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POVZETEK IN KLJUČNE BESEDE
Oblačilna kultura učiteljev in učencev se je zadnjih sto let močno spreminjala. Na to je vplivalo mnogo
dejavnikov in težko bi izpostavili najbolj pomembnega. Sem spadajo družbene, politične, ekonomske
in tudi socialne spremembe, ki jih je bilo v 20. stoletju precej. Diplomsko delo je bilo osredotočeno na
obdobje od leta 1900 naprej, vse do današnjih dni. Opredeljeno je bilo zgodovinsko ozadje
slovenskega šolstva ter položaj učiteljev in učencev skozi posamezna zgodovinska obdobja, podane
pa so bile tudi definicije pojmov, kot so oblačilna kultura, oblačilni videz in moda. V raziskavi me je
zanimalo, kakšne so osebne izkušnje ljudi, ki so v različnih obdobjih prejšnjega in sedanjega stoletja
obiskovali in še obiskujejo osnovno šolo. Izvedla sem intervjuje s šestimi osebami in tako pridobila
zanimive in pomembne podatke, poleg tega pa tudi osebne izkušnje, ki sem jih lahko primerjala s
podatki, ki so navedeni v literaturi. Analizirala sem tudi stare fotografije, ki so bile izredno zanimiv vir
informacij. Ugotovila sem, da se v večji meri osebne izkušnje in teorija skladajo in da na oblačilno
kulturo posameznika res vpliva veliko dejavnikov, eden izmed najpomembnejših pa je ekonomski
status.

Ključne besede: oblačilna kultura, slovensko šolstvo, moda v 20. in 21. stoletju
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SUMMARY AND KEY WORDS
Clothing culture of teachers and pupils has changed a lot in twentieth century due to many social,
political and economical changes. It is hard to determine which of the factors has the strongest
impact. The diploma work focuses on the last century. Historical background of Slovene education is
specified besides teachers and pupils social situations throught historical periods. Definitions of
terms clothing culture, clothing outlook and fashion were also specified. In the research we were
interesed in personal experiences of people who were attending basic school in diferent historical
areas of the last century. Six interviews with persons of different ages were carried out. Besides
personal experience, interesting and important data were obtained so we were able to compare
them to knowledge from literature. Old photos were acquired and analysed and they proved to be an
extremely interesting data source. We found out that personal experiences are adequate to theory
to a great extent; there is many factors that impact clothing culture of individual and that social
status is one of the strongest.

Key words: clothing culture, slovenian school, fashion of the 20th and 21st century
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1 UVOD
V današnjem času je oblačilna kultura še kako pomembna. Poleg tega je zaradi raznovrstnosti
ponudbe možnosti ogromno, tako da vsak posameznik lahko ustvarja svoj slog.
Že dalj časa me je zanimalo, kako je vse to potekalo nekoč. V diplomskem delu sem se osredotočila
na oblačilno kulturo učiteljev in učiteljic, pa tudi na učence, saj le tako lahko slika postane celovita.
Odločila sem se za obdobje od 20. stoletja dalje.
V drugem poglavju je zajet zgodovinski oris šolstva na Slovenskem, s tem pa je prikazan tudi socialni
položaj učiteljev in učencev.
V nadaljevanju je opredeljen pojem moda, ki ima na oblačilno kulturo velik vpliv. Razložim, kaj sploh
definira oblačilno kulturo in kakšna je razlika med njo in oblačilnim videzom.
V četrtem poglavju so orisana posamezna obdobja v preteklem stoletju in značilnosti tedanje
oblačilne kulture. Vsakemu obdobju je priložen tudi intervju s posamezniki, ki so takrat obiskovali
osnovno šolo in bili tako del te kulture.
Sledita učna priprava in refleksija učne ure, ki je bila izvedena v juniju 2012, na to temo.
Zadnje poglavje je zaključek, kjer sem povzela ključne ugotovitve, pridobljene s študijem literature,
analizo fotografij in izvedbo raziskave.
Cilj raziskave je bil primerjati oblačilno kulturo učencev in učiteljev nekoč in danes, pri tem pa
poiskati vzroke za nastale podobnosti in razlike.
Glede na to, da na oblačilni videz učiteljev in učencev vpliva veliko različnih dejavnikov, ki se skozi
zgodovino spreminjajo, je bil glavni cilj moje raziskave, ugotoviti, kateri izmed njih je imel in še ima
največji in najmanjši vpliv.
Prav tako me je v raziskavi zanimalo, kakšne so osebne izkušnje in pogled na oblačilno kulturo
posameznikov, ki so v določenih obdobjih obiskovali osnovno šolo.

1

Kregar Nina - diplomsko delo

Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta

Zastavljena raziskovalna vprašanja so:
1. Katere so bistvene razlike in podobnosti v oblačilni kulturi nekoč in danes, glede na
posamezna obdobja?
2. Kateri so glavni vzroki za razlike?
3. Kakšni so pogledi posameznikov na oblačilno kulturo nekoč in danes?
4. Ali so bili učenci in učitelji nekoč oblečeni bolj preprosto in skromno kot danes?
5. Ali na oblačilni videz posameznika bistveno vpliva družbeni status?
6. Ali učenci, v današnjem času, oblikujejo svoj oblačilni videz predvsem glede na modo?

V raziskavi je sodelovalo šest oseb. Vsak izmed intervjuvancev je bil izbran na podlagi obdobja, v
katerem je obiskoval osnovno šolo in bil s tem udeleženec oblačilne kulture tistega obdobja.
Neodvisni spremenljivki pri vzorcu opazovanja ta starost in spol.
Potrebne podatke sem zbirala s pomočjo polstrukturiranega intervjuja, ki je bil sestavljen iz osmih
vprašanj odprtega tipa. Vprašanja so bila sledeča:


Kdaj in kje ste obiskovali osnovno šolo?



Kako ste bili kot učenci oblečeni v tistem obdobju?



Kako so bili oblečeni vaši učitelji?



Ste opazili morebitne razlike med bogatejšimi in revnejšimi otroci? Med meščani in
podeželani?



Kako ste skrbeli za zunanji videz? Je bil pomemben?



Kolikšen del družinskega proračuna je bil namenjen oblačilom, obutvi in modnim dodatkom?



Ste spremljali modne smernice?



Vam je v spominu ostal kaj posebnega v zvezi z oblačilno kulturo tistega časa?

Podatke sem zbirala sama. Intervjuji so bili izvedeni v juliju 2012. Vsakega sodelujočega sem
predhodno obvestila in jih prosila, če lahko pripravijo tudi slikovni material, ki bo v pomoč pri
raziskavi.
Pri obdelavi podatkov sem uporabila opisno metodo. Odgovore intervjuvancev sem uredila, jih
primerjala z dejstvi in podatki iz študija literature, ter jih interpretirala. Končne ugotovitve sem
analizirala in na koncu oblikovala zaključek.
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2 ZGODOVINSKI ORIS ŠOLSTVA IN SOCIALNEGA
POLOŽAJA UČITELJEV IN UČENCEV
2.1

Slovensko šolstvo v času reform Marije Terezije in Ilirskih provinc

Marija Terezija je leta 1774 uvedla šolsko reformo, s katero je uzakonila splošno šolsko obveznost za
vse otroke med 6. in 12. letom, ne glede na spol in socialni status. Priporočljiv pa je bil tudi nedeljski
ponavljalni pouk za vse vajence po dvanajstem letu starosti. Glede na to, da zakon ni predvideval
nobenih kazni in je dopuščal marsikatero izjemo, če otroci niso redno in vestno prihajali k pouku,
lahko rečemo, da je bila tedanja šolska obveznost bolj kot obvezna, priporočljiva.1
Ustanovljene so bile tri vrste osnovnih šol. Od najbolj preprostih enorazrednih podeželskih trivialk, do
zahtevnejših mestnih večrazrednih glavnih šol. V glavnih mestih tedanjih dežel pa so bile deželne
vzorčne šole ali normalke, ki so postavljale normo, po kateri naj bi se zgledovale ostale. Ta šolski
sistem ni bil najbolj učinkovit. Predvsem je bil razlog za to v pomanjkanju denarja, saj tedanja
vrhovna oblast ni namenjala zadostnih finančnih sredstev za razvoj šol, tako je to breme padlo na
pleča krajevnih oblasti. Denar so hoteli pridobiti s povečanjem davkov, zato je marsikdo v šolstvu
videl le slabe strani in nova bremena.2
Ko je bil leta 1773 razpuščen jezuitski red, se je država po eni strani rešila tekmeca, saj so imeli jezuiti
vodilno vlogo na tem področju, po drugi strani pa je bila postavljena pred velik izziv. Jezuiti so bili
namreč zelo izobraženi in so delovali tudi kot profesorji. Sledilo je obdobje Ilirskih provinc. To je
ponovno postavilo Cerkev na pomemben položaj v osnovnošolskem izobraževanju, saj je bil verouk z
zakonom postavljen v središče osnovnošolskega pouka.3

1

Šverc, Alenka et al.: Slovensko šolstvo včeraj, danes, jutri. Ljubljana. Ministrstvo za šolstvo in šport; Ljubljana

2007, str. 32.
2

Prav tam.

