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»EHREN = BUCH.« Naslovna stran zlate knjige osnovne šole v Sodražici, v katero so pričeli vpisovati najuspešnejše učence 
leta 1818. Z vtisnjenim grbom Kranjske, pozlačenimi robovi listov in lepo oblikovano pisavo velja za eno najstarejših in 
najlepše ohranjenih zlatih knjig v Sloveniji (vir: ZAL, RIB 38, Osnovna šola dr. Ivana Prijatelja Sodražica). 
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Pred uvedbo terezijansko-jožefinskih šolskih reform 
v drugi polovici 18. stoletja so za osnovno šolsko 
izobraževanje prebivalstva v sklopu verske vzgoje 
skrbele predvsem cerkvene ustanove. Ker je bila 
latinščina jezik znanosti, Cerkve in sploh cerkvenih 
obredov, so bili učni cilji do tedaj maloštevilnih šol 
podrejeni predvsem temu, da so se učenci na pamet 
naučili vsaj nekaj osnov latinskega jezika. Ker večjih 
potreb po dvigu splošne izobrazbe zlasti na pode-
želju ni bilo, je bil delež pismenih zelo majhen in je 
dosegal komaj kakšen odstotek celotnega prebival-
stva. Latinske šole v srednjem veku so razen v samo-
stanih, na sedežih škofij in v večjih mestnih župnijah 

Ko so razsvetljeni absolutistični vladarji začeli s 
prvimi zakonskimi predpisi uvajati splošno šolsko 
obveznost, med prebivalstvom ni bilo razumeva-
nja za šolski pouk, saj od dviga izobrazbe ni vide-
lo neposrednih koristi. Župnijski vikar v Sodražici 
Janez Krstnik Lesar je na poizvedovanje o stanju 
šolstva 11. aprila 1774 cesarsko-kraljevemu (c.-kr.) 
okrožnemu uradu v Novo mesto odgovoril, da v 
Sodražici ni šole ne učitelja in tudi ne finančnega 
vira, na podlagi katerega bi v šoli nastavili učitelja za 
pouk mladine v branju, pisanju in računanju.³ 

Ne glede na slabo stanje šolstva je centralizirana
državna uprava z obsežnimi absolutističnimi refor-
mami od srede 18. stoletja začela postopoma izgraje-

nastale tudi v nekaterih bolj pomembnih župnijah 
na podeželju. V začetku 15. stoletja je latinska šola 
delovala tudi v Ribnici,¹ kjer je bil pozneje sedež 
oglejskega arhidiakonata na Dolenjskem in je bilo do 
ustanovitve vikariata 1753 župnijsko središče tudi za 
Sodražico. Z nastavitvijo stalnega duhovnika je skrb 
za redno bogoslužje tudi od cerkovnika v Sodražici 
zahtevala določeno šolsko znanje. Pri opravljanju 
verskih obredov je bilo med drugim potrebno mi-
nistrante naučiti, kako pri verskih obredih sodelovati 
in duhovniku streči ter mu odgovarjati v latinskem 
jeziku.²

vati centralno voden državni šolski sistem. Vladarica 
Marija Terezija je z dvornim dekretom leta 1770 
šolski pouk še pred prvim državnim osnovnošolskim 
zakonom razglasila za stvar državne politike in ga po-
državila.⁴ Cerkovniki, ki so takrat ponekod opravljali 
učiteljsko službo, so bili poslej v cerkvenih zadevah še 
naprej podrejeni župnikom, v šolskih pa državi. Blaž 
Kumerdej je vladarici v posebni spomenici leta 1772 
za Kranjsko predlagal, naj država šole ustanavlja pov-
sod tam, kjer so nastavljeni cerkovniki, ki pa bi morali 
biti usposobljeni tudi za poučevanje.⁵

Izhodišče osnovnošolske reforme pri vzpostavitvi
staroavstrijske šolske uprave je bila ustanovitev 
vzorčnih glavnih šol ali normalk v glavnih deželnih 

 ¹ Frensdorff, Zink Burhard, str. 325. Latinsko šolo v Ribnici je kot pripravljalnico za študij na dunajski univerzi 7 let obiskoval 
   Burhard Zink, ki so ga starši leta 1407 iz rodnega Memmingena na Bavarskem poslali k stricu župniku v Kočevsko Reko. 
 ² ZAL, RIB 38, OŠ dr. Ivana Prijatelja Sodražica, šolska kronika (1875), str. 1: »… začel je bil tedanji mežnar Mihael Varl gosteje  
   krat potrebovati pomočnikov pri svojih opravilih v cirkvi. ... Latinske molitvice in odgovore, ki se potrebujejo tukaj, narekoval jim  
   je mežnar toliko časa, da so si jih otroci zapomnili in naučili na pamet.«
 ³ ARS, AS 7, Deželno glavarstvo za Kranjsko (DGK), šk. 23; vikariat Sodražica, 11. aprila 1774.
 ⁴ Theresianisches Gesetzbuch, dvorni dekret, Dunaj, 13. oktobra 1770, št. 1244, str. 293–294. 
 ⁵ ARS, AS 7, DGK, šk. 75, pp. No. 4, Vol. 1, Kumerdejeva spomenica Mariji Tereziji, brez navedbe kraja, 15. marca 1772;  
   Schmidt, Zgodovina šolstva in pedagogike na Slovenskem I, str. 167–171.

UVOD

POSEG DRŽAVE NA ELEMENTARNO ŠOLSKO PODROČJE
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mestih, pri katerih so potekali tudi tečaji za učitelj-
ske pripravnike. Vzorčna glavna šola ali normalka 
je bila vzorec in norma ter zato tudi prva in najbolj 
pomembna osnovna šola, po kateri so se v posamezni 
deželi ravnale vse druge elementarne šole. Normalka 
v Ljubljani⁶ je bila po zgledu dunajske ustanovljena v 
letu izida Splošne šolske naredbe (1774), ki je uvedla 
splošno šolsko obveznost za vse otroke od 6. do 12. 
leta starosti ne glede na vero, spol ali izvor, pot do 
ustanovitve drugih elementarnih šol na Kranjskem 
pa je bila veliko daljša in napornejša.

Pod cesarjem Jožefom II. (1780–1790) so za uvelja-
vitev šolskih reform sprejeli tudi precej stroge ukre-

Za ustanovitev šole, začetek šolskega pouka in 
delovanje šole je bilo najprej najbolj potrebno, da v 
župnijskem vikariatu zberejo dovolj sredstev za plačo 
učitelju in da za pouk zagotovijo ustrezno učilnico. 
Ker posebnega finančnega vira za šolo in tudi za 
cerkovnika ni bilo, saj je cerkovniška bera v vikariatu 
večji del še vedno pripadala ribniškemu cerkovniku, 
je bila pot do ustanovitve šole v Sodražici težja in 
daljša. Izkazalo se je, da v takšnih razmerah šole v 
Sodražici v njenih začetkih sploh ne bi bilo mogoče 
ustanoviti brez zunanje podpore. 

C.-kr. okrožni urad v Novem mestu je 27. decembra 
1792 od nabornega gospostva v Ribnici zahteval 
fasije⁹ cerkovniških oz. učiteljskih prihodkov, iz kate-
rih je bilo mogoče presoditi, če obstoječi prihod-
ki učitelju v Ribnici, Sodražici in Loškem Potoku 
omogočajo dostojno preživetje.¹⁰ Tedanji zakupnik 
nabornega gospostva v Ribnici, Anton Rudež, ki je

pe, vendar pa se tedaj kljub temu pri uvajanju 
šolskega pouka niti v Sodražici niti v njeni okolici ni 
nič bistvenega spremenilo. Jožef  Repežič, oskrbnik 
gospostva v Ribnici, je 8. avgusta 1782 na zahte-
vo c.-kr. okrožnega urada v Novem mestu zaradi 
izstavitve tabelaričnih šolskih izkazov pojasnil, da v 
ribniškem deželskem sodišču, ki je obsegal župnijo 
Ribnica in vikariata v Sodražici in Loškem Potoku, 
takrat ni delovala še nobena šola.⁷ Ko so leta 1792 
sestavili pregled stanja nemških šol na Kranjskem, 
ki so v nasprotju z višjimi latinskimi šolami pred-
stavljale vse nižje ali elementarne šole, sta bili šoli v 
Ribnici in Loškem Potoku že ustanovljeni, ne pa tudi 
v Sodražici.⁸

sodeloval pri sestavljanju fasij, je moral po predhod-
nih navodilih vse tri, preden jih je poslal okrožnemu 
uradu, še nekoliko spremeniti, saj so med predvi-
denimi za šolo obveznimi otroki iz všolanih krajev 
ugotovili več otrok revnih staršev, ki so bili oproščeni 
šolnine.

Naborni komisar ribniškega gospostva Franc Gatte-
rer je 5. junija 1793 v pismu okrožju v Novem mestu 
zatrdil, da je fasija učiteljskih prihodkov v Sodražici, 
ki je bila okrožju poslana 3. aprila 1793, pravilno 
izdelana, da pa je iz nje razvidno, da se tamkaj-
šnji učitelj s takšnimi prihodki ne more preživeti.¹¹ 
Zaradi tega je naborni komisar v Ribnici prosil no-
vomeški okrožni urad, da v dobro tega kraja poskrbi, 
da učitelj v Sodražici, podobno je bilo tudi v Loškem 
Potoku, k svojim nezadostnim prihodkom, ki so bili 
izkazani v učiteljski fasiji, dobi primeren letni prispe-
vek iz deželnega šolskega sklada.

 ⁶ SŠM, arh. zbirka, f. 61/1, Geschichte der k. k. Normal-Hauptschule zu Laibach, str. 1.
 ⁷ ARS, AS 7, DGK, šk. 77, pp. No. 4, Vol. 6, Ribnica, 8. avgusta 1782.
 ⁸ ARS, AS 14, Gubernij v Ljubljani, registratura II. (Gub. II), f. 73, Ljubljana, 21. januarja 1793; »Zustand der deutschen Schullen  
   im Herzogthume Krain mit Ende des Sommerkurses im Jahre 1792.«
 ⁹ Fasija je napoved (seznam) prihodkov in stroškov učiteljske (cerkovniške in orglarske) službe (v naravi, v donosu zemljišč in v  
   denarju) za plačo učitelja v trivialni župnijski šoli v obdobju pred letom 1869.
¹⁰ NŠAL, ŠAL, šolstvo (ŠAL, šolstvo), f. 7, Ribnica, 3. aprila 1793; poročilo zakupnika nabornega gospostva Ribnica.
¹¹ Gub. II, f. 76, šk. 81, Ribnica, 5. junija 1793.

PRVA USTANOVITEV JAVNE ŠOLE V SODRAŽICI (1793)
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Pri namestitvi učiteljev na trivialnih šolah v Avstriji so 
v obdobju vlade cesarja Jožefa II. najprej določili 130 
goldinarjev (gld) za spodnjo mejo prihodkov, ki naj bi 
bili še sprejemljivi za njihovo dostojno življenje. Ker 
so kmalu ugotovili, da le v redkih krajih dosegajo to 
mejo, so z dvorno odredbo 9. novembra 1792 mejo 
znižali na 100 gld.¹² Po potrjeni fasiji je bilo za učitelja 
v Sodražici iz krajevnih virov zbranih samo 27 gld in 
52 ¼ krajcarjev (kr) čistih prihodkov, kar pa še zdaleč 
ni doseglo niti polovice sprejemljivih prihodkov.¹³ 
Med dvaindvajsetimi kraji v dolenjskem okrožju, ki so 
okrožnemu uradu v Novo mesto leta 1793 posredovali 
fasije učiteljskih prihodkov, so nižji znesek prihodkov 
potrdili samo za vikariat v Velikih Laščah.¹⁴ Okrožni 
komisar Anton Schwarz je v opisu predloženih fasij 
pojasnil, da so fasijo učiteljskih in cerkovniških prihod-
kov v Sodražici pripravili zadnji trenutek po zaslugi 
zakupnika ribniškega gospostva Antona Rudeža, ki se 
je za šolo v Sodražici zavzel že v prejšnjem šolskem 
letu in da prej nihče ni mogel misliti na šolo v tem 
kraju.¹⁵

Razlogi za ustanovitev šole v Sodražici so bili preprič-
ljivi predvsem zaradi večjega števila za šolo sposobnih 
otrok in pričakovanih prihodkov od šolnine. Okrožni 
komisar Schwarz je 9. julija 1793 deželnemu glavar-
stvu v Ljubljani priporočil, da se učitelju v Sodražici iz 
deželnega šolskega sklada nameni potreben dodatek 
v znesku 72 gld in 52 ¾ kr, ki so ga ugotovili v razliki 
od ugotovljenega zneska učiteljevih prihodkov v fasiji 
do določenih 100 gld za njegovo dostojno preživetje.¹⁶ 
Obenem je okrožni komisar izrazil tudi pričakovanje, 
da bo domača občina na prigovarjanje svojih duhov-
nikov in zakupnika nabornega gospostva v Ribnici 
Antona Rudeža na lastne stroške postavila novo šolsko 
stavbo in jo uredila s potrebno šolsko opremo. 

Ko je državno knjigovodstvo v Ljubljani 6. avgusta 
1793 potrdilo predloženo fasijo učiteljskih prihodkov 

v Sodražici, so glede na dvorno odredbo o najnižji
določeni plači za učitelje trivialnih šol (1792) pri 
kameralnem izplačilnem uradu iz deželnega šolskega 
sklada sprostili 72 gld in 52 ¾ kr letnega dodatka za 
plačo učitelju Mihaelu Berku v Sodražici.¹⁷ Anton 
Tomaž Linhart je kot tajnik deželnega glavarstva 
v Ljubljani 10. avgusta 1793 okrožnemu uradu v 
Novem mestu potrdil ugotovljeni znesek.¹⁸ Od učitelja 
je pričakoval, da bo za šolo zavzeto skrbel in se držal 
šolskih predpisov.

Po fasiji prihodkov učiteljske in cerkovniške službe 
v vikariatu Sodražica iz leta 1793 so bili prihodki 
učitelja v celoti izračunani na 72 gld in 7½ kr, ker pa 
je moral od vsote vseh prihodkov odšteti plačilo za 
vzdrževanje osebe, ki je opravljala cerkovniško službo, 
v znesku 45 gld, mu je ostalo zgolj 27 gld in 7 ½ kr 
čistih dohodkov.¹⁹ V naravi so dohodki obsegali dva 
mernika pšenice od bere od posestnikov v vikariatu, 
dvajset mernikov prosa, 12 starih in 18 mladih poko-
pov, 15 porok, 24 ustanovnih maš in po dva solda 
od 180 zemljiških posestnikov v vikariatu za božične 
praznike in po dva solda od istih za prošnji teden. 
Šolnina je znašala 19 gld letno. Za njen izračun so 
upoštevali prispevek od 19 premožnejših otrok za 10 
mesecev po 6 kr na mesec. 

Za všolane kraje so po šolskih predpisih določili tista 
naselja, ki so bila od središča vikariata, to je od župnij-
ske cerkve, oddaljena pol ure hoda. Prvi šolski okoliš 
je po fasiji prihodkov učitelja in cerkovnika leta 1793 
obsegal Sodražico, Žimarice, Zamostec, Lipovšico, 
Jelovec in Globel. V navedenih naseljih je bilo takrat 
glede na splošno šolsko obveznost 113 za šolo sposo-
bnih otrok. Med temi je bilo 59 dečkov in 54 deklic. 
Poleg 19 otrok bolj premožnih staršev, ki so morali 
plačati šolnino, je bilo 94 otrok revnih staršev šolnine 
oproščenih. Za pravilnost in pravnomočnost podatkov 
v fasiji so jamčili krajevni opolnomočenci.²⁰ 

¹² Gub. II, f. 76, šk. 81, Ljubljana, 6. avgusta 1793.
¹³  Gub. II, f. 76, šk. 81; brez navedbe kraja in datuma; fasija prihodkov učitelja in cerkovnika v vikatiatu Sodražica (1793).
¹⁴ Gub. II, f. 76, šk. 81, Novo mesto, 10. oktobra 1793; fasije učiteljskih in cerkovniških prihodkov. 
¹⁵ Prav tam, Novo mesto, 10. oktobra 1793; »Vormahls erschien sie nicht, weil man damahls an keine Schule in dieser Gegend  
   gedenken konnte.«
¹⁶ Gub. II, f. 76, šk. 81, Novo mesto, 9. julija 1793.
¹⁷ Gub. II, f. 76, šk. 81, Ljubljana, 6. avgusta 1793; v poročilu deželnemu glavarstvu.
¹⁸ Gub. II, f. 76, šk. 81, Ljubljana, 10. avgusta 1793; odredba okrožnemu urada v Novem mestu.
¹⁹ ŠAL, šolstvo f. 7, brez navedbe kraja in datuma; fasija prihodkov učitelja in cerkovnika v vikariatu Sodražica (1793).
²⁰ Gub. II, f. 76, šk. 81 in ŠAL, šolstvo, f. 7; z lastnoročnimi podpisi: župnijski vikar Franc Anton de Stabile, učitelj Mihael Berk in  
   nabornookrajni komisar Anton Rudež, s križci pred svojimi imeni pa tudi predstavniki domače srenje: Anton Pogorelc, vaški  
   rihtar, Matija Perušek in Mihael Pirnat, vaška odbornika.



345Začetki šolskega pouka in stara šola v Sodražici

Z dodatkom k plači učitelja iz deželnega šolskega 
sklada je bila v jeseni 1793 v Sodražici sestavljena 
podlaga za začetek pouka. Čeprav ni vira, ki bi jasno 
in nedvoumno izkazoval potek in obseg pouka, je 
zgornji podatek o zagotovitvi učiteljske plače s poznej-
šimi navedbami dovolj prepričljiv razlog, da smemo 
jesen 1793 imeti za začetek javne šole v Sodražici.²¹ 
Kljub temu da tudi ni točnega podatka, kje je pouk 
potekal, iz več razlogov upravičeno domnevamo, da 
je Mihael Berk kot prvi znani učitelj v Sodražici učil 
kar v svojem mežnarskem stanovanju, kakor je bila 
takrat navada tudi v drugih krajih na Kranjskem. 
Okrožni šolski komisar Schwarz je še poleti 1793 
pričakoval, da bodo domačini šolo postavili čisto na 
novo, vendar v ohranjeni dokumentaciji ni podatka, 
ki bi potrjeval uresničenje njegovega priporočila. Ko 
so leta 1792 sestavili pregled stanja šol na Kranj-
skem, se šolski pouk v Sodražici ne omenja, zato pa 
je nenavadno, da se v izkazu stanja šolskih stavb v
istem pregledu v dobrem gradbenem stanju navaja

tudi šolska stavba v Sodražici.²² Župnijski vikar
Matevž Kavčič je v topografskem opisu vikariata 
leta 1822 pojasnil, da takrat za redni pouk še ni bilo 
primerne učilnice in da je bil zaradi tega učitelj pri-
siljen poučevati v zanj namenjenem stanovanju, vse 
dokler se ni zraven zgradila učilnica.²³ 

Nedvoumna potrditev in neizpodbiten dokaz usta-
novitve šole in začetka pouka v Sodražici v jeseni 
1793 pa je preiskava šole, o kateri je okrožni urad 
4. junija 1794 poročal nadškofijskemu ordinariatu 
v Ljubljano.²⁴ S preiskavo je bilo potrjeno, da v šoli 
v Sodražici čez celo šolsko leto ni bilo verouka.²⁵ 
Kateheza v šoli je bila vseskozi v pristojnosti Cerkve 
in verouk so lahko poučevali le kateheti, ki so imeli 
za poučevanje primerno izobrazbo. Okrožni urad 
je med preiskavo pojasnil, da je bil sodraški kaplan 
Gregor Zbačnik prejšnje leto verouk pripravljen 
poučevati, vendar pa ga župnijski vikar iz »pretirane 
dobrote« k temu ni prisilil. Kljub temu bi po mnenju 

²¹ Skubic, Zgodovina Ribnice, str. 459. Začetek šole v Sodražici postavlja v leto 1793, čeprav pri tem neposredno ne navaja konkretnega  
   vira.
²² Gub. II, f. 73, Ljubljana, 21. januarja 1793; »Zustand der deutschen Schulen …  im Jahre 1792.« 
²³ NŠAL, ŠAL/Ž, Sodražica, (ŠAL/Ž, Sodražica), Sodražica, 1822; »Topographische Bemerkungen über das Pfarrvikariat 
   Sodershiz 1822, Die Schule zu Sodershiz.« Slov. prevod: Otrin, Topografsko-zgodovinski opis, str. 572. Vikar Kavčič je takrat  
   mislil, da je šola v Sodražici obstajala od leta 1796.
²⁴ ŠAL/Ž, Sodražica, Novo mesto, 4. junija 1794; nota c.-kr. okrožnega urada nadškofijskemu ordinariatu. Za prijazno opozorilo na  
   ta vir se lepo zahvaljujem mag. Blažu Otrinu, arhivistu iz NŠAL.
²⁵ Prav tam, Novo mesto, 4. junija 1794; »Bei ... Schuluntersuchung zu Soderschitz wurde erhoben, daβ durch das ganze Jahr kein  
   katechetischer Unterricht in der dortigen Schule ist gehalten worden.«

Sklepni del fasije prihodkov učitelja in 
cerkovnika v vikariatu Sodražica. Zgoraj 
je izračun čistih dohodkov učitelja, sledijo 
podpisi: »Franz Ant. de Stabile vicarius in 
Soderschiz mpria, Michael Werk Lehrer mp, 
Anton Rudesch mp W:b: Comis., x Anton 
Pogorelz dorfs Suppan, x Mathias Peru-
scheg, x Mihael Pirnath dorfsnachbare.« 
Fasija je brez datuma in kraja nastanka. Po 
primerjavi z drugimi dokumenti je nastala 
pred 3. aprilom 1793. Naknadno so jo do-
polnili z všolanimi naselji in številom za šolo 
sposobnih otrok (vir: ARS, AS 14, Gub. II, f. 76, šk. 81, 

l. 1793 in NŠAL, ŠAL, šolstvo, f. 7, učiteljski prihodki).
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²⁶ ŠAL/Ž, Sodražica, Novo mesto, 4. junija 1794; »wenn er nur der deutschen Sprache mächtig wäre.«
²⁷ Prav tam, Novo mesto, 4. junija 1794; »dass der katehetische Unterricht in der dortigen Trivialschule durch zwei Stunden in der 
   Woche nach der bestehenden Vorschrift ununterbrochen gehalten werde.«
²⁸ ŠAL/Ž, Sodražica, Ljubljana, 20. junija 1794; dopis dekanu v Ribnico.
²⁹ ŠAL/Ž, Sodražica, Ljubljana, 20. junija 1794. Ordinariat je o namestitvi kaplana Zbačnika za kateheta v Sodražici v ločenem  
   dopisu obvestil tudi okrožni urad, ta pa naborno okrajno gospostvo.
³⁰ ŠAL/Ž, Sodražica, Ljubljana, 11. julija 1794; ordinariat v dopisu zakupniku ribniškega gospostva in ribniškemu dekanu: » …  
   wegen der Nachlässigkeit der dort angestellten zween Kuraten herrschenden Unwissenheit und Sittenlosigkeit …«
³¹ Pokorn, Šematizem duhovnikov l. 1788, str. 175. Gregorij Zbačnik, rojen 1750 v Loškem Potoku, je študiral bogoslovje v Ljubljani. V  
   mašnika je bil posvečen leta 1776. Do leta 1794 je služboval v Sodražici, nato je bil kaplan v Smledniku. Leta 1813 se je preselil na  
   Goro, kjer je umrl leta 1822.
³² ŠAL/Ž, Sodražica, Ljubljana, 11. julija 1794; »dessen Stelle den Martin Muhovitz, … dahin beordert.«
³³ Gub. III, f. 42, šk. 336, Ljubljana, 30. septembra 1799; »Zustand der deutschen Schulen im Herzogthume Krain mit Ende des  
   Sommerkurses im Jahre 1798: Zu Soderschiz aber aus Gebrechlichkeit des alten Lehrers gar keine Schule gehalten.«
³⁴ Gub. III, f. 42, šk. 336, Ljubljana, 30. septembra 1799; »Zustand … Sommerkurses im Jahre 1799.«

okrožnega urada veroučne ure v šoli lahko opravil, 
če bi le obvladal nemški jezik.²⁶ Okrožni urad v 
Novem mestu je nadškofijski ordinariat v Ljubljani 
prosil, naj zadevo reši tako, da bo verouk na tri-
vialni šoli v Sodražici potekal po obstoječih pred-
pisih nepretrgoma dve uri na teden.²⁷

Iz ugotovljenih nepravilnosti pri delovanju šole v 
Sodražici v prvem letu njenega obstoja je upravičena 
predpostavka, da pri pouku drugih elementarnih 
šolskih predmetov nepravilnosti niso odkrili in da je 
učitelj Berk šolo v Sodražici vodil skladno s šolskimi 
predpisi. Na pomanjkljivosti v zvezi z nepoučeva-
njem verouka je okrožni urad v Novem mestu opozo-
ril naborno okrajno gospostvo v Ribnici, ki je imelo 
nad vikariatom od ustanovitve naprej patronat in ga 
je zato po jožefinski šolski zakonodaji moralo prevzeti 
tudi nad šolo. Šolski patron je imel po eni strani pravi-
co, da je nadzorni šolski oblasti predlagal kandidata 
za učitelja, po drugi pa je imel do šole tudi obvezno-
sti, predvsem pri gradnji in vzdrževanju šolske stavbe. 

so pripisali tako duhovnikom v Sodražici kot tudi 
ribniškemu dekanu, ki bi moral paziti na podre-
jene duhovnike, za katere je bila kateheza najbolj 
pomembna dolžnost.²⁸ Ordinariat je 20. junija 1794 
ribniškemu dekanu zato naročil, naj za poučevanje 
verouka v sodraški šoli po dve uri tedensko zadolži 
kaplana Zbačnika, ki naj bi imel za šolsko katehezo 
potrebne sposobnosti.²⁹

Pričakovanje nadškofijskega ordinariata, da bo 
kaplan Zbačnik lahko katehet v novi trivialni šoli v 
Sodražici, pa se je kmalu izkazalo za neupravičeno. 
Anton Rudež je namreč kot zakupnik naborno 
okrajnega gospostva Ribnica ordinariatu že 14. 
maja 1794 naznanil, ribniški dekan pa potrdil, da 
sta kaplana v vikariatu Sodražica »zaradi zani-
krnosti nevedna in nemoralna«.³⁰ Ordinariat je na 
njuno prošnjo v dopisu 11. julija 1794 »beneficiata 
in pomožnega duhovnika« Zbačnika iz Sodražice 
prestavil,³¹ na njegovo mesto pa umestil Marti-
na Muhovca, od katerega so pričakovali, da bo v 
dobro sodraških župljanov bolj dosledno opravljal 
dušnopastirske obveznosti.³²Za nadškofijski ordinariat je bilo nesprejemljivo, da 

verouka v sodraški šoli ni bilo. Krivdo za izostanek

Po začetnih težavah s poučevanjem verouka v prvem 
šolskem letu po ustanovitvi šole 1793/1794 je bil šol-
ski pouk leta 1798 prekinjen zaradi slabega zdravja 
starega učitelja.³³ V tabelaričnih poročilih o stanju

PROPAD PRVE ŠOLE IN PRIZADEVANJE 
ZA OBNOVITEV POUKA (1798–1814)

osnovnih šol v vojvodini Kranjski se v naslednjih 
letih dosledno navaja, da je šolska stavba v Sodražici 
v dobrem stanju, čeprav ni nobenih izkazov, ki bi po-
trjevali, da je šolski pouk v njej še potekal.³⁴
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³⁵ Gub. III, f. 42, šk. 337, Ljubljana, 13. januarja 1803; »Zustand der … mit Ende des Sommerkurses im Jahre 1802: Zu Soderschitz  
   ... wurde aus Abgange der Lehrer ... keine Schule gehalten.«
³⁶ Gub. III, f. 42, šk. 337, Ljubljana, 26. januarja 1805; »Zustand … Sommerkurses im Jahre 1804.«
³⁷ Politische Verfassung der deutschen Schulen in der k. k. deutschen Erbstaaten. Z novimi dopolnili je leta 1844 izšla že deveta 
   izdaja te zbirke šolskih predpisov. Pogosto so jo zato imenovali tudi šolski kodeks. Po letu 1844 sta do uveljavitve nove šolske 
   zakonodaje (1869) izšla še dva ponatisa. V slovenščino ni bila prevedena. 
³⁸ ŠAL, šolstvo, f. 48 (dekanija Ribnica 1804−1816), Ribnica, 10. julija 1804; »dass vormals in diesem Dekanate zu Reifniz,  
   Soderschitz und Laserbach Trivial Schulen bestanden, nun aber bestehen solche nur zu Reifnitz und Laserbach.«
³⁹ ŠAL, šolstvo, f. 48, Ribnica, 25. februarja 1806.
⁴⁰ ŠAL, šolstvo, f. 48, Ribnica, 30. junija in 14. oktobra 1806.
⁴¹ ŠAL, šolstvo, f. 48, Ljubljana, 2. decembra 1806; »jemals bestandene Trivialschule zu Soderschitz.«
⁴² ŠAL, šolstvo, f. 4a, Ljubljana, 7. januarja 1807; »Uibersicht des Zustandes ... Schulen in der Laibacher-Diözes im Schuljahre  
   1806: Im Markte Soderschitz ist die ehemahls bestandene Trivialschule noch nicht in Gang gekommen. Ein umständlicher  
   Bericht darüber wird abgefodert.«
⁴³ Prav tam, Ljubljana, 7. januarja 1807; rub. VIII in IX: »Jemahls bestandene, aber seit einiger Zeit wieder eingegangene deutsche  
   Schulen; nothwendig, oder doch sehr nüzlich wieder herzustellende, oder zuerrichtende Schulen.«

dekanijske tabele o delujočih in nekdanjih podežel-
skih šolah v ribniški dekaniji za letni semester 1805.

