šolskim poukom srečalo v
nedeljski šoli. Zanje je bila nedeljska šola največkrat tudi edina izobrazba. Za razvoj šolstva
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so bile nedeljske šole pomembne predvsem iz jezikovnih razlogov. Državni šolski sistem, ki je bil
nemško naravnan, je z vpeljavo nedeljskih šol na
najnižji stopnji izobraževanja dovolil jezikovno avtonomijo. Za nastajanje slovenskega šolstva so bili
ti nastavki odločilni. Cerkveno šolsko nadzorstvo je
bilo temu naklonjeno. Duhovniki so bili največkrat
glavni pobudniki za delovanje nedeljskih šol in so
v njih tudi učili, če ni bilo drugega učitelja. Na
Koroškem in Štajerskem so bile nedeljske šole za
Slovence še bolj pomembne, ker so bile praktično
edine šole, kjer so se učenci lahko učili slovensko.
Za vsebino pouka v nedeljskih šolah je izšlo tudi
nekaj slovenskih učbenikov, med katerimi je najAnton Martin Slomšek (18001862). Najprej kot duhovnik in
šolski nadzornik, od leta 1846
pa tudi kot lavantinski škof,
je vneto podpiral elementarni
pouk v materinem jeziku. Izdal
je več vzgojnih knjig, pesmaric
in pomagal ustanoviti knjižno
Družbo sv. Mohorja (1851), ki
je med Slovenci v domačem
jeziku načrtno širila poljubno
strokovne in leposlovne knjige.
(Tone Kralj, Slomšek deli
ljudem dobre knjige - Državno
učiteljišče A. M. Slomšek s
slovenskim učnim jezikom v
Trstu; obj. v: Pedagoški pogledi
na A. M. Slomška, Slovenski
šolski muzej – katalog 66,
Ljubljana 1999)
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vidnejši »Blaže in Nežica v nedeljski šoli«, ki ga je
kot nekakšen leksikon za podeželje pripravil Anton
Martin Slomšek, poznejši lavantinski in mariborski
škof ter prvi svetnik med Slovenci. Za slovensko
kmečko prebivalstvo s podeželja so se vrata šolskega sistema odpirala prav v nedeljskih šolah.
Nadarjene učence so nekateri zavzeti duhovniki z
dodatnim poukom spravili celo na gimnazije.
Ker so sprejemne pogoje za vpis na gimnazije poostrili, je bila pot do gimnazijske izobrazbe
zlasti za revnejše dijake še težja kot v prejšnjih
obdobjih. Število dijakov v gimnazijah je zato začelo nekoliko upadati, četudi sta bili ustanovljeni
dve novi gimnaziji, državna v Trstu in zasebna v
Idriji. Na gimnazijah so leta 1805 uvedli predmetni

pouk, leta 1818 pa so se ponovno vrnili k razrednemu pouku. Strokovni učni načrt so prvič ločili
od disciplinskega. Vsebina gimnazijskega pouka je
bila usmerjena v učenje obeh klasičnih jezikov,
posebna skrb pa je bila posvečena tudi verouku.
Naravoslovje so odpravili, omejili pa so tudi pouk
matematike. Gimnazije so spet bolj tipično latinske šole kot šole za splošno izobraževanje. Medtem
ko nemščina ni bila več učni predmet, pa za slovenščino tako in tako v gimnazijah ni bilo prostora.
Na področju višjega šolstva so po ukinitvi francoskih centralnih šol obnovili liceje v Ljubljani,
Celovcu in Gorici. Na licejih je potekal dvoleten
filozofski študij (matematika, fizika, filozofija), ki
je bil potreben za vsak nadaljnji študij, in štirileten teološki študij. Na liceju v Ljubljani je bil še
mediko-kirurški študij za ranocelnike in za babice.
Za univerzitetni študij je bilo po opravljenem dvoletnem filozofskem študiju na liceju treba izdelati
še tretji letnik tega študija na univerzi. Na licejih
je nastala tudi cela vrsta dopolnilnih študijev, prav
tako so na njih prirejali javna predavanja. Na licejih je predavala cela vrsta zanimivih osebnosti,
od pobožnih duhovnikov do utopičnih socialistov in
revolucionarjev iz leta 1848. Učna jezika sta bila

Slomšek je začetno šolsko
znanje prejel v nedeljski
šoli v slovenskem jeziku. Za
pouk v nedeljski šoli je leta
1842 v slovenskem jeziku
izdal učbenik Blaže in Nežica
v nedeljski šoli, ki je poln
lepih naukov in praktičnih
nasvetov, namenjen predvsem
za preprosto slovensko kmečko
prebivalstvo. (Slovenski šolski
muzej, knjižnica)

latinski in nemški, za slovenski jezik pa je bila
ustanovljena stolica na liceju v Ljubljani in v Gradcu na Štajerskem, poskus v Celovcu na Koroškem
pa ni uspel.
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Položaj slovenskega jezika v šolah na slovenskem
etničnem ozemlju je bil pred letom 1848 obroben.
Skromna uporaba slovenskega jezika v šoli je bila
omejena na raven elementarnega izobraževanja,
pa še to predvsem na nekaterih, pretežno podeželskih območjih. Na celotnem slovenskem etničnem
ozemlju so slovenski jezik v glavnem uporabljali
samo v nedeljskih šolah, v katerih se je Cerkev pri
uporabi učnega jezika ravnala po uporabi jezika pri
bogoslužju in pri katehezi. Prav tako so slovenski
jezik kot materinščino uporabljali v vseh osnovnih
šolah pri verouku. V mestih in drugih večjih krajih je pri drugih predmetih v vseh vrstah rednih
osnovnih šol prevladovala nemščina, v mestih ob
Jadranu pa tudi italijanščina. Na podeželju je uporaba slovenščine v trivialkah prevladovala samo na
»Juventus caesareo regii
gymnasii academici Labacensis
e moribus et progressu
in literis, exeunte anno
scholastico MDCCCXXVIII« ali
letni izkaz dijakov, razvrščenih
po uspešnosti, v drugem
humanitetnem razredu (t.j.
v zadnjem šestem razredu)
ljubljanske gimnazije konec
šolskega leta 1827/28.
(Slovenski šolski muzej,
razstavna zbirka)

Kranjskem, Goriškem in v tržaški okolici, medtem
ko so ponekod na Koroškem in na Štajerskem slovenščino celo prepovedali in učence zaradi tega
tudi kaznovali.
Posvetna in cerkvena oblast sta imeli na vlogo
učnega jezika v šolah različne poglede. Cerkveno
šolsko nadzorstvo je v šolah zagovarjalo večjo vlogo materinščine, državni organi posameznih dežel
pa nemščino. Na Kranjskem je bila ta razlika še
bolj vidna, ker je bila edina dežela z veliko večino
slovenskega prebivalstva. Medtem ko je ljubljanski škofijski konzistorij slovenščino v trivialkah
zagovarjal predvsem s pedagoškimi načeli, se je
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gubernij skliceval na gospodarske in druge koristi
dežele, če bi kar največ deželanov znalo nemški
jezik. O jezikovnih razmerjih med nemščino in slovenščino sta se pogajala na primeru vsake trivialne
šole. Slovenščina se je bolj kot v mestih okrepila
na podeželju, kjer so šole postale že povsem slovenske. V večjih krajih in mestnih središčih pa je
nemščina, ki je dijakom odpirala pot na gimnazijo
in do univerzitetne izobrazbe, ohranjala vlogo prvega deželnega jezika.
Jezikovna praksa v šolah se je poznala tudi po
uporabi učbenikov, ki so se v tem obdobju že močno razširili. Na Kranjskem so najprej uporabljali
dvojezične slovensko-nemške, od leta 1829 pa na
trivialkah, kjer so poučevali v glavnem slovensko,
tudi samo slovenske. V glavnih šolah in v trivialkah v večjih mestih so učbeniki ostali dvojezični.
V drugih deželah, razen na Goriškem, kjer so jih
prejemali s Kranjskega, so prevladovali nemški
učbeniki in slovenski katekizmi. Slovenščina si je
začela postopoma in z majhnimi koraki na najnižji
ravni vztrajno utirati svoje mesto v šoli.

Janez Krstnik Kersnik (17831850) je kot redni profesor na
ljubljanskem liceju od leta
1808 pa vse do svoje smrti
predaval fiziko. Čeprav je
bil pouk na liceju vseskozi
nemški, je Kersnik našel
veliko priložnosti, da je v
dijakih budil narodno zavest
in ljubezen do domačega
jezika. Leta 1849 je začel za
javnost na ljubljanskem liceju
prvi predavati v slovenskem
jeziku. (Slovenski šolski muzej,
razstavna zbirka)
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Za jezikovno
enakopravnost
v staroavstrijskem šolstvu
Ko se je spomladi leta 1848 z izbruhom množičnega
nezadovoljstva in pod pritiski liberalnih političnih
zahtev stresla vsa Evropa, v habsburški monarhiji ni padel samo absolutizem, ampak so se zrušili
še zadnji ostanki fevdalizma. Kakor so narodi v
večnacionalni državi zahtevali svoje jezikovne in
narodne pravice, so tudi posamezni sloji in skupine
prebivalstva poskušale uresničiti svoje dolgoletne
zahteve. Revolucija je segla na vsa področja in
radikalno prelomila s starim sistemom. Z odpravo
podložništva in s sprejetjem ustave se je spremenil
položaj državljana tudi v šolskem sistemu.
Posebno mesto v avstrijskem
šolskem sistemu je pripadlo
habsburški dinastiji. Monarhični
princip se je v šolskih
učbenikih uveljavil zlasti med
dolgoletno vladavino cesarja
Franca Jožefa (1848-1916).
Peter Končnik, Četrto berilo za
obče ljudske in nadaljevalne
šole, Dunaj 1897. (Slovenski
šolski muzej, knjižnica)
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Večletno prizadevanje pedagogov za preoblikovanje šolstva je leta 1848 prineslo konkretne
rezultate. V novih političnih razmerah so reformatorji šolstva pripravili vrsto zakonskih predlogov, ki
so šolo približali duhu nove dobe. Čeprav se novi
pedagoški pogledi in organizacijski načrti v šolstvu
niso takoj in povsod uveljavili, pa so pedagoške
ideje iz leta 1848 pomembno vplivale na nadalj-

nji razvoj celotnega šolstva v monarhiji, po obnovi
ustavnega življenja pa še posebej na oblikovanje
osnovnošolske zakonodaje leta 1869.
Z ukinitvijo Študijske dvorne komisije, ki je bila
od terezijanske dobe najvišji šolski upravni organ v
državi, je Prosvetno ministrstvo imenovalo komisijo za pripravo načrta za reorganizacijo šolstva, ki
je že sredi leta 1848 pripravila Osnutek temeljnih
načel javnega pouka v Avstriji. Za prvi in obenem
najpomembnejši člen novega šolskega sistema je
postavila preoblikovanje elementarne ljudske šole.
Ta bi morala vsakemu državljanu posredovati tisto
znanje in tiste spretnosti, s katerimi bi lahko za
skupno blaginjo in v lastno korist uveljavljal svoje
državljanske pravice in obveznosti ter užival človeka vredno življenje. Zaradi tega so v osnovni šoli
želeli razširiti predmetno učno snov. Poleg verouka,
branja, pisanja in računanja, ki so značilni predmeti trivialne šole, so svoje mesto dobili tudi drugi
učni predmeti. Posebno skrb so posvetili predvsem
materinščini (ustno in pisno znanje), poudarili so
pomen poznavanja svetovne in domače zgodovine
z geografijo, nazorne geometrije z risanjem, prirodopis, uporabno tehnologijo za pomembnejše

Z liberalno šolsko zakonodajo
iz leta 1869 so v predmetnik
elementarne ljudske šole
uvrstili tudi pouk realij.
Za večjo nazornost pouka
so začeli izdajati nova učila
in učne pripomočke.
Prvi zemljevid v slovenskem
jeziku, ki so ga uporabljali
tudi v šoli, je zemljevid
večnacionalne Avstrije.
Po nemški predlogi ga je
priredil Matej Cigale, v zbirki
Atlant pa ga je leta 1869 izdala
Slovenska matica v Ljubljani.
(Slovenski šolski muzej,
knjižnica)

obrti in končno tudi praktična navodila za petje
in telesne vaje. Osnutek je predvideval, da bi za
osnovne šole skrbele občine, za srednje pa dežele.
Po načelu narodne enakopravnosti naj bi bil pouk
na obeh ravneh izobraževanja v materinščini.
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V osnutku temeljnih načel so se dotaknili vseh
področij šolskega dela. Posebne obravnave so bili
deležni zlasti učitelji. Za kvalitetno delo jim je bilo
treba zagotoviti ustrezne plače, poskrbeti za njihovo boljšo izobrazbo, nadaljnje izobraževanje in
pedagoško povezovanje. Ker tako Katoliški cerkvi
kot tudi drugim verskim skupnostim niso dovolili
vpliva na javno šolo, so šolsko nadzorstvo od Cerkve želeli prenesti na laične šolske svete.
Vse programske izjave o preoblikovanju šolstva
niso prišle v zakonske predloge, kajti navkljub
strokovnim utemeljitvam v danih razmerah ni bilo
mogoče zadostiti niti vsem glavnim zahtevam preureditve osnovnega šolstva. Problemi elementarne
šole so bili širši, materialna podlaga podeželskih
učiteljev, ki naj bi bila temelj reform, pa se je
medtem celo poslabšala, saj kmetje po zemljiški
odvezi učiteljem niso hoteli plačevati niti nekdaVedež, časopis za šolsko
mladost, je prvi slovenski
mladinski list. Prvi letnik je
izšel v Ljubljani v letu pomladi
narodov 1848. Izhajal je le
krajši čas do leta 1850. Njegov
urednik je bil Ivan Navratil
(1825-1896). (Slovenski šolski
muzej, knjižnica)

njih dajatev.
Nova ureditev osnovnega šolstva je leta 1848
ostala samo pri načrtih ne le zato, ker je bila revolucija premagana, temveč predvsem zaradi
močnega odpora med prebivalstvom, ki je načrtovani preureditvi nasprotovalo že od vsega začetka.
Podeželsko prebivalstvo, ki bi lahko s šolsko reformo največ pridobilo, ji ni pripisovalo večjega
pomena. Občine so se bale večjih finančnih obremenitev, Cerkev je želela obdržati svoj vpliv, za
spremembe pa so se zavzemali predvsem učitelji.
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Družbene in socialne razmere so bile leta 1848
za reforme na srednješolski in visokošolski ravni ugodnejše kot na osnovnošolski. Z gimnazijsko
reformo, ki se je sredi 18. stoletja začela s prvimi posegi razsvetljenega absolutizma v jezuitski
šolski sistem, je nekdanja šestletna latinska šola
pod vplivom neohumanističnih idej dokončno postala osemletna splošnoizobraževalna šola, ki je
dajala predizobrazbo za kateri koli univerzitetni
študij. Osnutek organizacije gimnazij in realk je
leta 1849 v svojih temeljih začrtal razvoj gimnazije na slovenskih tleh za naslednjih sto in več let.
Cilj gimnazije, ki je posredovala splošno humanistično izobrazbo z najširšo vzgojno funkcijo, je
bila zrelost dijakov, ki se je kazala v sposobnosti
povezovanja znanja pri različnih predmetih in v
izoblikovanju plemenitega značaja. Po prepričanju neohumanistov je bilo to mogoče doseči prav
s poukom klasičnih jezikov in klasične literature, z
zgledi učiteljev in disciplino. Ni bilo prvič, da so v
habsburški monarhiji sprejemali pedagoška načela
pod vplivi pruskih protestantov.
Z nastankom osemletne gimnazije so nekdanji
šestletni latinski šoli pripojili dva letnika filozofije z
licejev, ki so jih z gimnazijsko reformo ukinili. Sklepni izpit na gimnaziji je postala matura, ki je bila

Nauki profesorja gimnazijcu.
Stroga disciplina v gimnaziji
je bila pomembno vzgojno
sredstvo za dosego skladnega
osebnostnega razvoja moralno, socialno, vedenjsko
in mišljenjsko oblikovane
nravno religiozne osebnosti.
(M. Govekar – Okoliš, Disciplina
in vzgojni režim v gimnazijah
na Slovenskem v letih 1849 –
1914, Ljubljana 2001, str. 160)

dokaz vsestranske zrelosti, obenem pa tudi pogoj
za vpis na univerzo. Pri maturi so enakovredno ocenjevali tako znanje iz učne snovi kot tudi nravnost
in pridnost dijakov čez vsa gimnazijska leta.
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Z Osnutkom organizacije gimnazij so leta 1849
položili temelje tudi za razvoj realk, ki so bile
posebne oblike gimnazij za šolanje trgovskega in
tehničnega osebja s posebnim poudarkom na pouku naravoslovnih predmetov. Najprej so jih sicer
priključili normalkam, nato pa so kmalu postale
samostojne srednje šole. Najprej so imele štiri
razrede, nato pa še dva višja. Leta 1867 so postale sedemletne, leta 1869 pa osemletne realne
gimnazije.
Učni jeziki gimnazij so leta 1849 postali živi jeziMatura je bila ocena splošne
zrelosti (ocena znanja z
oceno nravnosti in pridnosti),
ki je dijakom omogočila pot
do najvišje izobrazbe na
univerzi. Maturanti mariborske
gimnazije leta 1875. (Slovenski
šolski muzej, razstavna zbirka)

ki, latinščina pa je bila ob grščini najpomembnejši
učni predmet, pri katerem so z vsebino razvijali tudi
vzgojne cilje. Na podlagi temeljnih načel zakona o
organizaciji gimnazij in narodne enakopravnosti bi
moral učni jezik gimnazij postati materinščina dijakov, kljub temu pa so na slovenskem etničnem
ozemlju vsi poskusi uvedbe slovenskega učnega jezika v gimnazije leta 1849 ostali neuspešni. Zaradi
predsodkov in zapostavljenosti slovenskega jezika
v javnosti je bilo na eni strani veliko težav s pripravo slovenskih učbenikov, z uvedbo strokovne
terminologije in enotnega črkopisa, na drugi pa
so bili tudi močni nemški nacionalistični pritiski.
Za obstoj majhnega naroda je bil prav učni jezik v
gimnazijah, kjer se je šolala vsa prihodnja inteligenca, usodnega pomena.
Učni jezik gimnazij na slovenskem etničnem
ozemlju je bila zato nemščina, v Kopru, Gorici in
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Trstu pa tudi italijanščina. Slovenščina si je svoje
mesto v gimnaziji začela mukoma in z majhnimi koraki izgrajevati šele ob koncu 19. stoletja.
Najprej je bila neobvezen učni predmet, pozneje
obvezen učni predmet in nazadnje učni jezik. Obseg uveljavitve in razvoj uveljavljanja ni bil povsod
enak. Položaj slovenščine se je v gimnazijah od dežele do dežele močno razlikoval. V glavnih obrisih
je sledil uveljavljanju slovenskega učnega jezika v
trivialnih šolah.
Slovenščina je bila na gimnazijah najprej učni
predmet, ki so ga ponekod poučevali v nemščini,
ponekod pa v slovenščini. Obvezna je bila za otroke slovenskih staršev. Kot učni jezik se je najprej
uveljavljala v nižjih razredih, kjer so bile ponekod
slovenske paralelke ali pa so samo določene predmete poučevali v slovenščini. Med njimi sta bila
na prvem mestu verouk in slovenski jezik. V višjih
razredih gimnazije je slovenščina postala učni jezik po reformi gimnazij 1907. Grščino so do konca
monarhije poučevali samo v nemščini.
Poleg novih gimnazij v deželnih središčih so v
obdobju do prve svetovne vojne gimnazije dobila
tudi manjša mesta; Kranj in Kočevje na Kranjskem,
Celje in Ptuj na Štajerskem, Beljak in Št. Pavel na