3

Prav tam, str. 33, 34.
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Kljub kratkotrajni francoski zasedbi zahodnega dela slovenskega ozemlja pa je bilo na področju šole
storjeno kar veliko. Slovenski jezik je v osnovnih in srednjih šolah postal zakonsko priznan učni jezik.
Osnovna šola je postala enotna štirirazrednica, ki je omogočala prehod v srednje šole.4
Kljub vsemu pa so šole, predvsem na podeželju, počasi propadale. Tudi tokrat je bil glavni problem v
primanjkovanju denarja. Zanje so bile namreč zadolžene občine, za katere pa je bila to huda finančna
obremenitev.
Po odhodu Francozov je slovensko ozemlje spet pripadlo Avstriji. Leta 1815 so se pripojila tudi
nekdanja ozemlja Beneške republike. Velike zasluge za napredek slovenskega šolstva v tistem času
pripadajo Valentinu Vodniku, ki je napisal več učbenikov, poučeval in tudi predaval v slovenskem
jeziku.5

2.2

Uvedba obveznega šolanja 1869

Avstrijska oblast je obvezno osnovnošolsko izobraževanje na Slovenskem uvedla leta 1869, s tretjim
šolskim zakonom. V tistem času so bili zaposleni predvsem moški, vendar se je število na novo
zaposlenih učiteljic hitro povečevalo. Celo tako hitro, da se je v obdobju med letoma 1871 in 1913,
število žensk med učiteljstvom povečalo iz treh odstotkov na Štajerskem, oziroma desetih odstotkov
na Kranjskem, na polovico in celo več. Verjetno je bil eden od razlogov za takšne odstotke tudi v tem,
da so bila ponekod bolj dostopna in prej ustanovljena učiteljišča.6
Omeniti je potrebno tudi dejstvo, da so imele eno izmed bistvenih zaslug za poučevanje, od
srednjega veka naprej, prav ženske. To so bile redovnice, ki so poleg duhovnikov skrbele za
opismenjevanje slovenskega naroda.7

4

Prav tam, str. 35.

5

Prav tam.

6

Milharčič-Hladnik, Mirjam: Šolstvo in učiteljice na Slovenskem, Znanstveno in publicistično središče, Ljubljana

1995, str. 18, 19.
7

Balkovec Debevec, Marjetka: »Kaj naj oblečem za v šolo?« Ob razstavah o oblačilnem videzu učencev in

učiteljev skozi čas. V: Šolska kronika – revija za zgodovino šolstva in vzgoje, letnik 20. Ljubljana 2011, str. 284.
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Bolj kot to, kakšne razlike so bile med posameznimi deželami, sta bili bistveni splošni značilnosti v
prvih desetletjih po uvedbi osnovnošolskega zakona:
-

v vseh slovenskih deželah je bilo naraščanje števila učiteljic izredno hitro in

-

vse so bile za to delo ustrezno usposobljene.8

Potem, ko so tretji šolski zakon sprejeli, je bilo namreč zelo pomembno, da so bili učitelji in učiteljice
ustrezno usposobljeni za to delo, saj je bil po novem to državno reguliran in natančno definiran
poklic. Pred tem je lahko poučeval marsikdo. Milharčič-Hladnikova navaja, da so poučevali ljudje, ki
za to delo še zdaleč niso bili posebej usposobljeni. Od duhovnikov, bivših vojakov, gostilničarjev, do
bivših študentov in mežnarjev.9
Ne glede na izobrazbo pa se je novopečenim učiteljicam z vstopom v to službo odprl povsem nov
položaj. Ta se je bistveno razlikoval od moškega položaja. V samem zakonu je bila namreč
opredeljena spolna diskriminacija, ki je vključevala tako učitelje kot tudi učence. Zakon, poimenovan
kot »Predlog zakona o pravnih razmerjih učiteljstva v javnih osnovnih šolah«, je bil v veljavi dobro
leto po uvedbi obveznega šolanja. Oblast je z njim izenačila zahtevano izobrazbo in usposobljenost
obeh spolov, za oboje pa je tudi določila enako delovno obveznost. Zakon je določal tudi, da učiteljice
dobijo le 80 odstotkov učiteljske plače, saj jim ni bilo potrebno vzdrževati družine. V tistem obdobju
je namreč veljalo, da se ženske v učiteljskem poklicu odpovedo družinskemu življenju in se zavežejo
celibatu. Prav tako je veljalo, naj bi učiteljice poučevale le na dekliških šolah in v dekliških oddelkih,
dopuščal pa je možnost, da učijo dečke v nižjih razredih.10
Zakaj pa so se ženske, kljub takšni diskriminaciji, številčno odločale za učiteljski poklic? Ženska je z
učiteljskim poklicem postala »spoštovana in sprejeta javna osebnost«. S svojim znanjem in
sposobnostmi si je utrdila svoj ekonomski status, postala je neodvisna, njen poklic pa ji je prinašal
tudi zadovoljstvo.11
Poleg tega je bil učiteljski poklic, če izvzamemo, da ni bil najbolje plačan, privlačen za ženske, ki si
niso želele družine, saj so bile tako samostojne, potovale so lahko po svetu ali pa so se odločile za
drugačen način življenja, lahko so namreč stanovale skupaj z drugimi ženskami. Zavedati se moramo,

8

Milharčič-Hladnik, M., Šolstvo in učiteljice na Slovenskem, str. 20.

9

Prav tam.

10

Prav tam, str. 21.

11

Prav tam, str. 32.
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da je včasih zakonsko življenje pomenilo socialno odvisnost, položaj gospodinje, ter predvsem
ekonomsko odvisnost.12
Ekonomski status učiteljstva pa še zdaleč ni bil zavidljiv. Večina učiteljev si je morala za preživetje
pomagati z dodatnim delom.
Uvedba zakona je prinesla tudi več delovnih mest, saj je bilo potrebno ustanoviti nove šole povsod,
kjer je bilo več kot 40 otrok v petletnem povprečju, do najbližje šole pa so imeli več kot 4 kilometre.
Velik uspeh je bil dosežen že pred prvo svetovno vojno, saj je bila večina otrok že vključenih v
osnovno šolanje, poleg tega pa je bila nepismenost skoraj odpravljena. 13
Naj na tem mestu omenimo še podatek, ki je bil zapisan v zakonu. In sicer je bilo določeno, da je
potrebno ob številu 80 učencev, v povprečju treh zaporednih let, sprejeti na šolo novega učitelja.
Prav tako naprej za vsakih 80.14
Si sploh lahko predstavljamo, kako je izgledal pouk s takšnim številom učencev? Dandanes težko.
Učitelji so se začeli združevati v pedagoška društva. Tako je bilo lažje napredovati na področju
samoizobraževanja, saj so društva prirejala razna predavanja, razstave in izdajala strokovne revije in
časopise. Leta 1900 je katoliška manjšina ustanovila tudi Slomškovo družbo.15
Anton Martin Slomšek (1800-1862), je bil pomemben pedagog, učitelj, pisatelj in pesnik. Poučeval je
v nedeljski šoli, podpiral je revne učence in slabo plačanega učiteljskega pomočnika. Eno izmed
njegovih najbolj znanih del, je leta 1842 izdana učna knjiga »Blashe in Neshica v nedelski sholi«, ki je
izšla v kar 4000 izvodih. V njej je, poleg osnov branja, pisanja in računanja, dodal še življenjske
napotke, skrb za higieno, zdravje in moralne vrednote. Učbenik se je po razširjenosti in vsebini uvrstil
med najpomembnejše šolske knjige tedanjega časa. Leta 1846 je Slomšek začel izdajati in urejati
letopis Drobtinice. Zaslužen je bil tudi za ustanovitev Mohorjeve družbe, ki je izdajala knjige za
odrasle.16

12

Prav tam, str. 33.

13

Šverc, A. et al.: Slovensko šolstvo včeraj, danes, jutri, str. 46.

14

Melik, Vasilij: Slovenci in nova šola. V: Osnovna šola na Slovenskem 1869-1969. Ljubljana: Slovenski šolski

muzej, 1970, str. 46.
15

Šverc, A. et al.: Slovensko šolstvo včeraj, danes, jutri, str. 46.

16

Pavlič, Slavica: Sto znamenitih osebnosti v šolstvu na Slovenskem. Ljubljana. Ministrstvo za kulturo Republike

Slovenije; Ljubljana, 2000, str. 76, 77.
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Prva in druga svetovna vojna

