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Ideološka indoktrinacija učiteljstva v prvih letih 
po drugi svetovni vojni
Ideological indoctrination of teachers during the years immediately 
after World War Two

Izvleček
Z vojaško zmago revolucije v državljanski in 
v osvobodilni vojni je ilegalna komunistična 
partija v imenu Osvobodilne fronte po odhodu 
okupatorjev na ozemlju celotne Slovenije posto-
poma in sistematično prevzela vso oblast v svoje 
roke. V novi socialistični družbi, ki je nastajala 
v senci vojnega pustošenja, povojnih množičnih 
pobojev in preganjanja razrednih ter ideoloških 
nasprotnikov, je totalitarna oblast tudi učiteljem 
dodelila novo vlogo in jim postavila naloge, ki 
jih prej niso poznali. Kot državni uslužbenci so 
bili postavljeni na čelo ideološkega in politične-
ga boja tako za nov družbeni red in prevzgojo 
prebivalstva, kakor tudi proti vsem odklonom 
od uradne politične linije in vsemu, kar je bilo 
staro in zato nazadnjaško. Ker so morali biti pri 
tem ideološko čisti, so bili strogo nadzorovani. 
Nekateri so novo vlogo v šoli in zunaj nje pro-
stovoljno sprejeli zaradi ideologije in medvojnih 
dogodkov, nekateri iz oportunizma, drugi iz 
prisile in strahu. Nasprotniki in nezanesljivi so 
bili upokojeni ali kako drugače kaznovani in od-
stranjeni iz šolskih prostorov, spet drugi pa zgolj 
tolerirani, dokler ni zrasla generacija mladih in 
novemu sistemu predanih učiteljev.

Abstract
With the victory of the revolutionary forces in the 
civil and liberation war the illegal Communist 
party, within the Liberation Front, after the with-
drawal of the occupying forces, gradually and 
systematically took over all the levers of power 
across the whole of Slovenia. In the new socialist 
society emerging amidst the devastation left by 
the War, post-War massacres and the persecution 
of class and ideological opponents, the totalitar-
ian authorities assigned teachers a new role, 
setting them duties to which they had hitherto not 
been accustomed. As state employees they had 
to take on a leading role in the ideological and 
political struggle for a new social order and the 
re-education of the entire population. They were 
expected to stick ruthlessly to the official politi-
cal line, standing firm against any deviation from 
it and against anything that was old and thus 
reactionary. As it was necessary for teachers to 
be ideologically pure and politically conformist, 
they were under constant scrutiny. Some teach-
ers accepted the new role in school and outside 
it voluntarily because of ideology and the events 
of the War and some because of opportunism, 
while others were forced into it by fear. Those 
who opposed the system or were unreliable were 
removed from education: some were retired, 
some criminally prosecuted and sacked, while 
others were merely tolerated until a generation 
of young teachers emerged that was committed 
to the new socio-political system.
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Uvod

Štiriletno obdobje okupacije, ki na ozemlju predvojne Slovenije ni bilo krvavo samo 
zaradi nasilja okupatorja, ampak še bolj zaradi bratomorne vojne, se je v začetku maja 
1945 končalo z vojaškim prodorom Jugoslovanske armade. Prihod JA, ki so jo sestavlja-
le tudi slovenske partizanske enote, je Slovencem na eni strani prinesel osvoboditev, na 
drugi pa je tedaj ilegalni komunistični partiji omogočil prevzem totalitarne oblasti. Prav 
zaradi slednjega se je iz Slovenije že pred prodorom JA umaknila velika množica ljudi, 
ki se je za preživetje med okupacijo pasivno ali aktivno borila proti partizanom in proti 
boljševističnemu komunizmu bodisi iz samoobrambe bodisi iz ideoloških ali verskih ra-
zlogov in se pri tem večji del zapletla v odvisnost in v sodelovanje z okupatorjem.

Čeprav so bile medvojne razmere in izkušnje prebivalstva zaradi različnih okupacij-
skih sistemov, postopanja okupatorjev in posledično intenzivnosti partizanskega gibanja 
od pokrajine do pokrajine zelo raznolike, so po vojni celotno Slovenijo zajeli isti procesi so-
cialistične preobrazbe. Slovensko partijsko vodstvo je v navezi z jugoslovanskim partijskim 
vodstvom s pomočjo vojske, Ozne in izrednih sodišč v osvobojeni deželi povsod izvajalo 
načrt popolne podreditve državnih ustanov partijski oblasti in načrt marksistične prevzgoje 
celotne družbe, ki ga je pripravljalo in v nekaterih območjih uresničevalo že med okupacijo. 
Med prevzemom oblasti je z aretacijami in množičnimi poboji v prvi vrsti najprej fizič-
no odstranilo tiste, ki so se med vojno kompromitirali z okupatorji in njihove najvidnejše 
privržence, po volitvah in izglasovanju nove ustave pa je obračunalo še z drugimi potencial-
nimi nasprotniki: tako s t. i. reakcijo kakor tudi z donedavnimi političnimi zavezniki v OF 
in predvsem z zasebniki, ki so bili s svojim premoženjem finančno neodvisni.1

Vzporedno s prevzemom oblasti je potekala izgradnja novih oblastnih organov, v 
katerih je partija z mnogovrstnimi oblikami političnega izobraževanja in partijske vzgoje 
ideološko utrjevala svoje še precej maloštevilno in ideološko ne povsem zgrajeno član-
stvo, ki se je od konca maja 1945 začelo naglo večati.2 V boju za nov družbeni red je 
partija na vseh področjih vključevala vse svoje sile. Poleg policijskega nadzora in nasilne-
ga izvajanja družbenih sprememb je na ljudi vplivala tudi z ideološkim prepričevanjem 
in politično prevzgojo. Ideološko vzgojno-izobraževalno delo z množicami je postalo 
partijska prioriteta in ena od najpomembnejših nalog vsakega partijca. Z utrjevanjem 
partijskega in državnega aparata je vzporedno s čiščenjem nasprotnikov potekala čistka 
tudi v partijskih vrstah.

Šolsko področje je bilo zaradi svoje vzgojno-izobraževalne funkcije zelo občutljivo 
na vsako spremembo. Čeprav so bile v šolskem sistemu že na začetku izpeljane nekatere 
strukturne spremembe, je popoln partijski nadzor na šolskem področju sledil dogodkom, 
ki so bili v neposredni zvezi s političnim prevzemanjem oblasti, kjer je najvažnejšo vlogo 

1	 Primerjaj:	Jera	Vodušek	Starič,	Prevzem	oblasti	1944-1946,	Cankarjeva	založba,	Ljubljana	1992,	
str.	340.

2	 Konec	vojne	je	KPS	imela	4978	članov,	od	tega	jih	je	bilo	v	okrožju	mesta	Ljubljana	484.	(J.V.	
Starič,	Navedeno	delo,	str.	295)
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imela realna moč vojske, policije, tajne službe, tožilstva in sodišč. Ukiniti zasebne šole in 
spremeniti učne načrte je bilo relativno lahko v primerjavi z zahtevo, da bodo učitelji, 
ki so z večletno učno prakso prišli do lastnega pedagoškega prepričanja, odprto sprejeli 
novo ideologijo in čez noč spremenili svoj pogled na vzgojno in izobraževalno delo in 
vlogo šole kot državne inštitucije. Ker se je partijska oblast tega dobro zavedala, je med 
učitelji, ki so imeli za seboj zelo različne vojne izkušnje, izvajala dosledno čiščenje, uči-
teljske kandidate pa je poleg tega v boju za ideološko prevzgojo celotne družbe ideološko 
indoktrinirala in kontrolirala.

Od vojaške k civilni oblasti 

S prodorom enot JA je oblast v Sloveniji najprej prevzela vojska. Civilno oblast je 
začela postavljati Narodna vlada za Slovenijo, ki se je po svoji ustanovitvi med sklepnimi 
vojaškimi boji na severni meji iz Ajdovščine preselila v Ljubljano. Svoje ukrepe je morala 
zaradi precej omejenih pristojnosti usklajevati z ukrepi vlade Demokratične federativne 
Jugoslavije in njenih ministrov v Beogradu.3

V Ljubljani je vojska držala oblast v svojih rokah do konca maja, kasneje pa jo je 
začela predajati začasnim mestnim organom. Mesto je bilo v tem obdobju zaprto, giba-
nje prebivalstva pa omejeno. Potovali so lahko le tisti, ki so imeli dovolilnice komande 
mesta. Vojska ni upoštevala civilne oblasti, ki je poskušala omejiti njene rekvizicije. Brez 
vsakega ozira je zasegala stanovanja, hiše in drugo premoženje. Večino zasedenih šolskih 
poslopij še dolgo ni vrnila, nekaterih pa sploh ne, čeprav je Narodna vlada za Slovenijo že 
junija 1945 prepovedala nastanitve vojske v šolah.4 

Ko je vlada 11. maja 1945 hotela žico okoli mesta podreti, je Ozna, ki je imela 
popolnoma samostojno organizacijo, vztrajala, da ostane mesto zaprto, ker bi jo sicer 
oviralo pri čiščenju.5 Ozna je bila takrat neposredno podrejena Ozni pri ministrstvu za 
narodno obrambo v Beogradu in tesno sodelovala z vojsko pri odstranjevanju političnih 
in ideoloških nasprotnikov. Imela je izključno pravico preganjati politične nasprotnike in 
zaradi tega tudi pristojnost nad političnimi in vojnimi ujetniki.6 V njenih rokah so bile 
kazenske ovadbe, preiskovalni postopki, zaslišanje prič in priprava gradiva za obtožnice. 
Imela je ključno vlogo pri ugotavljanju in  preiskovanju političnih nasprotnikov.7 

3	 Uradni	 list	Slovenskega	narodnoosvobodilnega	sveta	 in	Narodne	vlade	za	Slovenijo	 (UL	SNOS	
in	NVS),	št.	5,	2.	junij	1945,	Zakon	o	narodni	vladi	(Ajdovščina,	5.5.1945).	Predsedstvo	NVS	in	
ministri	so	vodili	posle	državne	uprave,	v	kolikor	niso	spadali	v	pristojnost	vlade	DFJ	oz.	njenih	
ministrov.	NVS	je	izdajala	uredbe	in	navodila	na	podlagi	zakonov	in	odlokov	AVNOJ-a	oz.	njenega	
predsedstva,	zakonov	in	odlokov	SNOS-a	in	na	podlagi	uredb	ministrstev	vlade	DFJ.

4	 J.	V.	Starič,	Navedeno	delo,	str.	258.
5	 J.	V.	Starič,	Navedeno	delo,	str.	260.
6	 J.	V.	Starič,	Navedeno	delo,	str.	257.
7	 J.	V.	Starič,	Navedeno	delo,	str.	262.



300 Šolska kronika • 2 • 2008

Ker je Ozna razvila vzporeden sistem delovanja in je politične nasprotnike aretirala 
brez vednosti civilnih organov oblasti, se je tedanji minister za pravosodje v Narodni 
vladi za Slovenijo nad njenim ravnanjem junija 1945 pritožil in predlagal, da o aretaciji 
javnega uslužbenca obvestijo njegovega predstojnika in da bi bil »v obvestilih o aretaciji 
vsaj na splošno naveden razlog aretacije.«8

Po razglasitvi Narodne vlade za Slovenijo se je takoj postavilo vprašanje kadrovske 
zasedbe njenih ministrstev, ki je bilo za prevzem in učvrstitev nove civilne oblasti v Slove-
niji ključnega pomena. Vlada je zaradi tega že v Ajdovščini sklenila, da ministri pripravijo 
predloge za kadrovsko sestavo svojih ministrstev.9 Ker je v Ljubljani od bivše pokrajinske 
uprave ostal dobršen del uradniškega aparata, na katerega se je morala vlada vsaj na začet-
ku nasloniti, se do t.i. sredincev, ki so bili med okupacijo politično nevtralni, ni posebej 
opredelila, je pa zato sklenila, da bo z ukrepi proti njim počakala. Po prihodu v Ljubljano 
je skladno z odlokom NKOJ-a dne 31. oktober 1944 najprej »vse državne in druge javne 
in samoupravne uslužbence postavila na razpolago« in sklenila, da jih bo zaposlovala po 
odredbah resornih ministrstev.10 S tem je potrdila svojo namero, da bo začela s premišlje-
no, a previdno čistko.11

Ker Predsedstvo Narodne vlade za Slovenijo s prvimi predlogi ministrov ni bilo 
zadovoljno, jih je načelnik personalnega oddelka vlade Franc Kimovec 21. maja 1945 
opozoril na pomanjkljivosti in zahteval, da mora vsak personalni predlog obsegati vsaj 
glavne karakteristike in »oris življenja za časa okupacije«. Pri tem je poudaril usodnost 
pravilnih kadrovskih namestitev, kajti vsem je moralo biti jasno, da »morajo v ta aparat 
priti predvsem ljudje, ki so do dna prežeti moralno-političnih osnov naše borbe.«12 

Karakteristike so v Sloveniji postale obvezne spremljevalke kadrovske politike. 
Po navodilu ministra za notranje zadeve so vsebovale osebne podatke, delovanje med 
okupacijo, zadolžitve v NOB in oceno, ali je človek moralno in politično neoporečen. 
Karakteristike so izdali krajevni NOO, v Ljubljani pa komandi ljudske milice. Krajev-
ni NOO so morali podatke zbrati v sodelovanju z Ozno. Čeprav karakteristike ni bilo 
mogoče izdati brez Ozne, pa njeno sodelovanje pri tem ni smelo biti vidno. Pri vladi so 
uvedli še t.i. vprašalne pole, ki so jih morali izpolniti vsi zaposleni v državnih uradih. 
Vsebovale so enaka vprašanja, izpolniti pa so jih morali zaposleni. Nadrejeni so pripisali 
še svojo politično in strokovno oceno.13

Vsi vladni ukrepi pri utrditvi in prevzemu oblasti so bili namenjeni postavitvi obla-
stnih teles in čiščenju državnega aparata od preostalih političnih nasprotnikov. Na podlagi 
karakteristik je vlada do srede avgusta pregledala kadrovsko zasedbo vseh državnih organov. 
Ministrstva so takoj začela s postopki prevzema ustanov, uradov, sodišč, društev, podjetij in 

8	 J.	V.	Starič,	Navedeno	delo,	str.	254.
9	 Po	zapisniku	seje	vlade	dne	6.	maj	1945.	V:	Navedeno	delo,	str.	252.
10	 UL	SNOS	in	NVS,	št.	5,	2.	junij	1945.	Uredba	o	postavitvi	vseh	državnih	in	drugih	javnih	in	samo-

upravnih	uslužbencev	na	razpolago,	Ljubljana,	15.	maj	1945.
11	 J.	V.	Starič,	Navedeno	delo,	str.	252.
12	 J.	V.	Starič,	Navedeno	delo,	str.	253.
13	 J.	V.	Starič,	Navedeno	delo,	str.	253.