Slovenci so med letoma 1868
in 1871 na množičnih taborih,
ki so potekali na celotnem
slovenskem etničnem ozemlju,
poleg Zedinjene Slovenije
enotno zahtevali tudi uvedbo
slovenskega učnega jezika v
šole in urade ter ustanovitev
slovenske univerze. Vabilo
na Tabor v Vižmarjih nad
Ljubljano, 17. maj 1869.
(Slovenski šolski muzej,
razstavna zbirka)

Koroškem. Slovensko-nemške ali utrakvistične so
postale vse gimnazije na Kranjskem, razen v Kočevju, kjer je bil nemški narodnostni otok, v Celju in
v Mariboru. V Gradcu (Graz) in na Ptuju je bila slo-
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venščina obvezen učni predmet za slovenske dijake.
Na gimnazijah na Koroškem je bil pouk slovenščine
obvezen le za tiste dijake, ki so se k njej prijavili ob
vpisu. Podobno je bilo tudi v Gorici in Trstu.
Odpor nemških nacionalnih krogov proti povečanju vloge slovenščine v gimnazijah na slovenskem
etničnem ozemlju je bil silovit. Ob vprašanju slovenskih paralelk na gimnaziji v Celju je leta 1895
padla celo Windischgraetzova vlada na Dunaju.
Odločilen korak k uveljavitvi slovenščine v giZasebna gimnazija v Knezoškofijskih zavodih sv. Stanislava
v Šentvidu nad Ljubljano,
ustanovljena 1905, je prva
popolna gimnazija s slovenskim
učnim jezikom. Na razglednici,
odposlani leta 1908. (Slovenski
šolski muzej, zbirka razglednic)

mnazijskem pouku je leta 1905 z odprtjem prve
zasebne in v celoti slovenske škofijske gimnazije
v Šentvidu nad Ljubljano naredil ljubljanski škof
Anton Jeglič, ki se je za negotovo in pogumno dejanje v obdobju ostre ideološke zaostritve med
klerikalci in liberalci zavzel tako iz narodnih kot
tudi iz verskih in svetovnonazorskih razlogov. Uvajanje slovenščine je bilo povezano s sestavljanjem
ustreznih slovenskih učbenikov, ki so jih v celoti
pripravili profesorji šentviške gimnazije, potrditi
pa jih je morala še vrhovna dunajska šolska oblast.
Prva državna gimnazija v slovenskem jeziku je
nastala leta 1913 v Gorici z razdelitvijo stare gimnazije na tri samostojne zavode, med katerimi
je bil tudi slovenski. Pomembno mesto v razvoju
slovenskih srednjih šol je z ustanovitvijo leta 1901
dobila tudi mestna nižja realka v Idriji, saj so na
njej večino predmetov poučevali v slovenščini, v
kateri je potekala tudi prva matura.
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Z razvojem znanosti in tehnike ter z novimi gospodarskimi potrebami je konec 19. stoletja poleg
gimnazij in realk nastajala še cela vrsta drugih
srednjih šol. V Ljubljani je začela delovati obrtna
šola, dvoletna trgovska šola, šestrazredni dekliški
licej, drugod po slovenskem etničnem ozemlju pa
tudi druge šole, tako npr.: kmetijska šola na Grmu
pri Novem mestu in v Šentjurju pri Celju, sadjarska
šola v Mariboru.
Gimnazijski profesorji so bili kot državni uradniki z univerzitetno izobrazbo ugledni in dobro
plačani. Njihov socialni položaj in finančno stanje
sta bila neprimerljiva z osnovnošolskimi učitelji, ki
so se morali za preživetje zlasti na podeželju pogosto ukvarjati s postranskimi zaslužki vsaj do tretje
osnovnošolske reforme konec šestdesetih let 19.
stoletja. Gimnazijski profesorji so se ukvarjali tudi
z znanstvenoraziskovalnim delom in med njimi so
nekateri napisali temeljna dela za razvoj slovenske
strokovne in znanstvene literature. Število slovenske inteligence se je že v drugi polovici 19. stoletja

Državna cesarsko kraljeva
gimnazija v Gorici se je iz
enotnega zavoda s tremi
ločenimi oddelki (italijanskim,
nemškim in slovenskim) pred
prvo svetovno vojno razvila
v tri samostojne zavode. V
šolskem letu 1913/14 je zato
v Gorici nastala prva državna
gimnazija s slovenskim učnim
jezikom. Na fotografiji so
dijaki četrtega razreda
goriške gimnazije iz leta
1902. (Slovenski šolski muzej,
razstavna zbirka)

občutno povečalo, prav tako se je med njo povečal
delež laične inteligence.
Z ukinitvijo licejev je bil visokošolski študij na
slovenskih tleh od leta 1849 samo še za teologe
v škofijskih semeniščih. Med najvidnejšimi slovenskimi narodnopolitičnimi zahtevami pred prvo
svetovno vojno je bila zato poleg Zedinjene Slovenije prav zahteva po uveljavitvi slovenščine v vseh
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šolah in uradih ter še posebej ustanovitev slovenske univerze. Avstrijska šolska oblast je do razpada
monarhije ni dovolila. Med Slovenci je bila podpora slovenski univerzi zelo široka, izdelani pa so bili
tudi načrti za njeno ustanovitev. Možnosti sta bili
dve; slovenska univerza s sedežem v Ljubljani ali v
Trstu, ki je imel pred prvo svetovno vojno največ
slovenskih prebivalcev.

Medtem ko so bili med
gimnazijskimi profesorji v
začetku 19. stoletja večinoma
duhovniki, od sredine stoletja
naprej vse bolj prevladujejo
laiki. Ob rednem pedagoškem
delu so se ukvarjali tudi z
raziskovanjem. Profesorji
Klasične gimnazije v Mariboru
leta 1905. (Slovenski šolski
muzej, razstavna zbirka)
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Opismenjevanje
slovenskega prebivalstva

Uveljavitev predvidenih sprememb na osnovnošolskem področju, ki naj bi bile leta 1848 temelj
prenove celotnega šolskega sistema, je bila precej počasnejša od reforme gimnazij, kajti osnovno
šolstvo je bilo na vsako spremembo precej bolj
občutljivo. Po porazu revolucije je konservativna oblast v petdesetih letih 19. stoletja zakonske
predloge iz osnutka sprememb na področju osnovnega šolstva iz leta 1848 ponovno obravnavala in
jih deloma tudi upoštevala. Odklanjala je vsakršno
eksperimentiranje z novimi šolskimi načrti in se zavzemala predvsem za utrditev katoliških stališč in
pogledov v šoli. Zakon, ki je v temeljih spremenil
dotedanje osnovno šolstvo, je po uveljavitvi parlamentarizma sprejela liberalna večina v dunajskem

»Zemljovid slovenske dežele
in pokrajin« je prvi slovenski
zemljevid z vrisano slovensko
narodnostno mejo. Peter
Kozler, Dunaj 1853. (Narodna
in univerzitetna knjižnica,
Ljubljana)

parlamentu leta 1869.
Z razširitvijo pripravljalnih tečajev za učitelje
najprej na eno in nato na dve leti je bil narejen prvi
korak pri izobraževanju učiteljev. Prav tako so tudi
zborovanja učiteljev leta 1851 postala zakonsko
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predpisana. V istem obdobju so izšli prvi učiteljski
časopisi za stalno izpopolnjevanje učiteljev. Po izidu prvih mladinskih in drugih šolskih revij je leta
1861 začel izhajati Učiteljski tovariš, prvi slovenski
učiteljski časopis, ki je izhajal vse do leta 1941.
Učitelji so lahko pri pouku izbirali med različnimi
metodami, vendar so morali pri tem upoštevati
sposobnosti učencev. Ker je nazornost pri pouku
postajala vse bolj pomembna, so prišla učna sredstva in pripomočki v središče didaktike pouka, ki je
slonel na Herbartovih formalnih stopnjah.
Cerkveno šolsko nadzorstvo je z omejenimi
pristojnostmi deželnih šolskih svetov postalo bolj
učinkovito. Določila Politične šolske ustave so ostala v glavnem nedotaknjena. Konkordat med Avstrijo
in Svetim sedežem (1855) jih ni spreminjal, temveč
je samo utrdil položaj Katoliške cerkve. Učitelji na
Z vpisovanjem pridnih šolarjev
v zlato knjigo in slabih v črno
knjigo so v sredini 19. stoletja
sledili vzgojnim ciljem pouka:
nagrade za dobro in kazen za
slabo delo in obnašanje v šoli
in zunaj nje. »Zlate Bukve za
pridne šolarje 1853« osnovne
šole v Komendi. (Slovenski
šolski muzej, razstavna zbirka)

ljudskih šolah so bili cerkvenemu šolskemu nadzorstvu še naprej podrejeni, deželna oblast pa je
tesneje sodelovala s škofijskimi ordinariati. Cerkveni šolski nadzorniki so morali paziti, da pri katerem
od šolskih predmetov ne bi učili nečesa, kar bi bilo
v nasprotju s katoliško vero in nravno čistostjo.
Čeprav se šolska vsakdanjost po konkordatu s
Svetim sedežem ni skoraj v ničemer spremenila,
so jo liberalci v razgretem političnem ozračju v
polemičnih tonih opisovali v najtemnejših barvah.
V nasprotju s politično propagando pa je pogosto
prihajalo do spoznanja, da laiki v primerjavi z du-
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hovniki v slabih življenjskih razmerah svojih nalog
niso korektno opravljali. Prav tako konkordat ni
prinesel pričakovane utrditve Politične šolske ustave in razširitve vpliva Katoliške cerkve na šolstvo,
saj so se po njem vedno močneje pojavljali znaki
razkroja t. i. stare šole. Z vgraditvijo glavnih določb konkordata v obstoječo šolsko zakonodajo so
nenazadnje podrli enotnost Politične šolske ustave
in obenem izzvali njeno novo redakcijo.
Položaj Katoliške cerkve v stari šoli je bil leta
1861 prizadet s protestantskim patentom. Zemljiška gospostva so morali pri obveznostih do šol
zaradi odprave starih zemljiških odnosov razbremeniti. Z odpravo šolskega patronata 1863 je bil
nakazan proces ločevanja šole od župnije oziroma
Cerkve. Občine, ki so v osnovni šoli prevzemale
dodatna bremena, pa so iz razumljivih vzrokov

Prizor iz učilnice na panjski
končnici iz leta 1865. Značilna
slovenska ljudska umetnost.
(Slovenski šolski muzej,
razstavna zbirka)

zahtevale tudi večje pristojnosti. Tak razvoj šole
je bil zato že po naravi usmerjen proti položaju, ki
ga je imela v šoli Katoliška cerkev.
Nobena obramba pred laizacijo šolstva ni zaustavila napredujočega liberalizma, ki se pri svojih
premišljenih napadih ni zavedal slabih materialnih pogojev šol. Postavitev in vzdrževanje šolske
zgradbe, plačevanje in starostna preskrba učitelja
so sloneli predvsem na odgovornosti šolskih občin,
do leta 1863 pa tudi šolskega patrona. Pomanjkljivosti v osnovnem šolstvu so bile velike, odgovornost
zanje pa je bremenila samo Katoliško cerkev. Libe-
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ralcem je bilo nadzorstvo duhovnikov v šolah trn v
peti. Zvesti svojim načelom, so hoteli javno šolo
popolnoma odtegniti vsakršnim verskim vplivom.
V drugi polovici šestdesetih let 19. stoletja je
v kratkem času prišlo do uresničenja že dolgo napovedanih sprememb. Naglo uveljavitev liberalnih
zahtev je sprožil vojaški poraz Avstrije s Prusijo leta
1866, ki je prisilil dvor tudi k popuščanju do ogrske polovice monarhije. Ko so za poraz na bojnem
polju iskali vzroke in krivce, je bila šola v središču
Šola s šolskim vrtom in učenci,
Griže pri Celju 1890. (Slovenski
šolski muzej, razstavna zbirka)

kritike, kajti po raziskavi so bili avstrijski vojaki
v primerjavi s pruskimi precej bolj nepismeni. Za
potrebne spremembe osnovnošolskega sistema je
bila utemeljitev prepričljiva.
Za pojmom liberalizma, ki je postal nosilec prizadevanja za spremembe na osnovnošolskem področju
in je to prizadevanje prevzel v svoj politični program, so se širili zelo različni interesi in predstave.
Stališča liberalcev, ki so bila pogosto proticerkvena,
do veroizpovedi pa najmanj rezervirana ali zadržana, so imela svoj poseben pomen tudi v šoli in njeni
izobraževalni ter vzgojni politiki. S parlamentarno
večino v dunajskem parlamentu in s ponovno ustanovitvijo Ministrstva za uk in bogočastje (1867) so
si liberalci v naglici najprej prizadevali za radikalno
preureditev osnovnega šolstva.
Prvi korak k preureditvi šolstva je bil temeljni državni Zakon o splošnih pravicah državljanov
(1867), ki je v nasprotju s konkordatom v 17. čle-
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nu določil, da država prevzema vodstvo in nadzor
nad vzgojo in izobraževanjem, cerkvam ali verskim
skupnostim pa v šoli prepušča nadzor nad verskim poukom. Ker je bila Katoliška cerkev glavni
nasprotnik liberalnim posegom na osnovnošolsko
področje, se je liberalna država začela s Cerkvijo
dogovarjati in po enoletnem pogajanju 25. maja
1868 dosegla sporazum o novem razmerju med šolo
in Cerkvijo. Cerkev je v državni šoli ohranila versko oskrbo, nadzor pri verouku in predstavništvo
v šolskih svetih, s katerimi je bila določena nova
struktura šolskega nadzorstva. Ustanovitev kolegijsko sestavljenih krajevnih, okrajnih in deželnih
šolskih svetov, v katerih so bili zastopniki učiteljstva, občin, Cerkve in državnih oblasti, je bila
pogoj za temeljito reformo ljudskega šolstva. Cerkev je lahko ustanavljala tudi lastne šole, vendar
so se morale ravnati po državni šolski zakonodaji.
Po sporazumu s Cerkvijo in z določitvijo nove-

Ob državi in Cerkvi so za
vzgojo in izobraževanje otrok
skrbeli predvsem starši. Od
družinskih razmer je bil močno
odvisen tudi uspeh otrok.
Družina pri obedu je pričakala
šolarja. »Oj, zaprt je bil!«
Angelček, XXII, Ljubljana 1914,
str. 40–41. (Slovenski šolski
muzej, knjižnica)

ga šolskega nadzorstva je parlament sprejel nova
načela pouka v ljudskih šolah, ki jih je cesar Franc
Jožef 14. maja 1869 podpisal in razglasil za 3. državni ljudskošolski zakon, ki je stopil v veljavo z
začetkom šolskega leta 1869/70 in je v katoliških
deželah veljal za enega najbolj liberalnih. Do popolne enotnosti v osnovnošolskem sistemu ni prišlo.
Zakon je razlikoval med splošnimi ljudskimi in meščanskimi šolami, ki so nasledile nekdanje glavne
šole. Meščanska šola je v povezavi z ljudsko šolo
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postala osemrazredna, kot samostojna šola, ki so
jo lahko obiskovali šele po petih letih ljudske šole,
pa trirazredna. Šolska obveznost, ki se je začela z
dopolnjenim šestim letom starosti, se je povečala
na osem let. Posebne šolske prisile ni bilo, obstajala je le deklarativna obveznost obiskovanja pouka.
Vzdrževanje ljudskega šolstva je padlo na ramena
občin in le v primeru, da občinska sredstva niso
zadoščala, je bil predviden dodatek dežele. Občinam je bila prepuščena tudi odločitev o pobiranju
Predšolske ustanove so najprej
ustanovili v mestih in večjih
središčih. V Idriji so otroški
vrtec vodile uršulinke. Idrija
v šolskem letu 1910/11.
(Slovenski šolski muzej,
razstavna zbirka)

šolnine.
Eden redkih liberalnih kompromisov v ljudski
šoli je bila nravno-verska vzgoja na prvem mestu
vzgojno-izobraževalnih ciljev. Predmetnik so razširili s prirodoslovjem, zemljepisom in zgodovino
s posebnim ozirom na spoznavanje domovine in
državne ureditve, z geometrijo, petjem in s telovadbo za dečke ter z ročnimi deli in gospodinjstvom
za deklice. Bolj natančna določila so bila pridržana
posameznim deželam. Učne razmere so izboljšali
z odpravo maksimalnega števila učencev na učilnico, ki je v dotedanjih razmerah oviralo nastajanje
vzporednic in večrazrednic na posamezni šoli, in z
zahtevami za boljšo opremljenost šolskih poslopij.
Razširitev učnega programa in načrtovan dvig
kakovosti pouka v ljudskih šolah sta zahtevala tudi
bolj izobražene učitelje. Za njihovo izobraževanje so po sprejemu novega ljudskošolskega zakona
ustanovili štiriletna učiteljišča, ki so po svoji or-
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ganizacijski strukturi in kurikulu veljala za srednje
šole. Z ustanavljanjem ločenih ženskih učiteljišč so
vzpostavili enakopravnost med spoloma, hkrati pa
se je delež učiteljic v šoli začel naglo večati. Absolventi učiteljišč so morali po najmanj dvoletni šolski
praksi opraviti še sposobnostni izpit za učitelja, če
so želeli pridobiti stalno učiteljsko nastavitev.
Učitelji so postali podobni drugim državnim nameščencem. Po novi ureditvi plač so se lahko z vso
energijo posvetili učiteljskemu poklicu. Vsi stalno
nastavljeni učitelji v ljudskih šolah so bili upravičeni do pokojnine, po njihovi smrti pa so smele
tudi vdove zahtevati starostno oskrbo. Učiteljski
poklic je postal javni poklic, čeprav delodajalec
ni bil jasno določen. Občine so smele učitelje predlagati in jih plačevati, njihova nastavitev pa je
bila nasprotno v pristojnosti deželnega šolskega
sveta. Učitelje so še vedno šteli v posebno kategorijo; niso bili niti v občinski niti v deželni ali
državni službi.
Zaradi preureditve ljudske šole so nastali precejšnji odpori. Država si je šolstvo prisvojila po
svojih političnih predstavah brez upoštevanja volje
staršev. Nasprotniki liberalnega zakona so trdili, da
šola ni nič drugega kot družbena ustanova družinske vzgoje. Obsojali so poseg države v družino in