Avstro-Ogrska je ob koncu prve svetovne vojne razpadla. Z združitvijo Južnih Slovanov, tj. Hrvatov,
Srbov, Črnogorcev in tudi Slovencev, je nastala Kraljevina SHS, ki se je leta 1929 preimenovala v
Kraljevino Jugoslavijo. Velik del slovenskega ozemlja je ostal zunaj meja te novonastale države, zato
je ideja o Zedinjeni Sloveniji propadla. Kljub temu pa je bil tu največji delež Slovencev, zato lahko
govorimo o političnem, izobraževalnem in gospodarskem napredku.
Velikanski uspeh je bil dosežen na področju visokošolskega izobraževanja, saj je bil leta 1919 sprejet
sklep o ustanovitvi prve slovenske univerze v Ljubljani. Le-ta je imela filozofsko, pravno, tehniško,
teološko in nepopolno medicinsko fakulteto. Kljub temu pa se je morala ves čas boriti za svoj obstoj,
kar ji je na koncu tudi uspelo.17
Slovenski jezik je bil zelo okrnjen na območju, ki ni spadalo pod Kraljevino SHS, pravzaprav bi lahko
rekli, da je slovensko šolstvo izginilo. Na Primorskem so izvajali italijanizacijo slovenskega šolstva, kjer
je bila uvedena italijanščina kot učni jezik v vseh italijanskih šolah. Slovenski jezik se je ohranjal po
zaslugi zavednih duhovnikov, ki so skrivaj poučevali po cerkvenih zakristijah. Na Koroškem se je kot
učni jezik ponovno uveljavila nemščina, ki je po priključitvi Avstrije k tretjemu rajhu, postala edini
učni jezik. Tudi prekmurski Slovenci niso bili v nič boljšem položaju, saj prav tako niso smeli
uporabljati slovenščine v šoli. Se je pa zato zgodil velik napredek pri slovenskih izseljencih v
zahodnoevropskih in čezoceanskih državah, kjer so ustanavljali slovenske šole in skrbeli za razvoj
maternega jezika.18
Izmed vseh združenih jugoslovanskih pokrajin, je bilo slovensko šolstvo najbolj razvito in je imelo
najmanjši delež nepismenih v državi, kar je zagotovo zasluga staroavstrijskega šolskega sistema, na
podlagi katerega je nastalo. Pokrajine niso imele enotnega vodstva, večina je sledila sistemom izpred
nastanka skupne države. Tudi zamenjava oblasti, ko so katoliške Habsburžane zamenjali pravoslavni
Karađorđevići, ni imela velikega vpliva na to. Šele leta 1929 je cesar Aleksander Karađorđević sprožil
šestojanuarsko diktaturo in centraliziral novoimenovano Kraljevino Jugoslavijo. Kljub temu, da je bilo
šolstvo sedaj poenoteno, to ni odpravilo poglavitnih razlik med pokrajinami.19
Istega leta je bil sprejet Zakon o narodnih šolah, ki pa slovenskemu šolstvu ni prinesel novosti. Zanj je
bil prej zavora, kot pa spodbuda. Nekaj določil, ki jih je zakon prinašal:
17

Šverc, A. et al.: Slovensko šolstvo včeraj, danes, jutri, str. 47.

18

Prav tam, str. 48.

19

Prav tam, str. 49.
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-

osnovna šola od 1. do 4. razreda je postala enotna in obvezna za vse,

-

uvedena je bila splošna in obvezna osemletna šola, razdeljena na štiriletno »osnovno« in
štiriletno »višjo narodno šolo«,

-

šolarji so lahko po četrtem razredu nadaljevali šolanje tudi na nižji gimnaziji, meščanski,
strokovni ali vajenski šoli,

-

na podeželju običajno ni bilo rednega pouka za 7. in 8. razred ampak le redni pouk v zimskem
času, torej od novembra do marca,

-

obvezen učni jezik je postala srbohrvaščina-slovenščina,

-

itd.20

Osnovno šolstvo je zajemalo tudi vrtce, šole za slabše razvite otroke, analfabetske tečaje pa tudi
gospodinjske in druge tečaje. Država je skrbela za ustanovitev šol in plačevanje učiteljev, naloga
občin pa je bila zagotoviti primerna zemljišča za šolske vrtove. Za vzdrževanje in nastajanje novih
šolskih poslopij ter učila in opremo so bili odgovorni šolski sveti.
Vodstvo osnovnega šolstva so centralizirali in prenesli na beograjsko ministrstvo. Za nadzor je bilo
poskrbljeno s strani banovinskih šolskih nadzornikov, poleg njih pa so zanj skrbeli tudi okrajni šolski
nadzorniki.21
Učiteljstvo je bilo politično močno razdeljeno. Da bi to omilili, so oblasti učitelje pogosto premeščali v
odročne kraje. Kljub temu pa so se še naprej ustanavljali stanovska društva. Med njimi so imeli
najštevilčnejše in tudi politično najbolj vplivno društvo osnovnošolski učitelji, t.i. »Zaveza
jugoslovanskega učiteljstva«. Ideje kulturne pedagogike, ki je kot cilj postavila oblikovanje celovite
kulturne osebnosti, so se v obdobju med obema vojnama najbolj uveljavljale. Koncept je izhajal iz
krščanske vzgoje ter prepričanja, da je prevzem neke kulture v celoti, bistven proces vzgoje. Poleg
tega so zagovarjali dejstvo, da je razvoj človeka odvisen od njegovih kulturnih dosežkov, prav tako pa
je bistveno ohranjanje starih vrednot.22
Na tem mestu je potrebno izpostaviti dr. Karla Ozvalda, ki spada med najvidnejše slovenske
pedagoge, v obdobju med obema vojnama. Bil je redni profesor na ljubljanski Univerzi, kjer je
predaval pedagogiko. Prav tako je učitelje poučeval na raznih konferencah in zborovanjih. Izdal je več

20

Prav tam.

21

Prav tam.

22

Prav tam, str. 50.
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samostojnih izdaj, okrog sto razprav, ter več člankov in poročil. Zavzemal se je za to, da bi se v »novi«
šoli najprej preoblikoval učitelj sam, temu pa naj bi sledilo preoblikovanje šole.23
Ker so nemške enote 6. aprila 1941 napadle Jugoslavijo, se je tekoče šolsko leto končalo predčasno.
Med vojno se na našem ozemlju ni izoblikoval enoten okupacijski režim, razlog pa je bil ta, da so si
slovensko ozemlje razdelile tri sosednje države. Na skoraj vsem slovenskem etničnem ozemlju je bil
takoj ukinjen slovenski učni jezik. 24
Nemci so bili zagotovo najbolj nasilni od vseh treh. Vse slovenske šole so takoj po okupaciji ukinili,
učitelje, duhovnike in druge izobražence, ki so na njih poučevali pa večinoma izgnali na sosednjo
Hrvaško, v Srbijo ali pa v nemška delovna taborišča. Večina nemških učiteljev in vzgojiteljev, ki so
prišli na delovna mesta izgnanih, ni imela ustrezne izobrazbe. Slovenski jezik je bil strogo prepovedan
tudi med odmori. Vsako kršenje je bilo strogo kaznovano, predvsem psihično, vendar tudi telesna
kazen ni bila nobena izjema. Organizirani so bili tudi tečaji nemščine, ki so bili dobra reklama za
Hitlerja in njegovo propagando tretjega rajha. Kljub pritiskom, nemalokrat pa tudi grožnjam je število
obiskovalcev tečajev vztrajno padalo. Naskrivaj so nastajali slovenski ilegalni tečaji, ki so slovenski
jezik peljali naprej in najmlajše učili potrebnega znanja. 25
Na madžarski strani so ubrali podobno taktiko, kot na nemški. Vsi slovenski učitelji so bili zamenjani z
madžarskimi, slovenščine se v šoli ni smelo več slišati. Šli so še korak naprej s t.i. »vendsko« teorijo,
po kateri, naj bi Prekmurci sploh ne bili Slovenci.26
Na italijansko okupiranem ozemlju pa so zavzeli drugačno taktiko. Ustanovljena je bila Ljubljanska
pokrajina, kjer so tam živečim Slovencem priznali kulturno avtonomijo. Tedanji šolski sistem so peljali
naprej, popravili so le nekatere učbenike. Slovenščina je ostala glavni učni predmet, poleg nje pa se je
pojavila italijanščina, kot drugi oz. fakultativni učni predmet. Kljub temu, da je bilo stanje tukaj precej
drugačno kot pod nemškim okupatorjem, se je skrivaj izvajal fašistični pritisk. Kazal se je kot obvezen
pozdrav v šoli, pa tudi kot siljenje otrok in učiteljev v delavske in fašistične organizacije. Skrit namen
je bil seveda ta, da bi slovenske šole kmalu postale italijanske.27

23

Pavlič, S.: Sto znamenitih osebnosti v šolstvu na Slovenskem, str. 148, 149.

24

Šverc, A. et al.: Slovensko šolstvo včeraj, danes, jutri, str. 50.

25

Prav tam, str. 51.

26

Prav tam, str. 52.

27

Prav tam, str. 51.
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Sčasoma se je tudi na italijanski strani pokazala nasilna stran. Zlasti po tem, ko se je pod vodstvom
komunistov začelo oblikovati slovensko osvobodilno gibanje. Tudi tu so veliko ljudi poslali v taborišča.
Zanimivo je bilo tudi to, da so v šolskem letu 1942/43 dijaki v taborišču Gonars opravljali celo
maturo.28
S partizansko zmago nad vaškimi stražami, ki so bile do italijanske kapitulacije pod njenim nadzorom,
se je začelo novo obdobje. Ustanovljene so bile partizanske šole. V njih se je izoblikoval nov šolski
sistem, ki je pravzaprav temelj povojnega slovenskega šolstva.29

2.4

Obdobje po drugi svetovni vojni in začetki samostojne Slovenije

Šolski sistem, je po koncu druge svetovne vojne, postal sestavni del državnega aparata za
marksistično prenovo celotne družbe. Od takrat naprej namreč ni bil več le stvar državne politike.
Postal je ideologija režima, ki je vladal. Komunizem, ki je bil tedaj vladajoč režim je skrbno pazil na
dogajanje, ki je potekalo v vzgoji in izobraževanju. Dobro so se namreč zavedali, da je to bistveno
orodje za vzgojo dobrih in sistemu zvestih državljanov. V tem času je v šolstvu prišlo do velikih
sprememb. Šolstvo je temeljilo na idejnih smernicah, kot jih je določala Komunistična partija. Glavni
poudarek je bil na izobraževanju kmečke in delavske mladine, pa tudi na vzgoji tehniških
strokovnjakov.30
Leta 1953 je bila ustanovljena Zvezna komisija za reformo šolstva, ki je skušala sistematično rešiti
težave, ki so nastale ob nenehnem improviziranju, eksperimentiranju in sploh nenehnih
spremembah, ki so se izvajale kljub nasprotovanju strokovnjakov in pedagogov. Žal njihovih mnenj
niso upoštevali. Med letoma 1958 in 1962 so izvedli prenovo šolskega sistema, ki se je zavzeto boril
proti pozitivističnim načelom in zagreto zagovarjal marksistična. Glavni cilj je bil ta, da bi mladina
razmišljala tako kot partija, saj bi si tako zagotovili nove člane. Bistvena je bila odstranitev Cerkve iz
šolskega sistem, ki je bila vse do takrat zelo dejavna. Pustili so jim šole za vzgojo in izobraževanje
bodočih duhovnikov, so pa nad njimi izvajali hude pritiske in jih prepričevali naj se odločijo za
drugačen način življenja. Kljub temu, da je bila Teološka fakulteta ustanovna članica ljubljanske
Univerze, so jo leta 1952 izločili iz nje in to še celo z dokumentom, na katerem je bil naveden datum,
ki sploh ne obstaja. Verouk je nazadoval z obveznega učnega predmeta na izbirnega, starši, ki so

28

Prav tam, str. 52.