301Ideološka indoktrinacija učiteljstva v prvih letih po drugi svetovni vojni

bank. Na čelo so postavljali pooblaščene delegate iz CK in iz državnih oblastnih organov, 
ki so opravili formalni prevzem in nadzorovali postopek kadrovskega čiščenja.14 

Za prve čistke so skrbeli odbori OF, na katere se je partijsko in državno vodstvo 
prve mesece po koncu vojne spet bolj zanašalo. Ker so bili najbolj razširjeni in so na 
terenu izpolnjevali naloge, ki jih je določala KPS, je oživelo tudi delo njenega izvršilnega 
odbora ter sredi julija pripravilo prvi kongres OF. Pomen odborov OF se je naenkrat zelo 
povečal, ker je politbiro KPS ugotovil, da jih ponovno potrebuje za zmago na volitvah 
in pri dokončnem prevzemu oblasti. Po delu v odborih OF se je do volitev v ustavodajno 
skupščino »preizkušala predanost partijcev stvari Partije.«15

Čistilne učiteljske konference

Kakor v uradih in ustanovah državne uprave ter v javnih in v drugih zavodih so 
pooblaščeni delegati Ministrstva za prosveto prevzemali vodstvo tudi v šolah, pri čišče-
nju med učitelji pa so glavno delo opravili odbori OF posameznih šol. Odbori OF so za 
vsakega učitelja ali profesorja sestavili karakteristiko, od katere je bila odvisna njegova 
nadaljnja zaposlitev. Poleg karakteristike, ki so jo sestavljali odbori OF, je vsak učitelj zase 
izpolnil tudi vprašalno polo s podobno vsebino. Karakteristika je vsebovala predvsem 
opis njegovega ravnanja med okupacijo in posebej njegov odnos do OF. 

Prvo čiščenje učiteljev na srednjih šolah je bila izbira predavateljev na dijaških 
tečajih za politično vzgojo, ki so, kot nadaljevanje prekinjenega pouka, potekali v prvi 
polovici junija 1945. Ker so bili pomisleki, da bi bil izbor profesorjev med dijaki ne-
prijazno sprejet, je referent za srednje šole na Ministrstvu za prosveto, Viktor Smolej, 
odbore OF opozoril, naj pazijo, da bodo na tečajih sodelovali samo politično neoporečni 
učitelji.16 Na podlagi zbranih karakteristik so odbori OF zato v vseh dvomljivih primerih 
predavatelje zavrnili, med prizadetimi pa so se nekateri tudi pritožili.

Razčiščevanje političnih karakteristik je po končanih dijaških političnih tečajih 
potekalo na t.i. čistilnih učiteljskih konferencah. Poleg karakteristik, ki so jih za člane 
učiteljskega zbora posredovali odbori OF, so učitelji na nekaterih šolah za te konference 
pisali tudi svoje življenjepise. Učiteljski zbor je na podlagi posredovanega gradiva po-
drobno obravnaval karakteristiko vsakega člana posebej in sklepne ugotovitve na koncu 
posredoval na ministrstvo. Konference je vodil pooblaščeni delegat, ponavadi izbran med 
člani učiteljskega zbora, ki je bil praviloma član odbora OF ali vsaj pristaš OF.17 Najbolj 
aktivni udeleženci konferenc so bili prav člani odborov OF. Na njih je bila pobuda pri 
obravnavah, prav tako pa so imele njihove besede pri odločanju največjo težo. 

Odbori OF so podatke za karakteristiko učiteljev prejemali od članov odborov, ki 
so podatke zbirali, od pristašev OF in od dijaških odborov OF. Nekateri člani odborov 

14	 J.	V.	Starič,	Navedeno	delo,	str.	253-254.
15	 J.	V.	Starič,	Navedeno	delo,	str.	294,	MK	KPS,	30.	maj	1945.	
16	 Slovenski	šolski	muzej	(SŠM),	arhiv,	f.	186,	I.	moška	realna	gimnazija	1945.
17	 SŠM,	arhiv,	f.	186,	I.	moška	realna	gimnazija	1945.
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OF so podatke o medvojnem ravnanju osebja učiteljskega zbora zbirali tudi neposredno 
pri dijakih. V posebnih primerih, kakor npr. pri dr. Srečku Baragi, so odbori OF zbirali 
obremenilne podatke z javnim poizvedovanjem, za aretirane in zaprte člane učiteljskega 
zbora pa so še konec leta 1945 javnemu tožilcu posredovali zbrano dokumentacijo.18 Po 
klasifikaciji karakteristike, ki jo je član odbora OF s činom majorja predložil učiteljskemu 
zboru I. moške realne gimnazije v Ljubljani, so bili profesorji razvrščeni v štiri kategorije: 
»7 aktivistov OF, 10 pristašev OF, 4 aktivisti bele garde in 31 ostalih.«19

Učiteljski zbor je karakteristike na čistilnih učiteljskih konferencah, ki so v nekate-
rih primerih v juniju in v juliju 1945 potekale tudi v nadaljevanjih, obravnaval z javnim 
branjem, prizadeti pa se je na obtožbe in očitke tako glede na medvojno ravnanje kot 
tudi na odnos do OF zagovarjal. Navzoči člani učiteljskega zbora so na to dajali pri-
pombe in dopolnila, ki so očitke blažili, pogosto pa so jih še bolj bremenili. Profesorji 
in učitelji so se na teh konferencah obtoževali in medsebojno obračunavali. Na dan so 
prihajali s političnimi ocenami o svojih profesorskih in učiteljskih kolegih in razpravljali 
o podrobnostih za motive njihovega medvojnega ravnanja skupaj z njihovimi osebnimi 
značilnostmi. Navajali so okoliščine njihovih odločitev z navedbami, kaj je kdo o kom 
slišal in kako se je ta ali oni ob določenem dogodku izrazil. Pri tem razčiščevanju se je 
izkazala tudi pomembna razlika med sodelovanjem v dobrodelnih medvojnih akcijah 
pod okriljem OF ali brez nje. Za politično karakteristiko profesorja, ki je med vojno pri-
speval v humanitarni akciji za štajerske begunce in internirance, ni bilo nič pozitivnega, 
ker akcije ni vodila OF in ni bil povezan z OF.20

Na čistilnih učiteljskih konferencah so na dan prišli očitki in obtožbe, za katere je 
razumljivo, da so jih spremljale dolgotrajne osebne zamere med učitelji pa tudi čisto po-
litični motivi. Na pripombo o smiselnosti izrekanja obtožb tistih, ki prizadetega niso niti 
dobro poznali, je vodja čistilne učiteljske konference pospremil z besedami, da »je naša 
dolžnost, da sprejmemo vsako opazko od članov profesorskega zbora, ki jo je mogoče 
smatrati za verodostojno.« Podobno je član odbora OF zagovarjal očitke svojega kolega 
s tem, ko je dejal: »njegove izjave so podane pismeno, premišljeno in dokončno. Vsak-
do ima možnost, da na te izjave pismeno ali ustno, premišljeno odgovori.«21 Podrobno 
razčiščevanje med profesorji na čistilnih učiteljskih konferencah je bilo v prvi vrsti name-
njeno vsem članom učiteljskih zborov.

Obravnavi pred učiteljskim zborom so se izognili samo tisti učitelji, ki so že pred 
prihodom JA zapustili svoja službena mesta in se kakor drugi politični begunci umaknili 
iz Slovenije. Prav tako na obravnavah ni bilo tistih učiteljev, ki jih je v prvih dneh po 
osvoboditvi aretirala in zaprla Ozna.22

18	 Prav	tam.	Primer	dr.	Karla	Capudra.
19 Prav tam.
20 Prav tam.
21	 Prav	tam.	Zapisnik	drugega	nadaljevanja	čistilne	konference,	23.	julij	1945.
22	 Dr.	Karla	Capudra,	ki	je	bil	večletni	ravnatelj	I.	moške	realne	gimnazije,	je	Ozna	aretirala	13.	maja	

1945	zvečer,	pred	sodišče	pa	je	prišel	šele	23.	februarja	1946.	Obsojen	je	bil	na	8	let	zapora.	
(Zvonko	Grahek,	Trnova	pot	Capudrove	družine,	Izola	2005,	str.	86.)	Poleg		Capudra	je	Ozna	zapr-
la	tudi	profesorja	iste	gimnazije	Franca	Grafenauerja.	(SŠM,	arhiv,	f.	186)
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Javni poziv odbora OF na I. moški realni gimnaziji v Ljubljani  
k zbiranju obremenilnih podatkov o prof. Srečku Baragi.  

(SŠM, arhiv, f. 186, I. moška realna gimnazija v Ljubljani 1945)

Čiščenje učiteljev na Ministrstvu za prosveto

Za čiščenje med učitelji je bilo po navodilih Narodne vlade za Slovenijo in politbi-
roja CK KPS, ki je v začetku avgusta 1945 med drugimi ustanovil tudi šolsko komisijo,23 
pristojno Ministrstvo za prosveto. Postopno so ga izpopolnjevali z novimi ljudmi in 
pri tem preudarno in previdno odbirali tudi kadre iz nameščencev bivšega prosvetnega 
oddelka pokrajinske uprave. V soglasju s personalnim oddelkom Predsedstva Narodne 
vlade za Slovenijo so do konca julija 1945 prevzeli okrog 40 % nameščencev starega apa-
rata.24 Delež osebja iz starega aparata se je nato manjšal in je v drugi polovici novembra 
znašal 35 %.25 Ministrstvo je prevzelo tudi skrb za vdove in sirote bivših nameščencev, ki 

23	 Darinka	Drnovšek,	Zapisniki	politbiroja	CK	KPS/ZKS	1945–1954,	v:	Viri	15,	Ljubljana	2000,	str.	
37,	seja	3.	avgust	1945.

24	 SŠM,	arhiv,	f.	232,	Periodična	poročila	Ministrstva	za	prosveto,	26.	julij	1945.
25	 SŠM,	arhiv,	f.	235/1,	Zapiski	in	poročila	o	organizaciji	prosvetnih	delavcev,	22.	november	1945.
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so padli v bojih kot partizani ali kot talci ali so umrli v zaporih in jim kot mladim uradni-
kom po starem uradniškem zakonu ni pripadala pokojnina.

Ker je bila povojna Jugoslavija najprej strogo centralistično ustrojena, so vse glavne 
odločitve za federalno Slovenijo sprejemali v Beogradu. Po sklepih in navodilih cen-
tralnih državnih organov in partijskih forumov so se ravnali tudi vsi oblastni organi v 
Sloveniji.26 Na šolskem področju, kjer je bilo vprašanje učiteljskega kadra za novo oblast 
od vsega začetka najbolj pomembno, je v primerjavi z drugimi ministrskimi resorji dokaj 
avtonomno delovalo Ministrstvo za prosveto, ki ga je v začetku sestavljalo pet oddelkov. 

Ko so ministrstvo v septembru v celoti preselili v stavbo Kazine, je imelo 115 zapo-
slenih.27 Vojska, ki je stavbo zapustila, je s seboj odpeljala skoraj ves inventar. Do začetka 
šolskega leta 1945/46, ki se je zaradi posledic vojne začelo šele 15. oktobra 1945, je šte-
vilo uslužbencev naraščalo, nato pa je do konca leta nekoliko upadlo. Zmanjšanje je bilo 
ob začetku pouka predvideno že zaradi načrtovane premestitve nekaterih učiteljev z mi-
nistrstva na šole.28 Konec leta 1945 je bilo na ministrstvu 128 uslužbencev. Minister dr. 
Ferdo Kozak je imel pomočnika in 4 zaposlene v svojem kabinetu. V občem oddelku je 
bilo 64 uslužbencev, v oddelku za šolstvo 26 (od tega 11 v odseku za ljudsko šolstvo, 10 v 
odseku za srednje šolstvo, 1 v odseku za visoke šole  in 4 v odseku za manjšinsko šolstvo, 
vrtove in telesno vzgojo), v oddelku za ljudsko izobraževanje 6, v oddelku za kulturo 12 
in v personalnem oddelku 14.29 Poleg zaposlenih v oddelkih ministrstva so v njegovo 
pristojnost spadali še trije zaposleni v Državni založbi Slovenije, 15 v komisiji za ugota-
vljanje vojne škode, 4 v narodopisnem inštitutu in 3 v šolskem muzeju.30 

Ministrstvo je bilo v pripravah za začetek prvega šolskega leta po vojni pred težki-
mi nalogami na vseh področjih šolskega dela. V materialnem pogledu je bilo potrebno 
popravljati uničeno šolsko premoženje, v ideološkem pa iz medvojnega pogorišča graditi 
novo šolo po smernicah, ki so prihajale iz najvišjih partijskih organov. Posledice štiriletne 
okupacije in vojnega opustošenja so bile dobro vidne ne le na šolskih poslopjih, inventar-
ju in opremi, ampak tudi na učencih, dijakih in na učiteljih. 

Materialni pogoji za delovanje šol so bili najslabši prav na območjih, ki so bila za-
radi državljanske vojne in okupatorjevih nasilnih dejanj nad civilnim prebivalstvom že 
med vojno najbolj prizadeti. Po podatkih okrožij, na katere je bila federalna Slovenija 
najprej upravno razdeljena,31 je bila takoj po vojni skoraj polovica vseh šol popolnoma 

26	 Primerjaj:	Brane	Kozina,	Republiški	upravni	organi	v	LRS	od	1945	do	1953,	Ljubljana	1996,	str.	
193–194.

27	 Periodična	poročila	Ministrstva	za	prosveto,	11.	september	1945.
28	 Prav	tam,	12.	oktober	1945.
29	 Prav	tam,	organizacija		Ministrstva	za	prosveto	1945.
30	 Prav	tam,	22.	september	1945.
31	 UL	SNOS	in	NVS,	št.	33,	8.	september	1945.	Zakon	o	upravni	razdelitvi	federalne	Slovenije	(lju-

bljansko,	celjsko,	mariborsko	in	novomeško	okrožje	ter	okrožje	Ljubljana	mesto).
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ali delno porušenih.32 Šolski inventar je bil v 70 % uničen, učila in knjižnice pa v 80 %. 
Ob začetku pouka je bilo 108 šol še vedno popolnoma porušenih in se jih ni splačalo niti 
obnavljati. Popolnoma je bilo potrebno obnoviti 170 delno porušenih in požganih šol, v 
616 šolah pa so bila potrebna manjša popravila.

Tudi vojska do začetka pouka ni izpraznila vseh šol, posebno enote KNOJ-a so 
bile še vedno po šolah. Nekatere vojaške enote so šolske stavbe popolnoma razdejale in 
jih zapustile v zelo žalostnem stanju. Pouk se je zaradi tega v mnogih primerih začel v 
zasilnih prostorih, ki nikakor niso ustrezali najosnovnejši higieni. S pomočjo ljudske sa-
moiniciative je bilo obnovljenih 45 šol. Obnovitvena dela so bila opravljena na 89 šolah, 
ob koncu leta pa so potekala še na 364 šolah.33 Največji problem pri obnovi šol je bilo 
pomanjkanje stekla, primanjkovalo je dezinfekcijskih sredstev, za pouk v večjih krajih in 
mestih pa ni bilo kurjave. 

Za šolo v novem političnem sistemu je ministrstvo postavilo nova merila in nove 
standarde, ki so v prvi vrsti najprej temeljili na popolni vsebinski prenovi učnih vsebin 
pri izbranih šolskih predmetih. Novo socialistično šolo je bilo mogoče graditi samo z 
novimi učnimi načrti, novimi disciplinskimi predpisi in z novimi učbeniki. Ker je bilo 
na ruševinah starega potrebno graditi nov svet, predvojni učbeniki niso ustrezali duhu 
nove dobe. V novo šolo je zato lahko spadal samo v novem duhu preobražen učitelj. Sta-
re učitelje je bilo potrebno preveriti, jih prevzgojiti in pridobiti za novo ideologijo, vse 
druge pa odstraniti.