Franc Muhič, učitelj v
Šentjerneju na Dolenjskem
(od 1878 do upokojitve 1901).
Tipična podoba slovenskega
podeželskega učitelja v drugi
polovici 19. stoletja. Kot
učitelj je bil tudi spreten
sadjar. (Slovenski šolski muzej,
razstavna zbirka)

njeno pravico do vzgoje. Kritizirali so pomanjkanje
vsestranskosti in harmonije, pa tudi znanje, ki je
presegalo osnovnošolske potrebe. Opozarjali so na
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zanemarjenost nravne in verske strani vzgoje otrok
s popredmetenjem učnih vsebin, ki naj bi s svojo
enostranskostjo preprečevala pravilno rast mladostnika. Odpor iz cerkvenih in verskih motivov je bil
največji, saj si mnogi šole brez tesne povezanosti z
vero in s cerkvijo niso mogli predstavljati.
Finančno breme posameznih šol je padlo predvsem na občine, ki ga pogosto niso bile niti zmožne
niti voljne nositi. Plačevanje učiteljev je zato
pogosto zdrknilo pod sprejemljivo mejo. Številne
občine so bile zadolžene, opremljenost šol pa zaneZa izobraževanje in vzgojo
ženske mladine so od prihoda
na slovensko ozemlje v začetku
18. stoletja skrbele uršulinke.
V zavodu pri uršulinkah v
Ljubljani na razglednici,
odposlani 1911. (Slovenski
šolski muzej, zbirka razglednic)

marjena. Prenos bremen na občine je uveljavljanje
tretjega ljudskošolskega zakona otežil, nikakor pa
ga ni preprečeval. Sovražno razpoloženje do šole
se je ohranjalo predvsem med nevednim podeželskim prebivalstvom in tovarniškim proletariatom,
ki jima je podaljšanje šolske obveznosti odtegnilo
delovno silo in pomoč pri premagovanju njunih materialnih stisk.
Nasprotniki nove šole so postopoma popustili
predvsem zaradi politične teže sprejetih deželnih
ljudskošolskih zakonov, ki so na podlagi sporazuma
med Cerkvijo in državo omilili določbe zakona iz
leta 1869. Podobno so delovale dopolnitve zakona
iz leta 1883 in pozneje. Deželni šolski zakoni so
šolsko obveznost uravnavali različno. Medtem ko
so na Koroškem in Štajerskem uvedli osemletno
šolsko obveznost, je ta na Kranjskem veljala samo
v mestih in večjih trgih, na podeželju pa so imeli
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tako kot na Primorskem šestletno redno in dvoletno ponavljalno šolo v zimskem času po enkrat ali
dvakrat na teden.
O učnem jeziku v ljudskih šolah so odločali
deželni šolski sveti po zaslišanju občin, ki so šole
vzdrževale. Določilo je bilo dvorezno, ker so gospodarsko močnejši narodi na podlagi avstrijske
volilne zakonodaje dobili prednost pred številčnejšim narodom tako v šolskihsvetih kot tudi v
občinah. Na narodnostno mešanih ozemljih na
Štajerskem in Koroškem se je hitro pokazalo, da
gredo razmere v nemško korist, kajti učni jezik v
ljudskih šolah ni odseval pravega razmerja v narodnem in jezikovnem pogledu. Na ta način se je na
narodnostno mešanih ozemljih v šoli nadaljevalo
raznarodovanje slovenskih otrok. Gospodarsko šibkejši so podlegali gospodarsko močnejšim.

Šola in Cerkev sta bili
zgodovinsko neločljivo
povezani. Nove šolske stavbe
so zlasti na podeželju še v
drugi polovici 19. stoletja
postavljali v bližini župnijskih
cerkva. Planina pri Sevnici.
(Slovenski šolski muzej, zbirka
razglednic)

Negativne učinke za položaj slovenščine v ljudski šoli je v sedemdesetih letih za podporo glasov
slovenskih poslancev v dunajskem parlamentu nekoliko zaustavila Taaffejeva konservativna vlada.
Zaostritev pri izbiri učnega jezika v ljudski šoli pa
se je prenesla tudi na področje zunaj državnih ljudskih šol. Nemška, na Primorskem pa tudi italijanska
šolska društva so izkoristila zakonsko možnost in z
ustanavljanjem zasebnih šol in vrtcev na narodnostno mešanih ozemljih z raznimi ugodnostmi vabila
nenemške otroke pod svoje okrilje in jih germanizirala oz. italijanizirala. Na slovenski strani so v
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obrambne namene ustanovili šolsko Družbo sv. Cirila
in Metoda, ki je na narodnostno mešanih ozemljih
prav tako začela ustanavljati šole in vrtce, da bi
slovenski otroci v ljudski šoli lahko uporabljali svoj
materni jezik, ki ga v javnih šolah niso mogli.
Uporaba slovenskega učnega jezika v ljudski
šoli je napredovala na Kranjskem in Primorskem,
na Štajerskem in Koroškem, kjer so se pojavile
tudi različne vrste utrakvizma, pa je bilo v ljudskih
šolah mogoče občutiti vedno večji nemški pritisk,
uporaba slovenščine pa je v mnogih primerih nazadovala. Sredi sedemdesetih let so v ljudskih šolah
na Kranjskem začeli tudi poslovati v slovenskem
jeziku, nemščino pa so v glavnem poučevali kot
obvezen učni predmet v bolj razvitih državnih ljudskih šolah v mestih in večjih trgih. Podobno je bilo
tudi v tistih šolah na Primorskem, kjer je bil učni
jezik slovenščina.
Nova osnovnošolska zakonodaja je konec 19.
stoletja omogočila hitrejši razvoj osnovnega šolstva tako v kvantitativnem kot tudi v kvalitativnem
Družba sv. Cirila in Metoda
je bila zasebna narodno
obrambna šolska organizacija.
Na sliki je hranilnik družbe
s podobo sv. bratov Cirila in
Metoda, v katerem so člani
družbe za gradnjo novih šol
zbirali prostovoljne prispevke.
(Slovenski šolski muzej,
razstavna zbirka)
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pogledu. Z gospodarskim razvojem in izboljšanjem
življenjskih razmer ter finančne sposobnosti občin
se je izboljšala tudi materialna podlaga, na kateri
so delovale ljudske šole. Po sto letih od uvedbe
terezijanskega šolskega zakona se je začela uresničevati splošna šolska obveznost za vse otroke.
Nove šole je bilo treba ustanoviti povsod tam, kjer
je bilo v petletnem povprečju več kot 40 otrok in

so imeli več kot 4 km do najbližje obstoječe šole.
Mreža ljudskih šol se je na ta način naglo večala.
Pred prvo svetovno vojno je bila večina otrok že
vključenih v osnovnošolsko izobraževanje, nepismenost pa je bila občutno zmanjšana, večinoma
skoraj odpravljena.
Tako veliko na novo zgrajenih in ustanovljenih
šol kot na prelomu stoletja ni bilo še nikoli prej in
ne pozneje. Število otrok se je v šoli močno povečalo tako zaradi večjega všolanja posameznih
krajev kakor tudi boljše prisotnosti učencev pri pouku in ne nazadnje tudi zaradi povečane natalitete.
Naraščanje števila otrok pri pouku je zahtevalo
ustanavljanje novih in širjenje že obstoječih šol.
Zaradi tega so bile tudi potrebe po izgradnji no-

Pogled v učilnico tik pred
prvo svetovno vojno. Četrti
razred ljudske šole v Globokem
na Štajerskem leta 1914.
(Slovenski šolski muzej,
razstavna zbirka)

vih in povečanju starih šol tako velike. Z večanjem
števila šolarjev in s širjenjem šol so se močno povečale tudi potrebe po učiteljih. Novi učitelji so
prihajali s štiriletnih učiteljišč, ki so jih v začetku
sedemdesetih let 19. stoletja ustanovili v Ljubljani, Celovcu, Mariboru in v Kopru, od koder so ga
1909 prestavili v Gorico, z veliko boljšim znanjem.
Z boljšo izobrazbo in boljšim znanjem učiteljev se
je v ljudski šoli dvigala tudi kakovost pouka.
Za izboljšanje kakovosti pouka so se morali
učitelji tudi nadalje izobraževati. Strokovno so se
začeli povezovati v pedagoška društva, ki so prirejala predavanja, razstave in izdajala strokovne
revije. V društvih so poleg strokovne gojili tudi
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nacionalno in socialno zavest. Prvo slovensko učiteljsko društvo so ustanovili leta 1886 v Krškem.
Z ustanovitvijo Zaveze slovenskih učiteljskih društev, ki je prevzela tudi glavne pedagoške revije in
časopise, so se leta 1889 vsa slovenska učiteljska
društva med seboj povezala v enotno organizacijo.
Ta je leta 1898 ustanovila tudi predhodnika Slovenskega šolskega muzeja. Učiteljska društva so
izdajala tudi šolske knjige, saj je zakon iz 1869 odpravil državni monopol tiskanja knjig. Za natis so
Z novo šolsko zakonodajo leta
1869 je učiteljišče postalo
štirirazredno. V državni šoli
so se za učiteljski poklic lahko
prvič prijavile tudi ženske.
Poslopje Cesarsko kraljevega
učiteljišča v Ljubljani so
zgradili leta 1884. Razglednica,
odposlana 1905. (Slovenski
šolski muzej, zbirka razglednic)

morala imeti le odobritev deželne šolske oblasti. V
strankarskih bojih so se učitelji večinsko opredelili
za liberalno stranko, katoliška manjšina pa je leta
1900 ustanovila Slomškovo družbo, ki je izdajala
pedagoško revijo Slovenski učitelj.
Z uveljavitvijo splošne šolske obveznosti in s
povečanjem osnovnošolske mreže so učitelji intenzivneje razpravljali o strokovnih pedagoških
problemih v šoli. Med njimi so se uveljavljali različni pogledi tako na vzgojo kot tudi na didaktiko
pouka. Kritika je prihajala s praktične in teoretske
ravni. Ob nravno-verski vzgoji so se posamezni učitelji zgledovali tudi po zagovornikih laične vzgoje,
ki so popuščali v strogi disciplini in pri kaznih v
šoli. Na razvoj vzgoje in izobraževanja je vplival
zlasti hiter razvoj znanosti na prelomu iz 19. v 20.
stoletje; močan je bil vpliv razvoja psihoanalize in
razvoja mladinske psihologije, ki sta poudarjali pomen osebnosti učenca. Velik razvoj je doživela tudi
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pedagogika, ki je bila pod vplivom progresivne pedagogike in pedagogike pragmatizma, ki sta pri nas
pospešili prizadevanja za novo t. i. delovno šolo.

Čeprav je šolski red, ki ga je
leta 1870 podpisal sam cesar
Franc Jožef, v šoli prepovedal
vsako telesno kazen, so se
vzgojne metode učiteljev
v nemajhni meri ohranjale
še naprej. Ilustracija Hinka
Smrekarja. (Zgodovinska
čitanka: V. Klemenčič, Iz starih
in novih časov, Ljubljana 1939,
str. 80)
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Slovenizacija šolstva
v Kraljevini SHS

Po razpadu Avstro-Ogrske je na njenih ruševinah po
koncu prve svetovne vojne nastala tudi Država Slovencev, Hrvatov in Srbov, ki se je po dobrem mesecu
obstoja združila s kraljevino Srbijo in Črno goro v
Kraljevino Srbov, Hrvatov in Slovencev, ta pa se je
leta 1929 preimenovala v Kraljevino Jugoslavijo. Z
Slovensko narodno ozemlje
in nove meje po koncu prve
svetovne vojne. Založila
Slovenska straža. (Slovenski
šolski muzej, zbirka
zemljevidov)

mirovnimi pogodbami je velik del slovenskega etničnega ozemlja ostal zunaj matične države južnih
Slovanov. Slovenski naselitveni prostor je bil razdeljen med štiri države, ideja Zedinjene Slovenije pa
je dokončno propadla. Omembe vredno politično,
gospodarsko kakor tudi jezikovno ter izobraževalno vlogo so imeli Slovenci samo v Jugoslaviji, kjer
je bil tudi delež slovenskega prebivalstva največji.
Povsod drugod, tako v Italiji in v Republiki Avstriji
kakor tudi na Madžarskem, so bili na robu dogajanja in so po vzponu nacionalističnih režimov postali
prve žrtve njihove raznarodovalne politike.
Po dolgotrajnem prizadevanju za ustanovitev
slovenske univerze ni bilo nič presenetljivega, da
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je vlada Kraljevine SHS med prvimi odloki, februarja 1919, sprejela sklep o ustanovitvi prve slovenske
univerze v Ljubljani, ki je imela filozofsko, pravno,
tehniško, teološko in nepopolno medicinsko fakulteto. Z ustanovitvijo univerze v Ljubljani, ki je svoje
prostore dobila v poslopju nekdanjega kranjskega
deželnega zbora, je slovensko šolstvo postalo celovit šolski sistem od vrtcev do univerze. Ustanovitev
univerze v Ljubljani je slovenskemu šolstvu v novi
državi odpirala nove možnosti razvoja. Po uveljavitvi centralističnih konceptov državne ureditve se
je morala še prej bojevati za svoj obstoj. Kmalu
je postala trn v peti beograjskih prosvetnih in drugih oblasti, ki so jo želele zlasti po uvedbi kraljeve
diktature (1929) ukiniti ali vsaj okrniti. Zaradi neenotnosti slovenske politike, ki je celotno obdobje
do začetka druge svetovne vojne nihala med večinskim katoliškim prizadevanjem za politično in
kulturno avtonomijo ter manjšinskim liberalnim
pristajanjem na jugoslovanski politični in kulturni

Univerza v Ljubljani je bila
ustanovljena februarja leta
1919, v prvih mesecih po koncu
prve svetovne vojne, ko je
nova država, Kraljevina SHS,
še nastajala. Svoje prostore je
dobila v poslopju nekdanjega
kranjskega deželnega zbora.
(Slovenski šolski muzej,
fototeka; fotografija obj.:
Zgodovina slovenske univerze
v Ljubljani do leta 1929,
Ljubljana 1929)

unitarizem, je preživela tudi dramatične trenutke,
vendar je obstala in postala zagotovilo slovenskega
narodnega preživetja. Celotno obdobje do druge
svetovne vojne so se na ljubljansko univerzo lahko
vpisali samo maturanti z gimnazij, po letu 1931 pa
pod določenimi pogoji tudi absolventi učiteljišč.
Jugoslavija, ki je bila zmes zelo različnih narodov, ver in kultur, je Slovencem navkljub pritiskom
z velikosrbskim jugoslovanstvom, ki je zagovarjalo
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tezo, da so Srbi, Hrvati in Slovenci en sam troedin
jugoslovanski narod, zagotavljala osnovne jezikovne pravice in kulturno avtonomijo in je predvsem
odvrnila nevarnost popolne germanizacije, ki je
Slovencem v zadnjem obdobju monarhije vedno
bolj grozila na Koroškem in Štajerskem. Položaj
slovenskega jezika na slovenskem etničnem ozemlju v šolah zunaj Kraljevine SHS se je v nasprotni
smeri po koncu prve svetovne vojne povsod močno
poslabšal, slovensko šolstvo pa je izginilo.
Slovencem so povsod za jugoslovansko mejo
postopoma odrekli pravico do elementarnega izobraževanja v maternem jeziku. V osnovnih šolah je
potekal najhujši raznarodovalni pritisk, ki je daleč
presegal narodnostne in jezikovne boje iz obdobja
habsburške monarhije. Italijanizacija slovenskega
Na podlagi 17. člena
Gentilejeve šolske reforme
o postopnosti uvajanja
italijanščine kot učnega jezika
v šolah v Italiji v šolskem letu
1923/24 so slovenščino do leta
1928 prepovedali v vseh šolah
na Primorskem. Italijanski
šolski zvezek, Postojna 1940,
naslovnica. (Slovenski šolski
muzej, razstavna zbirka)

šolstva na Primorskem, ki jo je Italija po prvi svetovni vojni lahko zasedla zaradi vojaškega zavezništva
z antanto, se je po prihodu fašizma na oblast začela
z Gentilejevo šolsko reformo o postopnosti uvajanja
italijanščine kot učnega jezika v vseh šolah v Italiji
v šolskem letu 1923/24. Pouk v slovenskem jeziku
so poslej v cerkvenih zakristijah skrivoma ohranjali samo zavedni slovenski duhovniki. Na Koroškem,
ki je po plebiscitu pripadlo Republiki Avstriji, so
uporabo slovenščine v nekdanjih utrakvističnih
nemško-slovenskih šolah omejili do meje, ki je
omogočala, da so se slovenski učenci lahko čim prej
naučili nemškega jezika. Po nacistični priključitvi
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Avstrije k tretjemu rajhu so odpravili tudi minimalno prisotnost slovenščine v šoli. Pouka v maternem
jeziku niso imeli niti slovenski učenci v Porabju na
Madžarskem. Neprimerno boljše stanje slovenskega
šolstva je bilo med slovenskimi izseljenci v zahodnoevropskih in čezmorskih deželah, ki so v novih
okoljih ustanavljali tudi svoje slovenske šole.
V najbolj odločilnem obdobju za razvoj slovenskega šolstva, od razpada Avstro-Ogrske do
centralistične vidovdanske ustave leta 1921, so Slovenci v politični in kulturni avtonomiji s prehodom
od avstrijske k jugoslovanski šoli dosegli temeljne
spremembe in uresničili glavne zahteve v šolskem
sistemu, ki jih tudi pod jugoslovanskimi unitarističnimi pritiski niso več izgubili. Z ustanovitvijo
slovenske univerze, s slovenizacijo srednjega, strokovnega in poklicnega šolstva ter s poslovenjenjem
tistih ljudskih šol, ki so bile pred vojno jezikovno
in narodnostno mešane ali še pretežno nemške oz.