29

Prav tam, str. 53.

30

Prav tam.
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hoteli, da bi ga njihovi otroci obiskovali, pa so jih morali vsako leto posebej prijavljati nanj. Poudariti
je treba tudi, da so bili ob tem izpostavljeni grožnjam režima. Do leta 1950 so šli celo tako daleč, da
so nagrajevali učitelje, ki so bili najbolj uspešni pri zmanjševanju obiska verouka in nedeljskega
bogoslužja. 1952 je bil verouk dokončno izgnan iz osnovnošolskega izobraževanja.31
Šola je bila vse prej kot tolerantna do otrok, katerih starši so bili politični ali pa idejni nasprotniki
takratnega režima. Nad njimi se je izvajal pravi ideološki rasizem, bili so zapostavljeni in preganjani.
Vzgoja je bila politično usmerjena, prav tako je bila od politike v celoti odvisna tudi pedagogika.
Bistven problem je bil zanemarjanje moralne vzgoje in močna nezaupljivost do družinske vzgoje.32
Učitelji v komunističnem režimu so bili izpostavljeni hudim pritiskom. Njihova naloga ni bila le
poučevanje, uspešni so morali biti predvsem pri uresničevanju ideoloških ciljev. Marsikdo ni ustrezal
tem kriterijem, zato enostavno ni sodil v šolo. So pa bili razdeljeni na dve skupini: starejše – strokovno
usposobljene in mlajše – politično zanesljive. Oster nadzor se je izvajal že na učiteljiščih. Oblast
namreč ni imela težav z odstranitvijo vsakega, ki se ji je postavil po robu in ugovarjal njenim
kriterijem, sploh je to veljalo za izkazovanje verske pripadnosti. Vernim učiteljem je bil tako vstop v
šolo enostavno prepovedan. Lahko bi rekli, da so bile izvedene prave »čistilne akcije« med
odstranjevanjem »neprimernih« bodočih in že vpeljanih učiteljev. Zelo nevarno je bilo, če je imel
učitelj v sorodu duhovnika. Po vsej verjetnosti je bil izgnan v odročen kraj, uiti pa ni mogel niti
javnemu zasmehovanju.33
V Ljubljani je bilo učiteljišče večkrat podvrženo spremembam iz petletnega na štiriletni program in
obratno. Leta 1964 je bila ustanovljena ljubljanska Pedagoška akademija, prav tako mariborska.
Omogočali sta višješolski študij razrednega in predmetnega pouka vse do leta 1985, ko sta se
preoblikovali v Pedagoški fakulteti. Poleg teh ustanov je bilo organizirano precejšnje število tečajev in
seminarjev, na katerih so učitelji izpopolnjevali svoje znanje. Prva samostojna štiriletna Srednja
vzgojiteljska šola je bila ustanovljena že leta 1948. Posledica strogega režima je bila tudi veliko
pomanjkanje učiteljskega kadra, še vse tja do šestdesetih let. Šole so takrat delovale v zelo slabih
razmerah.34

31

Prav tam, str. 54.

32

Prav tam.

33

Prav tam, str. 55.

34

Prav tam.
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Komunistična oblast pa je očitno nasprotovala, ne le veri ampak tudi gimnazijam. Razlog za to, je bilo
njihovo vsesplošno izobraževanje dijakov, ki bi lahko zamajali temelje komunističnega režima. Zato se
je oblast trudila za ukinjanje velikega števila gimnazij na našem ozemlju. Je bilo pa nasprotno,
storjeno marsikaj na področju predšolskega izobraževanja. Zaposlovalo se je večje število žensk, zato
so odpirali nove vrtce. Že leta 1946 je bil zasnovan nov tip vrtca, imenovan „Dom igre in dela“, kjer se
je varstvo izvajalo podnevi in tudi ponoči. Kasneje so bili preimenovani v predšolske in vzgojnovarstvene ustanove. Vrtci so tako dobili pomembno vlogo v šolskem sistemu.35
Kako pa je pravzaprav potekala uvedba takratne marksistično-leninistične ideologije v šolski sistem?
Zagotovo v največji meri prek oblikovanja učnih načrtov, učbenikov pa tudi zamenjave učnih
predmetov in odstranitvijo prepovedanih knjig iz šolskih knjižnic. V učbenikih je bila snov še v
šestdesetih letih močno vezana na dogajanje med drugo svetovno vojno. Prevladovale so partizanske
in borbene vsebine. Leta 1952 je bila namesto verouka vpeljana moralna vzgoja kot učni predmet, v
srednjih šolah pa se je imenoval samoupravljanje s temelji marksizma.36
Da pa bi bila ideologija še bolj približana ljudem, so jo vpeljevali tudi prek raznih šolskih praznovanj in
drugih ustreznih obšolskih dejavnosti. Najbolj znane so bile zagotovo Titova štafeta, mladinske
delovne brigade, pionirske igre in odredi. Poleg tega so nekatere verske obrede enostavno zamenjali
z ideološkimi. Na primer: obred prejema prvega svetega obhajila so zamenjali s sprejemom v
pionirsko organizacijo, namesto svete birme pa so bili otroci sprejeti v mladinsko organizacijo.37
Slovenski šolski sistem je, s sprejetjem zakona o obveznem sedemletnem šolanju, sprejetem leta
1946 prav gotovo nazadoval. Temeljil je na štirih razredih osnovne in treh razredih višje osnovne šole.
Ponovno je bil zamenjan leta 1950, ko je zopet prišla v veljavo osemletna osnovna šola. Z letom 1953
je osnovno šolanje postalo obvezno za vse učence od 7 do 15 let, uvedene pa so bile tudi svobodne
dejavnosti, kasneje preimenovane v šolske interesne dejavnosti. Z njimi so pridobili na razponu
športa in kulture, saj so v njihovem okviru začeli pripravljati razna tekmovanja, tako na občinski,
medobčinski in republiški ravni. Poleg tega je bilo poskrbljeno za različne krožke, za zdravstveno
varstvo otrok, šolsko kuhinjo, pojavljati pa so se začele tudi počitniške kolonije. 38
Temelji šolske zakonodaje iz leta 1958 so spremenili tedanji šolski sistem, ki je imel več kot stoletno
tradicijo. Obvezna osemletna osnovna šola se je dokončno utrdila med leti 1958 in 1962 in je
35

Prav tam, str. 57.

36

Prav tam.

37

Prav tam.

38

Prav tam, str. 58.
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predstavljala edino obliko osnovnega izobraževanja. Prav tako se je spremenila slika šol na
Slovenskem, saj so bile ukinjene neorganizirane enorazredne šole, ustanavljale pa so se nove,
popolnejše osemletke. Prav tako je bilo od leta 1960 poskrbljeno za dopolnilni pouk, podaljšano
bivanje, pa tudi za pomoč socialnih delavcev in psihologov, pedagogov in logopedov. 39
Ko je komunizem začel razpadati, se je slovenski odpor proti jugoslovanskemu centralizmu še bolj
ogrel. Dejaven je bil že prej, zlasti na področju jezika in narodne identitete, takrat pa se je začelo
resno razmišljanje o odcepitvi Slovenije. Odpor je spodbujalo tudi dejstvo, da nas Jugoslavija zavira v
razvoju, kar se je kazalo sploh v primerjavi z zahodnoevropskimi državami. Stranka Demos, ki je imela
v svojem programu tudi osamosvojitev naše države, je zmagala na prvih večstrankarskih volitvah.
Kratek, vendar težak boj za osamosvojitev se je začel. Vodil je preko plebiscita, osamosvojitvene
vojne, do mednarodnega priznanja naše države kot samostojne. Slovenci smo tako polno
samostojnost Republike Slovenije, razglasili 25. junija 1991.40
Naša mlada država se je začela soočati s temeljnimi kulturnimi spremembami na vseh področjih
družbe. Tri glavne ravni:


spremembe povezane z odcepitvijo od Jugoslavije, nastankom nove države in priključevanjem
med države članice evropske zveze, kasneje imenovane Evropska unija;



spremembe na področju politike in gospodarstva, kot posledica globalizacije; tu je treba
omeniti lastninske spremembe, prestrukturiranje podjetij, parlamentarne demokracije in
človekovih pravic pa tudi prehod iz totalitarno komunističnega režima v demokracijo;



spremembe povezane z razvojem novih tehnologij in razvojem novih potreb sploh, na
področju znanja; internet, elektronska pošta in druga sodobna tehnologija je spremenila
poslovanje, ga pospešila in reorganizirala.41

Vse te spremembe so zahtevale nov pogled na izobraževanje samo. Zato se je v novonastali republiki
razvil koncept t.i. „vseživljenjskega učenja in izobraževanja“. Začel se je predvsem na področju
izobraževanja odraslih, kmalu pa se je razširil tudi na otroke in mladino. Koncept zagovarja večjo
sistematičnost pri spodbujanju izobraževanja, uvajanja novih sistemov kontinuiranega učenja, pri
spodbujanju učinkovitosti prenosa znanja in poudarku na interdiscipliniranosti znanja. 42

39

Prav tam.