Ker članstvo v komunistični partiji ni bilo javno, je bila glavna politična sila v državi 
tudi po koncu vojne še vedno v ilegali. Njeni člani so do volitev v ustavodajno skupščino 
11. novembra 1945 politično delali v OF, po volitvah pa zlasti v sindikatih. Število par-
tijcev na Ministrstvu za prosveto v začetku ni bilo veliko, pozneje pa se je naglo večalo. V 
drugi polovici oktobra je partijska celica štela 30 članov, kar je pomenilo, da je bil partijec 
vsak četrti.34 Po posameznih oddelkih je bil njihov delež zelo različen. V občem oddelku, 
ki se je ukvarjal pretežno z administrativnimi zadevami, sta bila konec septembra od 64 
zaposlenih le dva partijca.35 Zaradi neugodnega razmerja je partijska celica tedaj zahteva-
la, da se ta oddelek okrepi. 

32	 Periodična	poročila	Ministrstva	za	prosveto,	22.	september	1945.

	 	 popolnoma	porušenih	 delno	porušenih	 ohranjenih	
	 Ljubljansko	okrožje	 69	 68	 83
	 Celjsko	okrožje	 58	 48	 99
	 Mariborsko	okrožje	 24	 39	 206
	 Novomeško	okrožje	 53	 43	 71
	 Ljubljana	–	mesto	 -	 18	 26
	 SKUPAJ	 204	 220	 485

33	 Prav	tam,	po	zapisnikih	4.	in	12.	oktober	in	organizacija	MP	1945.
34	 Zapiski	in	poročila	o	organizaciji	prosvetnih	delavcev,	31.	oktober	1945.
35	 Prav	tam,	25.	september	1945.
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Za začetek pouka so glavno strokovno delo opravili na oddelku za šolstvo. Šolski 
oddelek je izdajal navodila za začetek pouka in po okrožjih prirejal okrožne učiteljske 
konference. Na tem oddelku so sestavljali učne načrte, disciplinske predpise, obravnavali 
učbenike in že zgodaj pripravljali razpored učnega osebja za novo nastavitev na vseh vr-
stah šol. Predloge za razpored so pošiljali tudi z okrožij.

Prosvetni svet je 26. septembra 1945 sprejel predmetnik za gimnazije in klasične 
gimnazije ter odobril podrobno učno snov za gimnazije in pravila o disciplini, ki so jih 
pripravili tudi za natis.36 Učni načrt za osnovno šolo je bil sredi decembra še vedno v 
pripravi. Za prve štiri razrede osnovnih šol je šel učni načrt v natis skupaj s čitankami za 
prve tri razrede osnovne šole šele med velikimi počitnicami 1946.37 Poleg priprave učnih 
načrtov za slovenske šole so sredi novembra izdali navodila za vzgojo bosanskih otrok.38 

Na odseku za srednje šolstvo so pred začetkom pouka pripravili gradivo za učbeni-
ke. Urejali so prošnje zaradi izpitov in za delovanje pripravili 6 dijaških domov. Še prej 
so prevedli osnutek zveznega prosvetnega ministrstva za dijaška disciplinska pravila in 
izdali začasna obvestila o začetku delovanja novih gimnazij.39

Namestitve in premestitve učiteljev z izdanimi dekreti in odloki za dekrete na sre-
dnjih šolah so potekale še konec novembra, ko je bila izdelana tudi abecedna kartoteka 
profesorjev.40 Sredi decembra so izpeljali dekrete za okrožne in okrajne šolske nadzorni-
ke, za osebje Ministrstva za prosveto, in pripravili seznam osnovnošolskega učiteljstva.41 
Ker so bile premestitve in razmestitve učnega osebja tedaj skoraj končane, je potekala že 
kontrola osebja.

Za uresničenje načrta o čistkah v učiteljskih vrstah je bil na ministrstvu čisto na 
novo ustanovljen personalni oddelek. Že od začetka je bil razdeljen na razdelek za osnov-
ne in razdelek za srednje šole. Zamišljen ni bil le kot »suha registracija personalnega 
osebja, temveč predvsem zato, da bi se v njem na podlagi karakteristik zbirali podatki, iz 
katerih bi bil razviden razvoj vsakega učitelja posebej.«42 

Za sprejem v državno službo je moral vsak učitelj izpolniti začasno vprašalno polo. 
V personalnem oddelku so bili zato najprej najbolj zaposleni z reševanjem začasnih 
vprašalnih pol in nastavitvami učiteljev. Na podlagi prejetih začasnih vprašalnih pol in 
pridobljenih karakteristik o medvojnem udejstvovanju so iz personalnega oddelka mi-
nistrstva pošiljali predloge s priloženim gradivom v odobritev personalnemu oddelku 
Predsedstva Narodne vlade za Slovenijo za sprejem v državno službo. Ker so skoraj vse 
primere z negativno karakteristiko izločili že na personalnem oddelku ministrstva, so bili 
na predsedstvu vlade skoraj vsi predlogi odobreni.43

36	 Periodična	poročila	Ministrstva	za	prosveto,	4.	oktober	1945.
37	 Prav	tam,	1.	avgust	1946.
38	 Prav	tam,	17.	november	1945.
39	 Prav	tam,	17.	september	1945.
40	 Prav	tam,	26.	november	1945.
41	 Prav	tam,	12.	december	1945.
42	 Zapiski	in	poročila	o	organizaciji	prosvetnih	delavcev,	10.	januar	1946.
43 Prav tam.
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Do začetka pouka v šolskem letu 1945/46 je razdelek za osebje v osnovnih šolah 
prejel 4.267 začasnih vprašalnih pol, razdelek za osebje srednjih, strokovnih in posebnih 
šol pa 1.177. Po poizvedbah in ugotovitvah o medvojnem udejstvovanju sta razdelka 
personalnega oddelka Ministrstva za prosveto s svojimi predlogi oddala personalnemu 
oddelku predsedstva NVS 4.032 začasnih vprašalnih pol za osnovnošolsko osebje in 
1009 za srednješolsko. Predsedstvo je do tedaj odobrilo 3.097 vprašalnih pol za osnov-
nošolsko in 638 za srednješolsko osebje, zavrnilo pa je 32 prošenj za osnovnošolsko in 2 
za srednješolsko osebje. Na ministrstvu je bilo še 235 vprašalnih pol učiteljev za osnov-
nošolsko osebje in 168 za srednješolsko zaradi nadaljnjih poizvedb.44 Sredi novembra je 
bilo neodobrenih 34 primerov za osebje v osnovni šoli in 2 v srednji šoli, v poizvedovanju 
pa je bilo 73 primerov za osnovno in 76 za srednjo šolo.45

Konec leta 1945 je ministrstvo od 4.689 prejetih začasnih vprašalnih pol za osebje 
v osnovnih in 1.234 v srednjih šolah poizvedovalo še za 184 učnih oseb v osnovnih in 50 
v srednjih šolah. Personalni oddelek Narodne vlade za Slovenijo je od 4.505 prevzetih 
primerov z Ministrstva za prosveto rešil 4.158 primerov za osebje osnovnih in od prevze-
tih 1.184 primerov rešil 852 za osebje srednjih šol.46 Razlika med vprašalnimi polami, ki 
jih je ministrstvo oddalo predsedstvu vlade, in tistimi, ki jih je predsedstvo rešilo, je bila 
za osebje osnovnih šol 347, za osebje srednjih šol pa 332. Ob koncu 1945 je Ministrstvo 
za prosveto prejelo tudi več vprašalnih pol za veroučitelje.

Proti koncu šolskega leta 1945/46, ko je ministrstvo v svojih periodičnih poroči-
lih zapisovalo statistiko vprašalnih pol posebej za osebje osnovnih in posebej za osebje 
srednjih šol, je bilo število prejetih vprašalnih pol za osnovne šole 5.503, za srednje pa 
1.247. Zavrnjenih je bilo 71 osnovnošolskih in 6 srednješolskih učnih oseb, v nadaljnjem 
poizvedovanju je bilo 120 osnovnošolskih in 41 srednješolskih primerov. Razlika med 
oddanimi in rešenimi primeri pri predsedstvu vlade je bilo pri osebju osnovnih šol 415, 
pri osebju srednjih šol pa 215. Poleg učnega osebja za območje federalne Slovenije se je 
v statistiko vnašalo tudi tiste učitelje, ki so v vse večjem obsegu odhajali na Primorsko. 
Pri nadaljnji statistiki vlog za sprejem v državno službo so bile zabeležene tudi vse druge 
vloge osebja iz resorja ministrstva.47

V personalnem oddelku so vzporedno z odloki in dekreti oz. z razvrščanjem, na-
mestitvami in premestitvami učnega osebja začeli sestavljati tudi povsem novo osebno 
kartoteko učnega osebja s podatki iz starih uslužbenskih listov za učitelje, ki so bili 
nastavljeni že pred vojno. Pri vloženih polah so vodili indeksne sezname s predlogi in 
odobritvami predsedstva vlade. Ker so seznami postali sčasoma neobvladljivi, so za odlo-
ke o namestitvah po okrajih izdelali malo kartoteko.48 Poleg kartoteke so bile predvidene 
tudi posebne pole za vnašanje ocen o delu in strokovnem razvoju učiteljev. Hkrati z oseb-
no kartoteko se izdelali še kartoteko šol z učnim osebjem. 

44	 Periodična	poročila	Ministrstva	za	prosveto,	12.	oktober	1945.
45	 Prav	tam,	17.	november	45.
46	 Prav	tam,	31.	december	45.
47	 Prav	tam,	25.	maj	1946.
48	 Prav	tam,	11.	september	1945.
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Personalni oddelek je bil sprva najbolj obremenjen oddelek na ministrstvu. Svoje 
delovne naloge so na njem premagovali s skrajnimi napori.49 Za vsakega učitelja in za vsa-
ko šolo so zbirali podatke in ocene k začasnim vprašalnim polam ter sestavljali predloge 
k odlokom za namestitve učiteljev vseh vrst šol.50 Še pred začetkom pouka so izdali 1.904 
dekrete za stalno namestitev osnovnošolskih in za 480 srednješolskih učiteljev. Nadaljnje 
dekrete so pripravljali na podlagi odlokov o namestitvah učnih oseb, ki jih je podpisal 
minister. Na oddelku so izdajali in razpošiljali dekrete ter razvrščali in nastavljali učitelje. 
Konec oktobra je bilo izdajanje dekretov v polnem teku, obenem pa so obdelovali vpra-
šalne pole in karakteristike učiteljstva.51 Sredi novembra so nameščali zadnje skupine 
učiteljev, do konca meseca pa urejali njihove personalne zadeve in izpolnjevali direktive 
za načrtno nadzorovanje šol.52

V personalnem oddelku so bili zadolženi tudi za statistiko. Izdelovali so jo na pod-
lagi obrazcev, ki so jih razposlali po okrajih, z zbirnimi podatki pa so jih vračala okrožja.  
Po nalogu državnega statističnega urada v Beogradu so pripravili statistični popis šolstva 
v Sloveniji in na Primorskem. Izdelali so kartotečne liste učnega osebja in šol, na katere so 
poslali obrazce za statistične podatke.53 K popisu šolstva ob začetku šolskega leta 1945/46 
so zbirali podatke o šolstvu tudi za obdobje okupacije in za šolsko leto 1944/45. Težave 
pri popisu so bile precejšnje zaradi nevestnosti in neznanja nekaterih učiteljev, ki niso 
poslali točnih in zanesljivih podatkov.54 

Za partijo je bil personalni oddelek najbolj pomemben. Prvi načelnik šolske komi-
sije pri CK KPS, ki je deloval na ministrstvu za prosveto, je v začetku leta 1946 svojim 
partijskim kolegom zatrdil: »V našem personalnem oddelku je treba voditi in izvajati 
strogo partijsko politiko in imeti na odgovornih mestih zanesljive ljudi. Iz mase učitelj-
stva ne moremo čez noč napraviti vse zavedne in zanesljive. Treba je, da je vodilen kader 
v redu, da se zbere točne in zanesljive podatke za vse tiste, ki so na vodilnih mestih, isto-
časno pa je treba skrbeti, da se nezanesljive takoj nadomesti z zanesljivimi.«55

Veliko pomen je oddelku dajalo dejstvo, da so na podlagi karakteristik med učitelji 
izvajali čistke. Pred Božičem 1945 je Boris Kidrič naravnost zahteval, da je »treba čim 
prej izvesti točno karakteristiko učiteljskega in profesorskega kadra.«56 Na oddelku so 
med disciplinskimi preiskavami ugotavljali, da karakteristike v nekaterih primerih, ki so 
jih prvotno odobrili, niso bile pravilne. Nepravilnosti so ugotavljali pri Krajevnih ljud-
skih odborih, ki niso upoštevali enakih načel.57 

49	 Prav	tam,	17.	september	1945.
50	 Prav	tam,	4.	in	12.	oktober	45.
51	 Prav	tam,	31	oktober	1945.
52	 Prav	tam,	17.	in	26.	november	45.
53	 Prav	tam,	4.	oktober	1945.
54	 Zapiski	in	poročila	o	organizaciji	prosvetnih	delavcev,	10.	januar	1946.
55 Prav tam.
56	 Prav	tam,	20.	december	1945.
57	 Prav	tam,	10.	januar	1946.



309Ideološka indoktrinacija učiteljstva v prvih letih po drugi svetovni vojni

Učiteljem in profesorjem, ki jim personalni oddelek pri predsedstvu vlade na pod-
lagi karakteristik ni odobril sprejema v državno službo, so ustavili službene prejemke, v 
dvomljivih primerih pa so izvajali nadaljnje poizvedbe.58 Nekoliko blažji način zavrnitve 
sprejema učiteljev v državno službo so bile upokojitve. Prve upokojitve med učitelji so 
izvedli že v prvih mesecih po prevzemu resornih poslov, prvi večji obseg pa so dosegle ob 
začetku šolskega leta 1945/46. Še pred začetkom pouka je bil sestavljen »uradni predlog 
za upokojitev 40 učnih oseb, na vidiku pa je bila še daljša vrsta upokojitev.«59 Vzporedno 
z izpopolnjevanjem osebne kartoteke učiteljev so do konca leta pripravili »elaborat o 
upokojitvi profesorjev in gimnazijskih učiteljev.«60 Zaradi pritiskov so nekateri učitelji 
tudi sami zapustili učiteljsko službo. Sredi novembra so tako v personalnem oddelku mi-
nistrstva med učitelji zapisali »10 ostavk na državno službo.«61

Spremembe v sestavu učiteljev in njihove odpustitve je bilo mogoče doseči tudi s 
strukturnimi spremembami v obstoječ šolski sistem in z redukcijami državnega aparata. 
Prvi poseg v strukturo sistema je bila ukinitev meščanskih šol v začetku avgusta 1945.62 
Učitelje z ukinjenih šol so poslej »po presoji in odločitvi ministrstva za prosveto« pre-
usmerjali v službo na nižje gimnazije, ki so jih z uredbo o gimnazijah ustanovili povsod 
tam, kjer so prej obstajale meščanske šole.63 Z isto uredbo so ukinili tudi vse zasebne 
gimnazije, z naslednjimi uredbami pa še preostale zasebne šole in vzgojne zavode. Šolski 
sistem so s tem že v prvih povojnih mesecih popolnoma podržavili. 