V njih je pojasnil, da je šola v trgu Ribnica v dokaj 
dobrem stanju, da pouk uspešno poteka in da je tudi 
vedenje učencev temu primerno. Povsem drugače je 
bilo v Sodražici, kjer po njegovem mnenju do takrat 
še niso bili izpolnjeni pogoji, da bi lahko začeli s 
poukom.³⁹ Iz dekanijskih tabel za zimski in nato letni 
semester 1806 je razvidno, da pouka v Sodražici ni 
bilo niti v naslednjem letu.⁴⁰

Ko je škofijski konzistorij 2. decembra 1806 pisal 
dekanijskemu upravitelju v Ribnici in na podlagi 
predhodnih poročil pohvalil ugotovitev, da šola v 
trgu Ribnica zaradi usposobljenosti in delavnosti 
učitelja in šolskega pomočnika dobro deluje, je iz-
rekel nezadovoljstvo s šolskimi razmerami v Loškem 
Potoku in Sodražici. Za »nekoč obstoječo trivialno 
šolo v Sodražici« je zahteval, da se v celoti izpolni 
tabela, v katero se natančno navede število za šolo 
sposobnih otrok, ime, usposobljenost in dohodke 
učitelja ter stanje šolskih prostorov in obenem vzroke 
ter ovire, ki preprečujejo odprtje šole.⁴¹ 

Ko je Cerkev po letu 1804 prevzela šolsko nadzor-
stvo v svoje roke, je poskušala najprej obnoviti tiste 
šole, ki so pred tem že obstajale. Za »nekoč obsto-
ječo trivialno šolo v trgu Sodražica« so v skupnem 
poročilu o nemških šolah v ljubljanski škofiji za leto 
1806 navedli, da »še ni začela delovati, so pa zato 
o vzrokih zahtevali podrobno poročilo«.⁴² Posebej 
je bila omenjena med »nekoč obstoječimi, toda že 
nekaj časa ponovno zamrlimi šolami« in med tistimi 
šolami, ki so »nujno potrebne ali bi bilo zelo kori-
stno, da se jih ponovno vzpostavi ali ustanovi«.⁴³ Ker 

 

PROPAD PRVE ŠOLE IN PRIZADEVANJE 
ZA OBNOVITEV POUKA (1798–1814)

Mežnarija, v kateri je bilo cerkovniško stanovanje, v 
njem pa je prva leta po ustanovitvi zagotovo potekal 
šolski pouk, je bila za tedanje čase, posebej v prime-
rjavi s tovrstnimi stavbami v drugih župnijah, očitno 
dobro zgrajena, vendar povsem neprimerna za pouk 
večjega števila šolarjev. Na neurejene šolske raz-
mere v Sodražici kaže tudi podatek za leto 1802, ki 
izpričuje, da je učitelj odšel in da v kraju ni bilo pou-
ka.³⁵ Nespremenjeno stanje zaradi odhoda učitelja 
je bilo tudi leta 1804,³⁶ ko so v vrhu avstrijske šolske 
politike že pripravili nov vsedržavni šolski načrt.

Politična šolska ustava se je v temelju držala tere-
zijansko-jožefinskih reform, le šolsko nadzorstvo na 
nižji in srednji stopnji je prepustila Cerkvi, ki je v šoli
prevzela in utrdila svoje posebno mesto in ga ohra-
nila do tretje osnovnošolske zakonodaje leta 1869.³⁷ 
Šolsko mrežo so še bolj prilagodili cerkveni upravni 
organizaciji, za finančne vire delovanja šolskega 
sistema pa so jemali predvsem dohodke cerkva in 
različnih cerkvenih ustanov. Ker so šolski nadzorniki 
po novi zakonodaji postali duhovniki, so morali zla-
sti tisti, ki so v šolskem sistemu prevzeli najbolj 
odgovorna mesta, pridobiti ustrezno znanje in spo-
sobnosti. Tedanji ribniški dekan Jurij Pfeifer je 10. 
julija 1804 nadškofijskemu ordinariatu v Ljubljani 
predložil pedagoško in katehetsko spričevalo, ki so 
ga od njega zahtevali pri imenovanju za okrajnega 
šolskega nadzornika. Nadškofijskemu konzistoriju 
kot škofijski šolsko-nadzorni oblasti je sporočil, »da 
so v ribniški dekaniji predhodno obstajale trivialne 
šole v Ribnici, Sodražici in Loškem Potoku, da pa 
zdaj delujeta le še v Ribnici in Loškem Potoku«.³⁸ 

Kot »poddekan v šolskih zadevah« je Pfeifer 25. 
februarja 1806 nadškofijskemu ordinariatu poslal 
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se po enem letu navkljub omenjenim pozivom ni nič 
spremenilo, je šola tudi v poročilu konzistorija za
leto 1807 ostala v rubriki »nekoč obstoječe in potem 
znova zamrle šole«, ki bi jih bilo treba ponovno 
vzpostaviti. Znova je bilo pojasnjeno, da je v trgu 
Sodražica pred leti že obstajala šola, da je zdaj 
tam 84 za šolo sposobnih otrok in da cerkovniška 
plača znaša samo 111 gld. Ocenjeno je bilo, da je 
cerkovniško stanovanje za reden pouk premajhno 
in da naj bi bila šola v kraju zelo zaželena.⁴⁴ Brez 
pojasnitev je tudi leta 1808 ostalo še vse po starem. 
Sodražica se ponovno zgolj omenja med kraji, v 
katerih so šole nekdaj že obstajale, a so zamrle in bi 
jih bilo potrebno ponovno ustanoviti.⁴⁵ 

Ker je medtem novi župnik in dekan v Ribnici po-
stal Bonaventura Huml, do takrat župnik v Cerknici 
in predan okrajni šolski nadzornik v dekaniji Lož, je 
škofijski konzistorij 16. junija 1807 zaprosil deželno 
vlado, da ga imenuje tudi za okrajnega šolskega 
nadzornika, saj v ribniški dekaniji za to mesto ni bilo 
druge primerne osebe. Deželna vlada je imenovanje 
Humla hitro potrdila, škofijski konzistorij pa ga je 
vsled njegove izvedenosti v šolskih zadevah, izkušenj 
in zavzetosti za razvoj šolstva 25. junija 1807 nastavil 
za okrajnega šolskega nadzornika v Ribnici in mu 
podelil naslov konzistorialnega svetnika z vsemi 
častmi, ki so temu naslovu pripadale.⁴⁶ 

Med prvimi nalogami, ki se jim je dekan Huml kot 
nov okrajni šolski nadzornik posvetil, je bila šola v 
Sodražici. Škofijski konzistorij je 27. julija 1807 ob-
vestil, da je v obdobju prejšnjega župnijskega vikarja 
Martina Muhovca (1800–1803) v Sodražici sicer 
delovala trivialna šola, vendar se je za svoj obstoj 

⁴⁴ ŠAL, šolstvo, f. 4a, Ljubljana, 8. marca 1808; »Tabellarische Uibersicht … in der Laibacher Diözes im Schuljahre 1807: In dem  
   Markte Soderschitz bestand jemals eine Schule; es gibt alda 84 schulfähige Kinder, allein der Gehalt des Meßners belauft sich nur  
   auf  111 fl und seine Wohnung ist für eine ordentliche Schule zu klein. Übrigens wäre eine Schule alldort sehr erwünschlich.«
⁴⁵ ŠAL, šolstvo, f. 4a, Ljubljana, 8. februarja 1809; »Tabellarische Uibersicht ... in der Laibacher Diözes im Schuljahre 1808.«
⁴⁶ ŠAL, šolstvo, f. 48, Ljubljana, 25. junija 1807. 
⁴⁷ ŠAL, šolstvo, f. 48, Ribnica, 27. julija 1807; »In Soderschitz bestunde zwar unter dem vorherigen Pfarr − vikär Martin Muhouiz  
   eine Trivialschule, die einzig dem bekannten Schuleifer desselben ihr Bestehen zu verdancken hatte.«
⁴⁸ ZAL, RIB 38, šolska kronika, str. 2, omenja Janeza Pavčiča kot prvega učitelja v Sodražici, ki je nastopil svojo službo l. 1814. Za  
   njim naj bi učiteljsko mesto za krajše obdobje nastopil tudi Anton Zernic, ki pa se v dostopni šolski dokumentaciji ne omenja.  
   Začetno obdobje šole je bilo v šolski kroniki opisano leta 1875. Po njej so navedbe prevzeli vsi dosednji pisci šolske preteklosti v  
   Sodražici: avtorja preglednih člankov zgodovine šole za šolski muzej 1929 in 1939 ter Vovko, Osnovna šola v Sodražici, str. 88,     
   Vesel Mušič, Magdalena fara naša, str. 87 in drugi.
⁴⁹ ŠAL, šolstvo, f. 48, Ribnica, 27. julija 1807; »hat zwar ein, aber wenig empfehlendes pädagogisches Zeugnis von der Laibacher     
   Normalschulen Direkzion, und scheint überhaupts dermalen noch zu keinen Lehrer anwendbar.«
⁵⁰ ARS, AS 774, Graščina Ribnica, škatla 14, ecclesiastical, gospostvo Ribnica, šola v Sodražici (AS 774, šola v Sodražici), Ribnica, 
   15. oktobra 1807; pobotnica Janeza Pavčiča, učitelja v Sodražici (Schulmeister in Soderschitz), za prejeto bero.

morala zahvaliti edino le njegovi znani predanosti 
šolskemu delu.⁴⁷ Huml je v istem dopisu presodil, da 
so bili trije glavni vzroki, zakaj šole v Sodražici še ni 
bilo mogoče odpreti: prvič zaradi majhnih prihod-
kov organista in cerkovnika (25 mernikov pšenice, 
30 mernikov mešanega žita, donos od enega laza 
in dohodki od štolnine), drugič zaradi odsotnosti 
usposobljenega učitelja, kar je bila posledica majh-
nih dohodkov in tretjič zaradi premajhnih prostorov 
za šolo in učitelja, ki je imel na voljo le eno sobo in 
manjši pomožni prostor. 

Tedanji organist in cerkovnik je bil dvajsetletni Janez 
Pavčič,⁴⁸ ki je sicer imel pedagoško spričevalo, vendar 
ga vodstvo ljubljanske normalke za učitelja ni pri-
poročalo.⁴⁹ Tudi po Humlovem mnenju za učitelja 
ni bil uporaben, čeprav se je imel za učitelja in je kot 
učitelj leta 1807 od gospostva Ribnica prejel bero v 
denarju od kmetije v Žimaricah.⁵⁰ Huml je takrat 
škofiji tudi sporočil, da je v trgu Sodražica 90 hiš in da 
je v njem in v štirih sosednjih vaseh 61 za šolo spo-
sobnih dečkov in 23 deklic. Menil je, da je šola zaradi 
nevednosti prebivalstva in z njo povezano nemoral-
nostjo zelo potrebna, vendar je pri tem tudi poudaril, 
da je ni mogoče ustanoviti, dokler se ne postavi novo 
šolsko poslopje in povečajo učiteljski prihodki.

Vojne z Napoleonom so zaradi hudih finančnih bre-
men že od devetdesetih let 18. stoletja zavirale hitrejši 
razvoj elementarnega šolstva, francoska zasedba 
Kranjske in ustanovitev Ilirskih provinc (1809–1813) 
pa sta leta 1809 zaustavili predvideno ponovno usta-
novitev šole v Sodražici. Francoska oblast v Ilirskih 
provincah je v šolskem letu 1810/1811 sicer uvedla 
nov šolski sistem, obenem pa je za delovanje šol iz 
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leta v leto namenila manj denarja. Ker pod Francozi 
ni bilo več potrebno, da verouk po prenovljenem 
učnem načrtu poučujejo kateheti, ampak je bilo do-
volj, da ga je lahko poučeval vsak navaden učitelj, so 
kateheti na obstoječih šolah postali odveč. Ljubljan-

ski škof  je dotedanjega kateheta na ljubljanski 
vzorčni glavni šoli Andreja Brusa (Wruss) leta 1810 
postavil za župnijskega vikarja v Sodražico v zahvalo 
za njegovo dotedanjo katehetsko službo.⁵¹ 

⁵¹ SŠM, Geschichte der k. k. Normal-Hauptschule, str. 15–16.
⁵² ŠAL, šolstvo, f. 4a, Ljubljana, 20. februarja 1815; »Tabella-
   rische Übersicht ... in der Laibacher Diözes am Ende des 
   Schuljahres 1814, rub. VII: Jemals bestandene, und schon 
   seit langer Zeit eingegangene Volksschulen.«
⁵³ ŠAL, šolstvo, f. 48, Ribnica, 30. septembra 1814; dekan Huml 
   v dopisu ordinariatu.

PONOVNA USTANOVITEV ŠOLE (1814)

Po odhodu Francozov se je z obnovo avstrijskega šol-
skega sistema takoj začelo prizadevanje šolskih oblasti, 
da bi tudi v Sodražici ustanovili šolo, ki je »nekoč 
že obstajala in je že dolgo časa, odkar je zamrla«.⁵² 
Sodražica je bila navedena med tistimi kraji, kjer je 
bilo najbolj potrebno, da bi najprej ponovno začeli z 
rednim poukom. Nadzorna šolska oblast se je pri tem 
zanašala tudi na aktivno pomoč ribniškega dekana 
in okrajnega šolskega nadzornika Humla, ki si je za 
vzorno delo na šolskem področju pred francosko 
zasedbo in med njo zaslužil naslov kanonika ljubljan-
skega stolnega kapitlja. 

Navkljub intenzivnemu prizadevanju za ponovno 
ustanovitev šole pred prihodom Francozov javne-
ga pouka v Sodražici tudi v prvem šolskem letu 
1813/1814 po njihovem odhodu še ni bilo. Naselja v 
župnijskem vikariatu v Sodražici so bila, kakor veči-
na drugih krajev ribniške dekanije, med nevšolanimi 
kraji.⁵³ Huml je v tabelaričnem dekanijskem poroči-
lu za leto 1814 škofijskemu konzistoriju posredoval 
podatke o številu hiš in številu za šolo sposobnih
dečkov in deklic iz sedmih naselij (Sodražica, 
Žimarice, Zavrata, Zamostec, Lipovšica, Vinice, 
Sinovica), za katere je takrat očitno predvideval, da 
bi lahko obiskovali šolo v Sodražici. 

Ker so bili razlogi za uresničitev stare namere, da se 
v Sodražici v kratkem ponovno ustanovi šola, tako 

Namestitveni dekret. Stolni konzistorij, ko škofijski sedež ni bil zaseden, 
Ljubljana, 25. avgusta 1815. Šolski pomočnik na Raki Peter Bartol se 
glede na njegovo pripoznano usposobljenost za učiteljsko službo in 
lepo vedenje ter po zahtevani prezentaciji patronatskega gospostva 
Ribnica, 8. avgusta 1815, z močjo tega dekreta nastavi za učitelja, orga-
nista in cerkovnika v Sodražici. Obveže se, da službo nemudoma nastopi 
in da se bo s prizadevno izpolnitvijo vseh svojih dolžnosti izkazal, da je 
vreden potrditve pri višji deželni oblasti 
(vir: NŠAL, ŠAL, šolstvo, f. 48, dekanija Ribnica).
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⁵⁴ ŠAL, šolstvo, f. 48, Ribnica, 22. junija 1815; dekan Huml v dopisu škofijskemu konzistoriju: »Das hohe General Gubernium hat  
   auf  kreisämtlichen Vortrag vom 7.ten X.ber 1814 mit Erledigung vom 16.ten desselben Monats die Wiedererrichtung der schon  
   vorhin bestandenen Schule zu Soderschitsch ... anbefohlen.«
⁵⁵ Prav tam, Ribnica, 22. junija 1815 in Ljubljana, 3. julija 1815; v odgovoru škofijskega konzistorija.
⁵⁶ ŠAL, šolstvo, f. 48, Ljubljana, 3. julija 1815; Politische Verfassung der deutschen Schulen (1807), pogl. 9, prg. 12–17, str. 62–64.
⁵⁷ ŠAL, šolstvo, f. 48, Ribnica, 21. avgusta 1815; dekan Huml v poročilu škofijskemu konzistoriju.
⁵⁸ ŠAL, šolstvo, f. 48, Ljubljana, 25. avgusta 1815; škofijski konzistorij dekanu Humlu.
⁵⁹ AS 774, šola v Sodražici, Ribnica, 17. decembra 1813; dekan Huml je intendanco v Ribnici seznanil, da so nekatere vasi okrog  
   Sodražice tudi ribniškemu učitelju in cerkovniku z odhodom Francozov odrekle bero, ki jo je užival po stari navadi.

Patronatsko gospostvo Ribnica je škofijskemu 
konzistoriju za prosto mesto učitelja, organista in 
cerkovnika v Sodražici 21. avgusta 1815 predlagalo 
Petra Bartola (Wartola), šolskega pomočnika v Raki, 
ki se je na razpis z ustreznimi spričevali edini pri-
javil.⁵⁷ Ker se je s predlogom strinjal okrožni šolski 
nadzornik Huml, je škofijski konzistorij Bartolu 25. 
avgusta 1815 izdal namestitveni dekret na razpisano 
prosto službeno mesto učitelja, organista in cerkov-
nika v Sodražici in okrajnega šolskega nadzornika 
pooblastil, da je učitelja po določilih Politične šolske 
ustave uvedel na njegovo službeno mesto.⁵⁸ 

Po namestitvi je bilo potrebno za usposobljenega 
učitelja zagotoviti tudi dostojne prihodke. Prihodki 
cerkovniške službe v vikariatu Sodražica, kjer je 
pravico do pobiranja bere obdržal ribniški cerkov-
nik (učitelj), pa so bili skromni.⁵⁹ Sodraški učitelj je 
imel od bere zelo malo ali skoraj nič, saj je moral 
za opravljanje cerkovniških opravil najeti in plačati 
drugo osebo, prihodkov pa je bilo zato le malo več 
od stroškov. Ker sta se tako škofijski konzistorij kot 

prepričljivi in že večkrat pretehtani, je kmalu sledil 
tudi formalni sklep. C.-kr. generalni gubernij v Lju-
bljani je na predlog okrožnega urada v Novem mestu 
16. decembra 1814 »ukazal ponovno ustanovitev 
prej že obstoječe šole v Sodražici«.⁵⁴ Z ukazom o 
ustanovitvi šole je takratni najvišji državni organ na 
Kranjskem odredil, da se zgradi in notranje opremi 
tudi učilnico in učiteljsko stanovanje ter učiteljsko 
plačo dopolni s sredstvi iz občinske blagajne.

Pred namestitvijo usposobljenega rednega učitelja je 
24. aprila 1815 odstopil dotedanji cerkovnik in or-
ganist, za službeno mesto učitelja, organista in cerkov-
nika, ki je pripadalo prezentacijski pravici gospostva 
Ribnica, pa so objavili javni razpis, na katerem so od 
kandidatov zahtevali ustrezno pedagoško in nravno 
spričevalo.⁵⁵ Prošnjo je bilo potrebno po veljavnih 
predpisih nasloviti na patronatsko gospostvo Rib-
nica, vložiti pa pri okrajnem šolskem nadzorniku 
Humlu, ki ga je škofijski konzistorij posebej opozoril,
da morajo vsi postopki pri izbiri učitelja potekati 
natančno po šolskem kodeksu.⁵⁶

Sklepni del fasije prihodkov službe učitelja, organista 
in cerkovnika v župnijskem vikariatu v Sodražici z 
overovljenimi podpisi. Župnišče Sodražica, 3. decem-
bra 1815: Peter Bartol, l. r., učitelj; Matija Čampa, s 
predkrižcem, krajevni šolski nadzornik; Jurij Senkel, 
l. r., župnijski vikar s pečatom; preverilo: patronatsko 
gospostvo Ribnica, Anton Rudež, l. r., lastnik z žigom; 
pregledal: c.-kr. okrožni urad Novo mesto, 23. januarja 
1816 z žigom in podpisom 
(vir: NŠAL, ŠAL, šolstvo, f. 48, dekanija Ribnica).   
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⁶⁰ ŠAL, šolstvo, f. 48, Ljubljana, 20. oktobra 1815; konzistorialno poročilo guberniju, izdelano na podlagi poročil okrajne gosposke  
   Ribnica in okožnega urada iz Novega mesta.
⁶¹ ŠAL, šolstvo, f. 48, Ljubljana, 9. februarja 1816; gubernij v dopisu konzistoriju.
⁶² ŠAL, šolstvo, f. 48, Sodražica, 3. decembra 1815; fasija dohodkov službe učitelja, etc.

okrožni urad zavedala, da bi v takšnih razmerah 
delovanje šole lahko spet hitro zastalo, sta prosila 
generalni gubernij, da se učitelju v Sodražici vsaj 
od 1. novembra 1815 sprosti letni dodatek v znesku 
72 gld 52 ¾ kr, ki ga je iz deželnega šolskega sklada 
predhodno že prejemal.⁶⁰

Za vzdrževanje učitelja in s tem nemoteno delovanje 
šole v Sodražici je bilo potrebno ponovno določiti 
fasijo prihodkov združene službe učitelja, organista in 
cerkovnika, ki so bili v celoti financirani iz krajevnih 
virov, saj v fasijo ni bil vključen pričakovan dodatek 
iz deželnega šolskega sklada. Za njeno pripravo in 
potrditev je bil po šolskem kodeksu zadolžen okrožni 
urad v Novem mestu. Kakor prvič leta 1793 so pri 
sestavljanju in potrditvi veljavnosti fasije tudi drugič 
leta 1815 prisostvovali vsi glavni krajevni dejavniki: 
župnijski vikar, učitelj, šolski patron in predstavniki 
občine. Okrožni urad je potrjeno fasijo posredoval 
guberniju, ta pa škofijskemu konzistoriju.⁶¹ 

Sodraški učitelj je bil po fasiji dohodkov iz leta 1815 
v naravi upravičen do 30 mernikov pšenice, 30 
mernikov ječmena in 15 funtov prediva za bero. S 
štolnino od pokopov in porok ter s prispevkom od 
občine so njegovi letni dohodki v celoti znašali 98 
gld 10 kr, letni odhodki pa 71 gld za plačilo osebi za 
opravljanje cerkovniških opravil (50 gld), za pobira-
nje bere (8 gld), čiščenje šolskih prostorov (10 gld) in 
čiščenje cerkvenih oblek, če k temu ni bila zavezana 
cerkev (3 gld). Učitelju je tako ostalo le 27 gld 10 
kr čistega letnega dohodka.⁶² Manjši del prihodkov 
sodraškega učitelja iz krajevnih virov je bil na dosegu 
roke in zanesljiv, za večji del prihodkov iz dodatka 
do dostojnih 100 gld, ki je bil dogovorjen iz dežel-
nega šolskega sklada, pa je bilo potrebno še veliko 
vztrajnosti in potrpežljivosti do dokončne izvršitve.

Ker se je šolsko leto 1815/1816, kakor tudi prejšnja, 
začelo prvega novembra, nove šolske stavbe pa jim 
z ozirom na zahtevo generalnega gubernija iz ukaza 
o ponovni ustanovitvi šole v Sodražici z dne 14. de-
cembra 1814 še ni uspelo postaviti, so prostor za 

Izkaz izdatkov pri šoli v Sodražici. ... Lastnik ribniškega gospostva je 
znesek 30 goldinarjev in 51 krajcarjev v gotovini plačal v roke višjega 
rihtarja Jurija Starca za poplačilo zgoraj omenjenih obrtnikov. Gos-
postvo Ribnica, 24. novembra 1815. Jurij Starc (pred svojim imenom 
je naredil križec), višji rihtar glavne občine Sodražica; Franc Gatterer, 
podpisnik in priča; Fridolin Billay, l. r., priča (vir: ARS, AS 774, Graščina Ribnica, 

škatla 14, šola v Sodražici).   
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šolski pouk do načrtovane izgradnje nove šole za-
časno izbrali v mežnariji, v kateri sta bili dve sobi, ki 
so ju že leta 1795 na novo predelali. Za pouk so izbrali 
večjo sobo, učitelju, ki je bil neporočen, pa naj bi za 
začetek manjša soba še povsem zadostovala. V učilni-
co preurejena soba v mežnariji je bila s potrebno šol-
sko opremo 20. oktobra 1815 pripravljena na ponovni 
začetek šolskega pouka, še bolj pomembno pa je bilo, 
da je okrajna gosposka v Ribnici v vlogi šolskega pa-
trona takrat obljubila, da bo za potrebe šole naslednjo 
pomlad povečala mežnarijo za eno nadstropje.⁶³

Lastnik ribniškega gospostva je kot šolski patron 
24. novembra 1815 v gotovini izročil Juriju Starcu, 
višjemu rihtarju glavne občine Sodražica, 30 gld in 
51 kr za plačilo opravljenih mizarskih del in pora-
bljenega materiala pri pripravi učilnice v mežnariji.⁶⁴ 
Za potrebna dela, ki sta jih v učilnici opravila dva 

⁶³ ŠAL, šolstvo, f. 48, Ljubljana, 20. oktobra 1815; konzistorialno poročilo guberniju.
⁶⁴ AS 774, šola v Sodražici, Sodražica, 24. novembra 1815; izkaz izdatkov.
⁶⁵ ŠAL, šolstvo, f. 48, Ribnica, 22. novembra 1815; »daß die Schule zu Soderschitsch mit Anfange des laufenden Schuljahres eröfnet  
   worden seyn.«
⁶⁶ ŠAL, šolstvo, f. 4a, Ljubljana, 12. decembra 1816; kanonik in višji šolski nadzornik Anton Wolf  v pregledu ljudskega šolstva v 
   ljubljanski škofiji v šolskem letu 1815/16 in pozneje.
⁶⁷ ŠAL, šolstvo, f. 48, Ribnica, 30. septembra 1816; tabelarična šolska letna poročila dekanije Ribnica.
⁶⁸ V obravnavanih dokumentih škofijskega konzistorija in gubernija v Ljubljani se v pomenu slovenski jezik do leta 1848 dosledno  
   uporablja izraz kranjski oz. »krainerisch«, »slovenische Sprache« prvič zasledimo v dopisih lavantinskega ordinariata v začetku  
   tridesetih let 19. stoletja (Gub. VIII, f. 55).

mizarja, vsak po 7 dni in pol, so porabili več žaganih 
debelih plohov, tri prečne tramove, žeblje in klej, ki 
so jih po izkazanih cenah dostavili Jernej Krže, Jurij 
Lovšin, Matija Petrič in Jurij Starc.