40

Prav tam, str. 61.
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Prav tam.

42

Prav tam.
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Te spremembe so prinesle tudi nove načine izobraževanja. Poleg osnovnega, tudi druge oblike, kot na
primer e-izobraževanje, samoizobraževanje in izobraževanje znotraj posameznih institucij.43
Slovensko šolstvo se je po osamosvojitvi začelo prvič razvijati samostojno in neodvisno. To je prineslo
veliko novosti na vseh področjih od predšolske vzgoje, osnovnošolskega in srednješolskega
izobraževanja pa vse do visokošolskega, univerzitetnega in izobraževanja, namenjenega odraslim.44
Pregled slovenskega šolskega sistema je podan v nadaljevanju.

2.5

Sedanjost

Kot sem omenila že prej, je v šolstvu prišlo do mnogih sprememb. Na tem mestu lahko najprej
podam pregled šolanja v Sloveniji:


Predšolska vzgoja

Izvajajo jo javni in zasebni vrtci; vanje se vključujejo otroci od enega leta pa do vstopa v šolo.
Predšolska vzgoja ni obvezna. Se pa potrebe po vrtcih iz leta v leto večajo.


Obvezna devetletna osnovna šola

Učenci se vanjo vključijo s šestimi leti, razdeljena pa je na triletja. Dobro organizirano je tudi glasbeno
izobraževanje, imenovano kar glasbena šola, kamor se vsako leto vključuje visok delež otrok.


Poklicno in strokovno izobraževanje

Stopnje izobrazbe, ki jo posameznik pridobi z izobraževanjem na tem področju:
o

nižja stopnja poklicne izobrazbe (trajanje izobraževanje je približno dve leti in pol),

o

srednja stopnja poklicne izobrazbe (izobraževanje poteka tri leta, v šoli ali po
dualnem istemu, ki poleg šole vključuje tudi delodajalca),

o

srednja strokovna izobrazba (štiriletno izobraževanje ali pa dvoletno po končanem
triletnem izobraževanju; lahko tudi enoletni tečaj po končani gimnaziji, mojstrski,
delovodski ali pa poslovodski izpit, opravljen pri obrtni ali gospodarski zbornici),

o

višja strokovna izobrazba (dvoletno izobraževanje, ki vključuje vsaj 40 % časa pri
delodajalcu);

43

Prav tam.

44

Prav tam.
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Splošno srednje izobraževanje

Sem spadajo gimnazije (splošne in strokovne), ki izvajajo štiriletni izobraževalni program, le-ta se
konča z maturo. Matura je pogoj za vpis na fakulteto, omogočen pa je tudi vpis na višje in visoke
strokovne šole.


Višje strokovno izobraževanje

Lahko mu rečemo tudi »kratko visokošolsko izobraževanje«, saj traja dve leti, kandidati pa z njim
pridobijo znanje za določene naloge, kjer ni potrebna visokošolska izobrazba.


Visoko šolstvo

Sem uvrščamo tri stopnje izobraževanj. Prvo so visokošolski strokovni študijski programi (tri leta) in
univerzitetni študijski programi (štiri leta). Na drugi stopnji sledijo magistrski (tri leta) in na tretji
doktorski študijski programi (pet let). Leta 2004 je prišlo do uvedbe t.i. »bolonjskega sistema«, ki je
prinesel prenovo visokošolskih programov. Dodiplomski študij navadno traja od štiri do šest let.


Izobraževanje odraslih

Različne izobraževalne organizacije ponujajo odraslim posebne programe, s katerimi lahko pridobijo
izobrazbo. Bodisi poklicne tečaje, poklicno maturo, prekvalifikacijo itd.45

45

Prav tam, str. 65, 66.
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3 OBLAČENJE IN MODA
3.1

Opredelitev terminov oblačilna kultura in oblačilni videz

Zakaj so oblačila in oblačenje sploh tako pomembna? Odkar je možno zaslediti, je človek iskal načine,
da se zavaruje pred mrazom, vetrom in vročino pa tudi pred sovražniki. Pri tem si je pomagal s svojo
okolico in si oblačila izdeloval iz naravnih materialov in živalskih kož. Oblačila so tista, ki so nam v
pomoč tudi pri vsakdanjih opravilih, športu, prav tako pa naše telo varujejo pred fizičnimi in
psihološkimi sovražniki.46
Lahko rečemo, da je oblačenje neke vrste potreba, ki jo je treba vsakodnevno zadovoljevati. Se
razlikuje od najbolj osnovnih fizioloških, vendar je prav tako bistvena. Že star slovenski pregovor
pravi, da: »Obleka naredi človeka«. Zato je bil pomen oblačenja že od nekdaj zelo pomemben.
Če bi radi pojasnili izvor oblačenja, si lahko pomagamo z dvema različnima teorijama. Prva teorija
sloni na biblijski zgodbi o našem nastanku. Adam in Eva sta bila, zaradi storjenega izvirnega greha
kaznovana in pregnana iz raja. Izdelati sta si morala oblačila, saj ju je postalo sram. Druga teorija pa
se opira na Darwinovo teorijo o nastanku sveta. Ta pravi, da človeku obleka, v nasprotju z živalmi,
naravno ne zraste. Mora si jo kupiti ali narediti sam.47
Naštejemo lahko pet glavnih razlogov za oblačenje:
1. Človek skrbi za svoje zdravje.
2. Človek se sramuje.
3. Človek želi biti »glavni«.
4. Človek se lepša.
5. Človek se klanja vzorom.48
Barnard navaja različne funkcije oblačenja in mode. Od, že prej omenjene, zaščitne funkcije še
spodobnost in privlačnost, kot način izražanja individualnosti, družbene veljave, ekonomske veljave,

46

Barnard, Malcolm: Moda kot sporazumevanje. Ljubljana. Založba Sophia; Ljubljana 2005, str. 94.

47

Povzeto s spleta: http://www.cek.ef.uni-lj.si/u_diplome/pisk453.pdf (str. 2, 20. 7. 2012).

48

Sam, Anej: Oblačenje. Ljubljana: Ekološko – kulturološko društvo Jasa; Ljubljana 2000, str. 23-28.

16

Kregar Nina - diplomsko delo

Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta

pa tudi kot politični simbol in ne nazadnje kot sredstvo komunikacije. Avtor modo in oblačenje uvršča
med kulturne pojave.49
Na oblačenje že od nekdaj vpliva veliko dejavnikov. Med bistvenimi so politični, verski, družbeni pa
tudi ekonomski.
Glede na način oblačenja, lahko ločimo pripadnike različnih verstev, etničnih skupin, družbenih slojev
ipd.50
Oblačilna kultura, kot teoretski termin označuje vse, kar je v zvezi s proučevanjem oblačilnih praks,
pri katerem imajo bistveno vlogo gospodarske, politične in družbene razmere. Le-te se ves čas
spreminjajo, zato se posledično spreminja tudi oblačilna kultura in oblačilni videz.51
S pojmom oblačilnega videza označujemo vse, kar se na nekom tvarnega vidi. Vključuje oblačila,
pokrivala, obuvala, nakit, dodatke, pričesko, telesno snago in nego, pa tudi kajenje. Kadar
uporabljamo izraz oblačilni videz, se s tem izognemo izrazu noša, ki je bil včasih uporabljen z istim
namenom. Z njim se večkrat srečujemo, vendar je potrebno poudariti, da je ta izraz v zadnjih dvesto
letih pridobil veliko različnih definicij in pomenov.52
Z izrazom noša se označuje pretekla oblačilna podoba, predvsem kmečkega stanu, zato lahko
zasledimo tudi termine ljudska ali kmečka noša, največkrat pa je uporabljen za označevanje posebnih
preoblek, ki služijo etničnoidentitetnim namenom. Tako govorimo o narodni noši.53
Ne glede na vse pa izraza noša in oblačilni videz nikoli nista bila istovetna. Ne ob njunem nastanku v
18. stoletju in ne kasneje. Sta se pa oba pogosto uporabljala pri označevanju predstav o oblačenju
ljudi. Z izrazom noša so ljudje že v 19. stoletju označevali nek poseben način oblačenja, ki naj bi se
razvil nekoč v preteklosti, pri nižjih slojih prebivalstva.54

49

Barnard, M.: Moda kot sporazumevanje, str. 67-91.

50

Ditz, Marta: Oblačilni videz skozi stoletja. Ljubljana. Zavod Republike Slovenije za šolstvo; Ljubljana 1998,

str. 9.
51

Knific, Bojan: Interpretacije oblačilne dediščine v kostumiranju otrok na Slovenskem. V: Šolska kronika –

revija za zgodovino šolstva in vzgoje, letnik 20. Ljubljana. Slovenski šolski muzej. Ljubljana 2011, str. 335-337.
52

Baš, Angelos: Oblačilna kultura na Slovenskem v 17. in 18. stoletju. Ljubljana. DZS. Ljubljana 1992, str. 7, 8.