Državne gimnazije, v katerih
je bilo mesto slovenščine pod
habsburško Avstrijo zelo skopo
odmerjeno, so v Kraljevini
SHS slovenizirali. V nekaterih
gimnazijah so sprva obdržali
nekaj vzporednih nemških
narodnostnih oddelkov.
Poslopje realne gimnazije v
Celju je bilo zgrajeno leta
1914. (Slovenski šolski muzej,
fototeka šol)

madžarske, je slovensko šolstvo v Kraljevini SHS
predvsem v jezikovnem pogledu doseglo pomemben
prelom. S habsburškega obrobja se je v novi državi
čez noč razvilo v najboljši šolski sistem. Ob združitvi kulturno zelo različnih jugoslovanskih pokrajin
je bilo slovensko šolstvo, ki je nastajalo na podlagi
staroavstrijskega šolskega sistema, najbolj razvito
in z najmanjšim deležem nepismenih v državi.
Na slovenskem ozemlju Kraljevine SHS je po
letu 1918 najprej še vedno veljala staroavstrijska
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šolska zakonodaja, ki so jo prilagajali novim razmeram. Razen na območjih nemške poselitve in v
krajih, kjer so starši otrok dokazali nemški izvor,
so odpravili nemški in uvedli slovenski učni jezik.
Struktura starega sistema se je ohranjala, vsebina
pa spreminjala. Medtem ko so krajevni in okrajni šolski sveti z drugačno sestavo delovali naprej,
so deželni šolski svet nadomestili z višjim šolskim
svetom, ki je postal tudi najvišja šolska nadzorna
oblast za slovensko šolstvo.
Vlogo katoliške dinastije Habsburžanov je v šoli
zamenjala dinastija pravoslavnih Karađorđevićev.
Katoliška verska vzgoja v slovenskih šolah razen
v obdobju najhujše diktature, ko so tudi vzgojo
v šoli centralizirali po sokolskem načelu, pa kljub
Katoliške Habsburžane so po
koncu 1. svetovne vojne v
slovenskih šolah zamenjali
pravoslavni Karadžordževiči.
Kralj Aleksander I.,
ubit v atentatu v Marseillu
leta 1934. Henrik Schreiner,
Čitanka za obče osnovne šole,
Ljubljana 1924. (Slovenski
šolski muzej, knjižnica)

temu ni bila ogrožena. Prav tako so se iz prejšnjega obdobja ohranjali organiziranost in delovanje
šol, učne navade in sploh odnos do šole. Ne glede na jugoslovansko unitaristično ideologijo, ki ji
je bila izpostavljena šola, so Slovenci z jezikovno
avtonomijo v jugoslovanski šoli postajali bolj samozavestni. Navkljub centralističnim težnjam je
šolstvo v Sloveniji ohranilo dobršen del avtonomije, ki se je vseskozi kazala v uporabi slovenščine
kot učnega jezika. Z uporabo slovenščine na vseh
stopnjah izobraževanja se je posredno krepila slovenska narodna zavest.
K okrnjenemu slovenskemu ozemlju v Kraljevini
SHS so po jugoslovanskem vojaškem posegu proti
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madžarski sovjetski republiki priključili Prekmurje,
ki se je več stoletij od naselitve Madžarov razvijalo
ločeno od drugih slovenskih pokrajin. Šolske razmere v Prekmurju so se zato še dolgo po priključitvi
močno razlikovale od razmer v drugih slovenskih
pokrajinah, pouk v prehodnem obdobju pa je potekal tudi v prekmurskem narečju. Prav tako je
madžarizacija pokrajine pred prvo svetovno vojno
hitro napredovala tudi po zaslugi osnovnošolskega
sistema. Šolski zakon za Ogrsko je leta 1868 določil šestletno redno in triletno ponavljalno šolo.
Poleg dotedanjih verskih, občinskih in zasebnih šol
je uvedel tudi državne ljudske šole, ki so postale
orodje madžarskega pritiska na nemadžarske narode na Ogrskem. Zakon iz leta 1907, ki je med
drugim določal, da morajo vsi nemadžarski šolarji po končanem četrtem razredu govoriti in pisati
madžarsko, pa je ta pritisk še povečal. Za drugimi
predeli Slovenije je Prekmurje precej zaostajalo
in je bilo pogosto kazensko območje za tiste uradnike in učitelje, ki so bili trn v peti vsakokratne
politične oblasti.
Ker so bile razlike v kulturno-izobraževalnem
razvoju med pokrajinami v Kraljevini SHS tako
velike, se je stara zakonodaja po pokrajinah na
šolskem področju ohranjala tudi v novi državi.

Ker je Prekmurje več stoletij
pripadalo h ogrski kroni sv.
Štefana, so se jezikovne
razmere v najvzhodnejši
slovenski pokrajini močno
razlikovale od razmer v
drugih pokrajinah. Občine
so po priključitvi Prekmurja
h kraljevini SHS novo šolsko
oblast prosile za začasni pouk v
prekmurskem dialektu. Moravci,
10. oktober 1920. (Slovenski
šolski muzej, arhiv, f. 281)

Razlike ni bilo mogoče na hitro ali na silo spreminjati. Kakor se je v Sloveniji ohranjala struktura
staroavstrijskega šolskega sistema, so se tudi v
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drugih jugoslovanskih pokrajinah v glavnem držali
starih šolskih zakonov. Prizadevanje za poenotenje šolskega sistema na ravni vse države je leta
1929 pospešila šestojanuarska diktatura kralja Aleksandra Karađorđevića, ki je raznoliko Jugoslavijo
centralizirala in s prisilo tudi unificirala na vseh
področjih. Nova šolska zakonodaja je jugoslovansko šolstvo sicer poenotila, nikakor pa ni odpravila
velikih razlik. Za slovensko šolstvo novi zakoni
niso prinašali posebnih novosti, kajti vse bistvene
Za obisk šole iz bolj oddaljenih
krajev so ponekod že konec
dvajsetih let 20. stoletja
organizirali avtobusni prevoz.
Najprej samo ob slabem
vremenu, pozneje pa tudi
stalno. Učenci osnovne šole
Krško iz vasi Pijavško pred hišo
občinskega odbornika Jožefa
Rostoharja v šolskem letu
1929/30. Slika obj.: Šolska
kronika, XXXVII/13, Ljubljana
2004, št. 1 na naslovnici.
(Slovenski šolski muzej,
fototeka)

pridobitve, ki so jih zakoni predstavljali za druge
pokrajine, je Slovenija že poznala. Jugoslavija je
bila v tem pogledu za slovensko šolstvo zavora.
Z Zakonom o narodnih šolah (1929) je osnovna
šola od 1. do 4. razreda postala enotna in obvezna
za mladino po vsej državi. Zakon je uvedel splošno in obvezno osemletno šolo. Razdeljena je bila
na štiriletno »osnovno« in štiriletno »višjo narodno
šolo«. Po končani »osnovni« šoli so šolarji lahko
nadaljevali in končali obvezno osemletno šolanje
tudi na nižji gimnaziji, meščanski, strokovni ali
vajenski šoli. Višja narodna šola po navadi na podeželju ni imela rednega 7. in 8. razreda, ampak
le pouk v zimskem času od novembra do marca,
ki je bil nekakšen nadomestek za nekdanjo ponavljalno šolo. K osnovnemu šolstvu so spadali tudi
otroški vrtci, šole za slabo razvite otroke, analfabetski tečaji, gospodinjske in gospodarske ter
druge šole. Za ustanavljanje narodnih šol in nasta-
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vitve ter plačevanje učiteljev je skrbela država.
Občine so morale za šole in šolske vrtove zagotoviti
primerna zemljišča, krajevni šolski sveti pa zidati
in vzdrževati šolska poslopja ter skrbeti za učila
in opremo. Šole je bilo treba ustanoviti povsod
tam, kjer je bilo v polmeru 4 km najmanj trideset,
v težje dostopnih krajih pa dvajset šoloobveznih
otrok. Na območjih, kjer je bilo manj otrok, je obstajala možnost ustanavljanja t. i. ambulantnih šol
s skrčenim poukom. Vodstvo osnovnega šolstva so
strogo centralizirali. Odpravili so višja šolska sveta
v Mariboru in v Ljubljani, njihove pristojnosti pa
prenesli na beograjsko prosvetno ministrstvo, ki
je v Sloveniji delovalo preko prosvetnega oddelka
banovinske uprave. Za nadzor v osnovnih šolah so
poleg banovinskega šolskega nadzornika skrbeli še
okrajni šolski nadzorniki. Za narodne manjšine je
zakon predvideval posebne manjšinske oddelke,

Elementarna »narodna« šola
je dajala veliko uporabnega
znanja za vsakdanje življenje.
Učenci v šolskem vrtu pri
cepljenju drevja. Državna
narodna šola Luče leta 1934.
(Slovenski šolski muzej,
fototeka šol)

v katerih je pouk potekal v materinščini učencev,
»državni jezik«, tj. srbohrvaški-slovenski jezik, pa
je bil obvezen učni predmet. Manjšinske oddelke
je jugoslovanska šolska zakonodaja poznala že
prej, vendar pa se je zaradi pritiskov njihovo število povsod zmanjšalo.
Velik razvoj so po prevratu 1918 doživele zlasti
meščanske šole, kajti prejšnja staroavstrijska šolska oblast jim iz narodnopolitičnih razlogov ni bila
najbolj naklonjena. Leta 1931 je tudi za te šole
izšel poseben zakon. Iz triletnih so nastale štirile-
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tne meščanske šole, ki so jih razdelili na tri smeri:
obrtno-industrijsko, trgovsko in kmetijsko. Stopnja
izobraževanja je bila enaka stopnji nižjih srednjih
šol. »Poleg potrebne socialne vzgoje in vzgoje v duhu
državnega in narodnega edinstva in verske strpnosti« so dajale »obsežnejšo občo izobrazbo« kot višje
narodne šole. Po končani meščanski šoli so dijaki s
šolanjem lahko nadaljevali na srednjih strokovnih
šolah in učiteljiščih, ki so leta 1929 postala petletna, prehod na višje gimnazije pa ni bil mogoč.
Razen gimnazij v Ljubljani in Mariboru ter zaS kraljevo šestojanuarsko
diktaturo se je leta 1929 v
Jugoslaviji povečal pritisk
na unifikacijo šolstva. Z
Zakonom o ustanovitvi Sokola
so v šolah po celi državi uvedli
enotno telesno in vzgojno
organizacijo, vse druge, ki so
delovale na narodni podlagi, pa
ukinili. S posebnimi ugodnostmi
in pod pritiski so v vsedržavni
Sokol vključevali učence in
učitelje. (Slovenski šolski
muzej, razstavna zbirka)

sebne škofijske gimnazije v Šentvidu nad Ljubljano,
ki so ostale klasične, so vse druge po prevratu 1918
preoblikovali v realne. Z zakonom o srednjih šolah
leta 1929 so tudi vse realke spremenili v realne gimnazije. V novi državi so na gimnazijah takoj in v
celoti uvedli slovenski učni jezik, ponekod najprej
z nemškimi manjšinski oddelki, pozneje pa z nemščino kot prvim tujim učnim predmetom.
Po prevratu se je preoblikovalo tudi srednje
strokovno in poklicno šolstvo. Leta 1920 so Državno obrtno šolo v Ljubljani preoblikovali v Tehnično
srednjo šolo. Poleg nje so na področju strokovnega
in poklicnega izobraževanja delovale še trgovske
akademije, šole za medicinske sestre, babiška šola
in vrsta zasebnih in javnih trgovskih, kmetijskih in
gospodinjskih šol.
Učiteljstvo je bilo razdvojeno med idejnim in
stanovskim bojem. Ob poskusih depolitizacije uči-
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teljske organizacije je leta 1926 sicer prišlo do
enotnega nastopa učiteljstva, ki pa je še naprej
izražalo različnost svetovnonazorske usmerjenosti
in strankarske pripadnosti. Zaradi vpetosti politike
v šolsko področje in učiteljev v politiko so učitelje
pogosto premeščali v odročne kraje. Na strokovni
ravni so se povezovali v stanovska društva. Svoje društvo so tako imeli učitelji meščanskih šol,
spet svoje profesorji na srednjih šolah in posebej
profesorji na univerzi. Najštevilčnejši in politično
najbolj vplivni pa so bili osnovnošolski učitelji, ki so
takoj po prevratu 1918 liberalno usmerjeno Zavezo
slovenskih učiteljskih društev preimenovali v Zavezo jugoslovanskega učiteljstva, ta pa je leta 1920
postala poverjeništvo Udruženja jugoslovanskega
učiteljstva. Po centralistični preureditvi Jugoslavije so ga reorganizirali in leta 1931 sprejeli nova
pravila ter se ponovno preimenovali v Jugoslovansko učiteljsko udruženje — sekcijo za Dravsko

Velik vpliv na razvoj šolstva
in pedagogike so v obdobju
med obema svetovnima
vojnama imela pedagoška
društva. V Pedagoški centrali,
ustanovljeni v Mariboru 1921,
so se posvečali praktičnemu
pedagoškemu delu, s teorijo
vzgoje in izobraževanja pa
so se ukvarjali predvsem na
ljubljanski univerzi. (Slovenski
šolski muzej, razstavna zbirka)

banovino v Ljubljani. Delovali so po odsekih, prirejali pa so letna srečanja, predavanja in izdajali
publikacije, ki so bile namenjene učiteljem.
Med vzgojno-izobraževalnimi teorijami in koncepti so se v obdobju med vojnama najbolj uveljavile
ideje kulturne pedagogike, ki si je za cilj svojega
prizadevanja postavila oblikovanje celovite kulturne osebnosti. Izhajala je iz krščanskega vzgojnega
smotra in iz prepričanja, da proces vzgoje poteka
s prevzemanjem določene kulture v celoti. Zavze-
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mala se je za ohranjanje starih vrednot in je razvoj
človeka presojala po kulturnih dosežkih. Razvijala
je idejo o nevtralni šoli, o navezanosti vzgoje na
kulturo, ki mora biti neodvisna od politike, strank
in ideologije. Za utemeljitelja kulturne pedagogike na Slovenskem velja Karel Ozvald, profesor
na ljubljanski univerzi, poleg njega pa je v istem
obdobju delovalo še nekaj drugih izvirnih mislecev. Zelo ustvarjalni so bili tudi učitelji, ki so se s
problemi kulturne vzgoje srečevali neposredno pri
svojem učiteljskem delu.
Učiteljevo delo je postalo poslanstvo prosvetljevanja med najširšimi sloji prebivalstva, ki jih je
bilo treba stalno vzgajati. Samo vsestransko razvit
človek je lahko postal koristen za družbo. Učitelj
Dr. Karel Ozvald (1873–
1946), najvidnejši slovenski
pedagog v obdobju med
dvema svetovnima vojnama.
Zagovarjal je t.i. kulturno
pedagogiko. Slika obj.:
Popotnik LX, 1938-39, str.
11. (Slovenski šolski muzej,
knjižnica)

je z izobraževalnimi tečaji in z organizacijo drugega kulturnega dela med odraslim prebivalstvom
tudi v skromnih materialnih razmerah lahko dvigal
njihovo kulturno zavest. Učiteljevo delo ni smelo
biti ozko vezano samo na šolsko učilnico, temveč
tudi na njeno širše socialno okolje. Iz teh osnov so
med obema vojnama začele nastajati prve ljudske
visoke šole, ki so skrbele za vzgojo celovitih kulturnih osebnosti.
Po drugi strani so se v učiteljskih vrstah širile tudi radikalne levičarske ideje. V letih pred
izbruhom druge svetovne vojne jih zasledimo v
strokovnih učiteljskih revijah. Razpoznavne so bile
zlasti v delovanju novih učiteljskih organizacij, ki
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so nastale tako iz ideoloških kot tudi socialnih motivov. Konec tridesetih let so absolventi učiteljišč
in profesorski pripravniki vedno težje dobili prvo
zaposlitev.