Prvi krajši zaznamek o začetku pouka novembra 
1815 v ponovno ustanovljeni šoli v Sodražici je 22. 
novembra 1815 v tabelaričnih letnih poročilih o 
stanju ljudskih šol v ribniškem okraju zapisal okrajni 
šolski nadzornik Huml. V poročilu za preteklo šolsko 
leto je pristavil, da so »z začetkom tekočega šolskega 
leta odprli šolo v Sodražici«.⁶⁵ Okrajni šolski nad-
zornik, stolni kanonik in ribniški dekan Huml, ki je 
nosil največjo težo odgovornosti za delovanje šole, je 
o njej redno poročal škofijskemu konzistoriju. Njego-
vo delo in skrb za razvoj šolstva v celotni dekaniji je 
škofijski višji šolski nadzornik leta 1816 in večkrat 
tudi pozneje označil za vzorno.⁶⁶ 

Zaradi posebne vloge Cerkve v šolskem sistemu 
in zlasti pri širjenju šolske mreže je na delo šole 
od samega začetka najbolj vplival župnijski vikar, 
pomembna pa je bila tudi vloga drugih krajevnih 
dejavnikov. Okrajni šolski nadzornik Huml je o 
njihovem odnosu do šole redno poročal škofijskemu 
konzistoriju. Vikar Jurij Senkel je delovanje šole prvo 
šolsko leto po ponovni ustanovitvi in tudi pozneje 
»dejavno« podpiral. Enako je označil tudi delo kra-
jevnega šolskega nadzornika Matije Čampe.⁶⁷ Ker je 
kaplan Jakob Bradaška ob koncu prvega šolskega leta 
verouk poučeval le krajše obdobje, ga okrajni šolski 
nadzornik ni ocenil. Peter Bartol, ki je bil marljiv in 
sposoben učitelj, pri enaindvajsetih letih še ni imel

PONOVNI ZAČETEK JAVNEGA POUKA (1815)

potrditvenega dekreta, učil pa je branje v slovenskem 
jeziku.⁶⁸ Poučevanje verouka in branja je potekalo 
celodnevno, dopoldne in popoldne. Šolski prostor v 
mežnariji za večjo skupino učencev ni bil primeren. 
Vsem je bilo jasno, da bo potrebno zgraditi novo 
šolsko stavbo. Ker so bili prebivalci, po dekanovem 
mnenju, šoli naklonjeni, je pričakoval, da bo mogoče 
zahtevo generalnega gubernija kmalu uresničiti. 

Kot okrajni šolski nadzornik je Huml 5. maja 1816 
po šolskih predpisih opravil prvo vizitacijo sodraške 
šole. Največje ovire za razvoj šolstva v Sodražici, kot 
tudi v celotni ribniški dekaniji, je videl v dejstvu, da 
ni bilo za pouk primerne učilnice, da je bilo zaradi
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pomanjkanja prostora potrebno že prijavljene 
otroke k pouku zavračati, da je bilo obiskovanje 
šole osredotočeno na zimski semester in da so bili 
učiteljski prihodki majhni.⁶⁹ Izpostavil je nujnost, 
da se učiteljem dopolni njihove majhne dohodke z 
večjim zneskom iz deželnega šolskega sklada. Posebej 
za učitelja v Sodražici je bil določen tudi dodatek k 
cerkovniškim dohodkom iz občinske blagajne in iz 
prostovoljnih prispevkov všolanih občin.

Prvo šolsko leto po ponovni ustanovitvi je bilo v 
trivialno šolo v Sodražico všolanih šest krajev; poleg 
Sodražice še Zamostec, Lipovšica, Vinice, Jelovec in 
Žimarice, v katerih je bilo 187 za šolo sposobnih otrok 
(glej Tabelo 1). K pouku jih je prihajalo 38, od teh 37 
dečkov in samo ena deklica. Pouk iz omenjenih krajev 
je obiskoval vsak peti šoloobvezen otrok. Največji 
delež šoloobiskujočih otrok je imela Sodražica, saj 
so ti imeli najkrajšo pot do šole. Skromnejši obisk je 
bil iz Žimaric, kjer je bilo največ za šolo sposobnih 
otrok, ki pa so imeli najdaljšo pot do šole.⁷⁰ Iz Jelovca 
ni hodil v šolo noben otrok, čeprav je bila vas všolana. 
Ker je bilo v nevšolanih krajih vikariata še 101 za šolo 
sposobnih otrok; iz Preske 5, s Sinovice 7, iz Gorenjih 
Lazov 9, iz Zapotoka 31, iz Ravnega Dola 13, iz Glo-
beli 15, iz Podklanca 18 in trije od Nove Štifte, je
bil delež šoloobiskujočih otrok v vikariatu le 10,6 %. 
Brez šolskega pouka pa je bilo tudi 47 za šolo sposob-
nih otrok v ekspozituri na Gori.

⁶⁹ ŠAL, šolstvo, f. 48, Ribnica, 30. septembra 1816; dekan Huml v poročilu škofijskemu konzistoriju.
⁷⁰ Prav tam, Ribnica, 30. septembra 1816.
⁷¹ Prav tam, Ribnica.

Ob dejstvu, da je bila učilnica v mežnariji občutno 
premajhna, je imel učitelj samo iz nje vhod v svojo 
sobico. V ukazu o ponovni ustanovitvi šole je bilo 
določeno, da se stanovanje za učitelja zgradi v viš-
jem nadstropju. Čeprav je patronatsko gospostvo v 
Ribnici zidavo šole pred ponovnim začetkom pouka 
napovedalo v pomladi 1816, pa se napoved nav-
kljub prizadevanju okrajnega šolskega nadzornika 
in večkratnemu prigovarjanju okrožnega urada med 
prvim šolskim letom ni uresničila.⁷¹ 

Drugo šolsko leto 1816/1817 se je navkljub zahte-
vi gubernija in obljubi patronatskega gospostva 
ponovno začelo v neprimernem prostoru v mežna-
riji. Po prvotni odločitvi, da se do izgradnje nove
šole poučuje v začasnih prostorih v mežnariji, so 
bili kmalu podani novi predlogi za preložitev gradnje 
na poznejši čas. Zidava nove učilnice se prvo in 
večji del drugega šolskega leta zato še ni začela. 
Okrožni šolski nadzornik Huml si je po drugi strani 
vztrajno prizadeval, da bi do zidave prišlo čim prej. 
Zelo širokogrudno je podpiral delovanje šole in pri 
tem poskrbel, da je poleg vsakdanje ob delavnikih 
delovala tudi nedeljska šola, da sta župnijski vikar 
Senkel in krajevni šolski nadzornik Čampa še 
naprej dejavno podpirala delo šole, da sta kate-
het Bradaška in učitelj Bartol zavzeto in uspešno 
poučevala, da je šolo kot okrajni šolski nadzornik 
23. junija 1817 vizitiral in da so vse zadeve v zvezi 

Tabela 1: Šolski obisk v trivialni šoli v Sodražici v šolskem letu 1815/1816 

A) ZA ŠOLO SPOSOBNI B) ŠOLOOBISKUJOČI %  B / A

VŠOLANI KRAJI dečki deklice skupaj dečki deklice skupaj skupaj

SODRAŽICA 21 27 48 17 1 18 37,5

ZAMOSTEC 20 18 38 8 0 8 21,1

LIPOVŠICA 6 7 13 2 0 2 15,4

VINICE 8 13 21 4 0 4 19,0

JELOVEC 7 7 14 0 0 0 0

ŽIMARICE 22 31 53 6 0 6 11,3

SKUPAJ 84 103 187 37 1 38 20,3

Vir: NŠAL, ŠAL, šolstvo, f. 48, dekanija Ribnica (1804–1816), Ribnica, 30. septembra 1816, iz tabelaričnega poročila okrajnega 
šolskega nadzornika Bonavetura Humla o stanju ljudskih šol v ribniški dekaniji na koncu šolskega leta 1816.
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⁷² ŠAL, šolstvo, f. 4a, Ljubljana, 24. februarja 1818; ljudsko šolstvo v ljubljanski škofiji v šolskem letu 1816/1817. 
⁷³ Politische Verfassung der deutschen Schulen (1807), str. 154–155.
⁷⁴ AS 774, šola v Sodražici, Ribnica, 25. maja 1817; okrajna gosposka v dopisu okrožnemu uradu.
⁷⁵ AS 774, šola v Sodražici, Novo mesto, 1. julija 1817; okrožni urad v dopisu okrajni gosposki.
⁷⁶ AS 774, šola v Sodražici, Sodražica, 13. julija 1817; zapisnik srečanja.

vičene in opozoril, da bodo v tem primeru prizadeti 
tako šola kot učitelj, predvsem pa šolska mladina.⁷⁵ 
Ker je bilo pričakovati, da bo povečana podpora šoli 
zaradi odlašanja z zidavo med starši začela ponovno 
slabeti, učitelju pa upadati zavzetost za poučevanje, 
so bili na okrožju prepričani, da bodo na drugi strani 
podložniki, zavezani zidavi šole, vedno tožili zaradi 
lakote, bolezni in drugih nadlog. Zaradi tega so bili 
odločeni, da bodo novo šolsko stavbo postavili že čez 
poletje. Patronatskemu gospostvu so naročili, da je 
treba z zidavo začeti brez odlašanja in mu o njenem 
poteku poročati vsakih 14 dni.

Po izdani odredbi okrajne gosposke bi morali 13. 
julija 1817 začeti s pripravljalnimi deli za zidavo šole 
vsi zemljiški posestniki iz Sodražice, Vinic, Zapotoka,  
Sinovice, Preske in Gorenjih Lazov. Ker je na tlako 
za zidavo šole prišlo le nekaj zavezancev iz Zapotoka 
in Vinic, z napovedanimi deli tudi zaradi plazeče 
zemlje niso mogli začeti. Zastopniki tedanjih občin: 
nadrihtar Jurij Šterbenk, Anton Pogorelec in Jernej 
Arko iz Sodražice ter Jernej Kerže z Vinic in Janez 
Kozina iz Zapotoka so tega dne v Sodražici  
odposlancu gospostva Ribnica Francu Kajdiču 
pojasnili razloge, zakaj so kot zavezanci pri gradnji 
sodraške šole odrekli odmerjeno tlako.⁷⁶  

Nasprotovanje gradnji šole med podložniki je po 
zatrjevanju njihovih zastopnikov izhajalo iz pomanj-
kanja oskrbe tako za tiste, ki bi morali opravljati 

POSTAVITEV NOVE UČILNICE (1817)

Za zidavo nove šole so bili po veljavnem dvornem 
dekretu iz leta 1787 zadolženi zemljiško gospostvo, 
šolski patron in domača soseska.⁷³ Zemljiško gospo-
stvo je moralo prispevati gradbeni material, šolski 
patron je bil zavezan k plačilu obrtnikov, občina 
pa je morala priskrbeti dovolj delovnih rok pod-
ložnikov za ročno in vprežno tlako. Ker je bilo 
ribniško gospostvo v Sodražici tako šolski patron 
kot tudi zemljiško gospostvo, h kateremu je pri-
padala velika večina podložnega prebivalstva, so 
bile obveznosti tega gospostva do zidave šole pri-
merno večje.

Jeseni 1816 je bilo dogovorjeno, da bodo za po-
trebe šole razširili mežnarijo. Za začetek gradnje 
so določili pomlad 1817, to pa je bil tudi rok, do 
katerega je bilo potrebno pripraviti gradbeni mate-
rial. Že jeseni 1816 je bilo pripravljeno apno, seno 
in pesek, toda ko bi morali spomladi naslednje leto 
začeti z deli, je patronatsko gospostvo predlagalo, da 
postavitev šole v Sodražici preložijo še za eno leto. 
Zaradi težkih razmer, v katerih so bili takrat zemlji-
ški posestniki, ki so bili dolžni pri gradnji sodelovati, 
je patronatsko gospostvo višji oblasti priporočalo 
prizanesljivost in previdnost, saj je bilo prepričano, 
da bodo podložniki zidavi nasprotovali in da jo ne 
bo mogoče izpeljati drugače kakor s prisilo.⁷⁴

Okrožni urad je razloge patronatskega gospostva za 
preložitev zidave v leto 1818 označil za neupra-

s šolo in v šoli potekale po šolskih predpisih.⁷² 
Všolani in nevšolani kraji so tudi drugo šolsko leto 
ostali nespremenjeni, le število otrok, ki so hodi-
li v šolo, se je glede na predhodno leto nekoliko 
povečalo. Ker vidnega izboljšanja šolskih razmer 

brez nove šole ni bilo pričakovati, je bilo vse manj 
razumevanja za razloge in vse manj potrpljenja 
z odlašanjem začetka gradnje pri višji šolski in 
politični oblasti.
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ročna dela, kot tudi za tiste z vlečno priprego.  
Le redke domačije naj bi zmogle oskrbovati svoje 
člane za opravljanje tlake. Večina jih je bila zado-
voljna, »če so se lahko doma vsi skupaj preživljali 
z zelišči, priberačenim kisom in malo moke«.⁷⁷ 
Ker so se takrat začela košnja, spravljanje sena z 
odročnih lazov ter druga poljska dela, je le malo 
zemljiških posestnikov lahko svoja letna opravila 
uskladilo z opravljanjem odrejene tlake. Zaradi tega 
so ponovno prosili, da se napovedana gradnja šole 
v Sodražici odloži še za eno leto ali vsaj do konca 
košnje.⁷⁸

Patronatsko gospostvo je na podlagi ravnanja sosesk 
in zemljiških posestnikov dokončno spoznalo, da 
nove učilnice ne bo, dokler se jih h gradnji ne prisili. 
Okrožnemu uradu je zato predlagalo, da bi k pokor-
ščini podložnikov in k pospešitvi del pri postavitvi 
nove učilnice učinkovito pripomogel vojaški ekse-
kucijski oddelek.⁷⁹ 

Okrožnemu uradu je bilo razumljivo, da podložni- 
ki vse svoje dolžnosti izpolnijo le s prisilo, četudi so 
bili dobro poučeni o pozitivnih vplivih, ki jim jih 
prinaša šola. Od gospostva je zato zahteval, da je do 
podložnikov pri izpolnjevanju njihovih obveznosti za 
postavitev šole bolj odločno in da se pri tem ne sme 
niti najmanj obotavljati.⁸⁰ Novo učilnico je bilo po-
trebno zgraditi in jo pripraviti za reden šolski pouk 
do začetka šolskega leta 1817/1818. Za rešitev težav 
z upornimi podložniki je okrožni urad gospostvu 
odredil vojaški eksekucijski oddelek, za temelje nove 
učilnice, v primeru da je zemlja resnično plazeča, pa 
priporočil, da se utrdijo na pilotih.

Patronatsko gospostvo se je z zavezanci za zidavo 
šole s pregovarjanjem in naznanilom o prihodu 
vojaškega eksekucijskega oddelka hitro dogovorilo 
za začetek gradnje.⁸¹ Najprej so z vstavitvijo pilotov 

utrdili nestabilna tla. Stene nove učilnice so pozidali 
do sredine avgusta in jih pokrili z deskami, da so se 
hitreje izsušile. Vojaški eksekucijski oddelek, ki je z 
odredbo okrožnega urada 14. avgusta 1817 prispel v 
Sodražico, je postal zaradi hitre in učinkovite 
gradnje povsem odveč. 

Okrožni urad je gradnjo nove učilnice usmerjal 
predvsem s priporočili patronatskemu gospostvu 
v Ribnici. Z njim se ni strinjal, da bi gradnjo šole 
s pozidavo surovih zidov za tekoče leto končali.⁸² 
Zahteval je nadaljnja poročila o zidavi šole in o 
vojaškem eksekucijskem oddelku. Konec septembra 
1817 so prizidek mežnarije pokrili s streho. Takrat so 
bila izdelana tudi okna. Izsuševali so notranje stene 
in tlak ter pripravljali deske za pod.⁸³ Patronatsko 
gospostvo je obžalovalo razloge, da so podložniki 
najprej trmasto vztrajali pri prelaganju začetka 
gradnje, potem pa tako voljno opravljali vsa dela, ki 
so bila potrebna. Za začetek gradnje nove učilnice 
je bila dovolj že grožnja z vojaškim eksekucijskim 
oddelkom.

Vojaški eksekucijski oddelek je bil v Sodražici le 
okrog tri ure, kajti tako patronatsko gospostvo kot 
tudi uradniki okrajne gosposke so si po njegovem 
prihodu takoj prizadevali tudi za njegovo čimprej-
šnjo vrnitev. V svoje dobro in v dobro kraja so želeli 
prihraniti denar, ki bi ga morali sicer porabiti za 
nastanitev vojaštva.⁸⁴ Z njegovim prihodom je imelo 
gospostvo samo dodatne stroške, saj je bilo prav ono 
dolžno zagotoviti, da podložniki opravijo odmerjeno 
tlako. Okrožni urad je bil do njegovih poznejših 
pritožb zelo jasen s trditvijo, da si mora vse stroške 
za svoja ravnanja pripisati samo sebi.

Po opravljenih zidarskih delih je lastnik ribniškega 
gospostva in šolski patron Anton Rudež še pred 
začetkom šolskega leta 1817/1818 plačal steklarju 

⁷⁷ AS 774, šola v Sodražici, Sodražica, 13. julija 1817; »wenn sie sich zu Hause alle zusammen mit Unkraut, zusammengebettelter  
   Saure, und etwas wenigen Mehl durchbringen können.«
⁷⁸ Prav tam, Sodražica, 13. julija 1817.
⁷⁹ AS 774, šola v Sodražici, Ribnica, 13. julija 1817; gospostvo v dopisu okrožnemu uradu: »Ein Militär-exequent würde zur  
   Folgeleistung, und Beschleinigung der Arbeit zu verlassen wirksam beitragen.«
⁸⁰ AS 774, šola v Sodražici, Novo mesto, 20. julija 1817; okrožni urad v dopisu gospostvu.
⁸¹ AS 774, šola v Sodražici, Ribnica, 17. avgusta 1817; poročilo gospostva okrožnemu uradu.
⁸² AS 774, šola v Sodražici, Novo mesto, 20. septembra 1817; okrožni urad v dopisu gospostvu.
⁸³ AS 774, šola v Sodražici, Ribnica, 30. septembra 1817; poročilo gospostva okrožnemu uradu.
⁸⁴ AS 774, šola v Sodražici, Novo mesto, 28. oktobra 1817; okrožni urad v dopisu gospostvu.
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lastnimi sredstvi. Okrožni urad je zato po pooblasti-
lu gubernija izdal reverz izgradnje nove učilnice,⁸⁹ 
gospostvo pa se je za oprostitev davkov s potrditvijo 
reverza zavezalo, da v zvezi s postavitvijo nove učil-
nice ne bo izstavilo drugih zahtevkov. Ribniškemu 
gospostvu je bilo s tem priznano, da je učilnico 
zgradilo na lastne stroške in da so bili vsi stroški pri 
postavitvi nove šole plačani iz njegove blagajne. An-
ton Rudež, lastnik gospostva, si je pri tem predvsem 
želel, »da se izjemen napor, ki ga je naredil v tako 
težkih časih, more razumeti kot žrtev za splošno do-
bro«.⁹⁰ V začetku leta 1818 je višji šolski nadzornik 
Urban Jerin predstavitev šole v Sodražici za leto 
1816/1817 končal z ugotovitvijo, da so v Sodražici 
z dejavno aktivnostjo okrajnega šolskega nadzornika 
in hvalevredno radodarnostjo lastnika ribniškega 
gospostva v brezprimernih letih hudih stisk postavili 
čisto novo šolsko stavbo.⁹¹  

⁸⁵ AS 774, šola v Sodražici, Ribnica, 24. septembra 1817; izdan račun.
⁸⁶ AS 774, šola v Sodražici, Ribnica, 5. novembra 1817; v poročilu okrožnemu uradu.  
⁸⁷ 442 kv. čevljev je 47,6 kv. metrov. Po dolžini 26 čevljev (8,53 m), po širini 17 čevljev (5,58 m), v višino 9 čevljev (2,95 m). En čevelj 
   je 32,8 cm. Glej Vilfan, Prispevki k zgodovini mer, str. 65.
⁸⁸ AS 774, šola v Sodražici, Ribnica, 8. decembra 1817; v dopisu okrožnemu uradu.
⁸⁹ AS 774, šola v Sodražici, Novo mesto, 2. aprila 1818; okrajnemu gospostvu Ribnica.
⁹⁰ AS 774, šola v Sodražici, Ribnica, 24. aprila 1818; okrožnemu uradu: »dass diese bei so schweren Zeiten gemachte« ... 
   Anstrengung als ein Opfer für das allgemeine Wohl angesehen werden möge.«
⁹¹ ŠAL, šolstvo, f. 4a, Ljubljana, 24. februarja 1818; ljudsko šolstvo v ljubljanski škofiji v šol. letu 1817. 
⁹² ŠAL, šolstvo, f. 48, Ribnica, 19. maja 1820; dekan Valentin Prešeren škofijskemu ordinariatu. 
⁹³ ŠAL, šolstvo, f. 4b, Ljubljana, 28. februarja 1821, 22. oktobra 1822, 27. decembra 1823; pregledi ljudskega šolstva v ljubljanski 
   škofiji v šolskih letih 1819/1820 1820/1821 in 1821/1822.

Andreju Petelinu 31 gld 5 kr v gotovini za izdela-
vo 8 oken in 7 šolskih klopi ter za porabljen les in 
steklo.⁸⁵ Ko se je novo šolsko leto dobro začelo, 
je okrožni urad obvestil, da so dela pri postavitvi 
nove šole v Sodražici končana in da je učilnica 
pripravljena za pouk.⁸⁶ Učilnica je bila mežnariji 
prizidana do prvega nadstropja. Njena notranjost 
je merila 442 kvadratnih čevljev.⁸⁷ Patronatsko 
gospostvo v Ribnici je plačalo v celoti vse stroške 
gradnje in stroške notranje opreme iz lastnih sred-
stev. Ker so bili v vikariatu tudi podložniki zem-
ljiškega gospostva Ortnek in župnišča Ribnica, je 
Rudež predlagal, da se stroški za gradbeni mate-
rial glede na delež podložnikov razdelijo na vsa tri 
gospostva.⁸⁸

Patronatsko gospostvo je prosilo tudi za oprostitev 
davkov, ki so se nanašali na izgradnjo nove učilnice z 

TRIVIALNA ENORAZREDNA ŠOLA

nove učilnice. Tri leta je k pouku zaporedno prihaja-
lo čez 60 otrok.⁹² Šolo so redno obiskovali in ni bilo 
potrebe, da bi jih priganjali z grožnjami. Izstopajoča 
je velika razlika med številom dečkov in deklic. Šolski 
obisk je bil pozimi praviloma precej boljši kot poleti. 
Okrajni šolski nadzornik Valentin Prešeren, ki je 
nasledil dekana Humla, je med letoma 1819 in 1822 
zelo uspešno opravljal svoje poslanstvo.⁹³ Župnijska
vikarja, najprej Janez Knavs, za njim pa Matevž 
Kavčič, sta bila šoli naklonjena, medtem ko je 
krajevni šolski nadzornik Čampa, ki je po inštrukciji 
za krajevne šolske nadzornike od blizu spremljal in 

Postavitev nove učilnice v začetku šolskega leta 
1817/1818 je ugodno vplivala na šolski obisk. Število 
šoloobiskujočih otrok je bilo v začetnem obdobju 
ponovnega delovanja šole največje prav v letu njene 
izgradnje (glej Tabelo 2). Takrat je bila učilnica polno 
zasedena tako v zimskem kot tudi v letnem semes-
tru. Kljub temu pa večjega preloma za obisk nova 
učilnica ni prinesla, saj se je število otrok pri pouku v 
naslednjih letih zmanjšalo. Osem krajev v vikariatu, v 
katerih je bilo čez sto za šolo sposobnih otrok, je bilo 
še vedno nevšolanih. Kadar so bili pri pouku isto-
časno vsi učenci, je njihovo število ustrezalo velikosti 
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pomagal pri delovanju šole, zadovoljivo opravil vse 
svoje dolžnosti. Kateheti in učitelji so za svoje delo 
prejemali dobre ocene. Pozitivno je bil ocenjen tudi 
odnos občine do šole. Učenci, ki so prihajali v šolo, 
so bili razdeljeni v dva oddelka: v razred večjih in v 
razred manjših. Pouk je bil celodneven in je v eni učil-
nici potekal po natančno izdelanem načrtu razdelitve 
učnih ur verouka, branja, pisanja in računanja.⁹⁴

Škofijski konzistorij je revnim otrokom s pomočjo 
okrajnih šolskih nadzornikov večkrat brezplačno 
razdelil potrebne učbenike. Leta 1819 je šola v 
Sodražici prejela štiri male nemško-slovenske 
katekizme, štirinajst malih slovenskih katekizmov, 
pet nemških evangelijev, deset nemško-slovenskih 
abecednikov in osem slovenskih abecednikov.⁹⁵

Vizitacije okrajnega šolskega nadzornika so kmalu 
vezali na sklep šolskega leta in na zaključno javno 
izpraševanje učencev. Leta 1819 so šolsko leto 
končali 15. septembra z dopoldanskim polletnim

izpraševanjem učencev v prvem in popoldan-
skim izpraševanjem v drugem razredu.⁹⁶ Katehet, 
kaplan Janez Albreht, se je, po oceni okrajnega 
šolskega nadzornika, preveč držal svojega čtiva in 
zato otrokom ni mogel posredovati več veroučnega 
znanja. Župnijski vikar Senkel je razlagal evangelij, 
učenci pa so iz njega pogosto na pamet citira-
li izbrane vsebine. Nekaterim preveč mističnim 
vsebinam se je izognil, dobro pa je z nekaterimi 
učenci obdelal evangeljsko zgodovino. Učitelj Bartol 
je popolnoma ustrezal svojim poklicnim dolžnostim. 
Deklice poleti niso obiskovale vsakdanje šole ob 
delavnikih, pač pa v skromnem številu samo pozimi. 
Bolj pogosto so obiskovale nedeljsko šolo. Dobro 
znanje in spretnost so učenci pokazali pri lepopisnih 
vajah. Najboljšim so naslednji dan podelili nagrade, 
ki jih je na lastne stroške priskrbel župnijski vikar 
Jurij Senkel. V obeh razredih so nagradili tri naj-
boljše. Poleg molitvenika je prvi prejel zlat tolar, 
drugi pol tolarja in tretji četrt tolarja. Po podelitvi 
nagrad so šolsko leto sklenili s sv. mašo v cerkvi.

⁹⁴ Politische Verfassung der deutschen Schulen (1807), str. 15 s prilogo: Stundenabtheilungen für Landschulen, C. Wo beyde Classen 
   ganztägig zusammen gelehret werden.
⁹⁵ ŠAL, šolstvo, f. 48, Ribnica, 3. decembra 1819; izkaz gratis knjig v ribniški dekaniji.
⁹⁶ ŠAL, šolstvo, f. 48, Ribnica, 15. septembra 1819; vizitacijski zapisnik župnijske šole Sodražica.

Tabela 2: Za šolo sposobni in šoloobiskujoči šolarji (1815/1816–1821/1822) 

VŠOLANI KRAJI 
(6)

NEVŠOLANI KRAJI 
(8)

A) ZA ŠOLO SPOSOBNI B) ŠOLOOBISKUJOČI - POZIMI 
(POLETI)

ZA ŠOLO 
SPOSOBNI

ŠOLSKO 
LETO

dečki deklice skupaj dečki deklice skupaj SKUPAJ

1815/1816 84 103 187 37 (37) 1 (1) 38 (38) 101

1816/1817 104 111 215 55 (40) 3 (2) 58 (42) 101

1817/1818 / / / / / 64 (64) /

1818/1819 106 113 219 60 (47) 1 (0) 61 (47) 100

1819/1820 76 97 173 58 (59) 3 (2) 61 (61) 101

1820/1821 77 92 169 51 (37) 3 (3) 54 (40) 106

1821/1822 86 90 176 38 (33) 3 (3) 41 (36) 107

Vir: NŠAL, ŠAL, šolstvo, f. 4a in 4b, tabelarični šolski izkazi in poročila (1805−1822). Tabela je izdelana iz letnih pregledov ljudskega 
šolstva v ljubljanski škofiji za navedena šolska leta. Poročilo za šolsko leto 1817/1818 v arhivu ni bilo dosegljivo. Podatki za skupno 
število šoloobiskujočih v manjkajočem letu je izračunano na podlagi podatkov za šolsko leto 1818/1819.



358 SODRAŠKIH 800

Učitelju Bartolu od postavitve nove učilnice leta 
1817 ni bilo treba učiti v prostoru, ki je bil prvo- 
tno namenjen za njegovo stanovanje. Ob nastopu 
službe učitelja, organista in cerkovnika v Sodražici 
leta 1815 je imel enaindvajset let. Bil je poklicu 
predan in sposoben učitelj in se je učiteljskemu 
stanu primerno obnašal. Z dobrimi ocenami si je 
zaslužil potrditveni dekret, ki pa ga leta 1820 še ni 
dobil.⁹⁷ Ob redni trivialni šoli ob delavnikih je od 
nastopa učiteljske službe učil tudi v nedeljski šoli, ki 
je bila začetna, v šolskem letu 1817/1818 pa tudi 
ponavljalna. Najboljše učence je začel leta 1818 
vpisovati v zlato knjigo.⁹⁸

Združeno službo učitelja, organista in cerkovni-
ka je prevzel po potrjeni fasiji, s katero so mu bili 
priznani skromni dohodki cerkovniške službe v 
znesku 51 gld 17 ¾ kr in z obljubo letnega dodatka 
iz deželnega šolskega sklada v znesku, kot so ga 
učitelji v Sodražici prejemali pred propadom 
prvotne šole. Od obljube do izplačila dodatka je 
preteklo več let. Za preživetje se je moral medtem 
znajti po svoje.  
 