Med srednjimi šolami so bila najbolj na udaru učiteljišča. Z uredbo o učiteljiščih 
so zato najprej ukinili vsa zasebna učiteljišča, učenkam iz zasebnih učiteljišč pa dovolili, 
da so se lahko vpisale v ustrezne razrede mešanega učiteljišča v Ljubljani, ki je bilo obno-
vljeno v celoti od 1. do 5. letnika.64 Na mešanem učiteljišču v Mariboru so obnovili samo 
prvi letnik s pravico do postopnega odpiranja višjih letnikov.

Vsa šolska spričevala na vseh srednjih in podobnih šolah, ki so bila pridobljena med 
okupacijo, so bila po vojni razveljavljena.65 Veljavna so bila samo tista, ki so jih izdali 
na »svojčas osvobojenem ozemlju,« in tista, ki so jih nostrificirale posebne komisije za 
ugotavljanje pogojev za njihovo priznanje. Pri tem je bilo posebej poudarjeno, da dijaki 
»učiteljskih šol, katerih izpričevala komisija ni overila, ne morejo postati učitelji osnov-
nih šol, niti nadaljevati šolanje v učiteljskih šolah.«

58	 Periodična	poročila	Ministrstva	za	prosveto,	11.	september	1945.
59	 Prav	tam,	12.	oktober	1945.
60	 Prav	tam,	31.	december	1945.
61	 Prav	tam,	17.	november	1945.
62	 UL	SNOS	 in	NVS,	 št.	 24,	 8.	 avgust	1945.	Uredba	o	ukinitvi	 	meščanskih	 šol	 s	 šolskim	 letom	

1945/46.		
63	 UL	SNOS	in	NVS,	št.	33,	8.	september	1945.	Uredba	o	gimnazijah	v	šolskem	letu	1945/46.
64	 UL	SNOS	in	NVS,	št.	33,	8.	september	1945.	Uredba	o	učiteljiščih	v	šolskem	letu	1945/46.
65	 UL	SNOS	in	NVS,	št.	25,	22.	avgust	1945.	Navodilo	(Ministrstva	za	prosveto	DFJ)	o	razveljavitvi	

izpričeval,	pridobljenih	v	dobi	okupacije	na	srednjih,	učiteljskih,	strokovnih	in	tem	podobnih	šolah	
in	na	tečajih	za	otroške	vrtnarice.	
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Vpliv volitev v ustavodajno skupščino na čiščenje med učitelji

Po vojaški zmagi in osvoboditvi države je do volitev v ustavodajno skupščino 11. 
novembra 1945 potekal glavni politični boj med zmagovito in revolucionarno Ljudsko 
fronto pod vodstvom KPJ, ki jo je v Sloveniji predstavljala OF, in predstavniki predvoj-
nih političnih strank, ki se med vojno niso kompromitirali, in so na strani zahodnih 
zaveznikov nadaljevali s prizadevanjem za ohranitev zasebne lastnine in parlamentarne 
demokracije.66 Politični boj med neenakovrednima tekmecema, ki je odločal o usmeritvi 
države, razpete med dva vojaško-politična svetovna bloka, je bil v senci represije nad t.i. 
reakcijo odločen že pred volitvami. Za utrditev partijske oblasti so bile volitve formalne, 
saj je z volitvami še bolj utrdila red, ki ga je ustvarila v revoluciji. S predvolilno gonjo pro-
ti opoziciji in proti meščanskim strankam, ki »v taboru sovražnikov ljudstva vlečejo kolo 
zgodovine nazaj,« je partija pokazala, da politično sožitje v državi ni mogoče. 

Do volitev je opozicija postala nemočna. Zaradi nasilja in dogodkov, na katere niso 
imeli nikakršnega vpliva, so se mnogi v nemoči iz opozicijskih vrst odpovedali aktivne-
mu volilnemu boju. Sredi volilnega boja so nezadovoljstvo nad razmerami v državi 20. 
septembra 1945 v posebnem pastirskem pismu izrazili katoliški škofje. Ostro so obsodili 
postopke nove oblasti, jo obtožili za slab položaj Cerkve in za širjenje brezbožnega – 
materialističnega duha ter postavili zahteve po svobodi katoliškega tiska in katoliških 
zasebnih šol. Pismo je oblast ostro obsodila, kljub temu pa odprtih vprašanj s Cerkvijo 
vse do volitev ni želela dodatno zaostrovati.67 Ker je partija do volitev nekako še poskušala 
vzdrževati videz demokratičnosti, so volitve v povojnem utrjevanju njene oblasti postale 
glavna prelomnica. Prav volilni izidi so v Sloveniji sprožili začetek zaostrovanja partijske 
politike na vseh področjih.

Po zmagi na volitvah je partijsko vodstvo vse komuniste opozorilo, »naj se ne puste 
zavesti in naj ne mislijo, da je zdaj naše delo v glavnem končano. Če presojamo položaj po 
volitvah s partijskega stališča, se naše delo zdaj pretvori v naloge zelo delikatnega znača-
ja« in napoveduje, da »bo ravno zdaj marsikoga doletela naloga, da bo moral dokazati 
svojo partijnost in da bo v boju za obnovo države potrebno državi in partiji staviti vse 
svoje sile in zmožnosti na razpolago.«68 Posebno pozornost so morali partijci poslej po-
svetiti politično vzgojnemu delu, še posebej v tistih krajih, kjer so bili volilni rezultati 
slabi. Partija je od svojih članov zahtevala, da morajo ljudi politično prevzgojiti.69

Ker sta partijska vrhova Slovenije in Jugoslavije izide volitev in politične razmere 
v Sloveniji ocenila negativno, je Josip Broz Tito zahteval, da je treba slovensko partijo 
očistiti. Na skupni seji politbiroja CK KPJ in CK KPS 4. decembra 1945 v Beogradu je 

66	 Primerjaj:	Dušan	Bilandžič,	Zgodovina	socialistične	 federativne	republike	Jugoslavije,	Partizan-
ska	knjiga,	Ljubljana	1980,	str.	93.

67	 J.	V.	Starič,	Navedeno	delo,	str.	360.
68	 Zapiski	in	poročila	o	organizaciji	prosvetnih	delavcev,	16.	november	1945.
69	 Primerjaj:	J.	V.	Starič,	Navedeno	delo,	str.	380.
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B. Kidrič v poročilu o napakah partijske organizacije v Sloveniji poudaril, da so bili člani 
partije preveč zaposleni z državniškimi posli, da je partijo politično pokrila OF in da 
je zato padla tudi partijska avtoriteta.70 Za E. Kardelja je bila socialna sestava slovenske 
partije malomeščanska, ker so med vojno v partijo vstopali intelektualci. V Sloveniji ni 
bil zadovoljen niti z Ozno, ker naj bi bila defenzivna in na določene pojave ni opozarjala 
partijskih organizacij. In medtem, ko je Ivan Maček trdil, da je duhovščina glavna sila 
reakcije, je bil B. Kidrič prepričan, da bo mogoče s Cerkvijo lažje obračunati, ko bo tudi 
formalno ločena od države. 

Po skupni seji obeh politbirojev CK se je v Sloveniji na vseh ravneh začela večmeseč-
na partijska ofenziva, ki je na terenu na račun OF in NOO krepila oblast partije. Kidrič je 
nujnost njene izvršitve utemeljil z ugotovitvijo, da »smo partijci izgubili revolucionarno 
perspektivo« in da zato partija »iz vojaških pozicij prehaja na pozicije političnega boja.«71 
Dotedanji boj je bilo zato potrebno nadaljevati z intenzivnim bojem proti nepravilnostim. 
Partijci so se morali v prvi vrsti posvetiti vzgoji kadrov in se pri tem zavedati, da stopajo iz 
stroge ilegale. Potrebno jih je bilo usposabljati, da bi delo opravljali vzorno. Vsakomur, ki bi 
jih pri tem delu oviral, pa so napovedali, da ga bodo brezpogojno odstranili. 

Partijsko ofenzivo so naznanile tudi kadrovske zamenjave. Lidija Šentjurc je že na sku-
pni seji obeh politbirojev CK-jev v Beogradu prevzela sektor agitacije in propagande. Za 
stik s terenom je politbiro CK KPS poleg komisij, ki naj bi spremljale vse dejavnosti v druž-
bi, ustanovil tudi inštruktorski oddelek. Šolsko komisijo je z agitpropom poslej prav tako 
vodila Šentjurčeva.72 Delo so poživili tudi v  politbiroju, ki se je začel sestajati bolj pogosto. 

Jugoslovansko državno in partijsko vodstvo, ki je leta 1945 zaradi volitev in  med-
narodnega nadzora nad izvajanjem sporazuma Tito – Šubašič še taktiziralo, je konec leta 
1945 in v začetku leta 1946 krepko zgrabilo oblast v svoje roke. Dokončni obračun z 
nemočnimi nekomunističnimi silami je pospeševal državni in partijski centralizem, ki je 
spodbujal avtoritarnost politične oblasti.73 Za politično ofenzivo se je pripravljala tudi 
gospodarska. KP je na vseh ravneh prevzemala popolno iniciativo in uveljavljala nadzor 
nad celotno družbo. Sistematično je začela odstranjevati tako ostanke predvojnih strank 
na sredini, kakor tudi potencialno opozicijo svojih medvojnih zaveznikov v OF.74 

Partijsko ofenzivo na šolskem področju je najavil začetek izvajanja večje čistke uči-
teljev na Ministrstvu za prosveto.75 Uklonitev učiteljev je bila na prvem mestu.  Na seji 
šolske komisije CK KPJ v Beogradu, ki jo je vodil E. Kardelj, so sklenili, naj se proti 
»renitentnim učiteljem ostro postopa.«76 Z odlokom Ministrstva za prosveto so sredi 
decembra 1945 v šolskih prostorih dovolili tudi politične prireditve.

70	 J.	V.	Starič,	Navedeno	delo,	str.	384.
71	 Zapiski	in	poročila	o	organizaciji	prosvetnih	delavcev,	5.	december	1945.
72	 Zapisniki	politbiroja	CK	KPS/ZKS	1945–1954,	v:	Viri	15,	str.	53,	seja	15.	december	1945.
73	 D.	Bilandžić,	Navedeno	delo,	str.	98.
74	 J.	V.	Starič,	Navedeno	delo,	str.	370.
75	 Zapiski	in	poročila	o	organizaciji	prosvetnih	delavcev,	13.	december	1945.
76	 Prav	tam,	13.	december	1945.
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Čistke so izvajali tudi med dijaki. Na učiteljišču so že v začetku decembra 1945 
izključili več dijakov višjih letnikov, ker so izključitev zahtevali njihovi sošolci zaradi 
»protinarodnega delovanja« od aretacije štirih profesorjev l. 1944 naprej. Šolanje so 
jim v začetku šolskega leta 1945/46 dovolili nadaljevati na podlagi karakteristik, ki so jih 
imeli od pristojnih krajevnih oblasti.77 V partijski ofenzivi je Ministrstvo za prosveto iz 
navedenih razlogov začelo z večjo zavzetostjo izdelovati tudi statistiko dijakov.

Vzporedno s čiščenjem učiteljev je partijska oblast čistila tudi učbenike in druge 
šolske knjige. Ministrstvo je med prvimi okrožnicami, ki jih je preko okrožij pošiljalo 
šolam, 27. julija 1945 izdalo navodilo o izločitvi leposlovnih knjig.78 Ker so se morala v 
učbenikih novim potrebam prilagoditi predvsem šolska berila, so z njimi nastale precej-
šnje težave. Najprej so poskušali z zamenjavo posameznih pol uporabiti predvojna berila, 
med partijsko ofenzivo pa jih je predsedstvo vlade zaradi spregledanih napak in starega 
duha odklonilo.79 Za glavno nalogo šolske komisije pri CK so postavili izdajo novih uč-
benikov. Ker so pri pisanju zlasti srednješolskih skript nastali problemi, so se odločili, da 
bodo namesto odstranjenih beril izdajali mladinski srednješolski list.80 

Na Ministrstvu za prosveto se je partijska ofenziva začela kazati tudi v odnosu do 
zaposlenih. Med partijci so se pojavile zahteve, da morajo delo na ustanovi organizirati 
in ga kontrolirati ter se pri tem posluževati vseh organizacij, ki so jim na razpolago: mla-
dine, sindikata in OF.81 Ugotavljali so, da je reakcija načrtno napadla prosveto in da se na 
terenu razpravlja o srednješolski  personalni politiki. Zaznali so veliko pomanjkljivost, 
ker na odseku za srednje šole ni bilo niti enega partijca. Zaradi tega so na srednješolskem 
odseku zahtevali zamenjavo in nastavitev vsaj enega partijca, po možnosti v samo vod-
stvo. Zahteve so postale vse glasnejše in ultimativne. Tako je bilo potrebno na referat za 
šolske knjige postaviti partijca ali pa referat ukiniti.82 Podobne so bile tudi zahteve, da se 
na srednješolskem odseku ukineta referata, ki sta ju vodila M. Ferjan in J. Leskovšek. Ker 
pa referenta za glasbo še ni bilo, so prihajale pobude, da je nujno na to mesto postaviti 
partijca, politično zgrajenega strokovnjaka.83

Napadi na srednješolski odsek ministrstva niso pojenjali. Zahteve po ukrepanju so se 
nanašale na pritožbe s terena, od koder so prihajali očitki, da so na srednješolskem odseku 
ljudje, ki so »nezgrajeni in klerikalni.«84 Za primer so navajali III. žensko realno gimna-
zijo, na kateri je bila ustanovljena mladinska kongregacija. Ko so iz mladinske organizacije 
v kongregacijo poslali dve dijakinji, ki bi o delu v njej poročali partijski organizaciji, ju tam 
niso sprejeli, in sicer z izgovorom, da ju ne poznajo. Ker veliko profesorjev zgodovine ni 

77	 Prav	tam,	13.	december	1945.
78	 Periodična	poročila	Ministrstva	za	prosveto,	17.	september	1945.
79	 Zapiski	in	poročila	o	organizaciji	prosvetnih	delavcev,	13.	december	1945.
80	 Periodična	poročila	Ministrstva	za	prosveto,	31.	december	1945
81	 Zapiski	in	poročila	o	organizaciji	prosvetnih	delavcev,	5.	december	1945.
82	 Prav	tam,	20.	december	1945.
83	 Prav	tam,	3.	januar	1946.
84 Prav tam.
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poznalo dialektičnega historičnega materializma, so poudarjali pomen vzgoje profesor-
skega kadra. Razlaga zgodovine naj bi bila še vedno zgolj deskriptivna in statična, njeno 
predavanje »po načelu dialektičnega historičnega materializma pa takorekoč partijska 
vzgoja.«85 Zaradi domnevne politične nezgrajenosti srednješolskih učiteljev in uslužben-
cev ministrstva na odseku za srednje šole je tudi Matej Bor predlagal, da se načelnika 
srednješolskega odseka, Viktorja Smoleja, ki naj bi podlegal »vplivu klerikalnega sveta iz 
stare Jugoslavije«, čim prej zamenja. Na prigovor o Smolejevi delavnosti in zavzetosti je 
ostal neomajen pri trditvi, da je »Smolej pod vplivom krogov, ki niso naklonjeni OF, in ga 
tudi njegova pridnost ne opravičuje za njegovo napačno linijo pri delu«.86

Napadi na srednješolski odsek Ministrstva za prosveto so sovpadali s partijsko 
ofenzivo in z diferenciacijo proti krščanskim socialistom, ki se je z ugotavljanjem odklo-
nov partijske organizacije začela v drugi polovici decembra 1945. Pri pobijanju reakcije 
so v partiji zaznali desni oportunistični odklon, ki se je kazal v tem, da partija ni dovolj 
nadzirala delovanja krščanskih socialistov. Mestni komite KPS je imel tedaj poročila, da 
se je nekaj vidnih krščanskih socialistov sestalo na konferenci in da so na njej prevladovali 
tisti, ki so se zavzemali za samostojno organiziranje. Krščanski socialisti naj bi se začeli 
zbirati tudi med študenti na univerzi in snovati svoje društvo »Zarja«.87 Posledice par-
tijskih sklepov ob teh ugotovitvah so bili povečani pritiski na terenu, med katere je sodil 
tudi napad na redovnice v Lichtenturnu, ki so vodile dekliško šolo, in kampanijo proti 
Marjanišču, v katerem je bila nekdanja zasebna katoliška deška šola z internatom.88

Partijski komite ustanov Narodne vlade za Slovenijo je v prvih dneh leta 1946 od 
vseh sekretarjev celic Ustanov NVS, med katerimi je bila tudi celica na Ministrstvu za 
prosveto, zahteval strokovne in politične karakteristike vsega vodilnega kadra. Če so bili 
člani partije,  so pri sestavljanju karakteristik sodelovali tudi načelniki personalnih oddel-
kov. Po nekaj dneh so z istega naslova zahtevali še seznam krščanskih socialistov in vseh 
tistih uslužbencev ministrstva, ki se »več ali manj nagibajo na angleško stran.« Pri tem 
so jih opozorili, naj budno pazijo na njihovo delovanje, na njihove zveze in o vsem sproti 
obveščajo.89 Po natančnem pregledu je posebna komisija ugotovila, da je na ministrstvu 
osem krščanskih socialistov, med katerimi jih je šest delovalo na odseku za srednje šole.90 
Med anglofile so uvrstili tri uslužbence upravno tehnične stroke, ki niso bili pristaši OF, 
zato so jih predlagali za upokojitev.