53

Knific, B: Interpretacije oblačilne dediščine v kostumiranju otrok na Slovenskem, str. 336.

54

Prav tam.
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V raziskovanje bom torej vključila vse sestavine oblačilnega videza. Zato lahko strnem, da pojem
oblačilne kulture obsega spoznanja o gospodarskih, družbenih, političnih in kulturnih razmerah ljudi
na oblačilni videz v določenem zgodovinskem obdobju.55

3.2

Sestavine oblačilnega videza

Kot je bilo omenjeno že prej, k sestavinam oblačilnega videza spada več različnih delov. Od obleke,
obuval, pričesk, pa vse do snažnosti, nakita in celo kajenja.
Danes je samoumevno, da bo vsak skrbel za higieno, za čim bolj popoln videz. Mediji nas dobesedno
bombardirajo z oglasi za vedno nove in nove pripomočke, s katerimi lahko izgledamo lepše in boljše.
Prhanje dvakrat dnevno tudi ni nobena posebnost. Da o odstranjevanju dlak, izgubi telesne teže in
skrbi za zdravo in lepo kožo sploh ne govorimo. Marsikdo poseže tudi po operativnih posegih.
Snago so nekoč, bolj kot ne, zapovedovali in torej ni bila posledica posameznikovega zasebnega
ravnanja. Cerkev si je še posebej prizadevala za snažnost ob nedeljah in praznikih, prav tako pa tudi
šola. Baš navaja, da so učitelji že v 18. stoletju kaznovali učence, ki niso imeli snažne obleke in niso
bili počesani.56
Nekateri cehi so imeli v svojih pravilih zapisano, da smejo imeti obrtniki vsakih štirinajst dni kopalni
dan, takrat so bili opravičeni službe. Danes si verjetno ne predstavljamo, kako izgleda nekdo, ki se
kopa le vsakih štirinajst dni. Poleg tega obstajajo zapisi, da so si ljudje, tam, kjer je bila raven
snažnosti visoka, menjali spodnje perilo enkrat, izjemoma dvakrat na mesec. Najpogosteje so se
umivali tako, da so roke pomočili v vodo, obraz pa so si osvežili s kolonjsko. Tako so se »znebili«
smradu. Bolje rečeno so ga prikrili.57
Toda opozoriti je treba, da je vse to veljalo predvsem za višje družbene sloje, ki so imeli marsikaj na
voljo. Seveda kmetje niso bili veliko bolj snažni, kljub temu pa bi jim to težje očitali, saj niso imeli
takšnih zmožnosti kot premožnejši sloji. Mnogo ljudi je zato zbolelo zaradi garij, ki so posledica
nečistoče.58

55

Baš, A.: Oblačilna kultura na Slovenskem v 17. in 18. stoletju, str. 8.

56

Prav tam, str. 243, 244.

57

Prav tam.

58

Prav tam, str. 244.
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V Zahodni Evropi se je v 16. stoletju pojavila nova modna muha. V 17. stoletju so jo poznali že po vsej
Evropi. To je bil tobak, ki je k nam prišel iz Amerike. Takrat so ga uporabljali tako, da so ga kadili ali
njuhali, podobno kot danes. Najstarejši podatek o kajenju na Slovenskem najdemo že v letu 1679,
kjer je na neki sliki upodobljen lovec, takratni predstavnik višjega stanu, ki pri počitku kadi pipo. Pipe
so bile moderne še v naslednjih stoletjih, danes pa jih skoraj ne najdemo več. Kmečko prebivalstvo je
več njuhalo kakor kadilo. Pipe so največkrat izdelovali kar v domačih delavnicah. Je pa bila to zelo
pogosta navada, zato so večkrat izdajali opozorila, kje se sme in kje ne sme kaditi, pa tudi navodila,
kako ukrepati, če zaradi prekomernega kajenja oteče jezik.59

59

Prav tam, str. 254, 255.
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Opredelitev pojma moda

»Moda je spreminjajoč se odsev nas samih in časov, v katerih živimo.«60
Kar je modno, je sodobno. Je aktualen stil, ki mu sledimo. Njena splošna lastnost pa je kratkotrajnost.
Moda se neprestano spreminja. Spreminja pa tudi družbene oblike, oblačila in pravzaprav celoten stil
s katerim se človek izraža.61
V slovarju tujk beseda moda izhaja iz latinske besede modus. Pomenila naj bi mero, način. Avtor jo
naprej opredeljuje tudi kot gospodujočo, okusu časa primerno nošo.62
Barnard modo etimološko opredeljuje, kot nekaj, kar je nekdo delal. Danes pa zanjo bolj velja kot
nekaj, kar nekdo nosi.63
Moda je v določenem času aktualen kroj oblačil, obutve, dodatkov. Vloga mode v vsakdanjem svetu
je, da posnema dane vzorce in s tem zadovoljuje potrebo po socialni opori. Posameznika nekako
usmerja po poti, po kateri naj bi hodili vsi. Seveda pa si vsak izoblikuje svoj slog in s tem zadovoljuje
tudi potrebe po različnosti, diferenciaciji.64
Njeno bistvo pa je tudi to, da si jo vedno lasti le del neke skupine, ostali so šele na poti do nje. V
trenutku, ko si jo prilastijo vsi, ko postane »navadna«, izgubi pomen in se začne spreminjati.65
Seveda pa moda pomeni več kot samo oblačenje. Sem spadajo tudi ostale stvari, materialne dobrine,
pohištvo, glasba …
Ob besedi moda se nam hitro pojavi asociacija na velika imena svetovnih oblikovalcev, kot so Dior,
Chanel, Versace, Prada ipd. Poudariti je treba, da so oblačila in dodatki tako velikih imen dostopna
predvsem višjim slojem prebivalstva, saj so cene vrtoglave. Tako se na trgu hitro pojavijo replike
dizajnerskih oblačil, ki so dostopne tudi tistim z nižjim ekonomskim statusom. Moda je tako dostopna
vsem. Kvaliteta pa je drugo vprašanje.

60

O'Hara, Georgina: Enciklopedija mode: 1840-1990. Ljubljana. DZS. Ljubljana 1994, str. VII.

61

Povzeto s spleta: http://dk.fdv.uni-lj.si/dela/Toplisek-Lea.PDF, (str.25, 22. 7. 2012).

62

Verbinc, France: Slovar tujk. Ljubljana. Cankarjeva založba. Ljubljana 1997, str. 459.

63

Barnard, M.: Moda kot sporazumevanje, str. 11.

64

Povzeto s spleta: http://dk.fdv.uni-lj.si/dela/Toplisek-Lea.PDF, (str.27, 22. 7. 2012).

65

Prav tam.
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3.3.1 Moda nekoč in danes
Kdaj se je moda prvič pojavila, težko rečemo. Že v času antičnih Grkov in Rimljanov je bil zunanji videz
zelo pomemben, prav tako pa so veljale določene smernice, po katerih so se ljudje oblačili. Danes se
moda spreminja bistveno hitreje kot se je nekoč, je pa res, da je vanjo vključen marsikateri
zgodovinski vidik.66
Ustvarjalci, inovatorji in kreatorji se vračajo nazaj h koreninam, jih izboljšujejo in preoblikujejo. Zato
lahko rečemo, da moda z zanosom sledi zgodovini in jo preoblikovano posreduje naprej novim
rodovom. Za primer lahko pogledamo stoletje, v katerem živimo. V njem je bilo moderno vse od
šestdesetih let prejšnjega stoletja dalje. Hlače na trapez, neuničljivi jeans, pa vse do pajkic, trenirk in
vrečastih hlač.

3.3.2 Moda v mestu in na podeželju
Razlike med mestnim in podeželskim prebivalstvom so bile nekoč veliko bolj opazne kot danes.
Že v 17. stoletju so določena evropska mesta postala pomembna za razvoj mode. Govorimo o
modnih središčih, iz katerih so izhajali vodilni modni ustvarjalci. To so bila Pariz, London, Rim in
Milano. Kasneje se jim je pridružil tudi New York, Hollywood pa je postal pomemben zaradi filmske
industrije in številnih kostumov, ki so bili vir navdiha številnim ustvarjalcem.67
Višji družbeni sloji so sledili modnim muham, gospoda v mestih je bila oblečena tako, kot se za njihov
stan spodobi. Na podeželju pa je bila situacija drugačna. Ženske so same šivale oblačila za celo
družino. Normalno je bilo, da so eno obleko nosili dolgo časa, prenašala se je od starejših otrok do
mlajših, dokler ni bila tako obrabljena, da so jo zavrgli. Na podeželju so torej težili k temu, da je bila
obleka funkcionalna, udobna in snažna.
Nekdaj je bila navada, da so najrevnejšim otrokom oblačila tudi podarjali. V članku Tatjane Hojan
lahko zasledimo, da so premožnejše družine, sploh meščanske, dale pobudo za obdarovanje revnih
otrok. Članek sicer govori o obdarovanju v 19. stoletju, vendar menim, da ga je vredno omeniti.
Meščanska družina Orel je organizirala zbiranje sredstev za najrevnejše otroke, katerih starši si niso
mogli privoščiti novih oblačil. Spodbujali so premožne meščane in duhovščino naj darujejo po svojih
zmožnostih. Ženske so ob večerih pletle in šivale oblačila za obdaritev sedemdesetih otrok. Na večer
Miklavževega obdarovanja so pripravili prireditev s katero so otrokom polepšali praznike. Prireditev

66

O'Hara, G.: Enciklopedija mode: 1840-1990, str. V.