Okrajna gosposka v Ribnici je 5. marca 1817 med 
trivialnimi učitelji ribniškega okraja, ki so prihod-
ke za svojo plačo v letu 1809 prejeli iz deželnega 
šolskega sklada, navedla tudi učitelja Bartola iz 
Sodražice. Iz tega naslova je imel do sklada zahtevek 
od 1. novembra 1815.⁹⁹ Okrožni urad je na podlagi 
tega poročila 3. aprila 1817 ugotovil, da je sodraški 
učitelj Peter Bartol eden od tistih, ki so letni dodatek 
iz deželnega šolskega sklada uživali do leta 1809 in 
da od ponovnega nastopa avstrijske vlade leta 1813 
iz sklada še ni prejel nobene podpore.¹⁰⁰  

 ⁹⁷ ŠAL, šolstvo, f. 4b, Ljubljana, 28. februarja 1821; pregled ljudskega šolstva v šolskem letu 1820.
 ⁹⁸ ZAL, RIB 38, zlata knjiga, 1818; prvi vpisani učenci iz drugega razreda: Janez Vesel iz Sodražice, Andrej Lušin iz Ravnega Dola 
    in Jurij Gornik iz Zamostca.
 ⁹⁹ Gub. VIII, f. 55, l. 1817, Ribnica, 5. marca 1817; »Ausweis der in Bezirke Reifnitz ... Trivial-Schullehrer, welche in Jahre 1809 ihre 
    Besoldungs beträge aus dem Schulfonde erhalten haben.«
100  Gub. VIII, f. 55, l. 1817, Novo mesto, 3. aprila 1817; okrožni urad v dopisu guberniju.
¹⁰¹ Gub. VIII, f. 55, l. 1818, Novo mesto, 11. januarja 1818; okrožni urad v dopisu guberniju.
¹⁰² Gub. VIII, f. 55, l. 1818, Ljubljana, 27. januarja 1818; za zasedanje šolskega sklada.

Navedba okrajne gosposke, da je učitelj Bartol 
del svoje plače iz deželnega šolskega sklada prejel 
leta 1809, ne more biti pravilna. Za učitelja je bil 
imenovan 25. avgusta 1815, poučevati pa je začel 
1. novembra istega leta. Nesporno je, da organisti 
in cerkovniki pred njegovim prihodom tega dodatka 
niso imeli. Z obnovo po francoskem odhodu je bila 
očitno ugodna prilika, da ga za kraj vnovič pridobi-
jo. Ni podatka, do kdaj so sodraški učitelji prejemali 
omenjeni letni dodatek. Ne vemo, zakaj je učitelj leta 
1802 odšel iz Sodražice in je prvotna šola propadla. 
Če bi ta dodatek k plači še imel, najbrž ne bi imel 
razloga za odhod. 

Okrožni urad je podprl prošnjo okrajne gosposke za 
letni dodatek k beri za učitelja v Sodražici v znesku 
72 gld in 52 kr, kot je bil določen z višjo deželno 
odredbo 10. avgusta 1793.¹⁰¹ Podporo je podkrepil z 
ugotovitvijo, da se je zaradi daljšega neizplačevanja 
dodatka pogosto dogajalo, da je učitelj sredi šolskega 
leta pustil učiteljsko službo in se začel ukvarjati z 
drugimi, bolj donosnimi posli. 

Gubernij je v skladu z dvornimi odredbami, na 
podlagi predhodnih gubernialnih navodil ter izkazov 
dodatkov iz deželnega šolskega sklada za predhod-
na leta, učitelju iz Sodražice priznal letni dodatek 
k njegovi plači.¹⁰² Ker se v deželni šolski sklad še v 
začetku leta 1818 ni nabralo dovolj sredstev, pa je 
določil, da se dodatek k beri za leto 1816 izplača iz 
okrajne blagajne, ki pa tako kot šolski sklad ni bila 
likvidna.

Izplačilo letnega dodatka k beri iz deželnega šolske-
ga sklada je bilo učitelju v Sodražici dokončno odo-

UČITELJ PETER BARTOL (1815–1821)
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breno leta 1820. Gubernij je takrat kameralnemu 
izplačevalnemu uradu odredil, da dodatek za obdo- 
bje štirih let, od 1. novembra 1815 do konca oktobra 
1819, izplača sodraškemu učitelju Petru Bartolu v 
skupnem znesku 291 gld 31 kr. Za v bodoče pa

Z odlokom Študijske dvorne komisije je bilo leta 
1815 določeno, da se mora v kranjskih trivialnih 
šolah poučevati v »kranjskem« jeziku, vendar pa 
naj se učenje nemškega jezika, predvsem v izbranih 
krajih in mestih, ne zanemarja.¹⁰⁴ Škofijski konzi-
storij je po dekretu gubernija leta 1818 okrajne 
šolske nadzornike pozval, naj mu sporočijo, kje bi 
morali poučevati tudi v nemškem jeziku in kje samo 
v »kranjskem«.¹⁰⁵ Gubernij je poskušal konzistorij 
prepričati, da je zanemarjanje učenja nemškega jezi-
ka glavni razlog za slabo stanje osnovnega šolstva na 
Kranjskem. Konzistorij se je pred navedenimi očitki 
branil s trditvijo, da se nemščine nikjer ne zanemarja 
in da so bili tudi okrajni šolski nadzorniki napoteni, 
da nemški jezik pustijo učiti na vseh trivialnih šolah
in da to izkazujejo tudi tabelarična šolska poročila 
škofijskega konzistorija za leto 1819. 

Začasni okrajni šolski nadzornik v Ribnici Martin 
Repič je bil prepričan, da namen pouka po šolskem 
kodeksu na trivialnih šolah ni znanje nemškega 
jezika, ampak ljudska izobrazba v deželnem jeziku 
iz verouka, branja, pisanja in računanja.¹⁰⁶ Predlagal 
je, da bi nemški jezik na območju ribniške dekanije 
poučevali v Ribnici, Sodražici in Loškem Potoku. 
Predlog je utemeljil z naslednjimi razlogi: da mnogi 
prebivalci ribniškega okraja za preživetje trgujejo 
tudi po nemških deželah in je zelo pomembno, da ta

¹⁰³ ŠAL, šolstvo, f. 49 (župnija Sodražica 1820−1869), Ljubljana, 21. aprila 1820; gubernij v dopisu konzistoriju v Ljubljani, 5.   
    maja 1820; konzistorij v dopisu okrajnemu šolskemu nadzorniku.
¹⁰⁴ ŠAL, šolstvo, f. 4, Ljubljana, 28. oktobra 1820; poročilo Urbana Jerina o kurendi iz leta 1818.
¹⁰⁵ Prav tam, Ljubljana, 28. oktobra 1820; o izvrševanju kurende iz leta 1818.
¹⁰⁶ ŠAL, šolstvo, f. 48, Ribnica, 29. marca 1819; administrator Martin Repič v dopisu konzistoriju.
¹⁰⁷ Gub. VIII, f. 55, l. 1831, Ljubljana, 14. aprila 1831; škofijski konzistorij v dopisu guberniju.
¹⁰⁸ ŠAL, šolstvo, f. 48, Ribnica, 30. junija 1830; okrajni šolski nadzornik Prešeren v dopisu konzistoriju.

je določil, da se letni dodatek izplačuje z žigosano 
pobotnico kranjskega šolskega sklada v pripadajočih 
obrokih na podlagi zahtevkov, ki jih potrdi župnijski 
vikar, iz okrožne blagajne.¹⁰³

jezik poznajo; da morajo starši svoje otroke za uče- 
nje nemščine z velikimi stroški poslati v glavne šole 
v mesta, kar pa zaradi revščine večinoma niso spo- 
sobni; da veliko staršev podpira svoje šoloobvezne 
otroke, da se nadalje izobražujejo in svoj namen 
najlažje dosežejo, da se nemščine učijo v domačem 
kraju in da glede na izkušnje veliko staršev svojih 
otrok noče poslati v šolo, ker se v njej ne poučuje 
nemškega jezika.

Študijska dvorna komisija kot najvišji organ šolske 
uprave v Avstriji je 26. marca 1829 s posebnim 
dekretom postavila merila pri določanju trivialnih 
šol, v katerih bi bil pouk na Kranjskem samo v 
slovenščini. Za izvršitev dekreta je pooblastila gu-
bernij v Ljubljani, ki je z odredbo 8. julija 1829 ško- 
fijskemu konzistoriju naročil, da te šole po merilih 
dvorne študijske komisije določi glede na krajevne 
razmere tako, da o uporabi učnega jezika predhodno 
pridobi mnenja okrajnih šolskih nadzornikov.¹⁰⁷  

Konzistorij je 6. junija 1830 okrajne šolske nadzorni-
ke v ljubljanski škofiji obvestil, da bo pouk na tri- 
vialnih šolah na podeželju v prihodnje potekal samo 
v slovenskem jeziku.¹⁰⁸ Ribniški dekan Prešeren je 
konzistoriju odpisal, da se duhovniki v ribniški 
dekaniji s tako odločitvijo strinjajo, le za šolo v trgu 
Ribnica je podpisani prosil, da bi pouk, tako kot je

UČNI JEZIK
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¹⁰⁹ Gub. VIII, f. 55, Ljubljana, 14. aprila 1831; škofijski konzistorij v dopisu guberniju.
¹¹⁰ ŠAL, šolstvo, f. 2a, Ljubljana, 20. januarja 1815; tiskana kurenda o nedeljskih šolah.
¹¹¹ ŠAL, šolstvo, f. 48, Ribnica, 19. junija 1815; »Im Pfarr-vikariate Soderschitsch wurden die schulfähigen Kinder nach dem 
    nachmittägigen Gottesdienste in krainischen Lesen von den Pfarrgeistlichkeit unterrichtet.«
¹¹² ZAL, RIB 38, šolska kronika, str. 1.
¹¹³ Zapis v šolski kroniki (1875) so nekritično prevzeli: Vovko, Osnovna šola v Sodražici, str. 88, Vesel Mušič, Magdalena fara naša, str. 87 
    in drugi.
¹¹⁴ Gub. VII, l. 1816, a. e. 276, Ribnica, 11. novembra 1816; »Tabelle uiber den Zustand der im Bezirke Reifnitz eingeführten 
    Sonntagsschulen für das Jahr 1816. Wird der Unterricht nur in krainerisch lesen, und in der Religions-Wissenschaft ertheillet.«
¹¹⁵ ŠAL, šolstvo, f. 48, Ribnica, 14. januarja 1818; dekan Huml o nedeljskih šolah v dekaniji 1817.

NEDELJSKA ŠOLA

Z obnovo avstrijskega šolskega sistema na Kranj-
skem je c.-kr. začasni civilni in vojaški generalni 
gubernij v Iliriji 20. januarja 1815 zahteval, da 
okrajni šolski nadzorniki vse svoje napore vložijo 
tudi v prizadevanje, da verski pouk ob nedeljah in 
praznikih povežejo z nadaljevanjem pouka v branju, 
pisanju in računanju ter uvedejo tako imenovane 
nedeljske šole.¹¹⁰ Okrajni šolski nadzornik v Ribnici, 
dekan Huml, je po poizvedovanju pisal konzistoriju 
19. junija 1815, da v župnijskem vikariatu v Sodraži-
ci »duhovščina po popoldanskem bogoslužju uči bra-
ti za šolo sposobne otroke v slovenskem jeziku«.¹¹¹  

Zapis v šolski kroniki o začetkih šole v Sodražici, da 
je duhovni pomočnik Matevž Kavčič leta 1811 začel 
otroke bolj obširno poučevati,¹¹² se sklada z gornjo 
navedbo dekana Humla. Težko pa je pritrditi oceni, 
da so s tem »vpeljali redno nedeljsko šolo«.¹¹³ Prav 
tako bi težko verjeli pripisu, da se je takrat »zbudila 
misel, kako bi se dala napraviti redna vsakdanja 

do takrat z velikimi učenci, še naprej potekal tudi v 
nemščini. Svojo prošnjo je utemeljil s trditvijo, da 
tamkajšnji prebivalci za svoje preživetje potujejo tu-
di v nemške dežele, kjer znanje nemščine s pridom
uporabljajo. V Sodražici, kakor tudi v drugih krajih 
dekanije, pa bi v šolah po njegovem mnenju lahko 
poučevali samo v slovenskem jeziku.

Škofijski konzistorij je na podlagi odgovora okrajnega 
šolskega nadzornika guberniju predlagal, da šolo v 
Sodražici uvrsti med 39 tedanjih šol ljubljanske škofi-

je, v katerih se poučuje samo v slovenskem jeziku.¹⁰⁹ 
Na zahtevo staršev bi morali tudi v teh šolah imeti del 
pouka v nemščini. Kljub temu je bil konzistorij trdno 
prepričan, da od pravila o pouku samo v slovenskem 
jeziku ne bi smeli odstopiti, dokler se v kateri od teh 
šol ne izrazi splošna želja za dvojezični nemško-slo- 
venski pouk. Če bi le nekaj staršev vseeno želelo pouk 
tudi v nemščini, je konzistorij predlagal, da se v rednih 
urah kljub temu poučuje le v slovenskem jeziku, zunaj 
rednih ur pa bi učitelj lahko za primeren honorar 
poučeval tudi nemščino tiste učence, ki bi to želeli.

šola«, saj si je avstrijska nadzorna šolska oblast že 
dolgo pred francoskim prihodom in takoj po nji-
hovem odhodu vztrajno prizadevala za ponovno 
ustanovitev trivialne šole.

S ponovnim začetkom pouka v trivialni šoli v 
Sodražici je bila pri pristojni šolski oblasti po 1. 
novembru 1815 pripoznana tudi redna nedeljska 
začetna šola. V njej sta tako kot v vsakdanji šoli ob 
delavnikih poučevala učitelj in katehet. Oba sta 
uspešno poučevala zgolj v slovenskem jeziku: učitelj 
brati, katehet pa razlagati verouk.¹¹⁴  

V šolskem letu 1816/1817 je bil pouk v nedeljski 
šoli namenjen tistim šoloobveznim otrokom, ki niso 
obiskovali redne trivialne šole.¹¹⁵ Poučevala sta kate-
het Jakob Bradaška in učitelj Peter Bartol z »očit-
nim uspehom« ob nedeljah in praznikih, verouk od 
2. do 3. ure in branje od 1. do 2. ure v slovenskem 
jeziku. Vodili so katalog pridnosti tako, da so na 
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tisti otroci, ki niso obiskovali vsakdanje šole ob 
delavnikih. Poučevala sta vsakokratni katehet in 
učitelj verouk in branje v slovenskem jeziku ob ned-
eljskih in prazničnih popoldnevih po dve polni uri. 
Razpoložljivi podatki kažejo, da je bilo pri pouku v 
nedeljski šoli vseskozi več deklic kot dečkov in da je 
bil obisk v zimskem obdobju boljši kot v poletnem.¹¹⁹  

Z razširitvijo mreže nedeljskih šol in s postopnim 
povečanjem obiska v njih se je število šoloobiskujo-
čih otrok sčasoma začelo približevati številu za šolo 
sposobnih. Leta 1826 v ribniški dekaniji ni bilo več 
duhovnije, v kateri ne bi bilo nedeljske šole. Ne-
deljsko šolo v Sodražici je takrat obiskovalo že 241 
otrok.¹²⁰ Konzistorij je vikarju Matevžu Kavčiču za 
prizadevnost in delo v nedeljski šoli izrekel posebno 
pohvalo. 

Škofijski konzistorij je nedeljske šole vneto podpiral. 
Okrajnega šolskega nadzornika Humla je spodbudil, 
naj jih priporoča duhovnikom svoje dekanije, da bo 

predpisanem obrazcu zapisovali prisotnost šolar-
jev. V zimskem obdobju je k pouku prihajalo 17 
dečkov in 35 deklic, v poletnem pa 11 dečkov in 26 
deklic.¹¹⁶ 

V šolskem letu 1817/1818 je bila nedeljska šola 
začetna za tiste otroke, ki redne šole ob delavnikih 
niso obiskovali, in ponavljalna za del tistih, ki so 
obiskovali redno delavniško šolo.¹¹⁷ V začetni nedelj-
ski šoli sta branje in verouk v slovenskem jeziku 
poučevala župnik Senkel in kaplan Brus, v ponav-
ljalni nedeljski šoli pa branje, pisanje in računanje 
v nemškem in slovenskem jeziku učitelj Bartol. 
Začetno nedeljsko šolo je ob popoldnevih v zimskem 
semestru obiskovalo 40 dečkov in 45 deklic, ponav-
ljalno nedeljsko šolo pa ob dopoldnevih v istem 
semestru 9 dečkov in 2 deklici.¹¹⁸

V naslednjih letih nedeljska šola v Sodražici ni bila 
razdeljena na ponavljalno in začetno, ampak je bila 
v načelu samo začetna. Obiskovali so jo predvsem

¹¹⁶ Gub. VIII, f. 55, l. 1817, Ljubljana, 11. julija 1818; »Allgemeine Übersicht über die Abhaltung der sonn- und feyertäglichen  
    Wiederhollungs- und ... in der Laibacher Diözese vom Schuljahre 1817.«
¹¹⁷ ŠAL, šolstvo, f. 48, Ribnica, 23. marca 1819; nedeljske šole v ribniškem šolskem okraju l. 1818: »Sonntagsschulen für diejenigen,  
    welche die tägliche Schule (nicht) besucht haben.«
¹¹⁸ ŠAL, šolstvo, f. 4a, Ljubljana, 17. novembra 1819; »Allgemeine Übersicht ... vom Schuljahre 1818.«
¹¹⁹ ŠAL, šolstvo, f. 4a-4b; nedeljske šole v ljubljanski škofiji (1815–1822).
¹²⁰ ŠAL, šolstvo, f. 48, Ljubljana, 5. marca 1827; konzistorij okrajnemu šolskemu nadzorniku v Ribnici.

Razpredelnica stanja nedelj-
skih šol v ribniškem okraju za 
leto 1816. Okrajna gosposka 
Ribnica, 11. novembra 1816. 
Okrajni komisar Gatterer 
(vir: ARS, AS 14 Gubernij v Ljubljani, 

reg. VII, 1816, a. e. 276).   
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¹²¹ ŠAL, šolstvo, f. 48, Ljubljana, 18. februarja 1818; dekanu Humlu: »die Verdienste …, welche man sich durch die Beförderung des  
    krainerisch Lesens …, auch vor Gott verdienstlich, sammelt.«
¹²² ŠAL, šolstvo, f. 48, Ljubljana, 24. marca 1820; škofijski konzistorij v dopisu dekanu v Ribnici.
¹²³ ŠAL, šolstvo, f. 48, Ribnica, 2. maja 1818; dekan Huml v poročilu škofijskemu konzistoriju.
¹²⁴ ŠAL, šolstvo, f. 48, Ribnica, 24. aprila 1823; dekan Prešeren v dopisu škofijskemu konzistoriju.
¹²⁵ ŠAL, šolstvo, f. 48, Ribnica, 19. junija 1815; dekan Huml v dopisu škofijskemu konzistoriju.
¹²⁶ ŠAL, šolstvo, f. 48, Ribnica, 14. januarja 1818; izkaz nedeljskih šol v ribniškem okraju 1817.
¹²⁷ ŠAL, šolstvo, f. 4b, Ljubljana, 23. decembra 1823; ljudsko šolstvo v ljubljanski škofiji v šol. l. 1822.
¹²⁸ ŠAL, šolstvo, f. 48, Ljubljana, 5. marca 1827; konzistorij v dopisu dekanu: »… daß nun im Dekanate keine Curatie mehr bestehe,  
    an welche der Sonntagschul-Unterricht nicht ertheilet würde.«
¹²⁹ ŠAL, šolstvo, f. 4c, Ljubljana, 21. januarja 1842; konzistorij: šolski prijatelji za leto 1841.

konzistorij njihovo podporo pouku branja, pisanja 
in računanja v slovenskem jeziku za otroke med 6. 
in 12. letom ali med 12. in 15. letom ali še starejšo 
mladino vedno cenil in da si bodo s tem »pridobili 
zasluge tudi pred Bogom«.¹²¹ 

Pouk v nedeljski šoli je bil brezplačen. Na predlog 
škofijskega konzistorija je gubernij za poučevanje v 
nedeljski šoli podeljeval pohvale z denarnim nado-
mestilom posebej prizadevnim in uspešnim učiteljem 
in katehetom iz posebnega sklada. Konzistorij je 
zaradi izjemnega zadovoljstva nad razvojem ne-
deljskih šol v ribniški dekaniji, ki je bil razviden iz 
dekanijskega poročila, že leta 1820 gubernij zaprosil 
za denarno podporo učiteljem v Ribnici, Loškem 

Potoku in tudi v Sodražici za pouk v nedeljski šoli za 
obdobje zadnjih petih let v višini 30 gld.¹²² 

Ko je leta 1818 sodraško nedeljsko šolo obiskovalo 
85 otrok, je okrajni šolski nadzornik v Ribnici za 
revne otroke te šole naročil 20 brezplačnih sloven-
skih abecednikov in 20 brezplačnih malih slovenskih 
katekizmov.¹²³ Leta 1823 je potrdil, da se v nedelj-
skih šolah v ribniški dekaniji po dekretu z dne 7. 
februarja 1823 uporablja slovenski abecednik in 
slovenski mali katekizem.¹²⁴ Obenem je predlagal, 
da bi bilo za pouk v nedeljski šoli zelo koristno, če 
bi dobili tudi nekaj primerkov slovenskega velikega 
katekizma, ki je tedaj izšel, za večje in v branju vešče 
učence.

NEDELJSKA ŠOLA NA GORI

Škofijski konzistorij si je prizadeval, da bi nedeljske 
šole ustanovili povsod tam, kjer je bil stalno nasta-
njen duhovnik. V ekspozituri Gora, ki je spadala 
pod župnijski vikariat v Sodražici, so imeli lokalnega 
kaplana od leta 1791. Delovanje nedeljske šole je 
bilo v celoti odvisno od njegove pedagoške usposob-
ljenosti in zavzetosti za širjenje bralne kulture, ki se 
je tesno navezovala na poučevanje verouka. Ribniški 
dekan Huml je leta 1815 poročal, da nedeljskega 
pouka na Gori ni, prav tako pa ni imel nikakršnega 
pričakovanja, da bi ga pri tedanjem ekspozitu lahko 
imeli.¹²⁵ 

Ekspozit Gregor Zbačnik (1813–1822) je bil že star 
in bolan ter neprimeren za poučevanje v nedeljski 
šoli.¹²⁶ Kot kaplan v Sodražici je bil leta 1794 najprej 
predviden za kateheta v prvi sodraški šoli, nato pa 

zaradi nevednosti prestavljen iz Sodražice. Nedelj-
ske šole na Gori leta 1822 zagotovo še ni bilo, pa 
četudi so cerkveni šolski nadzorniki duhovnike v 
odročnih podeželskih krajih, kjer je bilo večje število 
za šolo sposobnih otrok, spodbujali k delu v nedelj-
skih šolah.¹²⁷ Začetki poučevanja v nedeljski šoli na 
Gori so vezani na prihod ekspozita Jožefa Hočevarja 
(1824–1831), ki je nedeljski pouk uvedel najpozneje 
leta 1826, ko v ribniški dekaniji ni bilo več duhovnije 
brez nedeljske šole.¹²⁸ 

Ekspozit Jožef  Žagar (1838–1855) je bil za leto 1841 
nagrajen za dragocen prispevek pri razvoju ljudske-
ga šolstva, ker je na lastno pobudo poučeval osnovno 
šolsko znanje v nedeljski šoli.¹²⁹ Škofijski konzistorij 
ga je med zaslužnimi šolskimi prijatelji pohvalil tudi 
za leto 1845 za nakup nagradnih knjig, ki jih je ob
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koncu šolskega leta podelil najboljšim učencem.¹³⁰ 
Med njegovim vnetim širjenjem osnovnega šolskega 
znanja v slovenskem jeziku je nedeljsko šolo na Gori 
obiskovala tudi Magdalena Gornik (1835–1896).¹³¹

Prvotna zavzetost za poučevanje je kaplanu Žagarju 
v začetku petdesetih let popustila. Župnijski vikar 
Jožef  Lesjak mu je v sporu leta 1854 med drugim 
očital, da je zanemarjal tudi poučevanje otrok. Ker 
kaplan na tem področju, po vikarjevem zapisu, od 
leta 1851 ni naredil skoraj nič, je zadnji dve leti več 
otrok zavzeto in uspešno poučevala bolehna Magda-
lena. Po vikarjevem mnenju je bil vzrok kaplano-
ve šolske nedejavnosti apriorno zavračanje vsake 
njegove pobude; in tako tudi zato, ker je izrazil željo, 
da bi se tudi otroci na Gori radi učili brati in pisati.¹³² 
V nedeljski šoli je začel ponovno poučevati po obisku 
deželnega svetnika dr. Franca Močnika na Gori.
 
Magdalena je ne glede na svoje ekstatično stanje 
vsak dan, razen na zapovedane dneve, poučevala 
12 do 15 otrok, večinoma deklice, slovensko brati, 
molitvice iz katekizma in pravila obnašanja.¹³³ Pouk 
so začeli in končali s skupno molitvijo. Učenke je 
hitro naučila brati, ker jih je znala istočasno primer-

¹³⁰ ŠAL, šolstvo, f. 4c, Ljubljana, 2. januarja 1846; konzistorij: šolski prijatelji za leto 1845.
¹³¹ Kraljič, Magdalena Gornik, str. 23 in str. 101. Z nadnaravnimi doživetji je Magdalena Gornik že kot mladoletno dekle vzbudila 
    veliko pozornosti in zanimanja bližnje in dalnje okolice. Njena videnja in sporočila s prošnjami za pomoč so bila obujena po več 
    kot sto letih od njene smrti.
¹³² ŠAL/Ž, Gora pri Sodražici, f. 76, dosje Magdalene Gornik, Sodražica, 11. februarja 1854; vikar v pismu kaplanu Žagarju: »weil  
    ich den Wunsch aussprach, daß die Kinder in Gora auch einen Unterricht im Lesen und Schreiben erhalten möchten.« Za  
    posredovanje se zahvaljujem mag. Francetu Baragi.
¹³³ ŠAL/Ž, Gora pri Sodražici, Sodražica, 29. marca 1854; vikar Lesjak škofijskemu ordinariatu: »unterrichtet mit Ausnahme der  
    verhinderten Tage, alltäglich zu 12 bis 15 Kinder, meistens Mädchen im krainischen Lesen, in den Gebethsformeln aus dem  
    Katechismus und in der Lebensart.«
¹³⁴ Prav tam, Sodražica, 29. marca 1854; »weil sich gegenwärtig in Gora sonst Niemand mit dem Kinderunterrichte befassen mag.«
¹³⁵ ŠAL/Ž, Gora pri Sodražici, Sodražica, 14. marca 1852; vikar Lesjak v poročilu ordinariatu: »daß sie ihre kleinen weiblichen 
    Zöglinge, welche sie im krainischen Lesen ... unterrichtete, zeitweise besuchen. Ihre gegenseitige Liebe ist sehr groß, edel und 
    auferbaulich.«
¹³⁶ ŠAL, šolstvo, f. 48, Ribnica, 12. maja 1821; okrajni šolski nadzornik Prešeren v dopisu konzistoriju.

no zaposliti; medtem ko je nekaterim razlagala in je 
druge ponovno sprejemala k razlagi, so spet druge 
marljivo ponavljale. Čeprav je bila od leta 1848 
prepoznana po svojih nadnaravnih doživetjih in je 
bila sama potrebna tuje pomoči, je kot učiteljica 
v samotnem kraju naredila veliko dobrega, ker se 
takrat na Gori nihče ni maral ukvarjati s poučeva-
njem otrok.¹³⁴ 

Ker je poučevala ob delavnikih, je njena šola, bolj 
po obsegu kot po vsebini, presegala navadne oblike 
nedeljske šole. Ne glede na to, da so k njenemu 
pouku prihajale predvsem deklice, je bilo vseeno 
nekoliko nenavadno, da je takrat še povsem moški 
poklic, čeprav čisto zasebno, opravljala ženska. Z 
učenkami je bila tesno povezana in jih je občasno 
tudi obiskovala. Njihova obojestranska ljubezen 
je bila velika, plemenita in vzorna.¹³⁵ Na pobudo 
vikarja Lesjaka je leta 1851 začela svoja ekstatična 
doživetja lastnoročno zapisovati. Časovnega okvira 
njenega vzgojno-izobraževalnega dela ni mogoče 
bolj natančno opredeliti, nedvomno pa je, da so 
bili za ljudskošolsko izobraževanje na Gori do leta 
1869, ko je bilo javno šolstvo pod cerkvenim nad-
zorstvom, zadolženi duhovniki – ekspoziti. 