V celici Ministrstva za prosveto so bili opozorjeni, naj bodo do krščanskih sociali-
stov budni, nikar pa naj z njimi ne postopajo napačno. Pustiti so jim morali priložnost, 

85	 Prav	tam,	20.	december	1945.
86	 Prav	tam,	3.	januar	1946.
87	 J.	V.	Starič,	Navedeno	delo,	str.	389.
88	 J.	V.	Starič,	Navedeno	delo,	str.	390.
89	 SŠM,	arhiv,	f.	236/1,	Zapiski	in	poročila	o	organizaciji	prosvetnih	delavcev,	4.	in	9.	januar	1946.
90	 Prav	tam,	Smolej	Viktor	–	šef	odseka	za	srednje	šol;	dr.	Kotnik	Fran,	Benulič	Rudolf,	Stanek	Leo-

pold,	Leskošek	Janko	–	vsi	referenti	na	odseku	za	srednje	šole;	Žabkar	Jože	–	personalni	referent	
za	srednje	šole;	Legiša	Lino	–	referent	za	književnost;	Saksida	Milena	–	personalni	oddelek.
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da se partiji približajo.91 Ker med seboj niso bili povezani, so se nazadnje odločili, da jih 
povabijo, naj »stopijo korak naprej, da ne bi naredili dveh korakov nazaj.«92 Za najbolj 
primerna so najprej izbrali V. Smoleja, »ugledno in vplivno osebnost na ministrstvu in 
na terenu«, in Jožeta Kosa, upravnika Državne založbe Slovenije, ki so jo ustanovili za 
tiskanje šolskih knjig. Ker v založbi ni bilo celice, so s pritegnitvijo J. Kosa načrtovali, da 
jo bodo tako spravili pod neposredno partijsko kontrolo in rešili problem. Menili so, da 
ne bo težav, če pri tem vera ne bi bila ovira. Za oba so hitro zbrali natančne podatke o 
njunem delovanju v obdobjih pred, med in po vojni.93 

Spremembe v kadrovski sestavi državnega aparata so med partijsko ofenzivo dosegli 
z reorganizacijo in redukcijo zaposlenih. Redukcija se je začela že v slovenski vladi. Ker 
so se pritoževali, da je struktura aparata podobna kot v stari Jugoslaviji, so reorganizirali 
vsa ministrstva in oddelke. Skrčenje proračuna za leto 1946 je po navodilih iz Beograda 
terjalo redukcijo aparata in opravičevalo odpuščanje ljudi, ki so jih izbrali na temelju po-
litičnih kriterijev.94 Z direktivami za znižanje proračuna je bila najbolj prizadeta univerza, 
kjer partija ni imela pretirano velikega vpliva.95 Odpuščanje nezanesljivih je moralo zara-
di redukcije aparata izzveneti kot premestitev na druga mesta. Na svojih mestih so lahko 
ostali le najboljši, partijci in »dobri OF-arji.«96

Čiščenje učnega osebja se je v partijski povolilni ofenzivi razširilo tudi na univerzo. 
Zaradi univerzitetne avtonomije je potrebno ob tej ugotovitvi dodati, da so bili postopki 
čiščenja na univerzi težji in bolj zapleteni. Po partijski liniji so na Ministrstvo za prosveto 
najprej prihajale ocene, da so se vodstva na univerzi polastile stare sile. Na dan so prihajali 
z očitki, da se s preglasovanjem ob delegiranju reakcionarnih akademikov onemogoča vse 
druge.97 Bili so nezadovoljni, ker niso imeli vpliva na univerzitetne učne načrte. Krščan-
ske socialiste so obtoževali, da so hoteli okrepiti svoje krilo v OF, tako tudi prof. Ocvirka, 
da je snoval »neko celico«. Zahtevali so, da morajo priti na univerzo novi profesorji. Pri 
imenovanju profesorjev na ekonomski fakulteti so zahtevo utemeljili s prepričanjem, da 
»novo ekonomsko politiko lahko izvajajo samo pravilno usmerjeni ljudje.«98 

Ko je sekretar celice Ministrstva za gradnje februarja 1946 predložil celici Ministr-
stva za prosveto seznam predlaganih profesorjev za Tehnično fakulteto, ki je bil drugačen 
od predloga univerze, je prišlo do nesoglasja med prof. dr. Vurnikom in zastopnikom 
Ministrstva za prosveto. Dr. Vurnik je nespoštovanje predloga univerze imel za kršitev 
univerzitetne avtonomije, Ministrstvo za prosveto pa je zagovarjalo tezo, da »se na 

91	 Prav	tam,	17.	januar	1946.
92	 SŠM,	arhiv,	f.	235/1,	Zapiski	in	poročila	o	organizaciji	prosvetnih	delavcev,	24.	maj	1946.
93 Prav tam.
94	 J.	V.	Starič,	Navedeno	delo,	str.	377	–	378.
95	 SŠM,	arhiv,	f.	235/1,	Zapiski	in	poročila	o	organizaciji	prosvetnih	delavcev,	28.	december	1945.
96	 SŠM,	arhiv,	f.	236/1,	Zapiski	in	poročila	o	organizaciji	prosvetnih	delavcev,	17.	januar	1946.
97	 SŠM,	arhiv,	f.	235/1,	Zapiski	in	poročila	o	organizaciji	prosvetnih	delavcev,	20.	december	1945.
98	 Prav	tam,	3.	januar	1946.
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Tehnični fakulteti nujno zaposli mlade, napredne in iniciativne ljudi.«99 Nazadnje so 
predlog celice Ministrstva za gradnje sprejeli zato, »ker je bilo delo na Tehnični fakul-
teti tesno povezano z vprašanjem naše obnove in napredka.« Spor so hoteli rešiti po 
mirni poti, vendar to ni bil razlog, da v nasprotnem primeru celica ministrstva ne bi 
razmišljala o »umestnosti posvetovanja z nadrejenim forumom za eventuelno demon-
stracijo akademske mladine, kajti univerzitetna avtonomija ne sme danes služiti v oviro 
napredku.«100 Neprimerno lažje kot na obstoječih fakultetah je bilo imenovanje profe-
sorjev na visokošolskih ustanovah, ki so jih, kot npr. Akademijo za igralsko umetnost,101 
že v drugi polovici leta 1945 začeli ustanavljati čisto na novo. 

99	 Prav	tam,	25.	februar	1946.
100 Prav tam.
101	UL	SNOS	in	NVS,	št.	48,	31.	oktober	1945.	Uredba	NVS	o	ustanovitvi	Akademije	za	igralsko	ume-

tnost v Ljubljani.

Seznam krščanskih socialistov in predlaganih uslužbencev za upokojitev na Ministrstvu  
za prosveto. Poročilo sekretarja partijske celice Ministrstva za prosveto, januar 1946. 

(SŠM, arhiv, f. 236/1, Zapisniki in poročila o organizaciji prosvetnih delavcev)
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Ukrepi in postopki proti učiteljem so vplivali tudi na ravnanje dijakov. V celici 
Ministrstva za prosveto so ugotavljali, da veliko učiteljev izgublja samozavest, ker so 
prepričani, da so izpostavljeni terorju množice. Zaradi nesprejemljivih nastopov šolske 
mladine do profesorjev je celica pripravila poseben sestanek z zastopniki mladine.102 Ker 
je po vojaški in politični združitvi države sledila tudi monetarna združitev, ki so jo izvedli 
v škodo Slovenije, je bilo po odločbi predsedstva Narodne vlade za Slovenijo s 1. julijem 
1945 potrebno izvršiti tudi plačno prevedbo državnih uslužbencev. Do srede decembra 
so prevedbo izvršila vsa ministrstva, razen Ministrstva za prosveto, ker je za učitelje in 
profesorje, ki so bili pri denarju pred vojno že večkrat prikrajšani, zmanjkalo kreditov.103

Ločitev Cerkve od države

Po volitvah in izglasovanju republike je partijska oblast v pričakovanju sprejetja 
nove ustave in ločitve Cerkve od države reševala tudi vprašanje verouka v šoli. Od uvedbe 
splošne šolske obveznosti v drugi polovici 18. stoletja, ko je država prevzela odgovornost 
za osnovno šolanje vseh svojih državljanov, je bil verouk vseskozi obvezen, če ne naj-
pomembnejši šolski predmet. Njegovega mesta v šoli ni ogrozil noben liberalni šolski 
zakon, zato pa je bil verouk v šoli nezdružljiv z marksizmom, na katerem je slonela ko-
munistična ideologija.

Že javna razprava k osnutku ustave FLRJ se je spremenila v agitacijo za ločitev 
Cerkve od države in posredno proti svobodni izbiri do verske vzgoje v šolah. Bolj kot 
javna razprava je po Sloveniji potekala politična agitacija za nova ustavna načela, ki so 
jo spremljali napadi na Cerkev. Njen namen je bila prevzgoja ljudi v boju proti starim 
usedlinam.104

Jugoslovanska ustava, sprejeta v beograjski skupščini 30. januarja 1946, je bila v veliki 
večini prepisana iz sovjetske stalinske ustave in se od nje vsebinsko ni ločila. V tistem času 
je socializem za jugoslovanske komuniste pomenil isto kot Sovjetska zveza.105 Medtem 
ko ustave zahodnih držav po tedanji propagandi niso odpirale možnosti zgodovinskega 
razvoja, pa »naša ustava predvideva, da se bomo razvijali po načelih dialektike.«106 V 
takšnih razmerah ni bilo nič nenavadnega, da bi nekateri »radi kar skočili v socializem 
in hočejo pri nas prav tako stanje kot je v Rusiji.« Treznejši so opozarjali, da se je treba 
prilagoditi razmeram pri nas. Navajali so Hrvate, ki so se prenaglili in učne načrte ter 
učbenike enostavno prevajali iz ruščine. Vse probleme je bilo potrebno reševati previdno 
in pri tem gledati s stališča, »kako so take probleme reševali v Sovjetski zvezi.«107

102	SŠM,	arhiv,	f.	235/1,	Zapiski	in	poročila	o	organizaciji	prosvetnih	delavcev,	15.	februar	1946.
103	Prav	tam,	13.	december	1945.
104	J.	V.	Starič,	Navedeno	delo,	str.	397.
105	Vladimir	Dedijer,	Novi	prilozi	za	biografiju	Josipa	Broza	Tita	III.,	Beograd	1984,	str.	207.	
106	SŠM,	arhiv,	f.	235/1,	Zapiski	in	poročila	o	organizaciji	prosvetnih	delavcev,	13.	december	1945.
107	Prav	tam,	29.	januar	1946.
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Dr. Vlado Schmidt, ki je bil na Ministrstvu za prosveto zadolžen predvsem za par-
tijski študij in ideološko vzgojo, je v agitaciji za novo ustavo svojim partijskim kolegom v 
referatu o ločitvi države in šole od Cerkve in religije predstavil stališče komunistične par-
tije do Cerkve in religije. Pri tem je poudaril, da je dialektični materializem z idealizmom 
nezdružljiv in da je vsaka religija sestavina buržuazne reakcije, ki ni nikdar ločila šole od 
Cerkve. Prepričan je bil, da se komunistična partija ne bori proti religiji, ampak proti 
vzrokom za nastanek religije. V podkrepitev predstavljenih tem je citiral še Leninove 
izreke, ki so se nanašali na obravnavana vprašanja.108 

S partijsko razjasnitvijo načela o ločitvi Cerkve od države je za člane celice poslej 
postalo vprašanje verouka »v načelu že rešeno.«109 Potrebno ga je bilo samo taktično 
rešiti na terenu. Člani celice so morali v javnosti za začetek zahtevati, naj se verouk kot 
prosti predmet izloči iz rednih ur in naj se poučuje v popoldanskih urah in podobno. 
Na drugi strani so se duhovniki v skrbi pred izločitvijo verouka iz šolskega predmetnika 
zanašali predvsem na prepričanje, da 99 % staršev želi verouk v šoli in zato niso nastopali 
proti ločitvi Cerkve od države. 

Po sprejemu ustave je od razprav o svobodni izbiri staršev pri verski vzgoji v šoli 
ostalo samo vprašanje, kdaj in kako bo partijska oblast verouk odpravila iz šole. Med 
vojno so ga samoumevno poučevali tudi v partizanskih šolah. Pravico do svobodne iz-
bire verske vzgoje v šoli je v svojih odlokih in navodilih priznavala tudi avnojska vlada 
NKOJ. Poverjenik za narodno prosveto, Edvard Kocbek, je v navodilu NKOJ o organi-
zaciji prosvete 13. maja 1944 o verouku v šoli zapisal: »Narodnoosvobodilno gibanje, ki 
temelji na najbolj demokratičnih načelih, se bori za spoštovanje svobodne vesti in verske-
ga prepričanja. Zato je njegovo stališče, naj se roditelji sami in individualno opredelijo, 
če želijo, da se njihovi otroci učijo verouka ali ne. NOO so dolžni, da tistim otrokom, ki 
sporočijo, da se želijo učiti, zagotovijo versko vzgojo in da jim za ta namen dajo na voljo 
šolske prostore in druge potrebščine.«110

Po prevzemu oblasti je razumevanje partije za pravice staršev do svobodne izbire 
verske vzgoje v šolah v spremenjenih razmerah ugasnilo. Pri vpisu na gimnazije so dijaki 
najprej sicer še imeli možnost, da se poleg izbire tujega jezika v višjih letnikih oprede-
lijo tudi do obiskovanja verouka.111 Pozneje so bili vse hujši pritiski proti udeležbi pri 
verouku. Za partijsko oblast je verouk v šoli za čiščenjem učiteljev postal drugo najbolj 
pomembno, če že ne kar vročično vprašanje. 