Povečanemu številu gimnazij v
Ljubljani in Mariboru so pred
drugo svetovno vojno sledile
šolske novogradnje. Gimnazijo
za Bežigradom v Ljubljani so
postavili leta 1936. Pri gradnji
so uporabljali nova gradbena
načela. Nova šola je bila
najmodernejša šolska ustanova
v celi Jugoslaviji. (Slovenski
šolski muzej, zbirka razglednic,
odposlana 1940)
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Šolstvo med
drugo svetovno vojno

Z nemškim napadom na Jugoslavijo se je druga
svetovna vojna 6. aprila 1941 začela tudi v predvojni Sloveniji. Zaradi vojnih razmer so šolsko leto
1940/41 predčasno končali. Slovenijo so v nekaj
dneh brez večjih bojev zasedle armade treh sosednjih držav in si jo razdelile. Nemška vojska je
Okupacija in razkosanje
Slovenije med drugo svetovno
vojno. (Branko Božič – Tomaž
Weber, Zgodovina za osmi
razred, Ljubljana 1976, str. 74)

zasedla Štajersko, Koroško in Gorenjsko, italijanska Ljubljano z Dolenjsko in Notranjsko, madžarska
pa Prekmurje. Na slovenskem ozemlju se zato med
vojno ni izoblikoval enoten okupacijski režim.
Razlike med nemškim, italijanskim in madžarskim
okupacijskim režimom so obstajale ne glede na sorodnost skrajno nacionalistične ideologije, ki so jo
do slovenskega prebivalstva vsi skupaj vodili. Njihovi cilji so bili sicer enaki, razlikovala pa se je
predvsem taktika njihovega uresničevanja, povsod
pa so v te namene uporabljali tudi šolstvo.
V mejah treh sosednjih držav, ki so aprila 1941
okupirale slovensko ozemlje v Jugoslaviji, je bila
po prvi svetovni vojni tudi slovenska manjšina.
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Povsod je bila kmalu izpostavljena najhujšemu
narodnostnemu preganjanju, uporaba slovenskega
jezika v šolah in v javnosti pa je bila na vseh ravneh povsod ukinjena in prepovedana. V šolah na
Primorskem, na Koroškem in v Porabju je že dolgo pred začetkom druge svetovne vojne potekala
nasilna asimilacija slovenskih otrok. Isto nalogo
so po trojni okupaciji leta 1941 namenili vsem šolam na celotnem slovenskem etničnem ozemlju.
Okupatorji so šolam pri asimilaciji slovenskega
prebivalstva povsod pripisovali velik pomen. Posredovanje jezikovnega znanja je potekalo vzporedno
z nacionalno in razredno preobrazbo.
Nemški okupator je bil s postopki in metodami asimilacije med vsemi najbolj brezobziren in

V nemškem taborišču v
Templinu so slovenski izgnanci
za svoje otroke organizirali
lastno šolo. Na sliki 1. in 2.
razred slovenske šole, junij
1942. (Slovenski šolski muzej,
razstavna zbirka).

nasilen. Vse sile je takoj usmeril v čim prejšnjo
germanizacijo. Okupirana slovenska ozemlja na
Štajerskem, Koroškem in Gorenjskem so podredili
civilnim upravam v Gradcu in Celovcu ter jih priključili tretjemu rajhu. Vse slovenske šole so takoj
po zasedbi ukinili, slovenske učitelje in druge izobražence z duhovniki vred pa večinoma izgnali na
Hrvaško in v Srbijo ali deportirali na prisilno delo
v nemška delovna taborišča. V težkih razmerah so
tam organizirali tudi slovenske šole in vsaj za silo
blažili vojne posledice. Na okupiranem ozemlju
so z začetkom šolskega leta 1941/42 uvedli nemške šole in vrtce z nemškimi učitelji, ki večinoma
niso imeli primerne pedagoške izobrazbe in niso
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znali slovenskega jezika, zato pa so bili predvsem
zagrizeni nacisti. Slovensko govorico so strogo
prepovedali tudi med odmori. Kršilce so pogosto
kaznovali telesno, še pogosteje pa sramotili. Nacistični vzgoji in germanizaciji je bila podrejena tudi
vsebina pouka.
Za uvod v nemški pouk so Nemci julija 1941 na
vseh šolah na Gorenjskem začeli z nemškimi jezikovnimi tečaji za šoloobvezne otroke in odrasle, ki
pa niso bili samo jezikovni pouk, ampak tudi proTečaji učenja jezika okupatorja
za odraslo mladino. Jezik je
postal prva stopnja asimilacije
in ideološke prevzgoje.
Nacistična oblast je z grožnjo
z izselitvijo silila slovensko
prebivalstvo na Gorenjskem
in Štajerskem k vpisovanju
v večerne tečaje nemškega
jezika. (Slovenski šolski muzej,
razstavna zbirka)

paganda za Hitlerja in tretji rajh. Kljub grožnjam
in pritiskom je število tečajnikov med odraslimi
vztrajno padalo, prav nasprotno pa so na zasebno
pobudo v različnih obdobjih vojne nastali slovenski
ilegalni tečaji, ki so po izbrani učni snovi potekali
za manjše skupine otrok po zasebnih stanovanjih.
S šolo so bile tesno povezane nacistične mladinske organizacije; na Štajerskem »Deutsche Jugend«
in na Gorenjskem »Kärntner Volksbundjugend«, ki
so zajemale otroke od sedmega do dvanajstega
leta starosti. Dijaki in študentje slovenske narodnosti so bili za naciste sumljivi in so bili zato
pod ostrim nadzorom. Leta 1943 so na Štajerskem
prebivalce razvrstili v tri različne kategorije, po
katerih so tudi odločali, kdo se lahko šola in kje.
Večina tistih, ki so imeli nemško državljanstvo na
preklic, je lahko obiskovala samo osnovne in poklicne, izjemoma tudi meščanske šole.
Italijani so ravnali drugače. Na ozemlju, ki so
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ga okupirali, so ustanovili Ljubljansko pokrajino, v
kateri so Slovencem, drugače kakor pred vojno na
Primorskem, s posebnim statutom priznali kulturno
avtonomijo. Dotedanji jugoslovanski šolski sistem
je ostal nespremenjen, spremenili so samo učne
načrte za zgodovino, zemljepis in državoznanstvo
ter popravili nekatere jugoslovanske učne knjige.
Na vseh stopnjah izobraževanja je bil obvezen
pouk v slovenskem jeziku, italijanski jezik pa je
postal fakultativni učni predmet. S prirejanjem
jezikovnih tečajev so italijanščino vsiljevali zlasti učiteljstvu in nasploh odraslemu prebivalstvu.
S poveličevanjem italijansko-rimske zgodovine in
kulture so se zanašali na večvrednost naslednikov
rimskega imperija. Fašistični pritisk se je v šolah
poznal z uvedbo obveznega fašističnega pozdrava
in pri siljenju slovenskih otrok in učiteljev v fašistične mladinske in delavske organizacije (GILL,
Dopolavoro). Šolske otroke so fašisti poskušali pridobiti z različnimi ugodnostmi, od šolskih kuhinj

Italijanska fašistična oblast
je šolarje z materialnimi
ugodnostmi in prisilo poskušala
pridobiti v mladinsko fašistično
organizacijo GIL (Gioventu
Italiana del Littorio) ter v šolah
uvedla obvezen rimski pozdrav.
Za včlanitev v GIL je bil v
težkih medvojnih razmerah,
zlasti za revne otroke, dovolj
že reden obrok hrane v šoli.
(Slovenski šolski muzej,
razstavna zbirka)

do sodelovanja v športnih organizacijah, in z darili.
Na srednjih šolah so zaposlili učitelje italijanskega
jezika in pritiskali na šole, da bi se k pouku priglasilo čim več učencev. Pripravljali so se na trenutek,
ko bi slovensko šolstvo, tako kot na Primorskem,
popolnoma nadomestili z italijanskim.
Ob okupaciji Ljubljanske pokrajine so bili za italijanske fašiste najprej najbolj zanimivi primorski
emigranti, med katerimi je bilo največ učiteljev,

103

ki so ilegalno bežali iz Italije in so bili hudi nasprotniki fašizma že pred vojno. Ko je z razraščanjem
slovenskega osvobodilnega gibanja, ki so ga prevzeli komunisti, tudi italijanski okupator postajal
vse bolj nasilen, je bilo med interniranci v italijanskih taboriščih tudi veliko učiteljev in celi razredi
dijakov. V taborišču Gonars so dijaki konec šolskega leta 1942/43 opravljali celo maturo.
V Prekmurju je šola takoj po madžarski zasedbi
postala steber ponovne madžarizacije pokrajine.
Italijanski okupator je
zaradi protiitalijanskega
odpora in revolucionarnega
komunističnega delovanja v
koncentracijska taborišča v
Italijo odvedel cele razrede
dijakov. Skupina dijakov
gimnazije iz Novega mesta v
taborišču Monigo pri Padovi,
avgust 1942. (Slovenski šolski
muzej, fototeka)

Šole so morali zapustiti vsi »jugoslovanski« učitelji, na njihova mesta pa so nastavili madžarske,
ki so iz šol izrinili popolnoma vse, kar je bilo slovenskega. Pomagali so si tudi z »vendsko« teorijo,
po kateri naj Prekmurci sploh ne bi bili Slovenci.
Za madžarizacijo mladine so ustanovili fašistično
mladinsko organizacijo Levente, ki je pripravljala
predvojaške vaje in druge nacionalistične prireditve. Vlogo vaških poveljnikov, ki so se morali za
to vlogo usposobiti na posebnih tečajih, pa so po
navadi prevzeli kar učitelji.
Med slovenskimi učenci in učitelji se je zlasti v
Ljubljanski pokrajini porajal spontan odpor proti
fašističnim ukrepom v šoli. Najhujši odpor je povzročala prisila v članstvo v fašističnih organizacijah
in fašistični pozdrav. Kazni so bile hude in najhujše, kar je dijaka v vojnem času lahko doletelo, je
bila izključitev iz šole.
Ko se je vojaški in politični položaj na slo-
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venskem ozemlju z italijansko kapitulacijo 8.
septembra 1943 močno spremenil, je novim razmeram sledilo tudi šolstvo. Dogodki v Ljubljanski
pokrajini, ki so vsestransko pretresli in razdvojili
slovensko prebivalstvo, so bili za prihodnost slovenskega naroda usodnega pomena že od prihoda
Italijanov. Z njihovim odhodom se je državljanska
vojna med partizanskim gibanjem pod vodstvom
komunistične partije na eni in protikomunističnimi vaškimi stražami, ki so bile do italijanskega
razpada pod italijanskim nadzorom, ter nacionalističnimi oddelki jugoslovanske vojske v domovini
na drugi strani razvnela do prvega vrhunca. S parti-

V partizanski šoli v Preloki ob
Kolpi, januar 1945. (Slovenski
šolski muzej, fototeka)

zansko vojaško zmago so vsa območja, ki jih zunaj
pomembnih prometnih komunikacij ni zasedla nemška vojska, prišla pod novo revolucionarno oblast,
ki je povsod, kjer je bilo mogoče, predvsem pa na
podlagi do takrat delujočih šol ustanavljala partizanske šole. Prve predpise o organizaciji teh šol je
IO OF izdal ob nastanku prvih sovjetskih republik
spomladi 1942, po italijanski kapitulaciji pa so pri
najvišjih političnih organih revolucionarne oblasti
nastajali posebni oddelki, ki so vodili in organizirali partizansko šolstvo.
Delovanje partizanskih šol je v okupacijskih
razmerah postalo neposredno povezano z uveljavljanjem nove revolucionarne oblasti. Najtrdnejša
struktura partizanskega šolstva je nastala v Beli
krajini, kjer ni bilo večjih vojaških akcij in se je

105

nova oblast pred koncem vojne najbolj utrdila. Pod
vplivom sovjetske pedagogike je izgrajevala nov
šolski sistem, s katerim so postavili temelje šolstvu
v povojni Sloveniji.
Z italijansko kapitulacijo so se razmere korenito
spremenile tudi na Primorskem, kjer je slovensko
prebivalstvo po dolgoletnem fašističnem preganjanju začelo spontano ustanavljati slovenske šole.
Na podeželju so bile v glavnem pod nadzorstvom
revolucionarnih odborov OF, v večjih središčih pa
so jih z dovoljenjem nemške okupacijske oblasti
ustanavljali in vodili protikomunistično usmerjeni
Slovenci. Med drugim so jeseni 1944 v Gorici obnovili popolno slovensko gimnazijo.
Med nemško okupacijo Ljubljanske pokrajine
po odhodu Italijanov se slovensko šolstvo ni biKomunisti so osvobodilni boj
okupiranega in razkosanega
naroda vodili skupaj z
revolucijo. Odpor proti
komunizmu je zajel tudi
slovenske šole pod okupatorsko
oblastjo. Do konca vojne je
oster ideološki boj potekal tudi
v šolskih prostorih. (Slovenski
šolski muzej, razstavna zbirka)

stveno spremenilo. Vlogo italijanščine je v šolah
zamenjala nemščina. Z ustanovitvijo gorenjskega
domobranstva je nemški pritisk nekoliko popustil
v šolah na Gorenjskem, kjer so ponekod ponovno
uporabljali slovenski učni jezik in slovenske učne
knjige, na Štajerskem in v Prekmurju pa je stanje
v šolah do konca vojne v glavnem ostalo nespremenjeno.
Medtem ko je bil nemški pritisk v slovenskih šolah v Ljubljanski pokrajini in na Primorskem bolj
posredne narave, se je v slovenskih šolah razvnel
hud idejni boj, ki je bil posledica revolucije in drugih medvojnih razmer. Osvobodilni boj slovenskih
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komunistov, ki so vodili partizansko gibanje, je bil
namreč prva faza komunistične revolucije. Idejni
boj za komunizem in proti njemu je pred koncem
vojne potekal tudi v šolskih klopeh. Z zmago revolucije se je ideologija boja za komunizem v šoli
nadaljevala po vojni. Z ideologijo se je poslej napajal ves šolski sistem.

Nova “ljudska” oblast je
pod partijskim vodstvom na
vseh območjih, ki jih je med
vojno politično in vojaško
obvladovala, obnavljala redno
osnovno šolo in ustanavljala
nižje gimnazije. Izdala je
učbenike in učne načrte, ki so
ustrezali novim učnim ciljem.
(Slovenski šolski muzej,
razstavna zbirka)
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Ideološka
indoktrinacija šolstva
po drugi svetovni vojni
Po koncu druge svetovne vojne je šola z osvoboditvijo in zmago revolucije postala sestavni del
državnega aparata za marksistično preobrazbo celotne družbe. Šolstvo ni bilo več samo stvar državne
politike, kot ga je označila absolutistična oblast ob
prvi uvedbi obvezne osnovne šole, ampak je postalo tudi ideologija vladajočega režima. Šolstvo se je
režimski in državni ideologiji ne glede na mnenje
stroke vedno in povsod podrejalo. Ker je bilo v službi utrjevanja komunistične totalitarne oblasti in
uresničevanja njenih ideoloških ciljev, je partijski
režim na dogajanje v vzgoji in izobraževanju vseMnožične manifestacije v
Ljubljani v podporo režimu, ki
je po koncu vojne, osvoboditvi
države in odhodu okupatorja
uvedel totalitarno oblast.
»Napredna mladina graditelj
socializma«. (Prva čitanka,
Ljubljana 1956, str. 30)

skozi skrbno pazil. Glavni namen celotnega šolskega
sistema je bila podpora režimu na oblasti, ki je vsak
poseg in vse spremembe v sistemu ocenjeval in tehtal z vidika ideoloških ciljev in koristi pri utrjevanju
svoje oblasti. Da je šolstvo postalo poslušno orodje
za vzgojo mladine po komunističnih ideoloških načelih, ga je bilo treba očistiti vsega, kar je oviralo
ali preprečevalo njegovo ideološko čistost.
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V obdobju enopartijskega totalitarnega sistema
po drugi svetovni vojni je prišlo v šolstvu do toliko in
tako globokih sprememb kot v nobenem prejšnjem
obdobju. V petinštiridesetih letih je bilo več šolskih
reform kot prej v celotni šolski zgodovini. Totalitarna oblast je iskala različne poti, kako bi šolstvo čim
bolj prikrojila svojim potrebam. Razvoj šolstva je
temeljil na idejnih smernicah, ki jih je določal program Komunistične partije oz. Zveze komunistov.
Sestavljala jih je šolska komisija pri CK ZKJ, sprejemali pa so jih na kongresih ZKS in ZKJ. Poudarek
je bil vedno na izobraževanju delavske in kmečke
mladine ter na vzgoji tehničnostrokovnega kadra.
Po vsem tem ni bilo nič nenavadnega, da je bilo
povojno obdobje v šolstvu obdobje improviziranja,
eksperimentiranja, nenehnih sprememb, preimenovanj, združevanja in razdruževanja. Šolske reforme
so od začetka izvajali ostro in brezkompromisno ter
največkrat v nasprotju z mnenji strokovnjakov. Te-

Z ideološkimi vsebinami so
v šolskih učbenikih začeli že
pri najmlajših. (Prva čitanka,
Ljubljana 1952, str. 19)

žave so se kopičile, sistematično reševanje pa se
je začelo leta 1953 z ustanovitvijo zvezne komisije
za reformo šolstva. Čeprav so k reševanju pritegnili
strokovnjake in so do šolske reforme leta 1958 obstajala različna mnenja o slovenskem šolstvu in o
vlogi posameznih predmetov, njihovih mnenj večinoma niso upoštevali.
Celovit koncept prenove šolskega sistema so izvedli z reformo, ki je potekala med letoma 1958 in
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1962. V vzgojno-izobraževalnem procesu so dosledno uresničevali marksistični pogled na svet in se z
vso ostrino borili proti idejno nevtralni in pozitivistični šoli. Njihov cilj je bila idejna čistost vzgoje
v socialističnem duhu. Želeli so, da bi mladi mislili
tako, kot misli partija, in so zato v kali zatirali vsako drugačno mišljenje.
Zgodovinska podlaga razvoju povojnega šolstva
je bilo partizansko šolstvo iz obdobja med vojno, ki
je temeljilo na nekritičnem posnemanju šolstva v
Sovjetski zvezi in podrejanju njeni pedagogiki. Odvisnost od sovjetske pedagogike se je nadaljevala
tudi po vojni do spora s Sovjetsko zvezo leta 1948,
ko so bili ukrepi na šolskem področju kopija šolstva
v Sovjetski zvezi. Najbolj so pazili, da so od vzgoje
Poleg Tita je bil do resolucije
informbiroja v šolskih
učbenikih za najmlajše tudi
sovjetski voditelj J.V. Stalin.
(Druga čitanka, Ljubljana
1947, str. 8)

in izobraževanja odstranili vsak vpliv cerkve, ki je
bila na vzgojno-izobraževalnem področju ves čas
svojega obstoja zelo dejavna. Vzgoja v duhu revolucionarnih pridobitev NOB-ja ter nadaljnjega
razvoja socializma je bila celotno obdobje totalitarizma glavna tema vzgojnih prizadevanj.
Predvsem v prvih povojnih letih je bila šola
tudi prostor diskriminacije otrok premaganih političnih in idejnih nasprotnikov. Nad njimi je šola
z ideološko zgrajenimi in ustrahovanimi učitelji
izvajala pravi ideološki rasizem. Take otroke so
načrtno zapostavljali in preganjali. Učitelji, ki so
sprejeli vlogo priganjačev režimske ideologije, so
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jim dajali nižje ocene in jim s tem preprečevali
nadaljnje šolanje. Poleg jezikovnega in socialnega zapostavljanja slovenskih otrok v okoljih, ki so
bila Slovencem sovražna, ter rasnega razlikovanja
med drugo svetovno vojno je bilo obdobje ideološke nestrpnosti po drugi svetovni vojni eno najbolj
temnih v zgodovini slovenskega šolstva.
Izobraževanje in zlasti vzgoja sta bila v totalitarizmu funkciji države za podrejanje posameznika.
Vzgoja je bila politična in tudi pedagogika je bila
v celoti odvisna od politike. Zanemarjala je zlasti
moralno vzgojo in je bila nezaupljiva do družinske
vzgoje. Šolarji so v vzgojno-izobraževalnem procesu prevzemali in posnemali.
V petdesetih letih je v najvišjih političnih krogih
zorelo spoznanje, da političnoideološka izhodišča
vzgojnega dela, ki so jih uskladili s socialističnim
razvojem, ne jamčijo uspeha v praksi, dokler med
pedagoškimi ukrepi in njihovimi praktičnimi rezultati niso znane vzročne zveze. Ker je bilo mogoče
te zveze odkriti predvsem z empiričnim raziskovanjem vzgojnoizobraževalne prakse, so pedagogiko
metodološko preusmerili. Pri Zavodu za šolstvo