67

Prav tam, str. VII.
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je požela velik uspeh, zato kmalu ni bila več edina. Veliko dobrotnikov je bilo pripravljenih sodelovati,
zato so se takšne in podobne geste nadaljevale, ne samo v Ljubljani, ampak tudi v drugih slovenskih
krajih. 68
V 20. stoletju so razlike med mestom in podeželjem ostajale. Niso pa se poglabljale. Res pa je, da je
bilo v mestu lažje priti do potrebnih surovin in izdelkov, saj je bilo tam navadno veliko obrtnikov in
trgovin.
Podeželsko prebivalstvo je bilo nekako bolj zadržano, nihče ni hotel izstopati. Danes pa posamezniki,
sploh mladostniki, radi sledijo modnim trendom in pri tem tudi preizkušajo meje dobrega okusa.

68

Hojan, Tatjana: »V pomoč ubogim roditeljem z obleko za njihove otroke.« nekaj poročil o obdarovanju

šolarjev v drugi polovici 19. stoletja. V: Šolska kronika – revija za zgodovino šolstva in vzgoje, letnik 20.
Ljubljana. Slovenski šolski muzej. Ljubljana 2011, str. 423-434.
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4 OBLAČILNA KULTURA UČITELJEV IN UČENCEV SKOZI
ZGODOVINO
Napisala sem že, kako se je z leti spreminjal naš šolski sistem, s tem pa tudi položaj učiteljev in
učencev.
V tem poglavju se bom osredotočila na oblačilni videz oz. oblačilno kulturo učiteljev in učencev po
različnih obdobjih preteklega stoletja. Poleg teoretičnega dela bom zapisala tudi pričevanja
posameznikov, ki so v določenih obdobjih obiskovali osnovno šolo. Tako bom pridobila tudi pogled na
osebne izkušnje.
Učiteljice so z vstopom v učiteljski poklic prevzele pomembno vlogo. Ne le kot vzgojiteljice in
izobraženke, ampak tudi kot pomemben vzor. Vzor so bile, poleg učencev, tudi vsem ostalim
Slovenkam, tako na področju oblačilne kulture, kot tudi na področju izobraževanja. Kot samostojne in
neodvisne ženske, sploh v obdobju feminizacije, ki jim jo je omogočala redna plača in neodvisnost od
moškega, so redno spremljale modne smernice in jih tudi vnesle v svoj oblačilni videz. To je bila velika
novost za čase v katerih je veljalo, da je moški nosilec javne podobe svoje žene.69
Moška oblačilna kultura se ni bistveno spreminjala, zato se bom bolj osredotočila na žensko oblačilno
kulturo.

4.1

Oblačilna kultura pred in med II. svetovno vojno

4.1.1 Učitelji in učiteljice
»Učitelj prihajaj kolikor mogoče čedno oblečen v šolo!«70
Učitelji so imeli v šolstvu že od nekdaj vodilno vlogo in njihova naloga, poleg izobraževanja, je bila
tudi ta, da so bili dober in lep vzor. Sem so spadale manire, lepo govorjenje, skrb za snažnost in
69

Podlogar, Alenka: Govorica oblačilne kulture učiteljic v Sloveniji do druge svetovne vojne. V: Šolska kronika –

revija za zgodovino šolstva in vzgoje, letnik 20. Ljubljana 2011, str. 402-422.
70

Balkovec Debevec, M.: »Kaj naj oblečem za v šolo?«, str. 284.
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higieno, ter ne nazadnje tudi za čisto in urejeno obleko. Za to so skrbele njihove žene, pa tudi njihove
gospodinjske pomočnice. Učitelj, ki ni bil poročen, je moral to nalogo opravljati sam.
Učitelji v šoli, od leta 1900 naprej, so bili oblečeni, lahko bi rekli, tradicionalno. Obvezna je bila
obleka, po navadi temnejše barve, telovnik, suknjič ter v jesenskem in zimskem času tudi plašč.
Suknjiča niso smeli sleči. Učitelj je bil oblečen v belo srajco. Srajce so se pojavljale v različnih izvedbah
in krojih. Z ovratnikom, ki je bil na koncih zaobljen ali koničast, t.i. ruski ovratnik, itd. K obleki je
spadala tudi kravata, metuljček ali redkeje šal. Obuti so bili v usnjene čevlje. Poleti nižje, pozimi višje.
Učitelji so bili skrbno počesani, lahko na prečo, lasje so bili gladko ob glavi, obvezno strogo počesani z
obraza. Večina jih je imela tudi brke in brado.
K dodatkom štejemo tudi klobuke, po navadi polcilindre in žepno uro, ki so jo nosili v žepu na
telovniku.

Sliki 1 in 2: Učitelj leta 1913; Oblačilni videz na začetku 20. stoletja

Od srednjega veka, ko so poučevale predvsem redovnice, pa do 20. stoletja, se je marsikaj
spremenilo. V 19. stoletju so počasi, a zagotovo učiteljice začele pridobivati pomembno mesto med
moškimi kolegi. Po tretjem avstrijskem šolskem zakonu, leta 1869, pa lahko govorimo o prvih
učiteljicah, predstavnicah izobraženih žensk, ki so svojo izobrazbo pridobile na učiteljiščih. S svojo
zunanjostjo so predstavljale pomemben zgled in vzor mladim.
Na začetku 20. stoletja so za primerno obleko pri učiteljicah veljale stroge linije. Obleke, dolga krila,
ki so segala do tal. Po navadi so bila temnejših odtenkov zelene, modre, rjave, saj so taka oblačila
potrebovala manj nege, bila so manj občutljiva za madeže. Bluza, visoko zapeta in z dolgimi rokavi.
Največkrat je bila bele barve. Ti strogi kriteriji so se kasneje iz desetletja v desetletje malce omilili.
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Pogosto so imele učiteljice svoje šivilje, ki so skrbele za njihove obleke, večkrat pa lahko tudi
zasledimo, da so si učiteljice same pridobile potrebno šiviljsko znanje in so si same šivale obleke.71
Obute so bile v čevlje z nizko peto, ki so se zavezali z vezalkami.

Sliki 3 in 4: Učiteljski zbor leta 1900; Gojenke in profesorji leta 1901

Po prvi svetovni vojni je raznolikost oblačil postajala vedno večja, linije niso bile več tako stroge. Ob
učiteljsko oblačilno kulturo se je obregnil tudi tedanji minister za prosveto, ki je leta 1925 izdal
naredbo o tem, kako naj se oblačijo učiteljice v šoli in svojem prostem času. Določil je, naj bodo
venomer oblečene v dostojna oblačila, saj je njihov poklic in vzor pomemben za vzgojo učencev.72
Pred drugo svetovno vojno je kraljeva banska uprava zapovedala nošenje temnejših halj z dolgimi
rokavi. Njihov namen naj bi bil praktičen in pedagoški.73 Fotografij s haljami ne zasledimo, je pa
zanimiva slika 5, kjer je učiteljica oblečena v predpasnik s širokimi naramnicami. Z njim si je obleko
zavarovala pred umazanijo pri delu na vrtu. Je pa ta fotografija ena izmed redkih, saj so se nekoč za
fotografiranje posebej uredili, saj ni bilo pogosto. Vsak je tako hotel izgledati kar najlepše.
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Balkovec Debevec, M.: »Kaj naj oblečem za v šolo?«, str. 284.
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Prav tam.
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Prav tam.

25

Kregar Nina - diplomsko delo

Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta

Slika 5: Otroci in učiteljica, 1910

Oblačila učiteljic so bila vedno bolj udobna in praktična. Krila so se počasi krajšala, osvobodile so se
steznikov, spodnjih kril in krinolin. V tem času zasledimo tudi nastanek novega tipa obleke,
imenovanega kostim. Sestavlja ga do bokov segajoč jopič in dolgo krilo. Zraven je sodila tudi visoko
zapeta bluza. Počasi so prihajala v veljavo tudi tovarniško izdelana oblačila.74
Sčasoma so se pojavila tudi oblačila svetlejših barv. Zanimivo je, da so kljub temu, da so bila oblačila
zelo podobnih krojev, lahko opazimo detajle, ki izražajo individualnost. Vsaka učiteljica je imela tako
vsako krilo in bluzo izdelano drugače. Govorimo o detajlih, kot na primer razne čipke, vzorčki.
Podlogarjeva navaja, da so učiteljice redno spremljale modne smernice in same ali pa s pomočjo
svojih šivilj ustvarjale svoj lasten slog. Poleg modne literature, ki so jo spremljale, pa naj bi vedno
nove zamisli za svoja oblačila dobivale tudi na raznih izobraževanjih, kjer so se srečevale z ostalimi
učiteljicami.75

Sliki 6 in 7: Učiteljici leta 1917

74

Podlogar, A.: Govorica oblačilne kulture učiteljic v Sloveniji do druge svetovne vojne, str. 407.