O verouku v šoli je najprej vladala precejšna zmeda. Na Ministrstvu za prosveto 
so izdali odlok, vendar je bil »tako nejasen, da se nanj nihče ni spoznal.«112 Po prvih 
poročilih je verouk na podeželju potekal v šolah, medtem ko ga v ljubljanskih šolah ni 

108	Prav	tam,	3.	januar	1946.	
109 Prav tam. 
110	Edvard	Kocbek,	Navodilo	NKOJ	o	organizaciji	prosvete,	v:	 	Prvo	in	drugo	zasedanje	Avnoj,	prva	

slovenska	izdaja	ob	30.	letnici	drugega	zasedanja	Avnoj,	Komunist,	Ljubljana	1973,	str.	348.	
111	UL	SNOS	in	NVS,	št.	33,	8.	september	1945.	Uredba	o	gimnazijah	v	šolskem	letu	1945/46.
112	SŠM,	arhiv,	f.	235/1,	Zapiski	in	poročila	o	organizaciji	prosvetnih	delavcev,	13.	december	1945.
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bilo. Za Bežigradom so ga duhovniki poučevali v cerkvi. Zaradi nejasnosti so nekateri na 
ministrstvu želeli, da se do verouka v šolah zavzame jasno stališče in spraševali, »ali naj 
se že sedaj začne z izvajanjem predlogov po ustavi.« Oskar Hudales, prvi načelnik šolske 
komisije CK KPS,  je tedaj povedal, da so na seji šolske komisije CK KPJ v Beogradu 
sklenili, da »je verouk fakultativen predmet in naj se počaka na ustavo.« Predlagali so, 
da se lahko »moli pred poukom.« Prav tako je bilo mogoče, da se »začne s počasnim 
odvajanjem Cerkve od države.«113 

Po sprejetju ustave so v partijski celici Ministrstva za prosveto na veliko razmišljali, 
kako bi nadomestili molitev pred poukom,114 na drugi strani pa starši, ki so želeli verouk za 
svoje otroke v šoli, niso bili zadovoljni, da je bil v cerkvi ali župnišču.115 Nejasnosti do verskih 
stvari, tradicije in vloge vere v novi družbi so se v celici v prvih mesecih po prevzemu oblasti 
pokazale tudi v razpravi o prvem miklavževanju po vojni. Spraševali so se, »ali naj Miklavž 
ostane tak kot je bil, ali naj se reformira.«116  Nekateri so bili »za Miklavža, ki nastopa 
kot prijatelj našega ljudstva in se ne strinja s pastirskim pismom jugoslovanskih katoliških 
škofov.« Antifašistična zveza žena je predlagala, da bi namesto angelov nastopali partizani, 
namesto parkljev pa fašisti. Spet drugi so bili za to, da se miklavževanje sploh odpravi in se 
uradno ne praznuje. Na vsak način pa so želeli preprečiti skrito miklavževanje. Nazadnje so 
sklenili, da je miklavževanje prosto, praznovati pa »se mora v našem duhu.«117

Nekaj podobnega se je zgodilo v zvezi z Mohorjevo družbo. Čeprav je bila cerkvena 
bratovščina, ji tudi v partiji niso odrekali njenega zgodovinskega dela. Vlada ji je zaradi 
tega izdala dovoljenje za nadaljnji obstoj, toda iz  družbe se je morala preoblikovati v 
zadrugo z 12 članskim upravnim odborom. Partijska celica na Ministrstvu za prosveto je 
pri tem dobila nalogo, da prepreči vpliv reakcije v zadrugi. Zagotoviti je morala, da so v 
odbor prišli njeni ljudje in da je v zadrugo pristopilo čim več njenih članov kot delničar-
jev. Za ustanovni občni zbor so predlagali osem članov celice.118

Z načrtovano ločitvijo Cerkve od države se je v novi ustavi skupaj z veroukom na-
čeloma reševalo tudi vprašanje veroučiteljev.119 Čistka veroučiteljev in drugih cerkvenih 
oseb v šoli se je posredno izvršila s sprejetjem ustave in postopnim izgonom verouka iz 
šolskih prostorov. Čeprav je bil  verouk še do leta 1952 izbirni šolski predmet, je število 
prijav zaradi hudih pritiskov in groženj ter administrativnih ovir že prva leta naglo upa-
dlo. Število prijavljenih k verouku je bilo merilo uspešnosti šolske oblasti, ki je neposredni 
pritisk izvajala nad učitelji in zlasti nad ravnatelji. Z uspešnostjo pri zmanjševanju prijav 
k verouku so merili njihovo privrženost novi oblasti. Kdor je hotel v službi napredovati, 
je moral brezobzirno obračunati z vsakovrstnimi pomisleki do verouka ali izkazovanja 

113 Prav tam.
114	Prav	tam,	12.	april	1946.
115	Prav	tam,	10.	maj	1946.
116	Prav	tam,	22.	november	1945.
117 Prav tam.
118	Prav	tam,	31.	oktober	1945.
119	Prav	tam,	10.	januar	1946.
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vernosti v javnosti.120 Najprej je bilo v tem oziru nekaj nejasnosti celo med člani partije, 
ki so svoje otroke prva leta dajali krstiti, jih pošiljali k verouku in se tudi sami cerkveno 
poročali, takoj po tem pa sta bila ideološki pritisk in kontrola nad njimi tako močna, da 
se to javno skoraj ni moglo več zgoditi. Ko je bil nadzor nad učitelji dosledno izpeljan in 
so prijave k verouku tako padle, da ni bilo več čutiti želje po pouku verouka v šoli, so ga 
dokončno ukinili. Z izganjanjem verouka iz vseh vrst šol se je v slovenskih šolah začela 
utrjevati pot komunistični ideologiji, s katero je revolucionarna oblast načrtovala pre-
vzgojiti celotno slovensko družbo. 

Vzgoja za prevzgojo

V komunistični partiji, ki je bila izvorno delavsko proletarska stranka, intelektualci 
nikoli niso bili na dobrem glasu. Njihov delež v članstvu je bil zelo omejen. Ker se jih je 
držal prizvok malomeščanstva, so bili do njih nezaupljivi. Če je bilo potrebno opraviče-
vati slabosti partije, so bili tudi priročni krivci. Ko je J. B. Tito zahteval čiščenje slovenske 
partije, je E. Kardelj njene slabosti in njeno socialno strukturo opravičeval prav s preveli-
kim deležem intelektualcev, ki so se ji pridružili med osvobodilnim bojem.121

Na Ministrstvu za prosveto se je odnos partije do inteligence pokazal v razumeva-
nju srednjega šolstva in z njim povezano »hiperprodukcijo inteligence.« Čeprav nova 
družba po eni strani načeloma ni potrebovala inteligence, ampak »inteligentne kmete 
in delavce«, pa bi bilo po drugi strani politično napačno, če bi ukinili kakšno srednjo 
šolo.122 Ker partija ni imela strokovnjakov, so v celici toliko bolj proučevali marksistično-
leninistično literaturo in razpravljali, da je potrebno pritegniti stare strokovnjake in jih 
neopazno nadzirati.123 Ker je bilo partijskega kadra malo, naloge pa vedno večje, je bilo 
potrebno k partijskemu študiju kmalu pritegniti tudi dobre člane OF. Vse na novo spre-
jete člane OF so morali nadzorovati tako aktivisti OF kot tudi člani celice.124

Za dvig politične ravni svojih kadrov je partija začela najprej prirejati izobraževal-
ne politične tečaje.125 S posebnimi tečaji so različne kategorije prebivalstva lahko mimo 
rednih šol na hitro nadomestile izgubljen medvojni čas in si popravile pomanjkljivo izo-
brazbo. Poleg tečajev so začeli razvijati tudi nove oblike vzgojno-izobraževalnega dela od 
dopisnih do večernih in drugih vrst šol. V smer političnega izobraževanja so razvijali tudi 
delo ljudskih univerz. Ker so bili člani celice na ministrstvu polno zaposleni z vsakdanjim 
strokovnim delom, je M. Bor zanje predlagal individualen študij z mentorji in rednimi 
poročili o delu s polletno kontrolo.126

120	SŠM,	arhiv,	f.	186.	Ideološko-politično	stanje	učiteljstva	v	Ljubljani.
121	J.	V.	Starič,	Navedeno	delo,	str.	385.
122	SŠM,	arhiv,	f.	235/1,	Zapiski	in	poročila	o	organizaciji	prosvetnih	delavcev,	28.	december	1945.
123	Prav	tam,	29.	januar	1946.
124	Prav	tam,	24.	maj	1946.
125	Prav	tam,	3.	januar	1946.
126	Prav	tam,	29.	januar	1946.
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Ker je bila ideološka zgrajenost članstva temelj partijskega delovanja, sta partijska 
vzgoja in politično izobraževanje pri tem igrali najbolj pomembni vlogi. Partija je v novih 
razmerah postajala vodnik za vso družbo in k temu je njene člane lahko vodil le intenzi-
ven študij partijske literature. Največja zadrega je bila ta, da partijci zaradi pomanjkanja 
izobrazbe pogosto niso bili kos nalogam in so se v Ljubljani celo bali množic.127 Zaradi 
njihove nedoraslosti se v Ljubljani v prvih povojnih mesecih ni pokazalo niti zanimanje 
za vzgojne probleme. Na terenskih sestankih se niso dotikali vzgojnih tem, medtem pa je 
»reakcija z aktivnostjo farovžev prav silila na to polje.«128

Ker je bilo potrebno partijce ideološko zgraditi, so na Ministrstvu za prosveto pre-
dlagali, da bi V. Schmidt organiziral knjižnico in dajal direktive, kaj naj kdo študira.129 
Schmidt je smisel študija videl predvsem v svetovnonazorskem izpopolnjevanju. Ko se 
je sredi počitnic 1946 vrnil iz Moskve, je s seboj prinesel več ruskih pedagoških knjig in 
učbenikov. Od teh so 55 knjig prevzeli v partijsko knjižnico ministrstva.130 

Študij na Ministrstvu za prosveto je v prvi vrsti potekal po direktivah komite-
ja vladnih ustanov, ki so se v glavnem nanašale na aktualno politično dogajanje. Sredi 
novembra 1945 so tako morali preštudirati Leninovo predavanje o sindikatih ter nanj 
povezati zadružništvo.131 Glavna študijska literatura partijskih celic je bila Zgodovina 
vsezvezne komunistične partije boljševikov (VKPb). Ker so jo predavali tudi v večernih 
tečajih ljudskih univerz, po 8 ur za eno poglavje, so na ministrstvu k svojemu študiju pre-
dlagali še koreferat.132 Sistematičen študij je bil potreben za razumevanje razvoja OF. Za 
podlago delovnemu načrtu celice Ministrstva za prosveto je V. Schmidt v začetku 1946 
predlagal, da se zbero vse Titove govore, v katerih je obravnaval šolska vprašanja.133

Člane celic je bilo potrebno svetovnonazorsko podkovati, da so marksistične nazore 
lahko prenašali naprej na deželo, kjer je bilo pomanjkanje političnih propagandistov. Pri 
tem je bilo nujno potrebno, da so učitelje pošiljali na nezasedena službena mesta, kjer so 
prevzemali politično vzgojno delo.134 Tudi med pisatelji in književniki so bile pobude, da 
bi šli na deželo, kjer naj bi umetniško ustvarjali in politično delovali.135 Profesorji in učitelji 
zunaj Ljubljane so bili negotovi, če niso imeli lokalne politične opore. Okrajni partijski 
sekretarji so morali zato v profesorjih in učiteljih spoznati najboljše aktivistične kadre.136 

Za partijske celice je bilo pomembno, da so pozorno spremljale javno mnenje in nanj 
reagirale. Vsak partijec se je moral pri svojem vsakdanjem delu posvetiti osebnemu poli-
tičnemu prepričevanju ljudi, s katerimi se je družil. Njegova glavna naloga na množičnih 
sestankih je bilo usmerjanje poteka dogodkov.137 Tesno je moral biti povezan z množičnimi 

127	Prav	tam,	12.	marec	1946.
128	Prav	tam,	10.	maj	1946.
129	Prav	tam,	29.	januar	1946.
130	Periodična	poročila	Ministrstva	za	prosveto,	1.	avgust	1946.
131	SŠM,	arhiv,	f.	235/1,	Zapiski	in	poročila	o	organizaciji	prosvetnih	delavcev,	16.	november	1945.
132	Prav	tam,	29.	januar	1946.	
133	Prav	tam,	3.	januar	1946.
134	Prav	tam,	25.	september	1945.
135	Prav	tam,	28.	november	1945,	predlog	M.	Bora.
136	Prav	tam,	10.	maj	1946.
137	Prav	tam,	25.	februar	1946.
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organizacijami OF in sindikatom. K izvrševanju zastavljenih nalog jih je zavezovala tudi 
stroga partijska disciplina, ki je bila potrebna zlasti v času, ko je partija gradila svojo oblast. 

Partija je morala prevzeti vodstvo v OF in v sindikatih ter si utrditi avtoriteto. Nik-
dar se ni smelo zgoditi, da bi prišla v defenzivo. Predsednik sindikalne podružnice in 
predsednik OF na Ministrstvu za prosveto sta bila od začetka tudi člana celice. V OF 
in v sindikatu je tako ali tako potekala ideološka priprava za vstop v partijo. Ker je bilo 
v sindikatih še veliko socialdemokratske zakoreninjenosti, so v partiji zahtevali še večjo 
pozornost vzgoji sindikalnega članstva. Skozi partijsko vzgojo so se morali odločno bo-
riti proti socialdemokratom.138 Če so bili sindikati v preteklosti obramba delavcev proti 
državi, jih je bilo potrebno po novem prepričati, da so sodelovali v podporo komunistični 
partiji pri delu za državo.139 

V novi družbi je sindikat postal del »ljudske oblasti«. Njegova prva naloga je bila 
zato v tem, da je to oblast vsestransko podpiral. Prosvetni sindikati so morali podpirati 
usmeritev ljudske oblasti na Ministrstvu za prosveto pri organizaciji šolstva, izgradnji 
ljudskih univerz in knjižnic, pri organizaciji raznih tečajev.140 Kakor je partija v OF v 
prvi vrsti politično vzgajala, se je v sindikatih prosvetnih delavcev njena naloga kazala v 
vzgoji ljudskih množic.