Učenci premaganih
staršev so bili v šoli po
koncu vojne izpostavljeni
zasmehovanju in preganjanju
politično in ideološko
indoktriniranih učiteljev.
Poleg zapostavljenosti so
bili prikrajšani za povojno
mednarodno humanitarno
pomoč, za štipendije in izbiro
poklica. Otroci osnovne šole v
Rovtah v šolskem letu 1951/52.
Njihovi očetje so bili kot
nasprotniki komunističnega
režima v prvih tednih po
vojni večinoma izvensodno
pobiti. (Slovenski šolski muzej,
fototeka)

so ustanovili posebno skupino za raziskovanje in
leta 1965 ustanovili Pedagoški inštitut pri Univerzi
v Ljubljani.
V skladu s svojimi ideološkimi izhodišči je komunistična oblast z odlokom o organizaciji osnovnih in
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srednjih šol že poleti 1945 podržavila vse zasebne
šole, ki so jih do takrat imeli predvsem Katoliška
cerkev in cerkveni redovi. Cerkvi je sicer pustila
šole za vzgojo in izobraževanje duhovniških kandidatov, zato pa je na kandidate izvajala hud pritisk,
da bi izobraževanje opustili ali da bi jim ga preprečili. Teološki fakulteti, ki je bila ustanovna članica
ljubljanske univerze, so odvzeli značaj javnosti in
jo leta 1952 iz univerze izločili z dokumentom z
datumom, ki ne obstaja.
Kakor vsa zasebna podjetja,
je komunistična oblast med
prvimi ukrepi nacionalizirala
tudi vse zasebne šolske
ustanove, ki so bile
večinoma v cerkveni lasti.
(Vinko Modrinjavesčan,
Slovenska začetnica,
Ljubljana 1945, str. 8/II)

Verouk, ki je bil v šoli od začetkov vseskozi
obvezen učni predmet, je leta 1945 postal prostovoljni izbirni predmet. Starši so morali svoje otroke
k verouku vsako leto posebej prijaviti, pri tem pa
so bili izpostavljeni sistemskim grožnjam in pritiskom. Totalitarna oblast je želela obisk verouka v
šoli najprej čim bolj zmanjšati, preden ga je leta
1952 iz vseh šol dokončno izgnala.
Za režimsko ideologijo je bil verouk nesprejemljiv. Učitelje so do leta 1950 vrednotili celo po
tem, kako uspešni so bili pri zmanjševanju obiska
otrok pri verouka in pri obisku nedeljskega bogoslužja. Učitelji so morali še dolgo vsako leto preverjati,
kateri učenci hodijo k župnijskemu verouku.
Za izgradnjo idejne čistosti komunistične vzgoje je režimska šolska oblast vseskozi budno pazila
na učitelje. Hudi pritiski na učitelje so bili zato
sestavni del povojnega šolstva. Učiteljska poklicna
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obveznost ni bila samo strokovno delo, ampak tudi
uresničevanje ideoloških vzgojnih ciljev. Učitelj je
moral imeti za opravljanje tega poslanstva idejnopolitične kvalitete, ki so se kazale v uresničevanju
marksističnega pogleda na svet. Pedagoški poklic
je zahteval idejno opredeljene ljudi, in kdor ni bil
idejno opredeljen, ni sodil v šolo.
V prvih povojnih letih so učitelje razdelili na
starejše strokovno usposobljene in na mlade, politično zanesljive. Pri izbiri ni bilo dileme, kaj je bolj
pomembno, kajti predan komunist se je še vedno
vsega naučil. Pritiski so bili na učiteljiščih, kjer so
zaradi politične neprimernosti dijake izključevali,
nekaterim pa svetovali, naj prostovoljno zapustijo
šolo. Nadzor učiteljev je bil oster in nepopustljiv.

Za vzgojo najmlajših so bile
po vojni ustanovljene prve
vzgojiteljske šole. Prvi letnik
vzgojiteljske enoletne šole
v šolskem letu 1946/47 v
Ljubljani. (Slovenski šolski
muzej, fototeka)

Pritiski so bili močni na učiteljskih konferencah,
nič manj mučni pa tudi pri obveznem individualnem študiju marksistične pedagoške literature.
Vse, kar je oblast pri izvrševanju idejne čistosti
oviralo, je odstranila. Nepopustljiva je bila zlasti
z gonjo proti vernim in drugače mislečim. Vsako
javno izkazovanje vernosti učiteljev je strogo kaznovala. V sistemu, ki je temeljil na odkrivanju
notranjih sovražnikov, jih je javno diskreditirala in
onemogočila. Vsakogar, ki se ji ni uklonil, je iz šole
odstranila.
Idealistični svetovni nazor je po partijskem prepričanju učitelju onemogočal pravilno uresničevati
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vzgojne cilje v učnem procesu. Za verne učitelje
je zato veljala prepoved opravljanja učiteljskega
poklica. Vpis na pedagoške ustanove so vernim
kandidatom odsvetovali. Kot idejno neprimerne so
jih v najbolj svinčenih petdesetih letih iz šol tudi
izključevali. Takrat so nad vernimi učitelji z očitki,
da niso opravili z religijo, uprizorili prave čistke.
Nevarno je bilo, če je imel kdo v sorodu duhovnika.
Take učitelje so kazensko prestavljali na odročna
službena mesta ali pa so jih iz služb kazensko odpustili. Mnoge so javno smešili. Zaradi režimske
gonje proti vernim učiteljem so mnogi učitelji
v strahu za vsakdanji kruh zatajili svoje versko
prepričanje.
Po koncu vojne se je v šolah
začela odkrita verska vojna.
Učitelje, ki se niso uklonili,
so žalili in smešili tudi v
časopisju. Primer učiteljice
Mire Hiršel iz leta 1952 v
osrednjem dnevniku Slovenski
poročevalec. (Slovenski šolski
muzej, razstavna zbirka)

Predvojno petletno učiteljišče so leta 1945 skrajšali v štiriletno, v šolskem letu 1953/54 pa ponovno
razširili v petletno. Leta 1968 so učiteljišča preoblikovali v gimnazijo pedagoške smeri. Višjo pedagoško
šolo so leta 1947 ustanovili v Ljubljani in jo leta 1964
preoblikovali v Pedagoško akademijo. Prav tako je iz
ljubljanskega oddelka Višje pedagoške šole nastala
Pedagoška akademija v Mariboru. Obe akademiji sta
omogočali višješolski študij na predmetni in razredni
stopnji do leta 1985, ko se preoblikujeta v pedagoški
fakulteti. Dopolnilno so učitelje izobraževali tudi na
tečajih in seminarjih, ki jih je po ustanovitvi izvajal
predvsem Zavod za šolstvo. Z izobraževanjem vzgojiteljic predšolskih otrok so začeli v šolskem letu
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1948/49, ko je bila ustanovljena prva samostojna
štiriletna Srednja vzgojiteljska šola, od leta 1960 pa
je bila vzgojiteljska šola tudi v Mariboru. Od prvih
povojnih let naprej je bilo precejšnje pomanjkanje
učiteljev. Primanjkovalo jih je še v šestdesetih letih,
ko so šole delovale v večinoma zelo slabih materialnih razmerah.
S prvimi posegi v strukturo šolstva je povojna
oblast leta 1945 najprej ukinila meščanske šole z
obrazložitvijo, da so učencem preprečevale nadaljevanje šolanja v višjih razredih srednjih šol in še
posebej na gimnazijah. Namesto meščanskih šol so
takoj po vojni odpirali nižje gimnazije.
Posebna značilnost komunističnega režima skozi
celotno povojno obdobje v šolstvu pa je bilo nepre-

Z udeležbo v mladinskih
delovnih brigadah je šolska
mladina kazala visoko politično
zavest in soustvarjala nov
socialistični družbeni red.
(Slovenski šolski muzej,
fototeka)

stano in odkrito nasprotovanje gimnaziji ter njeno
postopno ukinjanje. Kot splošnoizobraževalna ustanova je bila gimnazija za partijo nevarna in zato
nesprejemljiva. V totalitarizmu je bila nedopustna
in neprimerna elitna malomeščanska šola, ki v nobenem primeru ni mogla krepiti delavskega razreda.
Prvi korak k odpravi gimnazij je bila uvedba sedemletk po sovjetskem vzorcu, ki jo je leta 1946
spremljalo poveličevanje sovjetske pedagogike in
ustanavljanje sindikatov pedagoških delavcev s poudarjeno ideološko vzgojo. Gimnazije so imele tri
razrede nižje gimnazije z enakim učnim načrtom
kot trije razredi višje osnovne šole in pet razredov
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višje gimnazije. Z uvedbo večernih delavskih gimnazij je bilo mogoče gimnazijsko izobrazbo od leta
1947 pridobiti tudi po izredni poti.
Naslednji korak pri ukinjanju gimnazije je bila
šolska reforma leta 1958, s katero so ukinili osemletno gimnazijo, ki je postala štiriletna, skrčena na
nekdanje višje razrede. Prehod na gimnazijo je bil
mogoč šele po končani obvezni osemletni osnovni
šoli. Pomen gimnazije se je s tem močno zmanjšal.
Maturo so ukinili, uvedli pa lažji zaključni izpit.
Povojno socialistično
obdobje je bilo vseskozi zelo
odklonilno do gimnazije in
humanistične izobrazbe.
Latinščino so postopoma izgnali
iz predmetnika gimnazij, kot
fakultativni šolski predmet je
ostala le v izjemnih primerih,
tako npr. na OŠ Prežihov
Voranc, ki je delovala v
prostorih nekdanje Klasične
gimnazije v Ljubljani. Na
razglednici, natisnjeni 1905.
(Slovenski šolski muzej, zbirka
razglednic)

Klasične gimnazije so v celoti ukinili, obdržali so le
nekaj klasičnih oddelkov. Latinščino je režim povezoval s Katoliško cerkvijo, prav tako nemščino z
nacizmom. Prvi tuji jezik je bila najprej ruščina,
pozneje pa angleščina.
Z resolucijo o verifikaciji gimnazij so v gimnazijski program leta 1962 dodali nove učne predmete,
ki so bili povezani s proizvodnim delom, tehničnimi
in praktičnimi znanji ter sociologijo. Vsebina gimnazijskega pouka se je s tem spremenila tako, da je
gimnazija dajala več strokovnega in manj splošno
izobraževalnega znanja. Zadnji udarec je gimnaziji
zadalo usmerjeno izobraževanje leta 1981, s katerim so ukinili tudi štiriletno gimnazijo.
S prizadevanjem za večje zaposlovanje žensk
je režim za dosego ideološkovzgojnih ciljev v najnežnejšem otroškem obdobju podpiral razširitev
mreže vrtcev. Leta 1946 so po sovjetskem vzoru

116

zasnovali nov tip vrtca, Dom igre in dela, v katerem so vzgajali podnevi in ponoči. Pozneje so jih
preimenovali v predšolske ustanove in v vzgojnovarstvene organizacije. Zaradi velikega povečanja
zaposlenih žensk so se vrtci hitro širili. Predšolska
vzgoja je po letu 1945 postala sestavni del družbenega vzgojnega varstva otrok, vrtci pa umeščeni v
šolski sistem. Njihovo število se je najbolj povečalo
v sedemdesetih letih, ko so s samoprispevki zgradili številne nove objekte. Z malo šolo so v funkciji
vrtcev začeli pripravljati na vstop v šolo tudi druge
predšolske otroke.
Šolska uprava je bila v celoti podrejena programu Zveze komunistov. Državne ustanove so
bile neposredno podrejene partijskim forumom po
načelu partijskega demokratičnega centralizma

V predšolsko vzgojo je bilo
zaradi vse večje zaposlenosti
žensk vključenih vedno več
predšolskih otrok. V učilnici za
najmlajše sredi šestdesetih.
(Slovenski šolski muzej,
fototeka)

z državne na republiško raven. Leta 1945 je bilo
prvič ustanovljeno Ministrstvo za prosveto LR Slovenije, pod katerega je spadal oddelek za šolstvo
in je obsegalo osnovno in splošno srednje šolstvo,
medtem ko je bilo strokovno srednje šolstvo dodeljeno drugim ministrstvom. Usklajenosti med
njimi ni bilo, prehod na šole višjih stopenj pa je bil
zato precej otežen. Leta 1951 so ustanovili Svet za
prosveto in kulturo, leta 1953 Komisijo za reformo
splošnoizobraževalnih šol in leta 1956 Republiški
zavod za preučevanje šolstva, ki se je leta 1959
preimenoval v Zavod za napredek šolstva, pozneje
pa v Zavod SRS za šolstvo.
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Vnašanje marksistično-leninistične ideologije
v šolstvo je potekalo na različne načine. Najbolj
tipični način so bile spremembe učnih načrtov pri
posameznih predmetih z izbranimi vsebinami, ki so
jih prinašali učbeniki v sliki in besedi. V šolskih berilih je prevladovala borbena, partizanska vsebina,
pred informbirojem pa so slavili predvsem Sovjetsko zvezo, Stalina in Rdečo armado. Drugi način so
bile zamenjave učnih predmetov. Tako so leta 1952
namesto verouka uvedli moralno vzgojo v osnovnih, v srednjih šolah pa pozneje samoupravljanje s
temelji marksizma.
Naslednji način vnašanja ideologije v šolo so
bila tudi šolska praznovanja in druge obšolske dejavnosti. Oblike starih praznovanj so prilagodili
Učne vsebine so bile tudi v
šestdesetih močno vezane
na medvojno zgodovino.
Prepleteno dogajanje med
okupacijo, revolucijo in
osvobodilnim bojem, je
komunistična partija skozi
šolski sistem od najmlajših
naprej posplošeno in
enostransko vcepljala
generacijam šolarjev. Srečanje
s partizanom. (Prvo berilo,
Ljubljana 1961, str. 154)

novi vsebini. Vlogo nekdanjih monarhov v šoli je
s praznovanji njihovih rojstnih in drugih dni zamenjal Titov kult ter druge množične mladinske
prireditve, npr: Titova štafeta, kurirčkova torba,
mladinske delovne brigade, srečanja in pogovori z
borci NOB, pionirske igre, pionirski odredi na šolah, pionirski prapori itd. Nekatera praznovanja so
nadomestili z odpravo verskih obredov, ki so bili
povezani s šolo. Obred prejema prvega sv. obhajila so nadomestili s sprejemom otrok v pionirsko
organizacijo, sv. birmo s sprejemom v mladinsko
organizacijo. Prav tako so ideologijo v šolo vnašali
z izborom obveznega čtiva in s tem, da so iz šolskih
knjižnic odstranili prepovedane knjige.
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Prva večja sistemska sprememba na osnovnošolskem področje po vojni je bil temeljni zakon o
sedemletnem obveznem šolanju leta 1946. Za Slovenijo je predstavljal korak nazaj. S tem zakonom
je nastal poenoten sistem, ki so ga sestavljali štirje
razredi osnovne in trije razredi višje osnovne šole.
Šolam v Sloveniji so škodovale spremembe učnega
načrta, nekritično prenašanje zgledov z Vzhoda in
centralizacija, ki je zavirala pobude učiteljev.
Leta 1950 so ponovno uvedli osemletno šolsko
obveznost, del sedemletk pa spremenili v nižje gimnazije, ki so, tako kot višje, postale štiriletne.
Nižje gimnazije so postale obvezne in so izgubile
značaj izbirnih šol. Ruščina ni bila več obvezen prvi
tuji jezik, prevode ruskih avtorjev pa so zamenjali
z domačimi in v program uvedli bralno značko.
Z odlokom, ki je 8. oktobra 1953 potrdil obvezno

Proslavo dneva republike
je v šoli spremljal obred
sprejemanja cicibanov v
pionirsko organizacijo.
Predstavljal je nekakšen
nadomestek za prejem prvega
sv. obhajila pri verouku.
V osnovni šoli Ljubljana
– Bežigrad leta 1959. (Slovenski
šolski muzej, fototeka)

osemletno šolanje od 7. do 15. leta starosti, so v
osnovnih šolah uvedli svobodne dejavnosti, ki so jih
pozneje preimenovali v šolske interesne dejavnosti. Z njimi so razširjali različne interese s področja
kulturnih in športnih dejavnosti. Prirejati so začeli
šolska tekmovanja na občinski, medobčinski in republiški ravni. V šolah so ustanavljali krožke, boljše
je bilo poskrbljeno za zdravstveno varstvo otrok,
uvedli so počitniške kolonije. Delovati so začele
šolske kuhinje, leta 1954/55 pa so uvedli še gospodinjstvo kot neobvezen šolski predmet.
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Šolska zakonodaja iz leta 1958 je v temeljih
spremenila dotedanji šolski sistem, ki je imel v
Sloveniji več kot stoletno podlago. Z vrsto zakonov
in uredb za vse vrste šol so v obdobju med letoma
1958 in 1962 utrdili enotno osemletno osnovno šolo
kot edino obliko obveznega osnovnega šolanja. Z
izenačevanjem elementarnega šolstva so želeli doseči večjo prehodnost na srednje in visoke šole. Z
Zakonom o osnovni šoli, ki je izšel 1. oktobra 1959,
je osnovna šola postala enotna socialistična družbena ustanova. Pri tem so bile zavrnjene zahteve
strokovnjakov, da bi bila osnovna šola zahtevnejša
in bi sposobnejšim omogočila več.
Število osnovnih šol se je po sprejemu zakona v
šestdesetih letih začelo zmanjševati. Ukinjene so
Komunistična partija
je smernice vzgojno–
izobraževalne politike v
državi določala na svojih
partijskih kongresih. Po
njenih dokumentih so se
morale v svoji marksistični
idejni usmerjenosti ravnati
vse vzgojno-izobraževalne
ustanove. (Katalog razstave,
Vzgoja in izobraževanje
v dokumentih kongresov
KPS/ZKS, Slovenski šolski
muzej, Ljubljana 1982)

bile zlasti nižje organizirane enorazredne šole, nastajati pa so začele popolne osemletke in štiriletne
podružnične osnovne šole.
Po letu 1960 so začeli uvajati dopolnilni pouk
za tiste, ki so zaostajali v znanju, in podaljšano
bivanje za tiste, ki so potrebovali varstvo ali pomoč pri učenju. Leta 1962 so začeli po šolah delati
šolski psihologi in socialni delavci, pozneje pa še
pedagogi in logopedi. Možnosti za šolanje so se izenačevale, za šolanje učiteljev pa so podeljevali
štipendije.
Z medijsko kampanjo so leta 1973 sprožili še
najbolj viden politični poskus s celodnevno šolo. Po
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obračunu z notranjim partijskim liberalizmom so
hoteli s celodnevno odtegnitvijo otrok od staršev v
šoli povečati idejni vpliv nad mladino. Poskus se ni
obnesel in je po nekaj letih zamrl. Podobno usodo
je v osemdesetih letih doživel predlog za uvedbo
skupnih jeder, s katerim so se ponovno obudile
centralistične težnje po unifikaciji šolstva v Jugoslaviji, ki je v Sloveniji zlasti po zaslugi slovenskih
pisateljev naletel na ostro zavrnitev.