UČITELJ JOŽEF NOVAK (1821–1847)

Učitelj Bartol je Sodražico zapustil 20. maja 1821, 
ker je prevzel službeno mesto učitelja v Semiču. Za 
njegovega naslednika so začasno imenovali Jožefa 
Novaka, dotedanjega organista v Škocjanu pri

Turjaku.¹³⁶ Škofijski konzistorij je 1. junija 1821 
naročil okrajnemu šolskemu nadzorniku, naj mu 
izda začasni namestitveni dekret, obenem pa ga je 
obvestil, da bo za izpraznjeno mesto učitelja, or-
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¹³⁷ ŠAL, šolstvo, f. 48, Ribnica, 1. junija 1821; konzistorij v dopisu okrajnemu šolskemu nadzorniku.
¹³⁸ ŠAL, šolstvo, f. 49, Ribnica, 29. decembra 1821; okrajni šolski nadzornik Prešeren v dopisu konzistoriju: »und vermög Dekret des 
    Hochw. Konsistoriums von 27 ten August Nro. 997/288 ist obbenannter als wirklicher Lehrer in Soderschitz angestellt worden.«
¹³⁹ ŠAL, šolstvo, f. 49, Ribnica, 7. avgusta 1821; »und zwar aus der Ursache, weil er bereits provisorisch den Dienst versieht.«
¹⁴⁰ ŠAL, šolstvo, f. 49, Ljubljana, 27. avgusta 1821; konzistorij okrajnemu šolskemu nadzorniku.
¹⁴¹ Prav tam, Ljubljana, 27. avgusta 1821.
¹⁴² ŠAL, šolstvo, f. 49, Ljubljana, 17. januarja 1822; konzistorij v dopisu guberniju.
¹⁴³ ŠAL, šolstvo, f. 49, Ljubljana, 1. februarja 1822; gubernij v dopisu konzistoriju.
¹⁴⁴ ŠAL, šolstvo, f. 4b: ljudsko šolstvo v ljubljanski škofiji za šolski leti 1820/1821 in 1821/1822.
¹⁴⁵ ŠAL, šolstvo, f. 48, Ribnica, 13. oktobra 1823; tabela nedeljskih šol v ribniški dekaniji v letu 1823.

ganista in cerkovnika v Sodražici z letnimi dohodki 
od šolnine in sistemizirane bere v višini 135 gld in 
45 kr objavljen javni razpis.¹³⁷ Po izteku roka za 
prijavo je patronatsko gospostvo Ribnica 7. avgusta 
1821 na razpisano prosto mesto prezentiralo za-
časnega učitelja Jožefa Novaka, ki je bil z dekretom 
konzistorija 27. avgusta 1821 nastavljen kot pravi 
učitelj v Sodražici.¹³⁸

Na razpis za prosto mesto učitelja v Sodražici se je 
poleg začasnega učitelja Jožefa Novaka prijavil tudi 
začasni učitelj v Kostanjevici Anton Šinkovec. Last-
nik patronatskega gospostva Ribnica Anton Rudež 
je s prezentacijsko listino okrajnemu šolskemu nad-
zorniku za novega učitelja, organista in cerkovnika v 
Sodražici predlagal Jožefa Novaka »predvsem zato, 
ker je službo začasno že opravljal«.¹³⁹ Konzistorij 
je namestitveni dekret za učitelja Novaka izdal 27. 
avgusta 1821 po predpisih in na podlagi prejete 
dokumentacije.¹⁴⁰ Okrožnega šolskega nadzornika 
je pooblastil, da je o namestitvi obvestil tudi c.-kr. 
okrožni urad v Novem mestu in novega učitelja 
seznanil z vsemi obveznostmi, ki jih je bil dolžan 
izpolnjevati na podeljenem službenem mestu.¹⁴¹ 

S spremembo na službenem mestu učitelja, organi-
sta in cerkovnika v Sodražici so od 21. maja 1821 
letni dodatek k beri pri deželnem šolskem skladu od 
Bartola pripisali Jožefu Novaku.¹⁴² Ko je gubernij 1. 
februarja 1822 spremembo naznanil kameralnemu 
izplačilnemu uradu, je bilo dano tudi pomembno 
zagotovilo, da bo novi učitelj v Sodražici ta dodatek 
iz deželnega šolskega sklada k svoji učiteljski plači 
prejemal tekoče in brez težav.¹⁴³ 

Učitelj Novak je bil ob prihodu v Sodražico star 27 
let, potrditvenega dekreta pa še nekaj let ni dobil, 
čeprav je bil tako po sposobnosti in pridnosti kakor 
tudi v obnašanju dobro ocenjen.¹⁴⁴ Kakor učitelj 
Bartol je ves čas, poleg vsakdanje šole ob delavnikih, 
učil tudi v nedeljski šoli. Ko sta leta 1823 verouk in 
branje v slovenskem jeziku poučevala s kaplanom 
Jurijem Krašovcem, je nedeljski popoldanski pouk 
od 1. do 3. ure pozimi obiskovalo 20 dečkov in 51 
deklic, poleti pa 12 dečkov in 30 deklic.¹⁴⁵ Leta 1832 
je bil med devetimi učitelji ljubljanske škofije pohva-
ljen in denarno nagrajen za prizadevno poučevanje 
in delavnost tudi v ponavljalni nedeljski šoli, ki jo je v 

»Anstellungs = Decret« (Namestitveni dekret). »Der Provisor der Schule 
zu Soderschiz Joseph Novak wird … als Schullehrer, Organist und 
Meßner zu Soderschitsch angestellt. …« Škofijski konzistorij, Ljubljana, 
27. avgusta 1821. U. Jerin, l. r. Besedilo na obrazcu je enako kot pri 
učitelju Bartolu leta 1815 (vir: NŠAL, ŠAL, šolstvo, f. 49, župnija Sodražica).   
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obdobju med letoma 1823 in 1832 obiskovalo okrog 
30 šolarjev na leto.¹⁴⁶

Ob sklepu šolskega leta 1824/1825 je na javnem 
spraševanju, ki je bilo združeno z vizitacijo okrajnega 
šolskega nadzornika Prešerna, pokazal, da je peda-
goško dobro usposobljen. Učenci v drugem razredu 
so poznali slovnična pravila, v prvem pa so lepo brali 
in še kar dobro pisali ter računali. Deloma so tisto, 
kar so nemško brali, znali povedati po slovensko.¹⁴⁷ 
Pri verouku so takrat tudi katehetu Andreju Balan-
tu pravilno odgovarjali. Vikar Kavčič je najboljšim 
podaril po ¼ zlatega tolarja nagrade. 

Novak je bil rojen 21. januarja 1794 v Dobrepo-
lju.¹⁴⁸ V krajevne razmere v Sodražici se je hitro 
vživel. Dve leti po prihodu se je poročil z domačinko 
Marijo Fajdiga.¹⁴⁹ Imela sta šest otrok, od katerih so 
trije že zgodaj umrli. Ko mu je leta 1837 umrla žena, 
se je drugič poročil s precej mlajšo Nežo Primšar, 
prav tako iz Sodražice.¹⁵⁰ Z njo je imel še pet otrok, 
od katerih sta le dve hčeri preživeli otroštvo.

Izobrazbo za učitelja v trivialni šoli si je pridobil leta 
1819 na polletnem tečaju za učiteljske pripravnike 
na normalki v Ljubljani.¹⁵¹ Za vpis v tečaj je moral 
uspešno končati tretji razred normalke. V učnem 
programu, ki je obsegal šolske predmete s področja 
metodike poučevanja, poznavanja pisav, slovnice, 
branja, pisanja in računanja, je imel posebej tudi 
učni predmet o pisanju slovenskih besed. Med 
tečajem je v glasbeni šoli pri normalki pridobil tudi 
osnovno glasbeno znanje, ki ga je potreboval ne 
le kot učitelj, ampak predvsem kot organist.¹⁵²

¹⁴⁶ ŠAL, šolstvo, f. 3c, Ljubljana, 21. november 1832; nagrajeni učitelji za uspešno delo v ponavljalni nedeljski šoli v letu 1832. 
¹⁴⁷ ŠAL, šolstvo, f. 48, Sodražica, 14. septembra 1825; vizitacijski zapisnik: »auch zum Teil das deutschgelesene ins krainische vertiren.«
¹⁴⁸ ŽAS, SA 1821, Sodražica, h. št. 58; »Domus aeditui, Josephus Novak, ludimagister 1794, 21. jan. ex Bonocampo.«
¹⁴⁹ Prav tam, Sodražica, h. št. 60; »Maria, 1801, matrimonio juncta ludimagistro 1823.«
¹⁵⁰ Prav tam, Sodražica, h. št. 55; »Agnes, 1811, matrimonio juncta 1837.«
¹⁵¹ Gub. VIII, f. 55, l. 1819, Ljubljana, 1. novembra 1819; »Classification der den Präparanden-Curs an der hiesige Muster-Hauptschule  
    besuchenden Trivialschul-Candidaten im Jahre 1819.«
¹⁵² Gub. VIII, f. 55. l. 1819, Ljubljana, 20. avgusta 1819; »Classification der an der hiesigen Musik-schule ... im Orgelspielen und in den  
    Kirchen-Volksgesängen während des Präparanden Curses ...«
¹⁵³ Gub. VIII, f. 55. l. 1819, Ljubljana, 22. julija 1819; škofijski konzistorij v naznanilu guberniju.
¹⁵⁴ Politische Verfassung der deutschen Volks-Schulen für die k. k. österreichischen Provinzen (1840), priloga C. Wo die beyden Classen  
    ganztägig zusammen gelehrt werden.
¹⁵⁵ ZAL, RIB 38, šolska kronika, str. 3.
¹⁵⁶ ŠAL, šolstvo, f. 4e, Ribnica, 6. novembra 1843; gluhonemi v ribniški dekaniji.
¹⁵⁷ ZAL, RIB 38, šolska kronika, str. 4.

Predpisane javne izpite je opravljal v treh sklopih: 
prvi dan popoldne iz pravilnega branja in pisanja 
v slovenskem jeziku ter iz pravil slovenskega jezika, 
drugi dan iz nemških učnih predmetov in iz učne 
metode in tretji dan dopoldne iz igranja na orgle in 
iz cerkvenega ljudskega petja.¹⁵³

Celodnevni pouk je potekal po predpisanem učnem 
načrtu v razredu večjih in v razredu manjših po dve 
uri dopoldne in dve uri popoldne. Pri pouku so bili 
vsi šolarji enkrat skupaj, čeprav z različnimi naloga-
mi, včasih pa tudi posebej, ločeno manjši ali samo 
večji.¹⁵⁴ Kot učni jezik se je ne glede na navodilo 
konzistorija večinoma uporabljala nemščina, verouk 
in nekaj branja ter pisanja je bilo tudi v slovenščini. 
Učne vsebine so se morali naučiti po nemško, po-
jasnjevali pa so jih slovensko.¹⁵⁵ Učenci so zato 
slovenske besede pogosto pisali z nemškimi črkami, 
čeprav nemščine niso dobro razumeli. Ker za obisko-
vanje šole ni bilo prisile, je pouk obiskovalo med 30 
in 60 šolarjev, med katerimi je bila velika večina fan-
tov. V skrbi za izobraževanje telesno prizadetih otrok 
so leta 1843 zasledili gluhonemega enajstletnega 
dečka, ki pa je bil prizadet tudi duševno in za šolski 
pouk ni bil primeren.¹⁵⁶

Ko so leta 1835 tudi šoli dodelili delež srenjskega 
gozda, je dobil drva za svoje potrebe učitelj, šolsko 
sobo pa so še naprej ogrevali s poleni, ki so jih učenci 
po stari navadi sproti prinašali v šolo.¹⁵⁷ Učiteljski 
prihodki so bili nespremenjeni do leta 1840, ko si 
je začel ribniški učitelj Janez Pust prizadevati, da bi 
svojo cerkovniško bero v sodraškem vikariatu prepu-
stil sodraškemu učitelju Novaku v zameno za njegov 
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¹⁵⁸ ZAL, RIB 38, šolska kronika, str. 5.
¹⁵⁹ ŽAS, SA 1821, Sodražica h. št. 58; »domus aeditui«.
¹⁶⁰ ŠAL, šolstvo, f. 49, Ljubljana, 2. oktobra 1847; škofijski konzistorij v dopisu dekanu Krašovcu.
¹⁶¹ ŠAL, šolstvo, f. 49, Sodražica, 4. oktobra 1847; »der hier geboren ... Laurenz Arko, an der dießortigen Trivial Schule 
    provisorisch ..., wenigstens bis Georgi k. J. bey ... Widwe als Substitut.«
¹⁶² ZAL, RIB 38, zlata knjiga, 1833. Lovrenc Arko iz Zamostca, učenec II. razreda, pohvaljen kot drugi prejemnik nagrade.
¹⁶³ SŠM, Trivial Schul Präparanden Curs vom Jahre 1847.
¹⁶⁴ ŠAL, šolstvo, f. 49, Ljubljana, 25. oktobra 1847; konzistorij v dopisu vikarju Kavčiču: »und folglich auch als förmlicher Provisor  
    der Schule nicht angestellt werden kann.«
¹⁶⁵ ŠAL, šolstvo, f. 49, Ribnica, 22. oktobra 1847; »welcher als provisorischer Lehrer, Organist und Meßner an der Trivialschule und 
    Pfarrvikariatskirche in Sodershiz angestellt zu werden bittet.«

letni dodatek k plači iz deželnega šolskega sklada. Ker 
sodraški učitelj Novak ni privolil v nobeno spremem-
bo svojih dohodkov, se je ribniški učitelj Pust s pobudo 
obrnil na gubernij, ki je sodraškemu učitelju nazadnje 
namesto dodatka iz deželnega šolskega sklada zares 
prisodil bero ribniškega v sodraškem vikariatu, vendar 
zadnjemu za izgubljeno bero, ki je bila več vredna od 
dodatka, niso dodelili nobenega nadomestila.

Med zadnjim pobiranjem bere je ribniški učitelj v 
svoji užaljenosti posestnike v sodraškem vikariatu 

UČITELJSKI SUBSTITUT LOVRENC ARKO (1847–1852)

Obvestila o učiteljevi smrti v Sodražici ni nihče 
sporočil višji šolski oblasti. Konzistorij je okrajnega 
šolskega nadzornika v Ribnici spomnil, da je v tak-
šnem primeru potrebno konzistoriju sporočiti učite-
ljevo smrt in posredovati fasijo dohodkov učiteljske 
službe za razpis izpraznjenega službenega mesta.¹⁶⁰ 
Vikar Kavčič je po štirinajstih dneh konzistorij 
prosil, naj na izpraznjeno mesto učitelja začasno, 
najmanj za obdobje do sv. Jurija, potrdi »tukaj 
rojenega« Lovrenca Arka kot učiteljskega substituta 
pri vdovi pokojnega učitelja s petimi mladoletnimi 
otroki.¹⁶¹ Lovrenc Arko je bil kot odličen učenec 
sodraške šole leta 1833 zapisan v njeno zlato knji-
go.¹⁶² V Ljubljani je ravno leta 1847 opravil tečaj za 
učiteljske pripravnike (preparandij).¹⁶³ Vikar je proš-
njo zanj utemeljil z navedbo, da se učiteljski kandi-
dat s tako vlogo strinja, da je njegovo obnašanje do-
padljivo in da se od njega pričakuje zadovoljiv uspeh.

Konzistorij se je z vikarjevim predlogom strinjal, 
vendar največ do prihodnjega sv. Jurija, ker je Arko
preparandij šele končal in potrdila za učitelja še ni

prejel. Arka zaradi tega po formalni poti v sodraški
šoli ni bilo mogoče namestiti niti kot začasnega 
učitelja.¹⁶⁴ Konzistorij je za razpis službenega mesta 
učitelja v Sodražici do sv. Jurija od vikarja zahteval, 
da mu po okrajnem šolskem nadzorniku posreduje 
fasijo dohodkov učiteljske službe. Ne glede na spre-
menjene okoliščine je bil prepričan, da je potrebno 
dohodke obdržati na enaki ravni tudi vnaprej.

Ribniški dekan je že prej konzistoriju posredoval 
prošnjo Lovrenca Arka, učiteljskega kandidata v 
Sodražici, »za namestitev za začasnega učitelja, or-
ganista in cerkovnika na trivialni šoli in v vikariatski 
cerkvi v Sodražici«.¹⁶⁵ Arko je prosil za zaupanje na 
mestu začasnega učitelja in pri tem izpostavil vlogo 
vikarja Kavčiča, ki ga je v učiteljsko službo že spre- 
jel, prav tako pa tudi zadovoljstvo, ki ga je vikar 
izkazoval do njegovega dotedanjega dela. Po mnenju 
okrajnega šolskega nadzornika bi bilo s predlagano 
začasno rešitvijo poskrbljeno tudi za vdovo in otroke 
umrlega učitelja, ker je bil prosilec pripravljen, da se 
odreče delu plače v korist vdove in njenih otrok.

zavajal s trditvijo, da jih k oddajanju bere, ki je poslej 
pripadla domačemu učitelju, nihče ne more prisiliti, 
če mu je ne bodo hoteli dati.¹⁵⁸ Ker so se mu pustili 
zapeljati in sodraškemu učitelju Novaku bere naslednje 
leto niso hoteli oddati, se je vnel hud spor, ki se je po 
štirih letih končal s prihodom vojaškega eksekucij-
skega oddelka. Učitelj Novak je po več letih dobil 
bero za svoje delo v šoli, vendar naj bi zaradi vsega, 
kar je moral ob tem prestati, zbolel in po daljši 
bolezni 19. septembra 1847 umrl. Zapustil je vdovo 
in več nedoraslih otrok.¹⁵⁹
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UČITELJSKI SUBSTITUT LOVRENC ARKO (1847–1852)

V prošnji s priloženimi spričevali in dokumenti je 
Arko navedel, da je dopolnil 26 let, da je po pred-
pisih obiskoval tretji razred na normalki v Ljubljani 
in pri javnem izpitu prejel najboljšo oceno z odliko, 
da si je v šolskem letu 1846/1847 v preparandiju in 
pri javnih izpitih za kandidate za učitelje pridobil 
usposobljenost za šolskega pomočnika ter da bo 
opravil izpit za učiteljsko službo iz predpisanih učnih 
predmetov pri okrajnem šolskem nadzorniku in po 
letu izkušenj v učiteljski službi še predpisan konzisto-
rialni izpit.¹⁶⁶ 

Prošnjo za začasnega učitelja je podkrepil z izkuš-
njami pri pedagoškem delu, orglanju in pri cerkov-
niških opravilih. Udeležil se je predavanj o pouku 
gluhonemih in opravil izpit z najboljšo oceno. Pri 
podružnični cerkvi Matere božje v Zagradcu je bil
pet let in pol organist, cerkovnik in zasebni učitelj.¹⁶⁷ 
Pomagal je umrlemu učitelju in organistu Jožefu 
Novaku pri igranju na orgle v nedeljski šoli in pri 
cerkovniških opravilih. Župnijski vikar v Sodraži-
ci ga je takoj po smrti učitelja Novaka sprejel kot 
učiteljskega substituta na izpraznjenem službenem 
mestu do nadaljnjih odredb višje šolske oblasti in 
sploh, dokler bi bil vikar z njim zadovoljen. Kon-
zistoriju je zagotovil, da bo z natančnim in vsestran-

¹⁶⁶ ŠAL, šolstvo, f. 49, Sodražica, 22. oktobra 1847; prošnja Lovrenca Arka, kandidata za učiteljsko službo, za začasnega učitelja.
¹⁶⁷ Cerkev Matere božje v Zagradcu ob Krki je spadala v župnijo Krka. Leta 1788 je pri cerkvi nastala lokalna duhovnija. Pokorn,  
    Šematizem duhovnikov l. 1788, str. 156.
¹⁶⁸ ŠAL, šolstvo, f. 49, Sodražica, 22. oktobra 1847.
¹⁶⁹ SŠM, Trivial Schul Präparanden Curs vom Jahre 1847. 
¹⁷⁰ Prav tam; »Verzeichniss ... Schuljahre 1847 die hiesige Musikschule besuchenden Präparanden.«
¹⁷¹ ZAL, RIB 38, šolska kronika, str. 5; SŠM, mapa šole, Zgodovinski pregled, 1929.
¹⁷² ŠAL, šolstvo, f. 49, Ljubljana, 2. marca 1849; »daβ er auf  diesem Posten nach Versicherung des Pfarrvikärs von Soderschitz und  
    der Schuldistriktsaufsicht Reifniz gut entspricht.«
¹⁷³ ŠAL, šolstvo, f. 49, Ljubljana, 26. marca 1849; gubernij o poročilu okrajnega šolskega nadzorstva v Ribnici: »daβ der 
    Schulprovisor in Sodershiz seine Collectur nicht erhalten könne.«

skim izpolnjevanjem prevzetih dolžnosti ter vzornim 
obnašanjem kot začasni učitelj v Sodražici opravičil 
prejeto zaupanje.¹⁶⁸  

Arko je na tečaju za učiteljske pripravnike leta 1847 
opravil izpite iz učnih predmetov, ki se niso veliko 
razlikovali od tistih, ki jih je imel njegov predhodnik 
Novak. Posebna sta bila branje katekizma in sloven-
sko branje. Lepe ocene je imel tudi iz vedenja in obi-
ska predavanj.¹⁶⁹ V glasbeni šoli je prejel dobre ocene 
za posluh, občutek za takt in uporabnost, za glasbeno 
teorijo, petje, osnove fortepiana in orglanje.¹⁷⁰

Kot učenec pokojnega učitelja Novaka je v zahvalo 
za prejeto znanje v sodraški šoli sprejel predlog du-
hovnikov v Sodražici, ki so v skrbi za učiteljske sirote 
pri šolski oblasti dosegli, da je učiteljeva vdova ohra-
nila združeno učiteljsko, orglarsko in cerkovniško 
službo, vendar je morala zato vzdrževati in plačevati 
nadomestnega učitelja.¹⁷¹ Lovrenc Arko je tako kot 
učiteljski substitut s podporo vikarja Kavčiča in 
višje šolske oblasti 25. oktobra 1847 začasno pre-
vzel službeno mesto učitelja v Sodražici. Predpisani 
konzistorialni izpit je opravil septembra 1848 in po 
zagotovilu vikarja ter okrajnega šolskega nadzorstva 
v sodraški šoli uspešno poučeval.¹⁷² 

Zaradi revolucije 1848, odprave podložništva in 
upornosti nekaterih kmetov, ki niso hoteli oddaja-
ti starih dajatev, tudi učiteljski substitut in začasni 
učitelj v Sodražici v začetku leta 1849 ni mogel 

REVOLUCIJA, POMLAD NARODOV 
IN UČITELJSKA ZBOROVANJA

dobiti pripadajoče bere.¹⁷³ Okrajni šolski nadzornik 
v Ribnici je o tem obvestil konzistorij na podlagi 
podatkov okrajne gosposke, ki je o tem obvestila tudi 
okrožni urad v Novem mestu, vendar se ta ni strinjal
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s posegom vojaškega eksekucijskega oddelka.¹⁷⁴ 
Konzistorij si je pri guberniju zato zavzeto prizade-
val, da se naturalne dajatve, ki so po fasiji dohodkov 
pripadale učitelju, ohranijo in začasnemu učitelju v 
Sodražici pomaga, da pride do svojega plačila.

Med prizadevanjem za ohranitev učiteljske bere 
je bil učiteljski substitut Arko vpoklican v vojaško 
službo. Vikar Kavčič se je 1. marca 1849 za posre-
dovanje obrnil kar na višjega šolskega nadzornika 
Janeza Novaka. Ker je bil z Arkom na službenem 
mestu učitelja v celoti zadovoljen, ga je prosil, »da 
ga opraviči zaradi bolezni ali drugih reči«.¹⁷⁵ Poleg 
vikarja Kavčiča je takrat pri višjem šolskem nad-
zorniku posredoval tudi okrajni šolski nadzornik 
Ignacij Holzapfel, ki je Arka prepoznal kot obeta-
jočega učitelja. Prošnjo za odvezo od vojaške službe 
je utemeljil z uspešnostjo pri pouku z najmlajšimi, z 
dobrimi izgledi, da postane dober učitelj, z opravlje-
nim konzistorialnim izpitom, s prepričanjem, da 
zasluži nastavitveni dekret za začasnega učitelja in s 
pričakovanjem, da dobi stalno učiteljsko mesto, saj 
ga kot najboljšega zelo priporoča.¹⁷⁶ 

Med ukrepi za izboljšanje pouka v ljudskih šolah 
je bilo v letu pomladi narodov še pred načrtovano 
celovito preobrazbo avstrijskega šolskega sistema 
sprejeto najbolj daljnosežno načelo, da pouk v 
ljudskih šolah z začetkom šolskega leta 1848/1849 
poteka v maternem jeziku učencev.¹⁷⁷ Učitelji 
so poleg zakonsko predpisanih predmetov lahko 
brezplačno poučevali tudi drugo potrebno znanje, 
kot je bila sadjereja, čebelarstvo in druga poljedel-
ska opravila. Za njihovo nadaljnje izobraževanje 
so uvedli redna okrajna zborovanja, na katerih so 
tako učitelji kot tudi kateheti razpravljali o vsem, 
kar se je navezovalo na vsebino in metode pouka, 

¹⁷⁴ ŠAL, šolstvo, f. 49, Ljubljana, 30. marca 1849; konzistorij v poročilu guberniju: »daβ das k. k. Kreisamt die Militär-Exsecution 
    aus der Grunde nicht bewilligte.«
¹⁷⁵ ŠAL, šolstvo, f. 49, Sodražica, 1. marca 1849; »bitte Sie wollen es gütigst dahin vermitteln, da ich mit dem obbenannten 
    Substituten ganz zufriden bin, von einer Kränkung ... enthoben werden könnte.«
¹⁷⁶ Prav tam, Ribnica, 1. marca 1849; »da Herr Arko viel Fleiβ und Fähigkeiten für den Unterricht der Kleinen zeigt und  
    überhaupt ein guter Lehrer zu werden die beste Hofnung giebt ...«
¹⁷⁷ Maßregeln zur Verbesserung des Volksschulen-Unterrichtes und hinsichtlich der Sprache für denselben, Dunaj, 2. septembra  
    1848; odlok c.-kr. Ministrstva za javni pouk.
¹⁷⁸ ŠAL, šolstvo, f. 3j, učiteljske konference (1848–1852), Ribnica, 20. decembra 1848; okrajni šolski nadzornik Ignacij Holzapfel v 
    poročilu škofijskemu konzistoriju.
¹⁷⁹ Prav tam, Ribnica, 20. decembra 1848; »und versprachen nicht nur sich selbst in derselben durch das Studium ... immer mehr 
    auszubilden, sondern auch in dem Schuljugend einer besonder Vorliebe für die Muttersprache und einen besonderer Eifer zur 
    Ausbildung in derselben zu entzünden.«

disciplino, učne pripomočke in učila, učbenike, 
pedagoške liste in o vsem, kar je bilo za ljudske 
šole pomembno. 

Na podlagi ministrskega odloka in poznejšega škofij-
skega razglasa je ribniški okrajni šolski nadzornik 
in dekan Ignacij Holzapfel 30. oktobra 1848 sklical 
prvo katehetsko-učiteljsko posvetovanje, na katerem 
je sodeloval tudi sodraški učiteljski substitut Lovrenc 
Arko.¹⁷⁸ V ribniškem župnišču so razpravljali o 
namenu novega odloka in z zadovoljstvom sprejeli 
izraženo skrb vrhovne šolske oblasti o nadaljnjem 
izobraževanju učiteljev in uvedbi rednih katehet-
sko-učiteljskih konferenc. Pozdravili so uvedbo 
pouka v slovenskem jeziku in »obljubili, da s študi-
jem priporočenih avtorjev in z branjem domorodnih 
časopisov v njem ne bodo vse bolj izobraževali le 
sami sebe, ampak da bodo tudi v šolski mladini vneli 
posebno ljubezen do maternega jezika in posebno 
zavzetost k učenju v njem«.¹⁷⁹ Obenem so opozorili, 
da prebivalstvo v Loškem Potoku, Sodražici, Ribnici 
in Dolenji vasi želi, da se zaradi trgovine teh kra-
jev z nemškimi deželami poučuje tudi v nemškem 
jeziku. Ker se za ogrevanje šol ni več nihče zmenil, 
so sklenili, da bodo šole pozimi zaradi mraza za 
nekaj časa zaprte. Prav tako so jim občine odreka-
le plačevati po priznanih fasijah. Ker so se težko 
preživljali, so priznali, da jim primanjkuje volje za 
samo poučevanje.