V partijski ofenzivi konec leta 1945 so naloge OF začeli prenašati na sindikate. Par-
tija je takrat OF začela povezovati z malomeščanstvom.141 Uveljavljalo se je prepričanje 
partijske elite, da je vsega malomeščanstva in nacionalizma kriva OF. Ugotovitve obeh 
politbirojev s skupne decembrske seje 1945 so potrjevale, da se politične napake dogajajo 
v OF. Politbiro CK KPS je zato na seji 25. decembra 1945 sklenil, da je v prihodnje po-
trebno stopnjevati politično vlogo sindikata, ki mora postati bolj pomembna politična 
organizacija kot OF.142 OF od januarja 1946 ni imela več svojih organov v ustanovah in 
podjetjih, ampak samo še na terenu. Politične organizacije OF po podjetjih, ustanovah 
in uradih so postale odveč, ker naj bi bile podvajanje dela sindikatov. Člani OF, ki so se 
morali poslej vezati na teren, so se pri tem politično množično izgubili.143

Sindikat je naloge OF na Ministrstvu za prosveto prevzel konec januarja 1946.144 
Partijska celica je s prenosom težišča svojega dela na sindikat postala še bolj odgovorna za 
njegovo politično linijo. V sindikatu so zato kmalu organizirali tudi marksistični študij. 
Člane celice so opozarjali, naj bodo še bolj budni in oprezni, ker jih reakcija kontrolira. 
Nezaupljivost do Zahoda pa je bila celo tako velika, da so bila zanje med poročili svetov-
nih tiskovnih agencij »merodajna samo poročila Tassa« tudi takrat, ko ta nečesa »še ni 
izjavil.«145

138	Prav	tam,	12.	marec	1946.
139	Prav	tam,	15.	januar	1946.
140 Prav tam.
141	J.	V.	Starič,	Navedeno	delo,	str.	391.
142	J.	V.	Starič,	Navedeno	delo,	str.	401.
143	SŠM,	arhiv,	f.	235/1,	Zapiski	in	poročila	o	organizaciji	prosvetnih	delavcev,	24.	maj	1946.
144	Prav	tam,	29.	januar	1946.
145	Prav	tam,	20.	december1945.
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Po volitvah v ustavodajno skupščino, proglasitvi republike in sprejetju ustave, so bile 
v začetku leta 1946 pred partijo nove naloge, od katerih je bila odvisna nadaljnja izgradnja 
revolucije, utrditev oblasti in izboljšanje dela upravnega aparata.146 V partijskih vrhovih so 
bili prepričani, da se je glavna sprememba zgodila pri nosilcu oblasti, ki je začel zatirati vsak 
pojav reakcije. Partija je zato takrat napovedala boj proti »suhemu prakticizmu in proti 
pretiranemu nacionalizmu oz. slovenskemu separatizmu.« Bila je za akcije v podporo iz-
vedb direktiv zvezne vlade, za dvig jugoslovanskega patriotizma, za izboljšanje odnosov 
do vojske in Ozne ter za odvrnitev protivojaškega duha. Ker je bila takrat še vedno v ilega-
li, jo je bilo potrebno popularizirati, obenem pa dvigniti tudi avtoriteto ministrstev.

Prevzem političnih funkcij je od razpuščenih odborov OF na sindikat potekal 
tako, da so vsa vodilna mesta prišla v partijske roke. Potreben je bil tesen kontakt ko-
miteja vladnih ustanov s svojimi celicami na ministrstvih. Ker je partija z razraščanjem 
članstva izgubljala pregled nad svojim kadrom, so v celicah ustanovili tudi funkcijo »ka-
drovika«. Pri sprejemanju vse številnejših novih članov so morali paziti na razliko med 
meščanskimi intelektualci in rokodelskimi delavci: do prvih naj bi bili kritični, do drugih 
pa širokogrudni.147 

Izobraževanje učiteljev

Kakor so po koncu vojne v postopku nostrifikacije medvojnih spričeval na eni 
strani z učiteljišč odpravili politično nezaželene dijake, so z uredbo o stalnih izpitnih 
komisijah za srednješolske in učiteljske izpite pred začetkom prvega povojnega šolskega 
leta omogočili dijakom, ki so med vojno zaradi političnih razlogov izgubili eno ali več 
šolskih let, da so na sedežih stalnih izpitnih komisij lahko z izpiti nadoknadili zamuje-
no.148 Istočasno so za tiste dijake, ki niso mogli nostrificirati spričeval zaradi pouka v 
tujem jeziku, organizirali posebne tečaje priprave za izpite, ki so potekali na vseh zavo-
dih, kjer so bile stalne izpitne komisije za srednješolske in učiteljske izpite.149 Za omilitev 
opravljanja sprejemnih izpitov pri vpisu v prve letnike srednjih šol so organizirali tudi 
posebne pripravljalne tečaje.150 

Na učiteljiščih v Ljubljani in v Mariboru so bili sprejemni izpiti in vpis pred 15. 
oktobrom 1945, ko se je začelo prvo povojno šolsko leto.151 Poleg rednega pouka so na 
učiteljiščih absolventom srednjih šol omogočili trimesečni tečaj za učiteljske pripravni-

146	SŠM,	arhiv,	f.	236/1,	Zapiski	in	poročila	o	organizaciji	prosvetnih	delavcev,	17.	januar	1946.	
147	SŠM,	arhiv,	f.	236/1,	Zapiski	in	poročila	o	organizaciji	prosvetnih	delavcev,	17.	januar	1946.
148	UL	SNOS	in	NVS,	št.	24,	8.	avgust	1945.
149	UL	SNOS	in	NVS,	št.	24,	8.	avgust	1945.	Uredba	o	tečajih	za	pripravo	na	izpite.
150	UL	SNOS	in	NVS,	št.	24,	8.	avgust	1945.	Odredba	o	pripravljalnih	tečajih	za	sprejemne	izpite	za	

1.	razred	srednjih	šol.
151	UL	SNOS	in	NVS,	št.	33,	8.	september	1945.	Uredba	o	učiteljiščih	v	šolskem	letu	1945/46.
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ke.152 V tečaj so se lahko vpisali vsi absolventi osmih razredov srednjih šol z opravljenim 
višjim tečajnim izpitom. Za delo v šolah so tečajniki po opravljenem tečaju delali učitelj-
ski diplomski izpit iz pedagoške skupine predmetov in iz šolskega dela.

Z uredbo o spregledu izobrazbe na nižjih srednjih šolah za pomožne učitelje 
pripravnike so omogočili in dovolili učiteljski poklic tudi tistim kandidatom, ki niso 
končali nižje srednje ali meščanske šole, so se pa »posebno izkazali v osvobodilni borbi 
kot partizani ali kot aktivisti na terenu ter se vestno pripravljali za učiteljski poklic na tri-
mesečnem tečaju za pomožne učitelje – pripravnike in na koncu tečaja opravili izpit.«153 
Tečaj z izpitom se jim je priznal kot končana nižja  srednja ali meščanska šola z opravlje-
nim nižjim tečajnim izpitom. S tem spregledom so lahko prosili za državno službo kot 
pomožni učitelji, uradniški pripravniki X stopnje.

Že pred začetkom prvega šolskega leta je bilo na dlani, da zlasti za osnovne šole ne 
bo dovolj učiteljev. Pred vojno je bilo v Dravski banovini s koncem šolskega leta 1939/40 
5.636 osnovnošolskih in srednješolskih učiteljev v državnih in zasebnih šolah. V ljud-
skih šolah jih je bilo 4.367, v meščanskih šolah 563, v gimnazijah 605 in na učiteljiščih 
101.154 Med vojno je bilo veliko učiteljev izgnanih in izseljenih. Mnogi se nikoli niso 
vrnili na svoja nekdanja službena mesta. Veliko učiteljev iz različnih vzrokov ni prežive-
lo vojne, veliko jih je bilo trajno prizadetih zaradi posledic taborišč, zaporov in drugih 
vojnih dejstev. Veliko je bilo umorjenih in pobitih ter prisilno mobiliziranih v razne vo-
jaške formacije. V Prekmurju so jih kot voditelje odrasle mladine mobilizirali po službeni 
dolžnosti. Mnogi so bili v partizanih, kjer so prevzemali druge naloge in se po vojni niso 
nikoli več vrnili v učiteljski poklic. Ker jih je ostalo v prvih povojnih letih še vedno veliko 
mobiliziranih v Jugoslovanski armadi, je Ministrstvo za prosveto pošiljalo predsedstvu 
NVS številne predloge za odpust iz vojske za tiste učitelje, ki so jih nujno potrebovali 
na službenih mestih.155 Število učiteljev pa se takoj po vojni ni zmanjšalo samo zaradi 
medvojnih vzrokov, temveč tudi zaradi povojnih razmer in nove kadrovske politike za 
učitelje. Nekateri učitelji so v strahu pred partijsko oblastjo zapustili svoja službena me-
sta, nekatere je aretirala in zaprla Ozna, druge je doletelo povojno čiščenje z odpusti in 
upokojitvami. Nekateri so sami zapustili učiteljsko službo.

Poleg manjšega števila učiteljev, s katerimi je razpolagala povojna oblast na Mini-
strstvu za prosveto, so učitelje na novo rabili tudi v coni B na Primorskem, ki je bila 
pod jugoslovansko vojaško upravo. Ker je bilo med učitelji za odhod na Primorsko malo 
prostovoljcev, so jih tja z Ministrstva za prosveto od začetka pošiljali po direktivah. Do 

152	UL	SNOS	 in	NVS,	št.	34,	12.	september	1945.	Uredba	o	sprejemu	absolventov	srednjih	šol	 v	
trimesečni	tečaj	za	učitelje	pripravnike.

153	UL	SNOS	in	NVS,	l.	1/2,	št.	34,	12.	september	1945.	Uredba	ministra	za	prosveto	o	spregledu	
izobrazbe	na	nižjih	srednjih	šolah	za	pomožne	učitelje	pripravnike.

154	Statistični	pregled	šolstva	in	prosvete	v	Dravski	banovini	za	šolsko	leto	1939/40,	Prosvetni	odde-
lek	kraljevske	banske	uprave,	Banska	zaloga	šolskih	knjig	in	učil,	Ljubljana	1941,	str.	21-23,	str.	
33	in	str.	45.

155	Periodična	poročila	Ministrstva	za	prosveto,	11.	september	1945.
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začetka šolskega leta 1945/46 so na Primorsko poslali 147 osnovnošolskih in 30 srednje-
šolskih učiteljev.156 V naslednjih mesecih in letih so na Primorsko odhajale nove skupine 
učiteljev, za katere je Ministrstvo za prosveto pri Predsedstvu NVS prosilo tudi za potne 
dovolilnice.157 Njihovo karakteristiko je personalni oddelek Ministrstva za prosveto poši-
ljal Pokrajinskemu narodno osvobodilnemu odboru (PNOO) za slovensko Primorje.158 

Na Ministrstvu za prosveto so zaradi pomanjkanja učiteljev po zgledu partizanskih 
pedagoških tečajev med vojno že zgodaj razmišljali o izvedbi nekajmesečnih pedagoških 
tečajev.159 S tečaji niso le na hitro manjšali učiteljskega primanjkljaja, ampak so si zago-
tovili tudi ideološko neoporečno in novemu sistemu predano učno osebje. Prvi izpiti na 
tečajih v Novem mestu, Žalcu, Celju in na Senovem so potekali že od 24. do 29. septem-
bra 1945.160 O nadaljnji vzgoji učiteljskih pripravnikov so nato sredi novembra pripravili 
poseben posvet161 in se pred koncem leta 1945 pripravljali na nove pedagoške tečaje.162

Ker strokovna izobrazba tečajnikov ni bila zadovoljiva, so pozneje pripravljali še 
dopolnilne tečaje za učiteljske pripravnike. Nadzor nad dopolnilnimi tečaji je vodil 
personalni oddelek Ministrstva za prosveto. Isti oddelek je imel tudi nadzor nad strokov-
no-političnimi tečaji za kvalificirane učitelje v Celju in Ljubljani.163

Za učiteljišča so bili novi učni načrti v pripravi v začetku oktobra 1945.164 Konec 
novembra so bile na učiteljišču priprave na decembrsko maturo.165  Do učiteljev na uči-
teljišču so bili v partijskih vrstah na ministrstvu zelo pozorni in kritični. Prof. Šegulo so 
obtoževali, da »uči za lase privlečen čisti idealizem in to gotovo ne samo zaradi idealizma 
samega.«166 

Poleg učiteljišč in raznovrstnih pedagoških tečajev, na katerih je bilo mogoče prido-
biti ali ohraniti pravico do poučevanja v osnovni šoli, so z začetkom šolskega leta 1947/48 
čisto na novo ustanovili tudi Višjo pedagoško šolo. Partijska celica, ki je prevzela odgo-
vornost za delo nove ustanove, je bila neposredno povezana s celico na Ministrstvu za 
prosveto, njen vodja dr. V. Schmidt pa je bil na ministrstvu že od vsega začetka zadolžen 
za partijski študij.167 Vzgojno-izobraževalni proces na šoli so zasnovali na tesni povezavi 
»s prakso učne poti v socializem,« ki so jo morali zagotoviti in nadzorovati partijci. 
Med nalogami šole je bila na prvem mestu formacija marksističnega svetovnega nazora. 
Za izobrazbo in vzgojo učiteljev, ki so poučevali v tedanjih sedemletnih osnovnih šolah, 

156	Prav	tam,	12	oktober	1945.
157	Prav	tam,	4.	oktober	1945.
158	Prav	tam,	11.	september	1945.
159	SŠM,	arhiv,	f.	331,	Pedagoški	tečaji	1945	–	1946.
160	Periodična	poročila	Ministrstva	za	prosveto,	4.	oktober	1945.
161	Prav	tam,	17.	november	1945.
162	Prav	tam,	31.	december	1945.
163	Prav	tam,	1.	avgust	1946.
164	Prav	tam,	4.	oktober	1945.
165	Prav	tam,	26.	november	1945.
166	SŠM,	arhiv,	f.	235/1,	Zapiski	in	poročila	o	organizaciji	prosvetnih	delavcev,	20.	december	1945.
167	SŠM,	arhiv,	f.	236/1,	Zapiski	in	poročila	o	organizaciji	prosvetnih	delavcev,	5.	november	1947.
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je bila najbolj pomembna idejno politična stran pouka. Podkrepili so jo s predavanji o 
idejno-politični vzgoji, ki jih je celica organizirala s pomočjo sindikata, z izbrano idejno-
politično literaturo ter nudenjem pomoči pri ideološkem študiju.