Pouk slepih v šestdesetih letih
20. stoletja. (Slovenski šolski
muzej, fototeka)
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Nove potrebe
gospodarskega razvoja
in razširitev šolske mreže
Razvoj gospodarstva je v obdobju od konca druge
svetovne vojne do osamosvojitve Slovenije ob vseh
ideoloških zarezah spodbudil razvoj tudi na področjih srednjega in visokega strokovnega šolstva.
Šolski sistem v Sloveniji se je zato vseskozi dopolnjeval in širil. Za totalitarno oblast, ki je imela ves
sistem pod nadzorom, je bila to priložnost, izziv in
nevarnost hkrati.
Čeprav je za Slovence v socialistični Jugoslaviji ob
centralističnih pritiskih vseskozi obstajala nevarnost
kulturne in jezikovne unifikacije, so bile jezikovne
Šolski sistem se je z
marksistično ideološkimi
izhodišči partije do vzgoje in
izobraževanja prilagajal novim
potrebam gospodarstva. Vzorce
iz gospodarstva so pogosto
prenašali tudi v šolstvo.
(Slovenski šolski muzej,
razstavna zbirka)

razmere v slovenskih šolah stabilne. Navkljub ideološkim pritiskom se je z uporabo slovenskega učnega
jezika na skoraj vseh področjih delovanja in tako
tudi v šolah krepila slovenska zavest.
Tako kot osnovnošolsko je bilo tudi strokovno
šolstvo in drugo šolstvo podvrženo številnim spremembam. Strokovno šolstvo se ni razvijalo bolj
enotno, ker je bilo vedno več vrst strokovnih šol.
V skladu z gospodarskim razvojem so srednje stro-
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kovne šole začeli ustanavljati za vse gospodarske
panoge. Velike potrebe po strokovnjakih so se pojavile kmalu po končani vojni. Zasebna lastnina je
bila kmalu v celoti nacionalizirana in z državnim
premoženjem je bilo treba gospodarno upravljati.
Najprej so ustanavljali srednje strokovne šole,
ki so jih imenovali tehnikumi. Najprej so bile triletne, od šolskega leta 1950/51 pa štiriletne šole.
Posamezna ministrstva so začela v večjih podjetjih
ustanavljati obratne šole za učence v gospodarstvu z internati, v katerih so teorijo izmenjevali
s prakso v podjetjih. Za izpopolnjevanje kvalificiranih delavcev so ustanovili delavske tehnikume,
iz katerih so nastali delavski oddelki na srednjih
strokovnih šolah. Iz trgovskih akademij so tedaj
nastale ekonomske srednje šole, iz trgovskih pa
administrativne. Z uredbo o strokovnih šolah so

Tehnološki razvoj je po drugi
svetovni vojni v Sloveniji
spodbudil naglo širitev
srednjega strokovnega
izobraževanja. V kemijskem
laboratoriju Srednje kemijske
šole v šestdesetih v Ljubljani.
(Slovenski šolski muzej,
fototeka)

leta 1952 uzakonili šole, ki so se v praksi uveljavile
že pred tem.
Med poklicnimi šolami so bile vajenske šole, poleg njih pa še vajenske šole za učence v gospodarstvu
in strokovne šole s praktičnim poukom v šolskih delavnicah za kvalificirane delavce in mojstrske šole
za visokokvalificirane delavce in mojstre.
Srednje tehniško in strokovno šolstvo je naraščalo in se tudi močno spreminjalo. Velik odstotek
absolventov teh šol se je še v sedemdesetih letih
takoj po končanem šolanju zaposlil, pozneje jih je
večina nadaljevala šolanje na višjih šolah.
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Z zakonom o srednjem šolstvu iz leta 1967 so
celotno srednje šolstvo prvič urejali skupaj v enem
zakonu, ker so gimnazije prej obravnavali posebej. Ko so z usmerjenim izobraževanjem v začetku
osemdesetih gimnazije odpravili, so poleg strokovno
usmerjenih programov vpeljali še usmerjeno izobraževanje pedagoške, naravoslovno-matematične,
družboslovno–jezikovne in kulturološke usmeritve.
Prvine usmerjenega izobraževanja so v skupne
vzgojnoizobraževalne osnove leta 1975 uvedli v prVeterinarski oddelek
Biotehnične fakultete,
Ljubljana 1964. (Slovenski
šolski muzej, fototeka)

vih letnikih pedagoških šol.
Na univerzi so se vezi med fakultetami znotraj
univerze zrahljale in univerza ni bila več enotna.
Medicinska fakulteta je leta 1945 postala popolna, toda po uredbi zvezne vlade ni več spadala v
okvir univerze, ampak pod zvezno ministrstvo za
narodno zdravje. Podoben položaj so do zveznih
ministrstev imele tudi druge fakultete.
V prvih letih po vojni je nastala vrsta novih
višjih in visokih šol ter fakultet, ki so jih neprestano združevali, razdruževali in preimenovali. Na
prehodu v petdeseta leta je bila prejšnja enotna
univerza razdeljena na štiri fakultete (naravoslovno-matematična, filozofska, pravna, ekonomska),
tehnično visoko šolo s šestimi fakultetami (arhitektura, elektrotehnika, gradbena, kemijska, strojna,
rudarsko-metalurška) ter medicinsko visoko šolo
z medicinsko in stomatološko šolo. Agronomska
in gozdarska fakulteta je bila »samostojna fakul-
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teta«, medtem ko je teološka fakulteta izgubila
pravico javnosti in ni bila več državna ustanova.
Z okvirnim zveznim zakonom o univerzah, ki so
ga po republikah dopolnili z republiškimi zakoni in
z univerzitetnimi ter fakultetnimi statuti, so leta
1954 univerzo obnovili kot celoto. Z vsako novo
uredbo in novim zakonom se je spreminjala organizacijska struktura in sestava posameznih fakultet.
Do večjih sprememb je prišlo leta 1957 ob sprejemu Zakona o Univerzi v Ljubljani in nato leta 1960
ob Zakonu o preoblikovanju fakultet. S šolsko reformo leta 1958 so za šole na tretji stopnji veljale
fakultete, višje in visoke strokovne šole, umetniške akademije in pedagoške akademije. Višje šole
so bile prva stopnja visokošolskega študija.
Drugi val nastajanja višjih in visokih šol je bil
med letoma 1958 in 1961 povezan z nastajanjem
visokošolskega centra v Mariboru, kjer so leta 1975
ustanovili drugo slovensko univerzo. Višjo pomorsko
šolo so v začetku šestdesetih ustanovili v Piranu, v
Kranju pa v istem obdobju višjo kadrovsko šolo, ki
je pozneje kot visoka šola postala članica univerze

S povečanjem visokošolskih
ustanov je v Mariboru leta 1975
nastalo drugo univerzitetno
središče v Sloveniji. Sedež
univerze so postavili v poslopje
nekdanje meščanske šole.
(Slovenski šolski muzej,
fototeka)

v Mariboru.
V Ljubljani so nastajale druge visoke šole, tako
npr. visoka šola za politične vede, ki se je pozneje
še večkrat preimenovala, univerza pa je po smrti največjega marksističnoleninističnega ideologa
Edvarda Kardelja med letoma 1979 in 1990 nosila
njegovo ime.
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Zakon o visokem šolstvu, ki je izšel leta 1975,
je poudarjal povezovanje univerze z uporabniki
kadrov. Z usmerjenim izobraževanjem, ki se je začelo na srednji stopnji, je bilo sredi osemdesetih
predvideno postopno preoblikovanje tudi visokega
šolstva. Leta 1985 je v tem sklopu prišlo do preobrazbe obeh pedagoških akademij v pedagoške
fakultete, za spremembe na drugih fakultetah pa
je pred razkrojem Jugoslavije zmanjkalo časa.
Po končani drugi svetovni vojni se je v Sloveniji
močno povečal obisk večernih šol, na katerih si je
bilo mogoče hitreje pridobiti formalno izobrazbo.
Prešerno razpoloženje v
večerni šoli za odrasle,
Ljubljana 1952. (Slovenski
šolski muzej, fototeka)

Razvejano je bilo zlasti politično izobraževanje. Nastajale so delavske univerze, ki so dajale politično,
strokovno in splošno znanje. Veliko je bilo kratkih
programov in enodnevnih predavanj. Razširjeno je
postalo dopolnilno in dopisno izobraževanje. Poklicno izobraževanje je bilo bolj intenzivno po letu
1959, ko so k izobraževanju spodbujali zaposlene,
da bi med njimi odpravili visok delež nekvalificiranih. V podjetjih so od leta 1957 ustanavljali tudi
prve izobraževalne centre. Z uredbo o centrih za
strokovno izobraževanje delavcev iz leta 1959 so
poživili ustanavljanje izobraževalnih centrov v
podjetjih po vsej Sloveniji. Leta 1961 so na višji
šoli za organizacijo dela uvedli študij za strokovnjake, ki bi organizirali izobraževanje v podjetjih.
Ker je bila izobrazbena struktura zaposlenih še v
osemdesetih letih slaba, so jo izboljšali tudi tako,
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da so zaposlenim priznavali višjo izobrazbo na račun z delom pridobljenih izkušenj.

Slovenijo je z zmago revolucije ob koncu druge svetovne vojne iz strahu pred maščevanjem in
poboji zapustilo več kot dvajset tisoč političnih in
razrednih nasprotnikov komunizma, skoraj toliko pa
jih je bilo v množičnih povojnih pobojih tudi zares
pobitih. V begunskih taboriščih v Italiji in v Avstriji
je nastala vrsta vrtcev, osnovnih in srednjih šol. Po
odhodu v čezmorske države so ustanovili, med starejšimi slovenskimi izseljenci pa poživili številne
slovenske šolske ustanove po svetu. Najmočnejšo
slovensko šolsko organizacijo so ustanovili priseljenci v Argentini.
Z odhodom ekonomske emigracije v šestdesetih
in sedemdesetih letih na delo v zahodnoevropske
države je poleg Katoliške cerkve za dopolnilni pouk

Matura leta 1948 v slovenski
begunski gimnaziji pod
zavezniško vojaško oblastjo
v taborišču Spittal na Dravi
v Avstriji. Po končani drugi
svetovni vojni se je v taborišča
pod zavezniško oblast zateklo
veliko Slovencev, ki so iz
domovine bežali zato, da bi si
pred komunizmom rešili golo
življenje. (Studia Slovenica,
fototeka)

slovenskega jezika skrbela tudi jugoslovanska država, ki je obenem med njimi širila tudi svoj vpliv
in jih medsebojno delila na ideološki podlagi.
S porazom fašizma in nacizma so pravice osnovnošolskega pouka v maternem jeziku dobili tudi
pripadniki slovenske manjšine v Avstriji in v Italiji,
v skrčeni obliki pa tudi na Madžarskem. Pravico do
svojih šol je Slovencem v Italiji še pred dokončno
razmejitvijo z Jugoslavijo priznala zavezniška vojaška uprava in teh pravic jim Italija pozneje ni
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kratila. Primorski Slovenci so ohranili pouk v slovenskih vrtcih, osnovnih in srednjih šolah v tržaški
in goriški pokrajini. Drugačne razmere so bile na
Koroškem v Avstriji, kjer so pod angleško vojaško
zasedbo leta 1945 uvedli obvezno dvojezično šolstvo na narodnostno mešanem ozemlju, toda po
podpisu avstrijske državne pogodbe je nemška večina leta 1958 izsilila, da so se morali kandidati k
dvojezičnemu pouku v slovenščini posebej prijaviti,
pri čemer so bili izpostavljeni hudim pritiskom in
grožnjam. Zaradi tega je obisk dvojezičnega pouka
Slovenska osnovna šola v
ulici sv. Frančiška v Trstu
pred začetkom šolskega leta
1948/49. Ker so bila šolska
vrata zaklenjena, so slovenski
učitelji učence vpisovali v
slovensko šolo kar na ulici
pred vhodom v šolo. (Slovenski
šolski muzej, fototeka)
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na Koroškem v tem obdobju močno upadel.
Manjšinsko šolstvo je bilo za pripadnike italijanske in madžarske narodnosti ustrezno urejeno tudi
v Sloveniji, kjer na narodnostno mešanih območjih
v italijanskem in madžarskem jeziku delujejo manjšinske šole.

Šolstvo
v samostojni Sloveniji

Slovenski odpor proti jugoslovanskemu centralizmu se je v nekaterih pogledih, zlasti obvprašanjih
jezika in narodne identitete, pojavljal že v komunistični Jugoslaviji, vendar je ostalpredvsem na
jezikovni in kulturni ravni, npr. pri uvedbi skupnih
jeder v šole v Sloveniji. Resno razmišljanje o slovenski samostojnosti so sprožili dogodki ob razpadu
svetovnega komunizma in prve večstrankarske volitve v Sloveniji. Jugoslavija je vse očitneje zavirala
razvoj Slovenije, ki je za razvojem v Zahodni Evropi
in neposredni soseščini vse bolj zaostajala. Z zmago
koalicije Demos, ki je slovensko samostojnost imela
v svojem programu, se je začela kratka, a vendar
zelo intenzivna pot slovenskega osamosvajanja, od
plebiscita do osamosvojitvene vojne in mednarodnega priznanja. Svojo polno samostojnost, za katero
so se državljani Republike Slovenije izrekli na plebiscitu, je Slovenija razglasila 25. junija 1991.
Z osamosvojitvijo in demokratizacijo se je
Slovenija po letu 1991 soočila s temeljnimi struk-

V Sloveniji je leta 1991 nastal
tudi popolnoma samostojen
šolski sistem. Proces osamosvajanja šole od ideološke
indoktrinacije propadlega
totalitarnega sistema je precej
daljši. (Muzej novejše zgodovine
Slovenije, fototeka)
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turnimi spremembami na vseh področjih družbe.
Razlikovati je mogoče spremembe na treh ravneh.
Na prvi ravni so bile spremembe povezane z odcepitvijo Slovenije od komunistične Jugoslavije,
nastankom nove države in s priključevanjem med
države članice Evropske zveze. Na drugi ravni so
bile temeljne strukturne spremembe na področju
politike in gospodarstva, ki so nastale tudi pod
vplivom globalizacije sveta. Novosti na področju
gospodarstva in politike so bile v lastninski preobrazbi in prestrukturiranju podjetij, v uvedbi
tržnega sistema, v uveljavljanju parlamentarne
V vseh osnovnih šolah v
Sloveniji so na prelomu
tisočletja začeli
tudi z računalniškim
opismenjevanjem. (Slovenski
šolski muzej, fototeka)

demokracije in človekovih pravic, na področju
politike pa so bile najbolj izrazite spremembe v
prehajanju od totalitarne komunistične države
k demokratični samostojni Republiki Sloveniji, ki
je povezano s spremembami v miselnosti ljudi.
Tretja raven sprememb je povezana z razvojem
tehnologije in računalništva ter z nastankom novih potreb po znanju. Internet, elektronska pošta,
telefaksi in druga sodobna tehnologija so pospešili razvoj globalnega elektronskega poslovanja in
tudi izobraževanja na daljavo. Z novo tehnologijo
in globalizacijo komunikacij so nastale tudi večje
možnosti za različne oblike učenja in izobraževanja ljudi.
Ker znanje zaradi omenjenih družbenih sprememb hitro zastareva, se po letu 1991 v Sloveniji
javljajo vedno nove potrebe po izobraževanju ljudi.
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Razvil se je tako imenovan koncept »vseživljenjskega učenja in izobraževanja«, ki poteka vse
življenje. To se je pokazalo v večjem sistematičnem
spodbujanju vseživljenjskega učenja in izobraževanja, uvajanju sistemov kontinuiranega učenja,
spodbujanju razvoja učinkovitega prenosa znanja
in poudarjanju interdisciplinarnosti znanja. Ta proces se je z večjim poudarkom začel na področju
izobraževanja odraslih in zaposlenih, vztrajno pa se
je začel širiti tudi med šolajoče otroke in mladino,
ki vse bolj uvideva smisel vseživljenjskega učenja
in izobraževanja.
Družbene spremembe v Sloveniji in razvoj vseživljenjskega učenja in izobraževanja so na področju
šolstva povzročili nove reforme in spremembe, tako
na področju izobraževanja otrok, mladine kot tudi
izobraževanja odraslih. Začele so se uveljavljati
nove vrste izobraževanja. Poleg formalnega (rednega šolskega sistema) tudi neformalno izobraževanje
(znotraj posameznih institucij, samoizobraževanje,

Šolski sistem v Republiki
Sloveniji leta 1996. Enotna
obvezna osemrazredna osnovna
šola ohranja večjo prehodnost
tudi na drugi (srednješolski)
stopnji šolanja. (Slovenski
šolski muzej, razstavna zbirka)

e-izobraževanje idr.).
V slovenskem šolstvu, ki se je začelo prvič razvijati samostojno in neodvisno od drugih šolskih
sistemov, so se začele strukturne šolske reforme
na vseh področjih. Predšolska vzgoja, ki temelji
na sodobnih teorijah osebnosti, izhaja iz novejših
socialnih in kognitivnih teorij otrokovega razvoja. Osnovno izobraževanje je iz osemletne z novo
zakonodajo prešlo v devetletno šolo. Z notranjo
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prenovo se razvija v sodobnejšo in humanejšo institucijo. Srednje šolstvo je postalo raznovrstno in
maksimalno prehodno med posameznimi šolami.
Gimnazija kot najbolj splošna vzgojno-izobraževalna ustanova, ki mlade pripravlja in spodbuja za
nadaljnji univerzitetni študij, se je takoj po osamosvojitvi Slovenije vrnila v izobraževalni sistem,
z njo pa tudi matura. Višje in visoke strokovne šole
so ponudile nove izobraževalne programe in uvedle nov način študija, ki temelji na vključevanju v
Nova tehnologija ponuja nove
možnosti za izobraževanje
mladine s posebnimi
potrebami. (Slovenski šolski
muzej, fototeka)

mednarodne povezave z izmenjavo profesorjev in
študentov. Prav tako so univerze izvedle prenovo
študijskih programov in uvedle nov način ocenjevanja, ki je mednarodno primerljiv in omogoča
večjo izmenjavo oz. mobilnost študentov.
Del nadaljnjega izobraževanja je v večjem
obsegu postalo izobraževanje odraslih, ki se izobražujejo glede na potrebe v različnih javnih in
privatnih institucijah po formalni in neformalni
poti. Več in bolj so se začele izobraževati različne ciljne skupine ljudi glede na različne potrebe,
tako imamo npr. šole za starše, delavnice za starše, študijski krožki za upokojence, izobraževanje
zapornikov, alkoholikov, odvisnikov od drog, slepih,
gluhih odraslih, mlajših odraslih v »projektnem
učenju mladih«, ki niso končali šol in so brez dela.
V sistemu vzgoje in izobraževanja se je zagotovil razvoj splošne in posebne nadarjenosti otrok
in mladine kot tudi skrb za otroke in mladino z
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motnjami v osebnem razvoju. Programe in način
vzgojno-izobraževalnega dela so prilagodili tudi šolam drugih narodnosti. Poleg državnega šolstva se
po letu 1991 razvija tudi zasebno šolstvo (zasebni
vrtci, zasebne srednje šole – gimnazije, visoke šole
in fakultete, jezikovne šole, glasbene šole), ki po
pol stoletja prekinjenega življenja postaja vedno
bolj pomemben sestavni del slovenskega šolskega