Kakor so katehetsko-učiteljske konference učitelje 
med seboj tesneje povezale, so se njihove socialne 
razmere po letu 1848 zaradi prenehanja starih daja-
tev in slabih letin slabšale. Sedem učiteljev ribni-
škega okraja, med njimi tudi Lovrenc Arko iz 
Sodražice, je 5. maja 1852 prosilo ribniškega dekana 
za pomoč pri izboljšanju njihovih plač, »ktere so
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nam mnogi časniki od začetka prenarejanja vsih 
cesarskih postav obetali, toda ta obljuba se notri do 
današnjiga dneva še ni spolnila«.¹⁸⁰ Za boljše plače 
so prosili tudi zato, ker so imeli večje zahteve pri 
izobraževanju. Rabili so več šolskih knjig in dobrih 
časopisov, kot sta bila Šolski prijatel in Kranjske kmetiške 
novice. Učiteljskih posvetovanj večinoma zaradi 
starosti peš niso mogli obiskovati, za vožnjo pa niso 
imeli denarja. Od cerkovniške službe so imeli razna 
zemljišča, ne pa tudi vprežne živine, da bi jih lahko 
obdelovali. Dokler so pridelali domače pridelke 
(krompir, zelje in repo), so svoje družine lahko 
preživeli, zaradi slabih letin pa jim je začelo vsega 
primanjkovati. Ker so tudi kmetje zaradi slabih letin 
obubožali in celo za šolnino niso imeli, tudi svojih 
otrok niso več pošiljali v šolo.¹⁸¹  

Katehetsko-učiteljskih konferenc niso prirejali samo 
v okrajnih središčih, ampak tudi v drugih krajih, kjer 
so bile šole. 29. januarja 1852 je bila prvič tudi v 
Sodražici, kjer so obravnali vnaprej izbrana vpraša-

¹⁸⁰ ŠAL, šolstvo, f. 3j, Ribnica, 5. maja 1852; prošnja sedmerice podpisanih učiteljev »Visokočastiti gospod predsednik«, najstarejši 
    slovensko pisan dokument v tem članku.
¹⁸¹ Prav tam, Ribnica, 5. maja 1852.
¹⁸² ŠAL, šolstvo, f. 3j, Sodražica, 29. januarja 1852; »I. Frage: Ist und warum ist auch in unsern Landschulen die deutsche Sprache 
    zu lernen und wie soll sie gelehret werden?« Odgovor je bil pritrdilen. Navedenih je bilo 5 konkretnih razlogov. Prvič, »weil sie in  
    der ganzen österreichischen Monarhie für die Hauptsprache gehalten, und von der gebildeten Menschenclasse allgemein  
    gesprochen wird.« ...
¹⁸³ Raktel, Josip, Učitelski shod v Ribnici. Šolski prijatel, III, 1854, str. 115.
¹⁸⁴ Prav tam, str. 140.
¹⁸⁵ ŠAL, šolstvo, f. 49, Ribnica, 2. aprila 1852.
¹⁸⁶ ŠAL, šolstvo, f. 49, Ljubljana, 15. aprila 1852; konzistorij v dopisu okrajnemu šolskemu nadzorniku.

naših podeželskih šolah učiti nemški jezik in koliko 
naj se ga poučuje«.¹⁸² Obvezni zapisnik konference, 
ki so ga na naslov gubernija posredovali konzistoriju, 
je v nemškem jeziku pisal začasni sodraški učitelj 
Lovrenc Arko. 

Posamezne dele in priloge zapisnikov katehet-
sko-učiteljskih konferenc ribniškega okraja so v 
slovenskem jeziku pisali sredi petdesetih, celotne 
zapisnike pa še desetletje pozneje. Izjemoma so 
izbrane vsebine in povzetke zapisnikov v slovenščini 
objavili v slovenskem pedagoškem časopisju.¹⁸³ 
Dekan in okrajni šolski nadzornik Holzapfel je leta 
1853 za izobraževanje učiteljev ustanovil učiteljsko 
knjižnico. Po enem letu je imela že 210 knjižnih 
enot.¹⁸⁴ Največ je bilo poučnih zgodb in povesti za 
mladino v nemškem jeziku in več letnikov sloven-
skih pedagoških revij in časopisov. Učiteljem je 
priporočal, da so jih uporabljali pri pouku. Za nakup 
novih knjig in časopisov je vsak učitelj prispeval po 
en goldinar letnega prispevka.

UČITELJ LOVRENC ARKO (1852–1866)

nja, med drugim tudi »ali in zakaj je treba tudi v

Svojega osnovnošolskega učitelja je najprej nado-
meščal, po izkazanih sposobnostih in delu ter ob 
široki podpori, ki jo je imel med domačimi duhovni-
ki in šolskimi nadzorniki, pa je postal tudi njegov 
naslednik. Zaradi učiteljeve smrti in ob dejstvu, da je 
bila učiteljska služba v Sodražici od leta 1847 vezana 
na vdovo pokojnega učitelja, je prošnjo za stalnega 
učitelja in za dokončno namestitev v službo učitelja, 
organista in cerkovnika v Sodražici vložil po dobrih 
štirih letih in pol od prve začasne namestitve. 

»Župnijski vikar in krajevni šolski direktor v Sodra-
žici« Matevž Kavčič je njegovo prošnjo posredoval 
okrajnemu šolskemu nadzorstvu, ki jo je v začetku 
aprila 1852 s priporočilom za ugodno rešitev preda-
lo škofijskemu konzistoriju.¹⁸⁵  

Ker učitelja za stalno namestitev ni predlagal šolski 
patron s prezentacijsko pravico, je bilo potrebno 
postopek ponoviti.¹⁸⁶ Začasni učitelj Arko je zato 
prosil »krajevno šolsko direkcijo v Sodražici«, da ga
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priporoči šolskemu patronu pri prezentaciji za stal-
nega učitelja.¹⁸⁷ V prošnji je navedel, da je uspešno 
opravil izpit za učiteljske pripravnike na trivialnih 
šolah, da ga je vikar s pristankom konzistorija 25. 
oktobra 1847 sprejel v sodraško šolo in da ima od 
okrajnega šolskega nadzorstva dekret za začasnega 
učitelja v Sodražici. Kot začasni učitelj je učitelj-
sko službo opravljal 4 leta in 7 mesecev, po njegovi 
oceni, v splošno zadovoljstvo vseh svojih nadrejenih. 
Skrbel je tudi za vdovo pokojnega učitelja Novaka in 
njena mladoletna otroka.¹⁸⁸ 

Vikar Lesjak je v prošnji šolskemu patronu Jožefu 
Rudežu za prezentacijo Lovrenca Arka za rednega 
učitelja in organista v vikariatski cerkvi v Sodražici 
izpostavil dejstvo, da »se je začasni učitelj in pro-
silec s pogodbo 10. marca 1852 zavezal, da bo iz 
hvaležnosti za najzgodnejšo izobrazbo in podporo 
skrbel za vdovo svojega pokojnega predhodnika«.¹⁸⁹ 
V vsakem drugem primeru bi morala vikariatska 
šolska občina po zakonu vdovsko pokojnino pokriva-
ti iz lastnih sredstev, kar bi med ljudmi, po mnenju 
vikarja Lesjaka, povzročilo veliko slabe volje. Poleg 
šolske občine bi veliko neprijetnosti imeli tudi vikar, 
učiteljeva vdova in višja šolska oblast.

Vikar Lesjak je zapisal, da je bil Arko kot začasni 
učitelj odvisen od vdove učitelja Novaka in da je 
bil zato ogrožen njegov ugled pri šolski občini. Ne 
glede na to, da je Arko prevzel breme vzdrževanja 
učiteljske vdove nase, je bil vikar prepričan, da Arko 
zasluži podporo pri nastavitvi za rednega učitelja 
tudi zaradi marljivosti v šolskih zadevah. Zasebno 
je poučeval nadarjene učence cerkveno petje. Več 
sinov revnih staršev je bilo po njegovi zaslugi spre-
jetih v pevski zbor v frančiškanskem samostanu v 
Ljubljani, kjer so s petjem pokrili stroške preskrbe in 
izobraževanja, obenem pa so si odprli pot za nadalj-
nji študij. Arko je začel poučevati tudi sadjarstvo in 
s tem opravičil pričakovanje, da bodo ljudje na do-
mači zemlji za svoje potrebe pridelali dovolj sadja.¹⁹⁰  

¹⁸⁷ ŠAL, šolstvo, f. 49, Sodražica, 22. aprila 1852; »Lorenz Arko, Schul-Provisor in Soderschiz, an die Hochwürdige Orts- Schul  
    Direction zu Soderschiz.«
¹⁸⁸ Prav tam, Sodražica, 22. aprila 1852.
¹⁸⁹ ŠAL, šolstvo, f. 49, Sodražica, 29. aprila 1852; »daβ der Schulprovisor und Bittsteller mittels des anruhenden Contractes dtto  
    10. März 1852 die Obligenheit auf  sich nimmt, die Witwe seines seligen Vorgängers Joseph Novak aus Dankbarkeit für seine  
    erste Bildung und Unterstützung zu versorgen.«
¹⁹⁰ Prav tam, Sodražica, 29. aprila 1852; »weil er sich auch mit dem Privat Unterrichte an Geeignete im Kirchengesange abgibt, ...  
    mehrere Söhne ... als Chorsänger ins Laibacher Franziskanerkloster aufgenommen wurden, ... auch fängt er jetzt den Unterricht  
    in der Obstcultur zu ertheilen an.«

Namestitveni dekret. Knezo-škofijski konzistorij v Ljubljani. Začasni 
učitelj na župnijski šoli v Sodražici Lovrenc Arko se glede na njegovo 
pripoznano usposobljenost za učiteljsko službo in lepo vedenje ter 
po zahtevani prezentaciji patronatskega gospostva Ribnica, 10. maja 
1852, z močjo tega dekreta postavi za učitelja, organista in cerkovni-
ka na župnijski šoli v Sodražici. ... Ljubljana, 2. junija 1852. [podpisa] 
Savashnik, Anton Lesar. Besedilo dekreta je zelo podobno kot pri 
učitelju Petru Bartolu (1815) in pri učitelju Jožefu Novaku (1821) 
(vir: NŠAL, ŠAL, šolstvo, f. 49, župnija Sodražica).   
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časa niso dobili potrebnih šolskih knjig. Za nakup 
predpisanih učbenikov se je dogovarjal v knjigarni 
Giontini v Ljubljani, ki je bila edina na Kranjskem, 
kjer jih je bilo mogoče kupiti. Ker je bila dobava zelo 
neredna, so morali že v prejšnjih letih samo zaradi ne-
kaj izvodov po petkrat in večkrat v Ljubljano. Zaradi 
takšnih razmer se je pritožil šolskemu inšpektorju, ki 
mu je dal poleg navodila, katere knjige naj uporablja, 
tudi zagotovilo, da se jih dobi v knjigarni Giontini in
da bodo v bodoče vedno založene v zadostnem številu. 

V šolskem letu 1853/1854 jih je od 3. novembra 
do 23. decembra kar šestkrat naročil. Nekaj jih je 
prejel v zelo majhnem številu, nekaj jih pa sploh ni 
bilo. Najbolj je pogrešal Abecednik za slovensko-nemške 
šole in Abecednik za slovenske šole, ki ju je uporabljal za 
začetnike.¹⁹⁶ Pogosto naročanje je veliko stalo. Ne-
prijetnosti je pričakoval od staršev šolskih otrok, ki 
za take težave niso imeli posluha. Učenci, ki so že 
več mesecev hodili v šolo brez učbenikov, so začeli v 
znanju vse bolj zaostajati. Ker so ravno takrat zaradi 
večjega števila učencev in premajhne učilnice uvedli 
poldnevni pouk, je pomanjkanje učbenikov postalo 
še bolj občutljivo. V dopisu vikarju Lesjaku je opozo-
ril, kako kvarno vpliva pomanjkanje šolskih knjig na 
razvoj podeželskih šol, ki imajo pri svojem delovanju 
že drugih težav več kot dovolj.¹⁹⁷

Ko je šolski patron Rudež 15. maja 1852 v Sodra-
žici ugodno rešil prošnjo vikarja Lesjaka, je okraj-
no šolsko nadzorstvo v Ribnici prošnjo sodraškega 
vikarja skupaj z rešitvijo šolskega patrona posredovalo 
konzistoriju in mu predlagalo, da prošnji ugodi.¹⁹¹ Ško-
fijski konzistorij je 2. junija 1852 ugotovil, da so bili 
izpolnjeni vsi pogoji in je začasnega učitelja Lovrenca 
Arka imenoval za redno nastavljenega učitelja, orga-
nista in cerkovnika na župnijski šoli v Sodražici.¹⁹²

Škofijski konzistorij je po izstavitvi namestitvenega 
dekreta Lovrencu Arku okrajnemu šolskemu nad-
zorstvu v Ribnico poslal službene instrukcije za 
izvajanje nalog po šolskem kodeksu. Vikarja Lesjaka 
je opomnil, da je novo nastavljeni učitelj, organist 
in cerkovnik Arko dolžan vse tri službe opravlja-
ti kar najbolj natančno in da v zvezi z zvestim in 
natančnim izpolnjevanjem njegovih cerkovniških 
obveznosti ne potrebuje nobene posebne zahteve.¹⁹³ 
Poznali so ga kot učitelja, ki je bil ves vnet za šolo. 
Ko je leta 1852 dobil stalno učiteljsko službo, je 
ribniški okrajni šolski nadzornik predlagal, da se ga 
za njegovo dotedanje delo pohvali.¹⁹⁴ 

V dopisu krajevni šolski direkciji je Arko 23. decem-
bra 1853 prosil za pomoč pri dobavi učbenikov.¹⁹⁵  
Občutil je, kako težko je poučevati, ker učenci dalj 

¹⁹¹ ŠAL, šolstvo, f. 49, Ribnica, 17. maja 1852; okrajni šolski nadzornik v dopisu konzistoriju.
¹⁹² ŠAL, šolstvo, f. 49, Ljubljana, 2. junija 1852; namestitveni deket za Lovrenca Arka.
¹⁹³ ŠAL, šolstvo, f. 49, Ljubljana, 3. junija 1852.
¹⁹⁴ ŠAL, šolstvo, f. 4e, Ljubljana, 11. januarja 1853; »sehr eifrige Schullehrer in Soderschitz L. Arko.«
¹⁹⁵ ŠAL, šolstvo, f. 49, Sodražica, 23. decembra 1853; prošnja učitelja Arka krajevni šolski direkciji.
¹⁹⁶ Prav tam, Sodražica, 23. decembra 1853; »und gerade die Abecednik za slovensko nemške šole und Abecednik za slovenske šole, welche 
    man für die Anfänger brauchen muβ, sind nicht zu haben.«
¹⁹⁷ ŠAL, šolstvo, f. 49, Sodražica, 24. decembra 1853; vikar Lesjak v dopisu škofijskemu konzistoriju: »daβ die Landschulen, ... 
    wegen Büchermangel nicht in die alte Schläfrigkeit zurück zu verfallen ...«
¹⁹⁸ SŠM, Zgodovinski pregled, 1929 in Oris zgodovine, 1939.

IZBOLJŠANJE ŠOLSKEGA OBISKA IN NAČRTI 
RAZŠIRITVE ŠOLE

Poleg poučevanja v slovenščini je na povečanje šol-
skega obiska po letu 1848 močno vplival tudi vikar 
Lesjak, ki je leta 1850 nasledil Matevža Kavčiča. 
Lesjak ni bil izjemno zavzet samo za cerkev, ampak

tudi za šolo.¹⁹⁸ S prižnice in ob vsaki drugi priložno-
sti je starše nagovarjal, naj svoje otroke pošiljajo v 
šolo. Nagovarjanje pa je kmalu postala zapoved. 
Kdor se je šoli upiral, je bil naznanjen okrajni gospo-
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v katerem bi zbirali denar iz dodatka na plačilo od 
prodanega žita na sodraškem tedenskem sejmu, na 
katerem se je takrat od prodanega mernika plačalo 
pol krajcarja v občinsko blagajno.²⁰¹ 
Predlog vikarja v Sodražici, ki ga je podprlo tudi 
okrajno šolsko nadzorstvo v Ribnici, je škofijski 
konzistorij predložil deželni vladi.²⁰² Zaradi priza-
devnosti šolskega predstojnika Lesjaka in učitelja 
Arka je načrt razširitve šole podpiral tudi konzistorij, 
ki ni dvomil, da predlagani rešitvi tudi deželna vlada
ne bo nasprotovala. Še več, verjel je v njeno podporo, 
saj je vikarjev načrt širitve predvideval tako pridobitev 
primernih prostorov za pouk za dva učitelja, kakor 
tudi ustanovitev sklada za šolskega pomočnika s pri-
bližno 200 goldinarjev letne plače.²⁰³ 

Predlog vikarja Lesjaka je 29. decembra 1854 
deželni vladi posredoval tudi okrajni urad v Ribnici. 
Deželna vlada je 15. februarja 1855 opozorila na 
ministrski odlok iz leta 1849, po katerem je bilo tre-
ba vse večje gradnje šol dobro utemeljiti ali jih finan-
cirati z lastnimi sredstvi. Po ministrski odredbi iz leta 
1853 so morali do javnega konkurza izpeljati tudi 
predhodna poizvedovanja.²⁰⁴ Ker je bilo občinsko 
predstojništvo na sestanku komisije za predvideno 
zidavo nove šole 31. marca 1855 v Sodražici slabo 
zastopano, je občinski odbor zidavo šole podprl 
naknadno s sklepom 23. aprila 1855. Potrdil je kritje 
2/3 gradbenih stroškov, tretjina stroškov gradnje pa 
je bila dodeljena šolskemu patronu.²⁰⁵ 

Šolski patron Jožef  Rudež je 26. aprila 1855 obljubil 
svoj prispevek za zidavo šole, učitelj Arko pa se je 24. 
maja 1855 v korist šolskega pomočnika odpovedal 
večjemu delu pripadajoče šolnine. Po koncu poga-

¹⁹⁹ SŠM, Oris zgodovine, 1939.
²⁰⁰ ŠAL, šolstvo, f. 49, Sodražica, 18. decembra 1854; »Der gegenwärtige Lehrer Herr Lorenz Arko ertheilt in der Werktagsschule in  
    drey und in der Sonntagsschule in zwey Tagesabtheilungen den Unterricht.«
²⁰¹ Prav tam, Sodražica, 18. decembra 1854; »... würde man noch einen halben Kreuzer auf  den Merling zuschlagen, ... , so würde 
    der Schulgehilfe gut besoldt werden.«
²⁰² ŠAL, šolstvo, f. 49, Ribnica, 4. februarja 1855; okrajni šolski nadzornik v dopisu konzistoriju.
²⁰³ ŠAL, šolstvo, f. 49, Ljubljana, 23. februarja 1855; konzistorij v poročilu deželni vladi: »... sowolh die Gewinnung von 
    entsprechenden Unterrichtslocalitäten für zwei Lehrindividuen, als auch die Ermittlung einer angemessenen Gehilfen Dotation 
    von beiläufig 200 f  erzielt werden.«
²⁰⁴ ŠAL, šolstvo, f. 49, Ljubljana, 8. avgusta 1855; izjasnitev deželne vlade o ustanovitvi službenega mesta šolskega pomočnika in  
    postavitvi nove šole v Sodražici.
²⁰⁵ Prav tam, Ljubljana, 8. avgusta 1855; izjasnitev deželne vlade: »worin sie sich äuβern zum Schulbaue 2/3 Baukosten, weil sie das 
    andere Drittel auf  den Patron schoben.«

ski in je moral več ur presedeti v zaporu ali plačati  
denarno globo.¹⁹⁹ Zaradi nerednega pošiljanja otrok 
v šolo so starši leta 1852 plačali 64 goldinarjev kazni. 
Sodraško šolo je v naslednjih letih obiskovalo do 
400 otrok, vse pa je poučeval en sam učitelj, ki je 
ob učiteljski opravljal še orglarsko in cerkovniško 
službo. V takih razmerah so bili prisiljeni razmišljati 
o razširitvi šole. 

Vikar Lesjak je konec leta 1854 v dopisu okrajnemu 
šolskemu nadzorniku prvi navedel razloge za širitev 
sodraške šole. V vikariatu je bilo 463 za redno in 181 
za nedeljsko šolo sposobnih otrok. Šolska učilnica je 
sprejela največ 60 učencev. V njej je bilo 10 šolskih 
klopi, v vsaki klopi pa je bil prostor za šest učencev. 
Učitelj Arko je poučeval v redni šoli ob delavnikih v 
treh, v nedeljski v dveh dnevnih oddelkih.²⁰⁰ Zaradi 
majhne učilnice je, po vikarjevih izračunih, v redno 
šolo ob delavnikih v treh oddelkih lahko hodilo največ
180 učencev, v nedeljsko šolo v dveh oddelkih pa naj-
več 120 učencev. Ostali te možnosti sploh niso imeli. 

Ker ena učilnica za tako veliko število šolarjev ni več 
zadoščala, je vikar Lesjak predlagal zgraditi dve ve-
liki učilnici, da bi k pouku lahko sprejeli prav vse za 
šolo sposobne otroke. Nekdanja dozidava učilnice k 
stari zgradbi zanj ni bila najbolj posrečena. Naspro-
toval je tudi razširitvi stare šole pod cerkvijo, ker bi 
jo morali graditi na močvirnatih tleh. Zavzel se je 
za prodajo stare in izgradnjo nove prostorne šole na 
zgornji strani cerkve, kjer je vikariatska šolska občina 
že imela svoja zemljišča. Za novo šolo z dvema 
učilnicama pa je bilo potrebno preskrbeti tudi plačo 
drugemu učitelju. Vikar Lesjak je zato razmišljal o 
ustanovitvi sklada za plačo šolskemu pomočniku, 
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janj za zidavo šole je tudi vikar Lesjak 14. junija 
1855 razglasil, da bo šolskemu pomočniku izboljšal 
letno plačo za 12 goldinarjev, če se bo le dostojno
obnašal.²⁰⁶ K prispevku za šolo v Sodražici so pozva-
li tudi prebivalce na Gori, četudi so bili ob istem času 
zavezani k popravilu in razširitvi hiše za ekspozita, v 
kateri so večjo sobo pripravljali za šolski pouk.²⁰⁷

Konzistorij se je v dopisu deželni vladi 11. avgusta 
1855 razveselil stališč občinskih predstojništev v 
Sodražici in na Vinicah glede načrtovane razširitve 
trivialne šole in izboljšanja šolskih razmer v Sodraži-
ci. Poleg zastopnikov obeh občin za izraženo podpo-
ro pri zidavi nove šole je pohvalil tudi zelo znanega 
učitelja Lovrenca Arka za njegovo odkrito in do-
kazano nesebičnost pri zbiranju sredstev za plačo 
šolskemu pomočniku.²⁰⁸ Navkljub široki krajevni 
podpori razvoju šole in pripravljenosti za zagotovitev 
plačila drugemu učitelju pa so višino plače za šol-
skega pomočnika nazadnje zaradi velike negotovosti 
finančnih virov določili na minimalni znesek 
150 goldinarjev.

Ker za zidavo nove šole v kratkem času ni bilo mo-
goče zbrati dovolj denarja, je prevladalo prepričanje, 
da bi pred zidavo ustanovili drugo učiteljsko mesto 
in breme poučevanja številnih otrok porazdelili 
na dva učitelja.²⁰⁹ Pred začetkom šolskega leta 
1855/1856 se je zato pojavil problem najema druge 
učilnice. Za konzistorij je bilo sprejemljivo, da bi 
učilnico za oddelek šolskega pomočnika najeli vsaj v 
drugem polletju.²¹⁰ 

Ko so 28. aprila 1856 na pogajanje o financiranju 
sklada za plačo šolskega pomočnika in za najem 
šolskih prostorov povabili Jožefa Rudeža, lastnika 
patronatskega gospostva Ribnica, se ta povabilu ni 
hotel odzvati in ne plačati deleža, ki je bremenil šol-
skega patrona. Soudeležbo je zavračal, ker je bil

²⁰⁶ ŠAL, šolstvo, f. 49, Ljubljana, 8. avgusta 1855; »daβ er dem anzustellenden Gehilfen für seine Person noch 12 f  zubesseren will, 
    wenn er sich gut auffuhrt.«
²⁰⁷ Prav tam, Ljubljana, 8. avgusta 1855; »… Curatenhaus, worin ein groβeres Zimmer zur Schulunterrichte von Seite des künftigen  
    Expositus hergerichtet werden wird.« Žagarja je leta 1855 nasledil dotedanji sodraški kaplan Primož Klemenc.
²⁰⁸ ŠAL, šolstvo, f. 49, Ljubljana, 11. avgusta 1855; »Am meisten Lob verdint … bestens bekannte Lehrer Arko ob seiner offen …  
    gelegten und bestätigten Uneigennützigkeit, wo er bei der Reluition des Schulgeldes … um nur die Dotation für einen Gehilfen  
    auf  diesem Wege aufgebracht zu sehen.«
²⁰⁹ SŠM, Oris zgodovine, 1939.
²¹⁰ ŠAL, šolstvo, f. 49, Ljubljana, 13. novembra 1855; škofijski konzistorij okrajnemu šolskemu nadzorstvu.