Ob rednem in izrednem izobraževanju kandidatov za učiteljski poklic je Ministr-
stvo za prosveto kmalu poskrbelo tudi za politično izobraževanje že nastavljenih učiteljev. 
Med velikimi počitnicami 1946 je tako odsek za srednje šolstvo organiziral več politično-
izobraževalnih tečajev po predmetnih skupinah in posebej tudi za vodilni kader. V drugi 
polovici julija 1946 so za gimnazijske ravnatelje pripravili 14-dnevni politično-ideološki 
tečaj, za zgodovinarje in geografe v istem času 14-dnevni strokovno politični tečaj, za 
prirodoslovce in slaviste pa v avgustu prav tako 14-dnevni strokovno-politični tečaj.168

Navkljub prizadevanju šolske oblasti za idejno-politično preobrazbo učiteljstva pa 
večjih uspehov zlasti v Ljubljani še nekaj let ni bilo. Šolski inšpektorji so zato med učitelji 
pogosto predlagali nove upokojitve. Socialistična šola je zahtevala drugačnega učitelja, 
kajti »naša revolucija in NOB je tudi v našem učno-vzgojnem delu do temelja porušila 
vse principe, oblike in načine dela stare šole, sploh vsega, kar je bilo kot nekaka svetinja 
do takrat vsajeno v srca in miselnost naših prosvetnih delavcev.«169 Šolska oblast se je 
v naslednjih letih začela odločno boriti za »idejno politični dvig pouka.« V začetku 
šolskega leta 1949/50 so učitelje prisilili v študij obveznih tem, ki so ga sklenili s kon-
zultacijami, na konferencah med študijem pa so »razčistili mnoga vprašanja, predvsem 
to, da ni šole brez politike, da ni in ne more biti apolitičnega profesorja ali učitelja in da 
bodo morali zato čim bolj poglobiti svoj politični in strokovni študij.«

Učitelji kot izvajalci nove šolske politike 

Povojna oblast je poleg čiščenja med učitelji takoj izvedla tudi čiščenje med dijaki 
in uvedla pritisk nad učenci tistih staršev, ki so bili njeni politični in ideološki nasprotni-
ki. Kakor je bilo dijakom na strani partizanskega gibanja olajšano opravljanje izpitov za 
izgubljena medvojna leta in vpis v pedagoške in druge vzgojno-izobraževalne programe, 
so dijake iz protipartizanske strani pri nadaljnjem šolanju izključevali in onemogočali, 
učence pa zaradi svojih staršev načrtno zapostavljali in šikanirali. S posebno uredbo so 
tako dijakom, nad katerimi je bila izrečena kazen izgube državljanskih pravic ali naro-
dne časti, pred začetkom prvega povojnega šolskega leta odvzeli »pravico do šolanja, 
do obiskovanja katerih koli tečajev in do opravljanja kakršnih koli izpitov za vso dobo 
trajanja te kazni, na učiteljiščih pa za vedno.« 170 Dijaki, ki so služili v protipartizanskih 
vojaških formacijah ali so bili voditelji ali propagandisti v organizacijah, ki so delovale 

168	Periodična	poročila	Ministrstva	za	prosveto,	1.	avgust	1946.
169	SŠM,	arhiv,	f.	186.	Poročila	KP	MK.	Ideološko-politično	stanje	učiteljstva	v	Ljubljani.	
170	UL	SNOS	in	NVS,	št.	24,	8.	avgust	1945.	Uredba	o	prepovedi	šolanja,	obiskovanja	tečajev	in	opra-

vljanja izpitov.
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proti partizanom in proti OF ali so bili med vojno v letih 1943 in 1944 pobudniki za 
izključitev dijakov, obtoženih kot pristašev ali podpornikov partizanstva in komunizma, 
so prav tako izgubili pravico do šolanja, obiskovanja katerih koli tečajev in do opravljanja 
kakršnih koli izpitov na srednjih in meščanskih šolah do začetka šol leta 1946/47, na 
učiteljiščih pa za vedno. Na univerzi in visokih šolah so iste pravice izgubili prav tako za 
dobo do začetka šolskega leta 1946/47, po teži krivde tudi za daljšo dobo, vendar največ 
za dobo do začetka šol leta 1948/49. Sklepe o izgubi navedenih pravic so po javnem za-
slišanju sošolcev in profesorskega razrednega zbora izrekali celotni profesorski zbori šol, 
profesorski zbor  stalne izpitne komisije, če je šlo za izpite ali tečaje za pripravo na izpite, 
za študente pa komisija, ki je odločala o nostrifikaciji med vojno pridobljenih spričeval. 
Vse sklepe so morali predložiti ministru za prosveto.  

Poleg uradno objavljenih predpisov o kaznovanju dijakov iz nasprotne politične in 
ideološke strani so bila druga navodila za učitelje v postopanju do dijakov in učencev, ki so 
imeli starše drugačne politične opredelitve, posredovana samo ustno. Takšna je bila glav-
na in sploh edina zahteva v socialističnih smernicah za vzgojo mladine, ki jih je »ljudska 
oblast« predstavila ljubljanskim učiteljem in profesorjem ter zastopnikom učiteljev iz vseh 
krajev Slovenije v kinu Matica takoj po božiču leta 1945. Na nujnem sklicu je zastopnik 
nove šolske oblasti zahteval, da »je treba otroke, katerih starši so sodelovali v izdajalskih 
formacijah ali kakorkoli zagovarjali reakcionarna stališča, takoj in brezkompromisno iz-
ključiti iz vseh šol.«171 Ker zahteva, ki jo poznejši dogodki v drugačni obliki potrjujejo, 
izraža skrajno nedemokratičnost partijske oblasti, je razumljivo, da je ta ni želela in ne 
upala zapisati. Zahteva je zasenčila primerljivost tudi z medvojnimi pobudami nekaterih 
dijakov pri izključitvah sošolcev zaradi obtožb pri podpori revolucionarnemu nasilju.

Povojno maščevanje nad družinami, ki so bile med vojno na nasprotni vojaški, po-
litični in ideološki strani, se je razširilo tudi v šolske klopi. Obračun s kontrarevolucijo in 
reakcijo je prerasel v izdelan sistem zatiranja notranjih sovražnikov, ki se je pri najmlajših za-
čel že z vstopom v šolo. Šoloobvezni otroci v povojnih množičnih pobojih niso ostali samo 
brez enega ali obeh staršev, ampak tudi brez zaščite in dobrega imena. S šikaniranjem in 
zapostavljanjem jim je šola privzgojila občutek manjvrednosti in odrinjenosti.172 Čeprav so 
bili med njimi zelo dobri učenci, pa ti zaradi usode svojih staršev niso imeli pravih možnosti 
za nadaljevanje šolanja in izučitev za izbrani poklic. Zanje ni bilo pomoči Unrre ali Rdečega 
križa, kakor za druge otroke. Prav tako zanje ni bilo štipendij in ne razumevanja za kakršno 
koli državno pomoč.173 Otroke političnih nasprotnikov so sistematično onemogočali.

171	Mirko	Mahnič,	Zapisi	(1937–1947),	Ljubljana,	Mladinska	knjiga	2008,	str.	373.
172	Arhiv	Komisije	za	izvajanje	Zakona	o	popravi	krivic,	Ministrstvo	za	pravosodje,	Sektor	za	popravo	

krivic	in	narodno	spravo,	od	1997	dalje.
173	Arhiv	Komisije	 za	 izvajanje	 Zakona	o	 popravi	 krivic;	 tako	npr.:	M.	 T.,	 roj.	 1936,	471.	 s.,	 130–

25/2009,	OŠ	Rovte:	»	…	zaradi	svojega	statusa	nismo	bili	primerni	za	šolanje	na	takratni	nižji	
gimnaziji,	ki	je	bila	osnova	za	nadaljnje	šolanje.	Učitelji	so	imeli	do	nas	različna	gledanja,	glede	
na	svoje	politično	prepričanje.	Za	nas	nikoli	ni	bilo	pomoči	v	obliki	paketov	Rdečega	križa	ali	po-
dobno,	za	nas	ni	bilo	poletne	kolonije,	za	nas	ni	bilo	štipendij…	«
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V diferenciacijo med šolarji, ki je bila bolj izrazita na območjih, kjer je med vojno 
potekala krvava državljanska vojna, so bili v šoli kot prvi vpeti učitelji. Medtem ko so bili 
predvojni učitelji z utrjenimi pedagoškimi načeli do nove ideologije v šoli večinoma precej 
zadržani in se niso želeli vpreči v ideološko ločevanje in šikaniranje otrok, so bili za novo 
učiteljsko vlogo toliko bolj prikladni t.i. partizanski učitelji in novo učno osebje, ki jim je 
povojna oblast spregledala neustrezno in pomanjkljivo pedagoško izobrazbo z nekajmeseč-
nih tečajev. Zaradi negativnega odnosa do otrok, ki so imeli med vojno starše v nasprotnem 
političnem taboru, so to nečastno vlogo zavzeto in pogosto zagrizeno opravljali.174

Z diferenciacijo se je v šoli širila diskriminacija. V odnosu učiteljev do učencev so 
nastale velike razlike, ki so najprej temeljile na ideološko-politični, pozneje pa vse bolj tudi 
na verski podlagi. Razlogi so se pogosto prepletali, saj se je vernost in cerkvenost največkrat 
prekrivala s pripadnostjo tisti idejno-nazorski in politični strani, ki je iz vojne izšla kot po-
raženec in nad katero je nova totalitarna komunistična oblast po vojni izvajala sistematično 
nasilje in nadzor. Ker je bila povojna šola izrazito ideološko zasnovana, se diskriminacija 
ni končala z izgonom verouka iz šolskih prostorov, ampak se je z vso ideološko budnostjo 
režima nadaljevala ob vsakem vidnem pojavu vernosti v šoli še dolga desetletja pozneje.

Čeprav so dokumenti o diskriminaciji otrok v povojni socialistični šoli zaradi po-
litične, nazorske in verske pripadnosti predvsem posredne narave, je popolnoma jasno, 
da je obstajala, prav tako pa proti njej nihče ni nastopil. Med učitelji, ki so bili v taki šoli 
sami največje žrtve, je bilo veliko žalostnih zgodb.175 Poleg tistih učiteljev, ki so v prvih 
povojnih letih opustili učiteljski poklic in bodisi emigrirali v tujino bodisi životarili brez 
dohodkov, so mnogi podlegli pritiskom, zanikali svoje versko prepričanje in se pustili 
vključiti v ideološki boj, ki je v šoli zahteval opredeljene in ideološko čiste učitelje. Ker 
za verne učitelje v šoli ni bilo mesta, so mnogim, ki so se odločali za učiteljski poklic, že v 
naprej svetovali, naj to misel rajši opustijo.

Sklep

Vzporedno s čiščenjem uradniškega aparata in z obračunavanjem z vojaškimi, 
idejno političnimi in razrednimi nasprotniki je povojna partijska oblast na pohodu do 
totalitarnega obvladovanja celotne družbe prečesala in ideološko čistila tudi učitelje. S 
postavitvijo vseh javnih uslužbencev na razpolago in z uvedbo političnih karakteristik 
je postavila kadrovsko politiko na prioritetno mesto. Na najbolj občutljiva mesta je bilo 

174	 Arhiv	Komisije	 za	 izvajanje	 Zakona	 o	 popravi	 krivic;	 tako	 npr.:	 F.	 A.,	 roj.	 1943,	 469.	 s.,	 130–
2264/2008,	OŠ	Stopiče:	»	…	Učiteljice,	ki	so	bile	pretežno	bivše	partizanke,	otrokom	domobran-
cev	niso	bile	naklonjene.	Podcenjevale	so	 jih	 in	 jih	smatrale	za	drugorazredne	…	«;	H.	M.,	 roj.	
1944,	430.	s.,	130–2874/2007,	OŠ	Otočec:	»Zlasti	ena	od	učiteljic	je	bila	sovražno	nastrojena	
proti	otrokom,	ki	so	imeli	očete	domobrance,	in	jih	šikanirala…	«

175	Glej	zlasti:	Zaveza,	 revija	za	duhovna,	kulturna	 in	politična	vprašanja	sedanjosti	 in	preteklosti,	
Nova	slovenska	zaveza,	Ljubljana,	od	1991	dalje.
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zato potrebno postaviti ideološko neoporečne in zanesljive ljudi z izkazano medvojno 
zvestobo partizanskemu gibanju. Partijska oblast je z reševanjem prošenj za sprejem v 
učiteljsko službo vzpostavila nadzorni sistem, ki je postal podlaga za vse njene poznejše 
ukrepe.

Prve čistke med učitelji je že med vojaškim prevzemanjem oblasti z aretacijami in 
zapori izvedla Ozna, z uveljavitvijo civilne uprave pa je pristojnost oblastnega ukrepanja 
nad učitelji prišla na Ministrstvo za prosveto. Kadrovske zadeve učiteljstva so urejali v 
personalnem oddelku, kjer so vodili tudi politično kartoteko. Prvi ukrepi proti politično 
nezaželenim učiteljem so bile učiteljske čistilne konference in upokojitve. Z začetkom 
novega šolskega leta so na vrsto prišle tudi premestitve in zavrnitve opravljanja učitelj-
skega poklica.

Ker partija sprva ni imela dovolj lastnega kadra, so na odseku za srednje šole med 
ljudsko frontno navezo do volitev v ustavodajno skupščino začasno celo prevladali kr-
ščanski socialisti. Njihov vpliv je partija odpravila med politično ofenzivo konec 1945, 
ko je po kritiki politbiroja CK KPJ o političnih razmerah v Sloveniji sprožila tudi večje 
preverjanje in čistko med učitelji.

Za najpomembnejše vprašanje ideološkega boja na šolskem področju je revolucio-
narna oblast v prvem povojnem obdobju ob učiteljih postavila verouk. Odprava verouka 
iz šole je bilo prej taktično kot vsebinsko vprašanje, ki so ga načeloma rešili z ločitvijo 
Cerkve od države v novi ustavi. Čeprav so bile potrebe po učiteljih takoj po vojni zelo 
velike, so jih predvsem na podlagi njihovih idejno političnih stališč in odnosa do verouka 
in vere neusmiljeno in dosledno čistili. Na novi idejno politični podlagi in protiverski 
naravnanosti so vzgajali in izobraževali marksistične učitelje, ki so v šoli prevzemali tudi 
diskriminatorno vlogo, najprej do otrok »domobranskih«, pozneje pa predvsem do 
otrok vernih staršev. 
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Zusammenfassung
Ideologische Indoktrinierung der Lehrerschaft in den ersten Jahren 
nach dem Zweiten Weltkrieg 

Stane Okoliš

Mit dem militärischen Sieg im Bürger- und Befreiungskrieg nahm die illegale kommunisti-
sche Partei im Besitz der Befreiungsfront nach Aufbruch der Besatzer auf dem Gebiet von ganz 
Slowenien allmählich und systematisch die gesamte Macht in ihre Hände. In der neuen soziali-
stischen Gesellschaft, die im Schatten der Verwüstung, die der Krieg verursacht hatte, entstand 
und in der es zu massenhaften Nachkriegsmassakern und Strafverfolgungen derjenigen, die 
als ideologische Gegner und Gegner der gesellschaftlichen Klassen identifiziert wurden, kam, 
erteilte die totalitäre Macht auch den Lehrern eine neue Rolle und stellte sie vor Aufgaben, die 
sie zuvor nicht gekannt hatten. Als Staatsangestellte mussten sie für eine neue gesellschaftliche 
Ordnung und die Umerziehung der Bevölkerung an die Spitze des ideoligischen und politischen 
Kampfes treten. Von ihnen verlangte man sowohl ein unnachgiebiges Beharren auf der offiziel-
len politischen Linie als auch eine entschiedene Einsetzung gegen jede Abweichung davon und 
gegen alles, was alt und daher  rückschrittlich war. Da es dabei notwendig war, dass die Lehrer 
ideologisch rein und politisch ausgeprägt waren, wurden sie streng überwacht. Einige akzepti-
erten die neue Rolle in der Schule und außerhalb der Schule freiwillig wegen der Ideologie und 
den Ereignissen der Jahre während des Krieges, einige aus Oppurtunismus und andere, weil sie 
dazu gezwungen wurden oder Angst hatten. Die Gegner und Unzuverlässigen wurden aus den 
Schulräumen vertrieben und entlassen, einige wurden in den Ruhestand versetzt, einige standen 
unter Strafverfolgung, andere wiederrum wurden toleriert, bis nicht eine Generation der jungen 
Lehrer heranwuchs, die dem neuen gesellschaftlich-politischen System ergeben war. 