Nova komunikacijska sredstva
in nove potrebe po znanju ne
poznajo meja. (Slovenski šolski
muzej, fototeka)

sistema.
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Sklep

Slovensko šolstvo se je do osamosvojitve Slovenije
razvijalo v okviru večjih šolskih sistemov. Začetni
razvoj je potekal pod Habsburžani v sklopu avstrijskega šolskega sistema, ki je slovenskemu šolstvu
v boju za preživetje postavil trdne temelje. Samo
tako se je šolstvo v Kraljevini Jugoslaviji lahko razV čitalnici Narodne in
univerzitetne knjižnice v
začetku šestdeseti let 20.
stoletja. (Slovenski šolski
muzej, fototeka)

vilo v razvejan sistem s svojo univerzo. In če je
bilo predvsem zaradi jezikovne drugačnosti v stari
Avstriji najbolj zaostalo, je v Jugoslaviji čez noč
postalo najbolj razvito. Zaradi vključenosti v druge
sisteme je bilo v svoji jezikovni majhnosti vedno v
nevarnosti.
Slovensko šolstvo se je borilo za svoj obstoj v
okoljih, ki mu niso bila niti najmanj naklonjena.
Slovenski učni jezik je bil vedno najbolj občutljivo
vprašanje, in kakor je z jezikom preživela slovenska
šola, je tudi jezik preživel s šolo. Od začetkov slovenskega šolstva je med Slovenci rastla tudi zavest
jezikovne in narodne pripadnosti. Iz najbolj preprostega elementarnega šolstva je po uvedbi splošne
šolske obveznosti vzklila široka literarna dejavnost.
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Zgodovina šolstva na Slovenskem je bila do osamosvojitve v glavnem en sam velik boj za slovenski
učni jezik. In slovenska šola je s svojim učnim
jezikom vstajala in padala, in vendar je vseskozi
napredovala. Od neznatnih začetkov in nepomembnosti je slovensko šolstvo zgradilo slovensko
univerzo in nazadnje tudi svojo samostojnost.
Preživelo je tako jezikovne in socialne boje z
večjimi in bogatejšimi sosedi, prav tako nacionalsocialistično preganjanje ter nenazadnje še
hudo ideološko indoktrinacijo in povojno eksperimentiranje. V prepletenosti različnih kulturnih,
jezikovnih, izobraževalnih in idejnih vplivov se je
prav po zaslugi slovenskega šolstva utrjevala sposobnost preživetja majhnega naroda, ki je bil v
sosedstvu z velikimi narodi vedno ogrožen.

Med vzgojnimi ukrepi so se
učenci vedno najbolj veselili
pohval in nagrad. Pohvalne
podobice (pred 1900), Huthov
vzgojni zavod. (Slovenski šolski
muzej, razstavna zbirka)
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Pregled najpomembnejše
literature in virov za zgodovino
šolstva na Slovenskem
LITERATURA:
Splošni pregledi
- Vlado Schmidt, Zgodovina šolstva in pedagogike na Slovenskem, I. – III. del, Državna založba Slovenije, Ljubljana 1963
– 1966 [od začetkov do 1870]
- Jože Ciperle – Andrej Vovko, Šolstvo na Slovenskem skozi
stoletja, Slovenski šolski muzej : Ljubljana 1987 [od začetkov do začetka osemdesetih let 20. stoletja]
- Šolstvo na Slovenskem skozi stoletja, katalog stalne razstave, I. – III.. del, Slovenski šolski muzej, Ljubljana 1988-2002
[od začetkov do 1991]
Monografije
- Janko Polec, Ljubljansko višje šolstvo v preteklosti in borba za slovensko univerzo, Ljubljana 1929
- Vinko Brumen, »Blaže in Nežica«, Kulturno pedagoški pomen Slomškovega dela, Maribor 1936
- Vlado Schmidt, Pedagoško delo protestantov na Slovenskem v XVI. stoletju, Ljubljana 1952
- Milica Bergant, Poizkusi reforme šolstva pri Slovencih 19191929, od prevrata do uvedbe diktature, DZS, Ljubljana 1958
- France M. Dolinar, Das Jesuitenkolleg in Laibach und die
Residenz Pleterje 1597-1704, Ljubljana – Laibach 1976
- Miroslav Kokolj – Bela Horvat, Prekmursko šolstvo od začetka reformacije do zloma nacizma, Murska Sobota 1977
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- Slavica Pavlič - Viktor Smolej, Partizansko šolstvo na Slovenskem, Ljubljana 1981.
- Alojz Geržinič, Boj za slovensko šolstvo na Primorskem za
delovanja dr. Srečka Baraga pri ZVU, Buenos Aires 1983
- Andrej Vovko, Mal položi v dar ---, portret slovenske narodnoobrambne šolske organizacije Družbe sv. Cirila in Metoda
1885 – 1918, Ljubljana 1994.
- Mojca Peček, Avtonomnost učiteljev nekdaj in sedaj, Ljubljana 1998
- Jože Ciperle, Podoba velikega učilišča ljubljanskega, Licej
v Ljubljani 1800 – 1848, Ljubljana 2001
- Monika Govekar-Okoliš, Disciplina in vzgojni režim v gimnazijah na Slovenskem v letih 1849-1914, Ljubljana 2001
- Edvard Protner, Herbartistična pedagogika na Slovenskem
1869-1914, Maribor 2001
- Jasna Kogoj, Uršulinke in njihovo vzgojno poslanstvo, uršulinki samostan v Ljubljani na prehodu iz avtonomije v
Rimsko unijo, s posebnim poudarkom na šolstvo v letih 1868
in 1918, Ljubljana 2006
Monografije – zborniki
- Petdeset let slovenske univerze v Ljubljani 1919 do 1969,
Univerza, Ljubljana 1969
- Osnovna šola na Slovenskem 1869 – 1969, Slovenski šolski
muzej, Ljubljana 1970
- Slovensko šolstvo, Educa, Nova Gorica 2006
- Slovensko šolstvo včeraj, danes, jutri, Ministrstvo za šolstvo in šport, Ljubljana 2007
V monografijah slovenske zgodovine
- Josip Gruden – Josip Mal, Zgodovina slovenskega naroda,
Celovec 1912 – Celje 1929.
- Peter Vodopivec, Od Pohlinove slovnice do samostojne Slovenije, Ljubljana 2006
Šolsko zgodovinske revije
- Zbornik za zgodovino šolstva in prosvete (1964 – 1990)
- Šolska kronika – zbornik za zgodovino šolstva in pedagogike
(1991- )
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Katalogi razstav: Slovenski šolski muzej (1948 – 2008)
Monografije šol (obletnice, itd)
Članki v zgodovinskih revijah in zbornikih
- Mittheilungen des Historischen vereins für Krain, Mittheilungen des Musealvereins für Krain, Carinthia, Glasnik
muzejskega društva za Slovenijo, Izvestja muzejskega društva za Kranjsko
- Kronika, Kronika slovenskih mest, Zgodovinski časopis, Časopis za zgodovino in narodopisje
- Acta ecclesiastica Sloveniae, Carniola itd.
Članki o šolstvu v krajevnih monografijah, itd.
- Josip Gruden, Vzgoja in izobrazba duhovščine na Slovenskem v srednjem veku, v: Katoliški obzornik, Ljubljana
1902/VI, str. 237–246
- Josip Apih, Ustanovitev narodne šole na Slovenskem, v:
Letopis Slovenske matice l. 1894, str. 251-317 in l. 1895,
str. 146-233
- Jože Ciperle, Oris srednjeveškega šolstva na Slovenskem,
XIX. seminar slovenskega jezika, literature in kulture, v:
Zbornik predavanj, Ljubljana 1983, str. 227–236
- Andrej Vovko, Oris zgodovine pedagoških strokovnih revij
Popotnik in Sodobna pedagogika, v: Bibliografsko kazalo Popotnika in Sodobne pedagogike 1880 - 1980
Gesla
- Enciklopedija Slovenija
- Slovenska kronika 19 in 20. stoletja

VIRI:
Arhivi v Republiki Sloveniji
- Nadškofijski arhiv v Ljubljani (NŠALj) – za cerkveno šolstvo
in za javno šolstvo za obdobje 1804-1869 na območju ljubljanske škofije (Kranjske)
- Arhiv Republike Slovenije (ARS) – za gradivo osrednjih
deželnih, pokrajinskih, banovinskih in republiških uradov s
sedežem v Ljubljani
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- Pokrajinski arhivi (Koper, Nova Gorica, Ljubljana (z oddelki
v Idriji, Kranju, Novem mestu, Škofji Loki), Celje, Maribor,
Ptuj) – arhivski fondi posameznih šol
- zasebni arhivi, cerkveni arhivi, arhivi samostanov in redov
itd
Arhivi zunaj Slovenije
- škofijski arhivi v Trstu, Gorici, Vidmu, Celovcu, Gradcu,
Sombatheju in Zagrebu predvsem za šolsko zgodovino starejših obdobij za slovenska območja zunaj nekdanje Kranjske
- deželni / pokrajinski arhivi v sosedstvu (Trst, Gorica, Videm, Celovec, Gradec, Sombathej, Zagreb) predvsem za
šolsko zgodovino starejših obdobij za slovenska območja
zunaj nekdanje Kranjske
- državni arhivi na Dunaju za šolstvo do leta 1918
- drugi arhivi: v Vatikanu, Rimu, Budimpešti, Beogradu itd.
Muzeji
- Slovenski šolski muzej
a) arhivska zbirka – zasebni fondi, učiteljske organizacije,
itd
b) dokumentacija: mape šol, anketi iz leta1939 in
leta1946
c) knjižnica
d) razstavna zbirka
- drugi muzeji
a) šolsko-zgodovinske zbirke
Objavljeni viri:
- Letna poročila dunajskega ministrstva za uk in bogočastje
(1870 – 1876)
- Historia annua Collegii Societatis Jesu Labacensis (15961691), Družina, Ljubljana 2002 in Letopis Ljubljanskega
kolegija Družbe Jezusove (1596-1691), Družina, Ljubljana 2003
Izbrani spisi [Stanka Gogala], Društvo 2000, Ljubljana 2005
Učiteljski časopisi
- Drobtinice, učitelam ino učencam, Celovec (1846-1901)
- Šolski prijatel, časopis za šolo in dom, Celovec [Prijatel,
Slovenski prijatel] (1852-1883)
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- Učiteljski tovariš, stanovsko politično glasilo, Ljubljana
(1861-1941)
- Slovenski učitelj, list za učitelje, odgojitelje in šolske prijatelje, Maribor (1872-1877)
- Laibacher Schulzeitung, organ des Krainischen Landes-Lehrervereins, Laibach (1873-1918)
- Šola, glasilo goriških učiteljev, Gorica (1880-1884)
- Popotnik, časopis za sodobno pedagogiko, Ljubljana (18801941) in (1945-1949)
- Pedagoški letnik, Pedagoško društvo, Krško (1887-1898)
- Slovenski učitelj, glasilo krščansko mislečih učiteljev in
vzgojiteljev, Ljubljana (1899-1944)
- Pedagoški letopis, Slovenska šolska matica, Ljubljana
(1901-1920), [Pedagoški zbornik] (1921-1925), [Pedagoški
zbornik slovenske šolske Matice] (1926-1941)
- Učiteljski list, glasilo jugoslovenskih učiteljskih društev,
Trst (1920-1926)
- Prosvetni delavec, Sindikat prosvetnih delavcev – priloga
Popotnika (1946-1949)
- Prosvetni delavec, glasilo delavcev v vzgoji, izobraževanju
in znanosti Slovenije, Ljubljana (1950-1991), [Šolski razgledi, pedagoški strokovno-informativni časnik] (1992 - )
- Sodobna pedagogika, Zveza društev pedagoških delavcev
Slovenije, Ljubljana (1950-    )
Mladinski - šolski listi in glasila:
- Vedež, časopis za šolsko mladost, Ljubljana (1848-1850)
- Vrtec, Ljubljana (1871-1945)
- Angelček, otrokom učitelj in prijatelj, Ljubljana (18871935), Luč (1935 – 1945)
- Krščanski detoljub, Ljubljana (1888 – 1917)
- Vesna, mesečnik slovenskega dijaštva, Celje (1892 – 1894)
- Zora, glasilo slovenskega katoliškega dijaštva, Ljubljana
(1895-1921)
- Zvonček, List s podobami za mladino, Ljubljana (19001939)
- Omladina, glasilo narodno-radikalnega dijaštva, Ljubljana
(1904- 1914)
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- Mladoslovenec, Ljubljana (1906-1907)
- Domače ognjišče, list za starše in vzgojevalce slovenske
mladine, Ljubljana (1907-1914)
- Mladost, glasilo slovenskih orlov, Ljubljana (1908-1929)
- Mentor, list za srednješolsko dijaštvo, Ljubljana (19081919, 1921-1923, 1926-1941)
- Preporod, pokrajinsko glasilo jugoslovanske mladine na
Slovenskem, Ljubljana (1912-1913)
- Kres, prve vaje iz dijaških let, Ljubljana (1919-1920)
- Mlada Jugoslavija, list za slovensko koroško mladino, Velikovec (1919-1920)
- Sokolič, list za sokolski naraščaj, Ljubljana (1919-1937)
- Orlič, mesečnik za orlovsko mladino, Ljubljana (1921-1927)
- Novi rod, list za mladino, Trst (1921-1926)
- Vidovdan, list za kulturno orientacijo jugoslov. napredne
mladine, Ljubljana (1921-1925)
- Mladina, Ljubljana (1924-28) nad. [Svobodna mladina]
(1928-1929)
- Križ na gori, glasilo katoliškega slovenskega dijaštva, Ljubljana (1924-1927)
- Križ, Ljubljana (1928-1930)
- Mladi junak, Ljubljana (1924-1935)
- Naša radost, list za jugoslovensko sokolsko deco, Ljubljana
(1925-1941)
- Rast, glasilo slovenskega katoliškega dijaštva v Italiji, Gorica (1925-1926)
- Jugoslovenski srednješolec, glasilo SJSU župe za Slovenijo,
Ljubljana (1927-1928)
- Rast, Vestnik slovenske dijaške zveze, Ljubljana (19271931)
- Omladina, glasilo jugoslovenske napredne mladine, Ljubljana (1929-1930)
- Naš rod, UJU sekcija za Dravsko banovino, Ljubljana
(1929-1944)
- Kres, glasilo slovenskih fantov, Ljubljana (1930-1941)
- Mladi plamen, Glasilo zveze borcev in stražark, Ljubljana
(1929-1934)
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- Lučka z neba, verski list za mladino, Ljubljana (1931-1935)
- Mlado Jutro, Ljubljana (1931-1940)
- Naša zvezda, dijaški kongregacijski list, Ljubljana (19311944)
- Razori, list za odraslo mladino, Ljubljana (1933-1941)
- Straža v viharju, Ljubljana (1934-1941)
- Mladi Prekmurec, sokolsko društvo, Murska Sobota (19361940)
- Naš dan, Kamnik (1936-1941)
- Mi mladi borci, stanovski tednik za slovensko dijaštvo, Ljubljana (1936-1941)
- Slovenska mladina, mladinska revija za leposlovje in vsa
kulturna vprašanja,[skojevski list za srednješolce] (19381940), nad.: Srednješolec, glasilo slovenske srednješolske
mladine, Ljubljana (1940-1941)
- Mladi Korotan, Slovenska prosvetna zveza, Celovec (19381941)
- Mlada Slovenija, glasilo mladinske OF slovenskega naroda,
Ljubljana (1941-1942), nad.: Mladina, glasilo zveze slovenske mladine, Ljubljana (1943 - )
- Slovenski pionir, Zveza slovenske mladine, Ljubljana
(1943-1945)
- Ciciban, revija za najmlajše, Ljubljana (1945 - )
- Pionir, poljudnoznanstvena revija za mlade (1945 – 1990),
[Gea, svet je tvoj] (1991 - )
- Pastirček, Zadruga Goriška Mohorjeva, Gorica (1946 - )
- Pionirski list, Ljubljana (1948 – 1990), [PIL] (1990 - )
- Mladi rod, šolski list za koroško mladino, Celovec (1952 - )
- Galeb, Zadruga Novi Matajur, Čedad ( 1954 - )
- Kurirček, literarna revija za učence osnovnih šol, Ljubljana (1960–1990) , [Kekec], (1991- )
- TIM, revija za tehniško ustvarjalnost mladih, Ljubljana
(1962 - )
- Presek, list za mlade matematike, fizike, astronome in računalnikarje, Ljubljana (1973 - )
- Mavrica, Ljubljana (1971 - )
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Pedagoške revije
- Mladi svet, poljudnoznanstvena revija za izvenšolsko vzgojo, Ljubljana (1951-1958 ), nad. Otrok in družina, revija za
družinsko in družbeno vzgojo (1959 - )
- Vzgoja in izobraževanje, revija za teoretična in praktična
vprašanja vzgojno izobraževalnega dela, Ljubljana (1970- )
- Pedagoška obzorja, časopis za didaktiko in metodiko, Novo
mesto (1986- )
- Didakta, Radovljica (1991- )
- Educa, strokovna revija za področje varstva, vzgoje in izobraževanja predšolskih otrok in otrok na razredni stopnji
osnovne šole, Nova Gorica (1991- )
Letna poročila šol (Jahresberichte, izvestja)
Šolska zakonodaja (zakoni in predpisi)
Učbeniki
Učni načrti
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