Naslovnica zvezka lepopisnih vaj »Probe Schriften« učencev drugega 
razreda v drugem semestru v šolskem letu 1856/1857 in lepopisni 
izdelek Gregorja Miheliča iz Žimaric 33, dne 2. septembra 1857, na 
notranjem listu. Napisano je načelo pravilnega pisanja v slovenskem 
jeziku, številke do deset in podpis v različnih pisavah. Izdelek ob 
koncu šolskega leta (vir: SŠM, razstavna zbirka, lepopisni zvezek, št. 510).   
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prepričan, da patronat nad vikariatom in posledično 
tudi nad šolo glede na ustanovno listino vikariatske  
nadarbine v Sodražici ni pripadal ribniškemu gospo-
stvu.²¹¹ Na pogajanjih ni sodeloval, vse dokler dežel-
na vlada z odlokom 14. aprila 1857 ni odločila, da 
je bilo ribniško gospostvo vseskozi pripoznano kot 
patron vikariata in s tem tudi šole v Sodražici ter da 
gospostvo zavračanja patronata ni pravilno uteme-
ljilo.²¹²  

²¹¹ AS 774, šola v Sodražici, Ribnica, 1. maja 1856; Jožef  Rudež okrajnemu uradu: »daβ das Patronat dieser Pfründe keinewegs den  
    Herrschaft Reifniz zustehe. Diesselbe daher ... Verhandlung nicht ...«
²¹² AS 774, šola v Sodražici, Ribnica, 20. septembra 1857; »aber nicht wahre begründete Behauptung, das mit Hinblick auf  die  
    Stiftungsurkunde ..., keine Rücksicht genommen werden kann.«
²¹³ ŠAL, šolstvo, f. 49, Ljubljana, 30. marca 1865; poročilo škofijskega konzistorija.
²¹⁴ ŠAL, šolstvo, f. 49, Ljubljana, 16. aprila 1865; poročilo škofijskega konzistorija.
²¹⁵ ŠAL, šolstvo, f. 49, Sodražica, 10. maja 1856 in Sodražica, 21. maja 1856.
²¹⁶ Prav tam, Sodražica, 10. maja 1856; fasija dohodkov združene službe učitelja, organista in cerkovnika v Sodražici na območju 
    župnijskega vikariata Sodražica.
²¹⁷ Prav tam, Sodražica, 10. maja 1856; fasijo so potrdili: vikar Jožef  Lesjak kot šolski predstojnik, župan občine Sodražica Janez  
    Štupica, župan občine Vinice Matevž Lovšin, učitelj Lovrenc Arko, krajevni šolski nadzornik Janez Karpa in okrajno šolsko  
    nadzorstvo ter c.-kr. okrajni urad v Ribnici.

občine. Učiteljevo stanovanje je imelo sobo za 
bivanje, shrambo in klet.²¹⁶ 

Prihodki združenega službenega mesta so bili 
prihodki učiteljske službe (zemljišča, naturalne 
dajatve, šolnina) in prihodki organista (zemljišča, 
naturalne dajatve, cerkvene ustanove, štolnina) 
v skupni vrednosti 276 gld 25 ¼ kr. Izdatki so 
bili vezani na čiščenje šole, kurjavo, na letni 
davek od organista in cerkovnika, letni strošek 
za vzdrževanje cerkovnika in na stroške pobi-
ranja bere v skupni vrednosti 95 gld 52 ¼ kr. Za 
ogrevanje učilnice in nabavo drv sta skrbeli občini 
Sodražica in Vinice ter šolski patron Jožef  Rudež. 
Šolnino so prej plačali šolarji bolj premožnih star-
šev po 10 kr mesečno na učenca, po novi fasiji pa 
je bila plačana iz občinske blagajne 80 gld na 
leto.²¹⁷

Fasijo dohodkov in izdatkov podučitelja so določi-
li in potrdili podobno kot fasijo dohodkov učite-
lja, še preden so objavili razpis za prosto poduči-

Prvi korak k razširitvi šole pred načrtovano zidavo 
nove šolske stavbe in predvidenim najemom druge 
učilnice je bila namestititev drugega učitelja. Pred 
namestitvijo podučitelja je bilo potrebno določiti 
fasiji dohodkov za obe učiteljski službeni mesti. 
Najprej so na novo odmerili prihodke obstoječega, 
združenega službenega mesta učitelja, organista 
in cerkovnika, nato pa določili še plačo za novo 
službeno mesto podučitelja.²¹⁵ 

V sistemizirano župnijsko šolo je bilo leta 1856 
všolanih vseh 14 krajev vikariata, v katerih je bilo 
352 za šolo sposobnih otrok. Prezentacijsko pravico 
pri namestitvi novega učitelja in dolžnosti vzdrže-
vanja in gradnje šolske stavbe je imel kot šolski 
patron že vseskozi lastnik gospostva Ribnica. Pri 
izračunu prihodkov so v obeh fasijah upošteva-
li enako število za šolo sposobnih otrok. Učitelj 
Lovrenc Arko je učil v slovenskem in nemškem 
jeziku, pozimi in poleti, dopoldan in popoldan, 
skupaj 4 ure na dan ali 20 ur na teden. Šolsko leto 
je trajalo 10 mesecev. Učilnica je bila last šolske

PRIHODKI UČITELJA IN PODUČITELJA (1856)

Krajevni šolski sklad za razširitev šole je bil ustano-
vljen leta 1855. Z dovoljenjem deželne vlade so 
sprejeli predlog sodraške in vinaške občine, da ga 
bodo z dodatnimi sredstvi od sejmov povečali na 
6.000 gld in z obrestmi od glavnice v višini 210 gld 
priskrbeli letno plačo za podučitelja in 80 gld šolnine 
za učitelja.²¹³ Po predhodnih izračunih bi moral za 
kapital v omenjeni višini vsak hišni posestnik 10 let 
zaporedoma plačevati po 1 gld 83 kr na leto.²¹⁴  
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učilnici izmenično po 8 ur, dokler se ne postavi 
novo ali obnovi dotedanjo šolo.²¹⁹ Občina se je 
okrajnemu uradu zavezala, da šolskemu pomočni-
ku z drvmi vred plača 150 gld za plačo, prvo 
polovico do sv. Jurija in drugo polovico do sv. 
Mihaela. Učitelju Arku, ki je predhodno prejemal 
190 gld šolnine, pa je po odpovedi dela šolnine 
v korist šolskemu pomočniku s potrditvijo nove 
fasije iz tega naslova pripadalo le še 80 gld. Obči-
na je prevzela tudi plačilo 15 gld najemnine za 
stanovanje šolskega pomočnika v župnišču. Novo 
šolo so načrtovali zgraditi v treh letih. Prvo leto 
naj bi učitelja poskusila z izmeničnim poukom 
obeh oddelkov v tedanji učilnici, pozneje pa bi 
najeli dodatno učilnico.²²⁰

²¹⁸ ŠAL, šolstvo, f. 49, Sodražica, 21. maja 1856; »Fassion über die Einkünfte und Ausgaben des Unterlehrers zu Soderschitz im  
    Pfarrvikariatssprengel von Soderschiz.«
²¹⁹ ŠAL, šolstvo, f. 49, Ljubljana, 11. septembra 1856; konzistorij deželni vladi: »daβ der Gehilfe in Soderschizh im Pfarrhofe 
    wohnen, der Schulunterricht aber in der bisherigen Schule im abwechselnden 8 Stunden ertheilt werden sollte, bis ... Neu oder
    Umbau des Schulhauses beendet sein wird.«
²²⁰ Prav tam, Ljubljana, 11. septembra 1856; »binnen 3 Jahren ein Schulhaus herzustellen ..., daβ sie 1 Jahr mit dem abwechselnden  
    Unterrichte der beiden Abtheilungen in jetzigen Schulzimmer versuchen, dann aber ein geeignetes Zimmer loco S. miethen.«
²²¹ ŠAL, šolstvo, f. 49, Sodražica, 12. oktobra 1856; »Entwurf  der provisorischen Schulordnung an der Pfarrschule zu Sodrashiza für  
    die Zeit, als in einem einzigen kleinen Schulzimmer alle Schul–Abtheilungen unterrichtet werden müssen.«
²²² Prav tam, Sodražica, 12. oktobra 1856.

teljsko službeno mesto.²¹⁸ Učilnica, v kateri naj bi 
podučitelj poučeval, prav tako še ni bila določena. 
Predvideno je bilo, da bodo učilnico in stanova-
nje za podučitelja do izgradnje nove šole najeli. 
Pedagoške obveznosti podučitelja so načrtovali v
enakem obsegu kot za učitelja. Določeno je bilo, 
da bo podučitelj oz. šolski pomočnik poučeval tako 
v slovenskem kot tudi v nemškem jeziku. Prihodki 
podučiteljske službe so bili določeni na 150 gld in 
so bili v celoti vezani na prihodke občinske blaga-
jne. 

Deželna vlada je pred začetkom šolskega leta 
1856/1857 potrdila, da bo podučitelj stanoval v 
župnišču in da bo šolski pouk potekal v dotedanji

največ 70 otrok, poučevati vse za šolo sposobne 
otroke. Če bi oba učitelja izmenično poučevala čez 
cel dan, bi pouk lahko obiskovalo največ 140 otrok.

Vikar Lesjak je v danih okoliščinah glede na letni 
čas, oddaljenost od šole in starost otrok sklepal, da bi 
morali za vsaj delno vključenost vseh za šolo spo-
sobnih otrok v javni pouk dovoliti delno odstopanje 
od določil splošne šolske obveznosti.²²² Pred sklepom 
do potankosti obdelanega predloga je izrazil tudi 
pričakovanje na skorajšnji začetek gradnje nove šole. 
Občinsko predstojništvo v Sodražici je za pomlad 
1857 načrtovalo postaviti eno večjo ali dve manjši 
apnenici, po enem letu pa napraviti potrebno število 
opek in izdelati zidake, da bi leta 1858 ali najpozneje 
leta 1859 začeli z zidavo nove šole. Občina Vinice se 
je plačilu svojega deleža z vsemi močmi upirala. 

Vikar Lesjak, ki je močno vplival na delo šole, je 
za obdobje, ko je bilo potrebno v eni sami učilnici 
poučevati vse šolske oddelke, sestavil predlog začas-
nega šolskega reda.²²¹ Predlog je bil obsežen in po-
droben, nastal pa je na podlagi konkretnih krajevnih 
razmer in njegovih osebnih izkušenj. Vikar je pri 
pisanju izhajal iz prepričanja, da je potrebno vsa-
kega za šolo sposobnega otroka v vikariatu vključiti 
v določeno obliko šolskega pouka. Za ekspozituro 
Gora, ki ni bila všolana v Sodražico, je predlagal 
ustanovitev zasilne šole, v kateri naj bi 40 za šolo 
sposobnih otrok poučeval kaplan Primož Klemenc. 
Za všolane kraje vikariata, v katerih je bilo po njego-
vih podatkih 365 za šolo sposobnih otrok, ki so po 
veljavni šolski zakonodaji morali v šolo hoditi polnih 
šest let, pa prave rešitve ni imel. Nemogoče je bilo v 
tedanji učilnici, ki je v skrajnem primeru sprejela

NAČRT ZAČASNEGA ŠOLSKEGA REDA V ENI UČILNICI
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konzistoriju v nadaljnjo odobritev. Ta je načrt konzisto-
riju sicer poslal, vendar ga je v dopisu tudi odločno 
odsvetoval, saj pouka zaradi pomanjkanja prostorov 
ali zaradi nezadostnega števila učiteljev, po njegovem 
trdnem prepričanju, ni bilo mogoče razporediti dru-
gače, kot je določeno v šolskem kodeksu.²²⁴ Konzisto-
rij se je v celoti strinjal z mnenjem okrajnega šolskega 
nadzornika, v obširnem pisanju vikarja Lesjaka pa 
je bil zanj najbolj pomemben podatek, da je občina 
pripravljena sodelovati pri načrtovani zidavi šole.²²⁵ 

dovolj žalostne.²²⁹ Pivk je med drugim zapil celo 
denar, ki so ga učenci prinesli za nakup učbenikov. 
Ni se zmenil za noben nasvet, nobeno opozorilo in 
naj bi bil sploh nepoboljšljiv. Konzistorij ga je zato iz 
podučiteljske službe nemudoma odpustil.²³⁰ 

IGNACIJ BOŽIČ (1857–1859) 

Konzistorij ga je na prosto službeno mesto pod-
učitelja imenoval pred začetkom šolskega leta 
1857/1858 po ustaljenem vzorcu kot izprašanega 
učiteljskega kandidata.²³¹ Po razvpitem Pivku, ki je 
nadzorni šolski oblasti zaradi nesprejemljivega ob-
našanja povzročil toliko preglavic, ni pustil vidnejših 
sledi. Kot podučitelj v Sodražici je naveden med 
udeleženci katehetsko-učiteljske okrajne konference 
21. julija 1859 v Ribnici.²³² Minimalni prihodki na 
podučiteljskem mestu mu niso zadoščali za dostojno 
preživetje. Podučiteljsko službeno mesto v Sodra-
žici zato pozneje ni bilo vedno zasedeno. Katehet-

²²³ ŠAL, šolstvo, f. 49, Sodražica, 12. oktobra 1856.
²²⁴ ŠAL, šolstvo, f. 49, Ribnica, 24. oktobra 1856; okrajni šolski nadzornik v dopisu konzistoriju.
²²⁵ ŠAL, šolstvo, f. 49, Ljubljana, 12. novembra 1856; konzistorij okrajnemu šolskemu nadzorniku.
²²⁶ ŠAL, šolstvo, f. 49, Ljubljana, 10. oktobra 1856; škofijski konzistorij: imenovanje Franca Pivka.
²²⁷ ŠAL, šolstvo, f. 49, Ljubljana, 11. oktobra 1856; »und mit erforderlichen Klugheit zu leiten, damit er hoffentlich für seinen 
    gewählten Beruf  ermeβlichen Maβen erhalten und herangebildet werde.«
²²⁸ ŠAL, šolstvo, f. 49, Sodražica, 7. julija 1857; vikar Lesjak v dopisu okrajnemu šolskemu nadzorniku.
²²⁹ ŠAL, šolstvo, f. 49, Ribnica, 11. julija 1857; »wie Pfarrvikär anführt, so wahr als traurig genug sind.«
²³⁰ ŠAL, šolstvo, f. 49, Ljubljana, 17. julija 1857; »daβ der unverbesserliche Schulgehilfe in Soderschitz Franz Pivk augenblicklich des 
    Dienstes zu entlassen ist.«
²³¹ ŠAL, šolstvo, f. 49, Ljubljana, 12. oktobra 1857; konzistorialni sklep podučitelju Ignaciju Božiču.
²³² ŠAL, šolstvo, f. 4g, učiteljske konference (1856–1860), Ribnica, 21. julija 1859.

Vikar Lesjak je zaradi tega okrajnemu uradu v Rib-
nici predlagal, da višji politični oblasti priporoči, da 
energično postopa proti Vinaščanom in ne posluša 
njihovih praznih izgovorov, ki bi v šolski občini lahko 
negativno vplivali na podporo gradnji nove šole.²²³ 

Obširno razdelan načrt izvajanja pouka v župnijski 
šoli v Sodražici za šolsko leto 1856/1857 je vikar 
poslal okrajnemu šolskemu nadzorniku in ribniškemu 
dekanu Ignaciju Holzapflu s prošnjo, da ga predloži

FRANC PIVK (1856/1857) 

Konzistorij ga je za prvega podučitelja v trivialni šoli 
v Sodražici imenoval 10. oktobra 1856.²²⁶ Prej je bil 
začasni učitelj v Bohinjski Bistrici. Konzistorij mu je 
v dekretu naročil, naj se najprej predstavi okrajnemu 
šolskemu nadzorniku, pri katerem prejeme nadaljnja 
navodila, ki jih mora natančno izpolnjevati. O ime-
novanju je obvestil tudi vikarja Lesjaka, ki ga je 
pooblastil, naj spremlja in bdi nad mladim šolskim 
pomočnikom ter ga vodi s potrebno modrostjo, 
da si pridobi pravo mero in se izobrazi za izbrani 
poklic.²²⁷ Kot krajevni šolski direktor se je vikar 
zaradi podučiteljevega nevrednega obnašanja in 
zanemarjanja učiteljske službe 7. julija 1857 pri-
tožil okrajnemu šolskemu nadzorniku Holzapflu.²²⁸ 
Vikarjeve navedbe sta kot sopodpisnika pritožbe 
potrdila tudi učitelj Arko in krajevni šolski nadzornik 
Janez Čampa, dekan Holzapfel, ki je pritožbo posre-
doval konzistoriju, pa je navedbe v pritožbi dodatno 
preveril in pri tem ugotovil, da so resnične in hkrati 

PODUČITELJI V SODRAŽICI (1856–1869)
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sko-učiteljske okrajne konference 30. avgusta 1860 v 
Ribnici se je udeležil že kot učitelj pri Sv. Gregorju. 
Iz Sodražice takrat ni bilo podučitelja, pač pa je na 
njej sodeloval kaplan Janez Kaplenk, ki je bil leta 
1860 na pedagoškem področju pogosto aktiven. Za 
udeležence omenjene konference je pripravil sloven-
sko pisan prispevek: »Kaj škodujejo učencam per 
njih tako navadne igre? Posebno za dnar ali kako 
vrednost? Kaj naj storita učenik in katehet?«²³³

FRANC SEVER (1860–1863)

Zaradi slabih prihodkov je bil socialni položaj 
podučitelja negotov. Ime podučitelj in nič bolj 
njegova sopomenka šolski pomočnik nista v niče-
mer pripomogla, da bi bil bolj cenjen. Konzistorij 
ga je za tretjega podučitelja v Sodražici imenoval z 
dekretom prav tako samo začasno, zaradi nevrednih 
prekrškov pa ga je moral iz šole odstraniti že junija 
1861.²³⁴ Kljub temu je župnik Lesjak 19. novembra 
1862 zanj prosil namestitveni dekret in za oprostitev 
od vojaške službe.²³⁵ Čeprav je dekan Holzapfel 
prošnjo župnika Lesjaka podprl, ker so bili »temu 
kvazi podučitelju« zelo naklonjeni sodraški župljani, 
ki so ga želeli obdržati tudi za šolo,²³⁶ je konzistorij 
njegovo namestitev odklonil.²³⁷ Neumestnost njegove 
namestitve je nazadnje spoznal tudi župnik Les-
jak, ki je okrajnemu šolskemu nadzorniku pred 29. 
aprilom 1863 naznanil, »da ga mora zaradi hudega 
moralnega prekrška od šole popolnoma oddaljiti«. 
Dekan Holzapfel je nato dopis konzistoriju združil s 
prošnjo celotne župnije, naj šolo v Sodražici »osreči 
s poštenim in poklicu predanim podučiteljem«.²³⁸  
Konzistorij v Sodražico do konca šolskega leta 

ni mogel poslati njegovega naslednika,²³⁹ želel pa 
je, da bi do takrat v Sodražici izboljšali majhne 
prihodke za službeno mesto podučitelja in tako 
omogočili, da bi na to mesto izbrali bolj zanesljive 
kandidate. 

FRANC JURMAN (1863–1866)

Konzistorij ga je kot izprašanega učiteljskega kan-
didata imenoval za podučitelja na župnijski šoli v 
Sodražici v skladu s predpisi in na izdelanem vzorcu 
kot vse prejšnje podučitelje pred začetkom šolskega 
leta 1863/1864.²⁴⁰ Ker je pri minimalno določeni 
podučiteljski plači v višini 150 gld do začetka šolske-
ga leta 1864/1865 dobil samo del te plače, je bil po 
mnenju konzistorija kot kak berač.²⁴¹ Učiteljske
službe ni mogel dobro opravljati, ker dolgo ni dobil 
nobenega plačila in so bili ljudje do njega zaradi  
njegovih predhodnikov negativno nastrojeni. Pre- 
živel je samo z župnikovo pomočjo. Večkrat je brez 
uspeha prosil za pomoč okrajnega šolskega nad-
zornika v Ribnici. Zaradi finančne nevzdržnosti 
krajevnega šolskega sklada so mu leta 1865 zadržali 
del mesečnega izplačila in dodatek.²⁴²

ANTON KRATOCHWILL (1866–1868)

Za podučitelja na sodraški dvorazrednici je bil po 
veljavnih šolskih predpisih imenovan kot izprašan 
učiteljski kandidat v Idriji z dekretom škofijskega 
konzistorija 26. marca 1866.²⁴³ Konzistorij je tega 
dne v šoli v Sodražici zamenjal tako podučitelja kot 
tudi učitelja. V Sodražico je prišel pred skorajšnjo 

²³³ ŠAL, šolstvo, f. 4g, Ribnica, 30. avgusta 1860; »Učiteljski shod v Ribnici 30. avgusta 1860.«
²³⁴ ŠAL, šolstvo, f. 49, Ljubljana, 14. januarja 1863; konzistorij dekanu v Ribnici: »von den moralischen Gebrechen ..., derentwegen  
    er im Monathe Juni 1861 von der Schule entfernt weden muβte.«
²³⁵ ŠAL, šolstvo, f. 49, Ribnica, 25. novembra 1862; dekan Holzapfel v dopisu konzistoriju.
²³⁶ Prav tam, Ribnica, 25. novembra 1862; »Da die Pfarrgemeinde diesem Quasi - Unterlehrer sehr gewagen ist, und denselben für      
    die Schule zu Sodrašič zu erhalten wünscht, ...«
²³⁷ ŠAL, šolstvo, f. 49, Ljubljana, 14. januarja 1863; konzistorij v dopisu dekanu v Ribnici.
²³⁸ ŠAL, šolstvo, f. 49, Ribnica, 29. aprila 1863; dekan konzistoriju najprej o postopanju vikarja: »wegen ... moralischen Vergehens  
    von der Schule gänzlich entfernen muβte« in nato o prošnji za novega podučitelja: »mit einem braven und eifrigen Unterlehrer  
    beglücken.«
²³⁹ ŠAL, šolstvo, f. 49, Ljubljana, 5. maja 1863; »keinen Nachfolger dorthin absenden zu können.«
²⁴⁰ ŠAL, šolstvo, f. 49, Ljubljana, 7. oktobra 1863; konzistorialni sklep o imenovanju Franca Jurmana.
²⁴¹ ŠAL, šolstvo, f. 49, Ljubljana, 30. marca 1865; »der Jurman nur wie einen Bettler bis zum ...«
²⁴² Prav tam, Ljubljana, 30. marca 1865.
²⁴³ ŠAL, šolstvo, f. 49, Ljubljana, 26. marca 1866; namestitveni dekret Antonu Kratochwillu.
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Vdova Neža Novak je imela za pokojnim učiteljem 
Novakom († 1847) preživnino iz prihodkov učiteljske
službe v Sodražici. S pogodbo, ki sta jo 10. marca 
1852 podpisala vikar Lesjak in učitelj Arko, ji je 
bila priznana doživljenjsko. S hčerama je živela v 
mežnariji in skrbela za hišna opravila pri nepo-
ročenem učitelju Lovrencu Arku. Ker je obstajala 
možnost, da bi učitelja Arka lahko prestavili na dru-
go službeno mesto, novi učitelj pa ne bi hotel skrbeti 
za vdovo prejšnjega učitelja, je vdova s pomočjo 
učitelja Arka prosila okrajnega šolskega nadzorni-
ka, da se ji preživnina po veljavni šolski zakonodaji 
zagotovi iz konkretnega finančnega vira.²⁴⁸ Prošnjo 
je utemeljila z dolžino moževe učiteljske službe v 
Sodražici, dolžino njunega zakona, številom otrok, 
skupno zapuščino, njenim težkim socialnim in eko-
nomskim stanjem, neozdravljivo boleznijo in nespo-
sobnostjo za vsako delo na polju.²⁴⁹

Okrajni šolski nadzornik Holzapfel je njeno prošnjo 
posredoval konzistoriju s priporočilom, naj vdovi 

²⁴⁴ ŠAL, šolstvo, f. 49, Ljubljana, 9. decembra 1868; namestitveni dekret Štefanu Pirnatu.
²⁴⁵ ŠAL, šolstvo, f. 49, Ljubljana, 15. decembra 1868; »da er am 24. Nov. zum Militär assentirt war.«
²⁴⁶ ŠAL, šolstvo, f. 49, Ljubljana, 16. decembra 1868; »weil man keinen geprüften Lehrsamts-kandidaten mehr zur Verfügung hat.«
²⁴⁷ ŠAL, šolstvo, f. 49, Ljubljana, 16. januarja 1869; deželna vlada v poročilu škofijskemu konzistoriju.
²⁴⁸ ŠAL, šolstvo, f. 49, Sodražica, 18. oktobra 1861; prošnja Lovrenca Arka v imenu vdove in kot priča.
²⁴⁹ Prav tam, Sodražica, 18. oktobra 1861; z obširnimi utemeljitvami po zaporednih točkah.
²⁵⁰ ŠAL, šolstvo, f. 49, Sodražica, 23. oktobra 1861.
²⁵¹ Prav tam, Sodražica, 23. oktobra 1861; » … kleine Belastung einen ungeheueren Hass gegen den Witwen in denselben 
    hervorrückhen würde.«
²⁵² ŠAL, šolstvo, f. 49, Ljubljana, 28. oktobra 1861; konzistorij v pismu okrajemu šolskemu nadzorniku.

UČITELJSKA VDOVA NEŽA NOVAK

POSTAVITEV NOVE ŠOLSKE STAVBE (1861)uvedbo nove šolske zakonodaje, odšel pa v prehod-
nem obdobju prvih zakonov, ki so v temelju spre-
minjali avstrijski osnovnošolski sistem. 

ŠTEFAN PIRNAT (1868–1871)

Izprašani učiteljski kandidat iz Ribnice Štefan Pirnat 
je službeno mesto podučitelja v Sodražici nastopil, 
ko se je šolsko leto 1868/1869 že začelo.²⁴⁴ Ker je bil 
medtem potrjen k vojaški službi, je okrajno šolsko 

nadzorstvo podprlo njegovo prošnjo za odpust od 
vojaške obveznosti.²⁴⁵ Podporo za odpust je v dopi-
su deželni vladi podprl tudi konzistorij, ki je prosil 
tudi zato, da službeno mesto podučitelja v Sodražici 
ostane zasedeno, ker ni bilo na razpolago nobenega 
izprašanega učiteljskega kandidata več.²⁴⁶ Deželna 
vlada je sredi januarja 1869 obvestila konzistorij, ta pa 
nekaj dni pozneje okrajno šolsko nadzorstvo, da je do-
polnilna okrajna komanda v Ljubljani dovolila odpust 
podučitelja Štefana Pirnata z Velikih Poljan iz vojaške 
službe po določbi zadevnega obrambnega zakona.²⁴⁷ 

določi preživnino, kot jo je uživala do takrat, tako 
da se ji prizna tudi pri prvi naslednji učiteljski name-
stitvi.²⁵⁰ Ker je dotedanji učitelj Arko učiteljsko 
vdovo preživljal z 10 krajcarji na dan, je bil pre-
pričan, da jo bo z istim zneskom lahko tudi pri-
hodnji. Razmišljal je o možnosti izboljšanja nje-
nega položaja s čiščenjem in ogrevanjem učilnice, 
s pričakovano pomočjo njunih hčerk ali s podporo 
ustanove za pomoč učiteljskim vdovam. Zagovarjal 
je stališče, da se revni vdovi potrdi dotedanja pod-
pora 36 goldinarjev na leto, obenem pa je v strahu 
pred novimi bremeni opozarjal na prizanesljivost 
do župnijske občine, ki je takrat veliko žrtvovala za 
izgradnjo nove šole. Že v majhni vnovični obre-
menitvi je čutil nevarnost, ki bi pri ljudeh lahko 
zbudila hudo sovraštvo do vdov.²⁵¹ Konzistorij je 
upošteval navedene predloge in prošnjo učiteljske 
vdove za preživnino v smislu določil Politične šolske 
ustave podprl ter pritrdil predlogu, da se podpora 
upošteva pri naslednjih učiteljskih namestitvah v 
Sodražici.²⁵² 
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zime so bile pozidane stene in pokrita streha nove 
stavbe. Z zidarskimi in drugimi deli so nadaljevali 
spomladi naslednjega leta. Do 28. avgusta 1861 je 
bila nova šolska stavba toliko izdelana, da so lahko v 
njej z javnim izpraševanjem učencev končali šolsko
leto 1860/1861. V začetku naslednjega je novo šolo 
12. novembra 1861 slovesno blagoslovil ribniški 
dekan in okrajni šolski nadzornik Holzapfel.²⁵⁷ 

Ko je zidava nove šole že potekala, je lastnik ribniš-
kega gospostva Jožef  Rudež 25. junija 1860 za šolo 
v Sodražici izročil predstavnikom šolske občine 2500 
goldinarjev patronatskega prispevka v gotovini. Ti so 
s pobotnico potrdili, da je Rudež šolski občini izročil 
tudi 20 dreves, ki jih je obljubil v predhodni pogod-
bi.²⁵⁸ Rudež je patronatski prispevek podaril šolski 
občini v odkup za staro šolsko poslopje, ki je bilo 
pozneje prodano na javni dražbi.²⁵⁹ Na tem prispev-

²⁵³ Der österreichische Schulbote IX, 1859, str. 354 (Schulnachrichten, Krain).
²⁵⁴ Prav tam.
²⁵⁵ SŠM, Zgodovinski pregled, 1929.
²⁵⁶ ŽAS, SA XIII, Sodražica, h. št. 58.
²⁵⁷ SŠM, Zgodovinski pregled, 1929.
²⁵⁸ AS 774, šola v Sodražici, Ribnica, 25. junija 1860; pobotnica: »2.500 f  ö. W. … als Patronatsbeitrag für das gegenwärtig in Bau 
    begriftenen Schulhaus in Sodershitz von dem H. Josef  Rudesh Herrschaftsinhaber von Reifniz … .«
²⁵⁹ Tomšič in Ivanc, Kočevsko okrajno glavarstvo, str. 57.

POSTAVITEV NOVE ŠOLSKE STAVBE (1861)

Nova šolska stavba je bila v načrtu od prve ideje 
razširitve šole, toda predvsem zaradi pomanjka-
nja denarja so odločitev za začetek gradnje več let 
prestavljali in vmes ob težavah s podučitelji iskali 
tudi zasilne rešitve. Ker v kraju ni bilo primernega 
prostora za najem druge učilnice, je bila želja za 
zidavo nove šole z izboljšanjem šolskega obiska in 
zaradi prezasedenosti ene učilnice vseskozi živa. 
Navkljub slabi finančni sposobnosti domače šol-
ske občine, ki se je jasno pokazala pri plačevanju 
podučiteljev, je bila gradnja nove šolske stavbe 
pripoznana kot nujnost.²⁵³

Šolska občina je do 1859 kupila stavbno zemljišče in 
priskrbela gradbeni material. Šolski pouk je še vedno
potekal v eni učilnici v štirih ločenih oddelkih, do-
poldne od 7. do 12. ure in popoldne od 1. do 5. ure. 
Šolo je obiskovalo vseh 365 za šolo sposobnih otrok. 
Verouk sta poučevala vikar Lesjak in kaplan Janez 
Kaplenk, druge šolske predmete pa usposobljen in 
poklicu predan učitelj Lovrenc Arko.²⁵⁴ 

Dokončen sklep o začetku gradnje nove šole na 
Cvarovem zemljišču, ob župnišču in nedaleč od 
sodraške cerkve, so sprejeli leta 1860. Na javni draž-
bi za zidavo nove šole sta se v imenu šolske občine 
pogajala sodraški župan Janez Štupica in vinaški 
župan Matija Lovšin ter zidavo zlicitirala na 8000 
gld.²⁵⁵ Prodajo stare šole z mežnarijo (Sodražica št. 
58) so cenili na 2500 gld, za nakup stavbnega zem-
ljišča od posestnika Antona Arka, po domače Cvara 
(Sodražica št. 2), na katerem so postavili novo šolo s 
staro hišno št. 58,²⁵⁶ pa so porabili 560 gld. 

Z gradbenimi deli so začeli 16. junija 1860. Takrat 
so imeli tudi sodnijski ogled meje med vikariatskim 
vrtom in šolskim zemljiščem, ker se vikar Lesjak in 
župan Štupica o njej nista mogla dogovoriti. Do

Šola v Sodražici na fotografiji iz leta 1938. Po izgradnji leta 1861 so 
šolsko poslopje zaradi povečanega števila šoloobveznih otrok in novih 
zahtev v razvoju šolstva in poučevanja večkrat dozidali in razširili 
(vir: SŠM, fototeka šolskih stavb, OŠ Sodražica, inv. št. 686).   
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jemno pomembna zavest sodraških župljanov, saj 
so dobro vedeli, »kakšen vir blagostanja in sreče je 
dobra šola v domači fari« in so v dveh letih zanjo 
žrtvovali čez 8000 gld.²⁶³ Postavitev šole v Sodražici 
je bil dokaz, da lahko šola povsod tam, »kjer si du-
hovniki prizadevajo za pravo vzgojo mladine, doseže 
presenetljive rezultate, pa četudi ji zunanje razmere 
niso naklonjene«.²⁶⁴ 

S postavitvijo nove šolske stavbe je učitelj za pri-
boljšek dobil vrt, šola pa je prav tako leta 1861 na 
predlog župana Janeza Štupice s prestavitvijo in 
razširitvijo pokopališča pridobila prostor za šolsko 
drevesnico. Ko so župljani na pobudo duhovnikov 
zbrali še čez 300 divjakov, so v Sodražici že zelo 
zgodaj začeli s praktičnim poukom v sadjereji. Vsi za
šolo sposobni otroci so pouk redno obiskovali v dveh 
učilnicah. Tretja je bila prazna do prihoda tretjega 
učitelja, ko je postala trirazrednica.²⁶⁵ 

Nova šola je pri predhodnih raziskovalcih vzbudila 
zanimanje zaradi posebne povezave z župniščem. 
Šolska stavba je bila zidana tako, da je imel vikar 
vhod v šolo z župnijskega vrta skozi učiteljevo 
stanovanje in je imel nad vrati napeljan tudi zvonec. 
Pozneje so vrata zazidali, vendar so bili na tistem 
mestu še leta 1929 in tudi pozneje opazni sledovi.²⁶⁶  
Izgradnja šolske stavbe je na ta način tudi na zunaj 
pred 1869 izkazala tesno povezanost šole s cerkvijo.

glavnice ni bilo mogoče plačati tekočih obveznosti, so 
med vplivnimi v Sodražici nastajale napetosti in spori.

Župnik Lesjak je trdil, da je bilo službeno mesto 
podučitelja s 150 gld plače na leto že od vsega za-
četka sistemizirano prenizko, saj učitelju ni zadoščalo 
za preživetje in je šoli povzročalo vrsto težav. Župana 

²⁶⁰ J., bivši učitelj, Iz ribenške dekanije. Učiteljski tovarš II, 1862, str. 174. 
²⁶¹ Prav tam, str. 175.
²⁶² Helfert, Bericht über die Ausstellung, str. 75. 
²⁶³ J., bivši učitelj, Iz ribenške dekanije. Učiteljski tovarš II, 1862, str. 175.
²⁶⁴ Der österreichische Schulbote IX, 1859, str. 354.
²⁶⁵ J., bivši učitelj, Iz ribenške dekanije. Učiteljski tovarš II, 1862, str. 175. 
²⁶⁶ SŠM, Zgodovinski pregled, 1929; Vovko, Osnovna šola v Sodražici, str. 90.

KRAJEVNI ŠOLSKI SKLAD IN KRAJEVNA NESOGLASJA

ku je bil postavljen finančni temelj za zidavo nove 
šole.

Nova šola je bila ponos kraju, saj je vzbujala splošno 
občudovanje. Vsi tisti, ki so bodisi od daleč ali od blizu 
želeli obiskati sodobno šolsko stavbo, so bili napoteni v 
Sodražico. Nova šola ni bila lepa in vabljiva samo od 
zunaj, ampak zelo smiselno in funkcionalno urejena 
tudi znotraj.²⁶⁰ Vsak, tudi najmanjši prostor, je dobro 
služil svojemu namenu in vsak predmet je bil smiselno 
postavljen na svoje mesto. Nova šola v Sodražici je kot 
najlepša šola v okraju postala tudi vzorec za druge šole 
v večjih in bolj pomembnih krajih. 

Načrt šole je bil dostopen pri škofijskem šolskem 
nadzorniku in kanoniku Juriju Zavašniku, ki si ga 
je priskrbel posebej zato, da bi ga kot idealen načrt 
župnijskih šol na Slovenskem poslal na svetovno 
razstavo v London, ki je potekala od 1. maja do 
1. novembra 1862.²⁶¹ Razstavili so ga med petimi 
vzorčnimi primeri načrtov šolskih stavb v nižjih 
elementarnih šolah na Kranjskem, v sklopu pred-
stavitve avstrijskega šolskega sistema, kot so ga pred 
tem zastavili že na Dunaju.²⁶² 

Za mnoge je bilo presenetljivo, da so tako lepo šolo 
postavili prav v Sodražici, saj župnijski vikariat ni bil 
ravno med premožnimi. Poleg patronatskega prispev-
ka Jožefa Rudeža je bila za postavitev nove šole iz-

Za gradnjo nove šole, za plačo drugemu učitelju in 
za druge stroške šole je šolska občina v Sodražici 
leta 1855 ustanovila krajevni šolski sklad. Po izgrad-
nji nove šole se je do 1. aprila 1864 v sklad nabralo 
manj denarja, kot so sprva načrtovali. Slabo stanje 
sklada je najbolj prizadelo podučitelja, ki je bil v celoti
financiran iz sklada. Ker podučitelju iz obresti od
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štvo občine Vinice.²⁷² Za okrajni urad so obdolžitve 
proti županu nastale iz osebnih razlogov in si je 
zato prizadeval, da bi se šolska direkcija v Sodražici 
vzdržala neutemeljenih obtožb. 

Na okrajnem uradu v Ribnici so bili prepričani, da je 
celotno razjasnjevanje temeljilo na resnici in pripomni-
li, da je župnik Lesjak gojil nepomirljivo sovraštvo do
župana Štupice, ki je bil premeten mož, sposoben izpe-
ljati še tako zapletene stvari. Na drugi strani je bil žup-
nik Lesjak po zapisu okrajnega urada skrajno nemiren 
in vročekrven ter je hitro menjal svoje mnenje.²⁷³ 

Župnik Lesjak se je podobno kakor z županom Štu-
pico zapletel v nesoglasja tudi z učiteljem Arkom, ki 
se je 16. novembra 1863, star 42 let, poročil z 22 let 
mlajšo Ivanko Novak, hčerjo pokojnega sodraškega 
učitelja Novaka in njegove druge žene Neže, učitelj-
ske vdove od leta 1847.²⁷⁴ Učitelj Arko in župnik 
Lesjak naj bi bila, po pripombi v zapisu okrajnega 
urada, v dobrih odnosih do trenutka, ko je župnik 
zaradi mejnega spora s taščo učitelja Arka potegnil 
kratko in izgubil nekaj klafter zemlje.²⁷⁵ Ker je Arko 
do takrat nesporno veljal za poštenega in poklicu pre-
danega učitelja, kakršnega bi si želeli v vsaki šoli, je 
bilo tudi višji cerkveni oblasti nekoliko nenavadno, da 
bi naenkrat postal sovražnik cerkvenih predstojnikov. 

S poročilom okrajnega urada v Ribnici, v katerem so
bila v podrobnostih predstavljena ravnanja tako župni-
ka Lesjaka kot tudi župana Štupice in učitelja Arka, so 
bili seznanjeni pristojni nadzorni šolski organi. Četudi 
so bili do poročila precej zadržani, saj je sodraškega 
župnika predstavljalo v precej čudni luči, so ga morali 
obravnavati. Škofijski konzistorij je namreč od okraj-
nega šolskega nadzorstva v Ribnici zahteval »dostojno 
obravnavo nedostojnega prerekanja«.²⁷⁶

²⁶⁷ ŠAL, šolstvo, f. 49, Ljubljana, 30. marca 1865; »aber der Burgermaister Stupica, mit den der Lehrer in den Intriquen gegen dem  
    Pfarrer und Unterlehrer verbündet sein soll.«
²⁶⁸ ŠAL, šolstvo, f. 49, Ljubljana, 31. marca 1865; konzistorij v poročilu deželni vladi.
²⁶⁹ ŠAL, šolstvo, f. 49, Ljubljana, 16. aprila 1865.
²⁷⁰ Prav tam, Ljubljana, 16. aprila 1865; »der vorerst für nicht wahr bezeichnet, dass er die Insassen anno 1855 dahin gestimmt  
    habe, für den Unterlehrer 150 statt 200 f  abzuwerfen, …«
²⁷¹ Prav tam, Ljubljana, 16. aprila 1865; »da er nich nur Pflichten gegen diese, sonder auch gegen die Gemeindeinsassen habe, ...  
    darum er auch in Collissionsfällen nur seine Überzeugung folgen kann.«
²⁷² Prav tam, Ljubljana, 16. aprila 1865; »da er auch die Gemeindevorstehung von Weiniz dafür zustimmen vestand.«
²⁷³ Prav tam, Ljubljana, 16. aprila 1865; »während Lesjak ein äußerst unruhiger hitziger Mai sei, der jede Minute seine Ansicht wechselt.«
²⁷⁴ ŽAS, SA XIII, Sodražica, h. št. 58.
²⁷⁵ ŠAL, šolstvo, f. 49, Ljubljana, 16. aprila 1865; »daβ er mit Lesjak auf  guten Fusse stand bis zum Schritte wegen der Gränzen ...,  
    wo der Pfarrer das Kürze zog und einige klafter Terrain verlor.«
²⁷⁶ ŠAL, šolstvo, f. 49, Ljubljana, 20. junija 1865; »zur würdigen Behandlung dieser unwürdigen Reibungen.«

Štupico je obtožil, da je v navezi z učiteljem splet-
karil proti župniku in podučitelju in denar iz sklada 
porabil zase.²⁶⁷ Razlog, da je učitelj Arko nasprotoval 
župniku Lesjaku, pa je zadnji utemeljeval s tem, da 
naj bi okrajno šolsko nadzorstvo pri odpravi zadnjega 
letnega poročila učitelju Arku izdalo oster opomin 
in je ta zato hotel, da ga po uradni dolžnosti (ex offo) 
prestavijo na drugo službeno mesto.²⁶⁸ 

Okrajni urad v Ribnici je 30. maja 1864 pripravil 
odgovor na predhodni odlok deželne vlade, po 
katerem so izvedli preiskavo o porabi denarja za 
krajevni šolski sklad. Konzistorij je 16. aprila 1865 
poročal o odgovoru okrajnega urada, s katerim 
ga je seznanila deželna vlada 10. junija 1864.²⁶⁹ 
V preiskavi so 3. maja 1864 od obtožb opravičili 
župana Janeza Štupica. Za neresnične so spoznali 
trditve, da je leta 1855 ljudi zavajal, da je občina za 
podučitelja namenila samo 150 in ne 200 gld. Ugo-
tovljeno je bilo, da je bil sicer zato, da se podučitelju 
nameni manjši znesek, vendar so bili za tak predlog 
tudi drugi in pri tem ni bil osamljen.²⁷⁰

Župan Štupica se je pred obtožbami zaradi apri-
ornega nasprotovanja duhovnikom opiral na to, da 
ne služi samo duhovnikom, ampak tudi občinskim 
posestnikom, ki so ga izvolili za predstojnika, in da 
zato tudi v spornih zadevah lahko sledi le svojemu 
prepričanju.²⁷¹ Učitelju Arku, ki je med ljudmi užival 
pridobljeno spoštovanje, pa se proti obtožbam sploh 
ni bilo težko braniti. Najboljši pregled nad občin-
skim premoženjem je imel okrajni urad v Ribnici. 
Zavezanci so prispevke za šolo vplačevali, župan 
Štupica pa jih je polagal v hranilnico. Z denarjem je 
ravnal nadvse skrbno in se z njim ni okoristil. To so 
potrdile tudi priložene pobotnice. Njegova naloga je
bila, da k vplačilu za šolo prepriča tudi predstojni-
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Nesoglasja in spori, ki so po izgradnji nove šole 
nastali med župnikom Lesjakom, županom 
Štupico in učiteljem Arkom zaradi upravljanja 
s krajevnim šolskih skladom, se s preiskavo in 
razčiščevanjem tudi drugih okoliščin pri delova-
nju šole niso umirili. Konzistorij je bil zato pri-
siljen, da je sodraškega učitelja Arka z odločbo 
26. marca 1866 po uradni dolžnosti prestavil na 
novo ustanovljeno župnijsko šolo v Šmartno pod 
Šmarno goro.²⁷⁷ Ne glede na prizadevanje kon-
zistorija, da bi za vedno končal neprijetno trenje 
med učiteljem Arkom in duhovniki v Sodražici, 
je tako odločitev sprejel predvsem po namigih 
deželne vlade.²⁷⁸ Z imenovanjem za učitelja, 
organista in cerkovnika v Šmartnem so mu, po 
besedilu namestitvenega dekreta, omogočili, da 
si lahko ponovno utrdi zavezanost učiteljskemu 
poklicu in si s primernim obnašanjem povrne

Še pred prenosom cerkvenega šolskega nadzorstva 
na šolske svete in uveljavitvijo nove šolske zakono-
daje je bila najpozneje v začetku šestdesetih let 19. 
stoletja k župnijski šoli v Sodražici pridružena tudi 
zasilna šola na Gori.²⁸¹ S prihodom ekspozita Pri-
moža Klemenca leta 1855 so eno sobo v duhovniji 
na Gori preuredili tudi za učilnico.²⁸² V sklopu 
enotne župnijske šole »Sodražica in Gora« je šolski 
pouk potekal v novi šoli v Sodražici, ki je bila v lasti

čast in brez sledu izpere madež skrhanih odnosov 
v  Sodražici.

Konzistorij je namesto Arka na službeno mesto učite-
lja, organista in cerkovnika v Sodražici na dan njegove 
premestitve imenoval začasnega učitelja na Brezovici
pri Ljubljani Janeza Dolinarja.²⁷⁹ Konzistorij je »spre-
jel njegovo željo, da se preseli« v Sodražico in mu na-
ročil, da službo nastopi ob sv. Juriju, da pa za izpolnje-
vanje službenih dolžnosti prejme vsa nadaljnja navo-
dila.²⁸⁰ Na začetku učiteljske službe na Brezovici je s
svojim ravnanjem v tamkajšnji župniji izgubil zaupa-
nje, ki si ga pozneje ni mogel več povrniti in je bilo 
navkljub njegovemu zavzetemu delovanju in primerne-
mu obnašanju popolnoma nemogoče, da bi ga še na-
prej pustili na prejšnjem službenem mestu. Priporočili 
so mu, naj s svojimi prihodki oprezno gospodari, da bo 
lahko ohranil svojo novo službo v Sodražici.

šolske občine, v zasilni šoli na Gori in na pomožni 
postaji, ki sta bili ena v najemu, druga v uporabi 
brez odškodnine.²⁸³ Všolanih je bilo vseh 15 krajev 
v župniji.

V Sodražici je šola imela dve učilnici, učenci pa so 
bili razdeljeni v tri razrede. Učitelj, šolski pomočnik 
in trije kateheti so poučevali šest učnih predmetov 
po 4 ure na dan. Prihodki učiteljske službe so v celoti 

²⁷⁷ ŠAL, šolstvo, f. 20 (dekanija Ljubljana 1865 - 1867), Ljubljana, 26. marca 1866; odločba o premestitvi Lovrenca Arka. »Um den 
    vielen unerquiklichen Reibungen zwischen dem Schullehrer in Soderschizh Lorenz Arko und dem daßelbstigen Curatgeistlichkeit  
    für immer ein Ende zu machen, … denselben an die neucreirte Pfarrschule zu St. Martin an Großkahlenberg ex offo zu übersetzen.«
²⁷⁸ Prav tam, Ljubljana, 26. marca 1866; »und vorzugsweise in anbetrachts in hierortigen Currende v. 16. d. M. von der F.  
    Landesregierung selbst gemachten Andeutungen.«
²⁷⁹ ŽAS, SA XIII, Sodražica, h. št. 58; rojen na Primskovem 21. junija 1829.
²⁸⁰ ŠAL, šolstvo, f. 49, Ljubljana, 26. marca 1866; namestitveni dekret provizorju Janezu Dolinarju.
²⁸¹ SŠM, Detail-Conscription 1865, Sodražica und Gora, str. 394–397.
²⁸² ŠAL, šolstvo, f. 4g, učiteljske konference; ekspozit Klemenc je sodeloval na katehetsko-učiteljskih konferencah za ribniški okraj s  
    pisnimi prispevki: Ribnica, 27. novembra 1856; Gora, 26. avgusta 1857 in 30. avgusta 1860.
²⁸³ SŠM, Detail-Conscription 1865, Sodražica in Gora, str. 394–397, podatki ne razkrijejo, kje je pomožna postaja delovala.

ODHOD UČITELJA LOVRENCA ARKA (1866)

ŽUPNIJSKA ŠOLA »SODRAŽICA IN GORA«
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prispeval tretjino celotnega zneska.²⁸⁵ S prispevkom 
šolskega patrona so plačevali pripadajoč delež stroš-
kov za drva, za dimnikarja in za čiščenje greznice, 
občasno pa tudi za popravila šolske stavbe: na 
opečnati strehi, pri postavitvi okenskih polic ter za 
nakup šolskih popisnih knjig in drugo. Krajevni 
šolski svet je še v poznejših letih pričakoval prispe-
vek šolskega patrona za vzdrževanje sodraške šole, 
vendar odločitev glede na spremenjeno šolsko 
zakonodajo še dolgo ni bila sprejeta.²⁸⁶ Kljub temu, 
da je šolska uprava po letu 1868 prešla v pristojnost 
šolskih svetov in so prenehale obveznosti šolskih 
patronov ter pristojnost cerkvenega šolskega nad-
zorstva, je okrajni šolski svet v Kočevju nekdanje 
patronatsko gospostvo Ribnica še leta 1874 povabil k 
sodelovanju.²⁸⁷ 

se je začela po veliki noči, so ponovno uvedli leta 
1855. Ko je šola v šolskem letu 1856/1857 dobi-
la drugega učitelja, so polletno elementarno šolo 
preoblikovali v elementarni razred, ki so ga pozneje 
imenovali tudi začetni ali prvi razred ali tudi začetna 
šola, tej pa so sledili še trije razredi. Leta 1864 se je 
število razredov zmanjšalo na dva, v letih od 1865 
do 1869 pa na tri razrede.²⁹⁰ Z uveljavljanjem mater-
nega učnega jezika po letu 1848 se je krepilo mesto 
slovenščine tudi pri poslovanju šole. V zlato knjigo 
sodraške šole so najboljše učence v slovenskem jeziku 
vpisovali od šolskega leta 1858/1859.

Z novo šolsko zakonodajo leta 1869 se je končalo 
obdobje stare šole, v katerem je imela Cerkev v šoli 
prevladujoč vpliv. Ker za učiteljsko službo, ki jo je 
vladarica Marija Terezija že leta 1770 podržavila, 

²⁸⁴ SŠM, Detail-Conscription 1865, Sodražica in Gora, str. 394–397.
²⁸⁵ AS 774, šola v Sodražici, Ribnica, 1866–1871; delež plačila za patrona šole v Sodražici. 
²⁸⁶ AS 774, šola v Sodražici, Sodražica, 14. decembra 1874; dopis krajevnega šolskega sveta.
²⁸⁷ AS 774, šola v Sodražici, Kočevje, 19. decembra 1874; okrajni šolski svet Kočevje.
²⁸⁸ ZAL, RIB 38, zlata knjiga, 1818–1919.
²⁸⁹ Prav tam, zlata knjiga, 1853.
²⁹⁰ Prav tam, zlata knjiga, 1818–1869.

znašali 334 gld v denarju, 169 gld v naturalijah ter 
manjši znesek v donosu od zemljišč. Vseh šolo-
obiskujočih otrok je bilo 320, od tega 172 dečkov in 
148 deklic. Za vse je bila slovenščina materni jezik, 
veroizpoved pa katoliška. Vsi so bili šolnine prosti. 
Največ je bilo starih med 9 in 10 let (61), nekoliko 
manj med 8 in 9 let (55), najmanj pa med 6 in 7 let 
(18) in eden pod 6 let. S šolo je bila povezana po-
navljalna šola in šola za pouk sadjereje in vrtnarstva. 
Ponavljalno šolo, ki je bila obvezna za mladino v sta-
rosti med 12 in 15 let, je v šolskem letu 1864/1865 
ob nedeljah obiskovalo 195 otrok.²⁸⁴

Za vzdrževanje nove šolske stavbe in za druge nujne 
stroške delovanja šole v Sodražici je Jožef  Rudež kot 
šolski patron vsako leto, tudi v začetku sedemdesetih, 

Trivialka v Sodražici je bila ob ustanovitvi leta 1793 
enorazredna šola. Za njeno delovanje je bil dovolj 
učitelj in učni prostor, po državnem šolskem zakonu 
pa so jo bili dolžni obiskovati šoloobvezni otroci od 
6. do 12. leta starosti. Po ponovni ustanovitvi (1815) 
je trivialna šola ostala enorazrednica do postavitve 
nove šole z dvema učilnicama (1861). Ko je bil leta 
1856 nameščen drugi učitelj, je šola do izgrad-
nje nove šolske stavbe iz enorazredne prehajala v 
dvorazredno šolo. Po učnem načrtu za podeželske 
enorazrednice so bili šoloobiskujoči otroci v prvih 
letih po ponovni ustanovitvi razdeljeni v dva razre-
da.²⁸⁸ Leta 1826 in ponovno leta 1835 so prvi razred 
razdelili na zgornji in spodnji oddelek. Leta 1853 so 
v letnem semestru uvedli elementarni pouk posebej 
še za 120 otrok, ki so se učili verouk, poznavanje črk, 
črkovanje in branje.²⁸⁹ Polletno elementarno šolo, ki
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ni bilo dovolj denarja, so bili učitelji v stari šoli zelo 
odvisni od župnijskih prihodkov orglarske in cerkov-
niške službe. V cerkveni pristojnosti je bilo od 1805 
tudi šolsko nadzorstvo in namestitve učiteljev. Izo-
brazbene zahteve za učitelje na tečajih za učiteljske 
pripravnike na vzorčni glavni šoli so povečali šele po 
letu 1848, predvsem pa s preoblikovanjem dvoletnih 
preparandijev v tri- in štiriletna moška in ženska 
učiteljišča po letu 1869.²⁹¹

Šola v Sodražici je bila ena redkih šol na Kranj-
skem, v kateri je učitelj zaradi zelo majhnih prihod-
kov cerkovniške službe prejel dodatek iz deželnega

šolskega sklada. Pri ustanovitvi šole (1793), pri njeni
ponovni ustanovitvi (1815) in pri njeni razširitvi 
(1856) se je izkazalo, da je šolska občina z dodatkom 
iz sklada nekako le priskrbela minimalne prihod-
ke za učitelja. Neprimerno večje težave je imela z 
zahtevano gradnjo šolskih prostorov, za katero ni 
bilo državnih sredstev. Najprej jim nove šole ni uspe- 
lo postaviti, v drugo so na prisilo pozidali prostorno 
učilnico (1817), v tretje pa v zavesti, da žrtvujejo za 
prihodnost svojih otrok, zgradili eno najlepših šol 
(1861), obakrat po dolgem odlašanju in ob izdatni 
podpori šolskega patrona. V začetku so v redno šolo 
hodili skoraj samo dečki, v nedeljsko v slovenskem 

²⁹¹ Govekar - Okoliš, Primerjava izobraževanja učiteljev, str. 40–65.

Zlata knjiga sodraške šole (1818–1919). Prvi vpis najboljših učencev v slovenskem jeziku v šolskem letu 1858/1859. Na prvem mestu 
najdemo Jurija Drobniča iz Sodražice 83, ki je bil pozneje dolgoletni župan v Sodražici (vir: ZAL, RIB 38, OŠ dr. Ivana Prijatelja Sodražica). 
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nastala potreba po razširitvi v dvorazrednico. 
Nedvomni pobudnik razširitve šole in gradnje nove 
šolske stavbe vikar Lesjak je imel v svojem izjem-
nem prizadevanju za širitev osnovnega šolskega 
znanja izvirne predloge. Četudi so odstopali od 
veljavne šolske zakonodaje, je na podlagi lastnih 
izkušenj iskal načine, kako bi vsakemu šolo-
obveznemu otroku omogočil vsaj del osnovnošol-
skega izobraževanja.

jeziku pa večinoma deklice. Razlike med obiskom 
pouka pozimi in poleti so bile v začetku večje.

Prebivalstvo se nemškemu jeziku v šoli tudi po letu 
1848, ko so z Dunaja odredili, da se v elementarnih 
šolah poučuje v maternem jeziku, niso hoteli povsem 
odpovedati. Presenetljivo je, da je v Sodražici že v 
petdesetih letih 19. stoletja tako velik delež za šolo 
sposobnih otrok hodil k pouku in da je tako zgodaj

ZAL – Zgodovinski arhiv Ljubljana 

ZAL, RIB 38, OŠ dr. Ivana Prijatelja Sodražica,  
   zlata knjiga 1818–1919.
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   1/2/4, f. 4a, f. 4b, f. 4e in f. 4g; 1/2/7, f. 7;  
   3/1/1, f. 20; 19/1/1, f. 48; 19/1/5, f. 49.

ŠAL/Ž, Sodražica, Gora pri Sodražici.

SŠM – Slovenski šolski muzej

SŠM, mape šol, OŠ Gora in OŠ Sodražica.

SŠM, arhivska zbirka, fasc. 61/1, Chronologi- 
   sche Geschichte der k. k. Normal-Hauptschule  
   zu Laibach von Ihrer Entstehung bis zum Jahre  
   1816.

SŠM, arhivska zbirka, fasc. 61/1, Präparanden  
   Kurs angefangen vom Jahre 1834 bis 1871.  
   Trivial Schul Präparanden Curs vom Jahre  
   1847.
 
SŠM, arhivska zbirka, fasc. 248, Detail-Conscrip- 
   tion der Volksschulen im reichrathe vertretenen  
   Königreichen und Ländern, nach dem Stande  
   vom Ende des Schuljahres 1865, Wien 1870:     
   Diözese Laibach, »Sodražica und Gora«. 

UČITELJSKI ČASOPISI IN REVIJE

Der österreichische Schulbote, 1859.

Šolski prijatel, 1854.

Učiteljski tovarš, 1862. 

ŠOLSKA ZAKONODAJA

Theresianisches Gesetzbuch, dvorni 
   dekret, Dunaj, 13. oktobra 1770, Die  
   Schulmeister, die zugleich Meßner sind,  
   stehen als solche unter der Geistlichkeit. Das  
   Schulwesen ist aber ein Politikum. http:// 
   alex.onb.ac.at/cgi-content/alex?aid=tgb& 
   datum=1774&page=432&size=45.

Politische Gesetze und Verordnungen 1792–       
   1848, Odlok c.-kr. ministrstva za javni pouk,  
   Dunaj, 2. septembra 1848, Maßregeln zur  
   Verbesserung des Volksschulen–Unterrichtes  
   und hins. der Sprache für denselben. http:// 
   alex.onb.ac.at/cgi-content/alex?aid=pgs& 
   datum=1848&page=323&size=45.

Politische Verfassung der deutschen Schulen in  
   der k. k. deutschen Erbstaaten, Wien: Im  
   Verlagsgewölbe der deutschen Schulanstalt bey  
   St. Anna, 1807. 

Politische Verfassung der deutschen Volks- 
   Schulen für die k. k. österreichischen Provinzen  
   VIII, Wien: Verlag der k. k. Schulbücher– 
   Verschleiβ–Administration, 1840.

VIRI IN LITERATURA
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THE BEGINNINGS OF LESSONS 
AND THE OLD SCHOOL IN SODRAŽICA

The article describes elementary education in Sodražica from the first attempts to introduce the 
Theresian-Josephinian school reforms in the 1790s, until the introduction of  liberal elementary school 
legislation in 1869, which laid the foundations for the development of  modern schools in the 20th 
century. The period before the third state national-school law is the period of  the old school system, a 
centrally-led state school system which was still primarily a Church institution. The old school 
developed from the verger’s post and was, especially after the school legislation of  1805, a form of  
lower and middle level school administration that was directly under Church school supervision. The 
old school provided elementary school knowledge, but a more important task was religious education 
of  the young. Catechists were the only authorities allowed to teach religion, and this was one of  the 
more important school subjects. Along with reading, it was also taught at the Sunday school. Religious 
rituals and prayer were part of  the school’s normal operations. Besides teaching, a teacher held the post 
of  verger and organist and their income depended on the latter two positions. However, because this 
income was too low to support a person, from the start teachers in Sodražica received a bonus from the 
state school fund so their pay would reach the minimum regulated amount. The biggest problems with 
regard to ensuring the basic conditions for the functioning of  the elementary school in Sodražica were 
providing an adequate income for the teacher, and an appropriate room where lessons could take place. 
With the appointment of  the second teacher in 1856 and setting up of  a new school building or the 
second classroom in 1861, the school started a two-year programme.
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