75

Prav tam.
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Bele bluze so bile, ko se je končalo obdobje nošenja oblek, obvezna sestavina oblačilnega videza
učiteljic. Po navadi so imele veliko naborkov, všite čipke, blago pa je bilo večkrat tudi drobno
vzorčasto. Rokavi so bili večkrat ob robu močno nabrani, s pomočjo naborkov pa so se stisnili v visok
in ozek zapestnik. Tudi ta je bil bogato okrašen, zapenjal pa se je z gumbi. Ovratniki so bili različnih
oblik.
Krila so bila dolga do tal ali pa do gležnjev. Kasneje tudi krajša. Imela so tesno ob telesu oblikovan
visok pas. Na njem so bili razni okraski. Krilo je bilo spodaj zvonasto razširjeno in je prav tako
vsebovalo razne dodatke. Tudi tako se je kazala individualnost vsake učiteljice, pa tudi njene finančne
zmožnosti.76
Lase so imele po navadi dolge, lepo negovane in spete. Tako kot pri moških, so morali biti počesani
strogo z obraza. Nakita po navadi niso nosile, če pa že, je bil zelo nevpadljiv in skromen.

Sliki 8 in 9: Učiteljica in razred leta 1896

Pred drugo svetovno vojno, je bilo obdobje osvobajanja telesa. Prevladovalo je preprosto, srajčno
oblačilo, ni več strogih linij. Pas ni več tesno ob telesu ampak se prilagodi. Lahko bi rekli, da se ženska
oblačila zgledujejo po moških, kar privede tudi do tega, da so nekatere posameznice kdaj pa kdaj
oblekle tudi hlače. Vendar to ne velja za učiteljice. Med obema vojnama je bilo oblačenje učiteljic
strogo nadzorovano in ob neupoštevanju pravil tudi sankcionirano. V časopisu Učiteljska omladina, ki
je sicer izhajal le eno leto, lahko zasledimo zapis o tej temi. Sprašujejo se, kako naj bo učiteljica
oblečena v šoli in izven, da bo dajala dober zgled. V nadaljevanju avtor pravi, naj ne bo modna dama,
ostriženih las, naj si jih ne barva las in naj se ne liči. Tudi nakita naj se brani, saj vse naštete stvari
76

Prav tam, str. 408, 409.
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vzbujajo pozornost, spodbujajo pripombe, s tem pa ponižujejo njo in njen poklic. Vodstva šol so bila
odgovorna za upoštevanje navedenega.77
Ker je v slovenski literaturi le malo zapisanega o tej temi, lahko na tem mestu omenim tudi zapis, ki
ga Podlogarjeva navaja kot redko literarno delo. Gre za delo Podobe iz mojega življenja, avtorice Ilke
Vašte, ki je bila prav tako učiteljica in je opisala svoje priprave na odhod v Trst. Mama ji je svetovala,
naj pazi, da ne bo oblečena kot navadna vaška učiteljica, saj se v Trstu le-te oblačijo po pariški modi.
Kupila ji je tudi dva konfekcijsko izdelana, lepa in draga kostima.78
Avtorica navaja še en zapis. Gre za zelo znano in zaslužno učiteljico Angelo Vode. Ona piše, da je v
nasprotju z Ilko vse leto nosila modro obleko in sivo jopico. Na ta način se je lažje približala delavcem,
ki jim je pomagala. Kljub temu pa je bila Vodetova vse prej kot učiteljica, ki se je revno oblačila. Znala
se je urediti priložnosti primerno, o čimer pričajo zapisi in fotografije. Kamor koli je potovala ali kjer
koli je predavala, vedno je bila modno in vzorno oblečena in počesana.79

Sliki 10 in 11: Ilka Vašte in Angela Vode

Obleke so bile navadno izdelane iz bombaža, volne pa tudi kotenine (močna, nebeljena bombažna
tkanina). Za posebne priložnosti so se učiteljice še posebej lepo uredile. Večkrat lahko zasledimo tudi
pokrivala.

77

Prav tam, str. 413.
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Prav tam.
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Prav tam, str. 413, 414.
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Pred in med drugo svetovno vojno so učiteljice nosile kostime, včasih so čezenj oblekle satenasto
haljo, da bi ga zavarovale pred madeži. Sploh v obdobju krize so večkrat nosile halje, saj je bila obleka
tedaj še bolj dragocena. Krila so bila krajša, segala so čez kolena. Pojavili so se tudi vzorci: cvetlični,
karirasti ipd., bluze so ostajale bele. Večkrat lahko zasledimo tudi pletene jopice, pa tudi že puloverje
različnih barv. Nosile so svilene nogavice in čevlje z nizko peto. H kostimu so poleti nosile bele
kvačkane rokavice, pozimi pa volnene, saj so bile toplejše.
Pri učiteljicah nikoli ne zasledimo dekoltejev. Večinoma so oblačila menjala vsake pol leta. Šivilje so
jim popravile stara oblačila in sešile nova. Rečemo lahko, da so bile vedno v koraku z modo.
Večinoma so nosile krajše, trajno skodrane lase. Nakita še vedno ni moč zaslediti, je bil pa pogost
klobuk. Sploh ob nedeljah in praznikih.80

Slika 12:Učitelji leta 1937

80

Prav tam, str. 416, 417.
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4.1.2 Učenci
»Učenci morajo biti snažni in dostojno oblečeni. Lepotičenje ni dovoljeno.«81
Pomen oblačilnega videza šolarjev se omenja že v 16. stoletju. Ne glede na razmere so že takrat od
njih zahtevali, da so spodobno oblečeni. V naslednjih stoletjih pa tudi, da je njihova obleka ves čas
čista in snažna. V nasprotnem primeru je učitelj učenca kaznoval. V šolskih pravilih je bilo zapisano,
da mora biti obleka učencev čista in skromna. Pretiravanja niso bila dovoljena.82
Pred obema vojnama so bile fantovske obleke predvsem kopija odraslih. Lahko rečemo, da so bili
dečki pomanjšana kopija odraslih moških. Podobno bi lahko rekli tudi za deklice, čeprav je tu
prihajalo do večjih odstopanj. So pa material za oblačila včasih dobili iz že obrabljenih oblačil odraslih.
Tako so jih res izkoristili kolikor je bilo mogoče.
Dečki so bili oblečeni v hlače, suknjič, telovnik in srajčko. Večinoma so prevladovale temnejše barve
oblačil, saj so bila zato manj občutljiva, srajčka pa je bila navadno bela. Dečki, ki so obiskovali
gimnazije in meščanske šole, so si večkrat nadeli tudi kravato.
Deklice so nosile obleke iz raznobarvnih materialov. Navadno so se zapenjale z gumbi. Poleg oblek, je
bila pogosta kombinacija krila in bluze z ovratnikom.83
Obuti so bili v čevlje z vezalkami. Od spomladi do jeseni pa so bili večinoma bosi.
Deklice so si včasih nadele tudi klobuk. Nakita navadno niso nosile. Premožnejše so imele okrog vratu
verižico z obeskom ali pa uhančke. Pojavile so se tudi pentljice, ki so si jih pripele v lase ali pa na
obleko. Vsekakor je moral biti kakršen koli nakit zelo nevpadljiv.
Dečki so bili navadno kratkolasi, deklice pa so imele lase postrižene na paž ali pa dolge lase, spletene
v eno ali dve kiti. Veljalo je, da so lasje počesani strogo z obraza.
Tako kot pri dečkih, se je tudi pri deklicah osnovna šola razlikovala od meščanske. Tam so bila oblačila
bolj poenotena. Deklice so nosile črne halje z belim ovratnikom, ki so se zapenjale na gumbe.
Podobna enotna oblačila so bila na Slovenskem prej izjema kot pravilo. Uniforme so tako nosili le
šolarji med okupacijo in sicer fašistična oblačila na Primorskem in nacistična na Štajerskem. Kljub
temu lahko omenimo tudi šolske halje, ki so imele dva namena. Prvi je bil ta, da so se zakrile socialne

81

Balkovec Debevec, M.: »Kaj naj oblečem za v šolo?«, str. 285.

82

Prav tam.
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Prav tam, str. 286.
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razlike med otroci, drugi pa je bil praktične narave. Halja je namreč zavarovala obleko. 84 Razumeti
moramo, da tedaj niso imeli pralnih strojev in detergentov. Oblačila so prali enkrat na teden, zato je
bila skrb zanje še toliko bolj pomembna.
Velike razlike so se kazale med premožnejšimi in revnejšimi otroci. Leta 1939 je bila s strani
slovenskih pedagogov izvedena anketa, v kateri so ugotovili, da povprečja ne ustrezajo urejenim
razmeram.85
Navesti je treba tudi dejstvo, da so se oblačila za šolo strogo ločila od tistih »pražnjih«, ki so jih oblekli
ob nedeljah in praznikih.

84

Prav tam, str. 287.

85

Prav tam, str. 286.
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4.1.3 Intervju z go. Ivanko Cerar (1928)
Gospa Ivanka Cerar se je rodila leta 1928 v premožnejši družini. Oče je bil krojač in zavzet kulturnik,
mama pa je bila šivilja, kasneje se je izučila tudi za babico. Nikoli niso trpeli pomanjkanja, česar so se
predvsem otroci zavedali šele kasneje, ko so odrasli. Osnovno šolo je štiri leta obiskovala v Mengšu,
nato pa dve leti v meščanski šoli v Mekinjah, pri sestrah Uršulinkah. Lahko bi obiskovala državno
meščansko šolo v Domžalah, vendar so se starši odločili, da jo, skupaj s sestro pošljejo v zasebno šolo.
To pa ni bilo poceni. Mesečna dajatev je bila 50 dinarjev za eno učenko. Poleg tega je bilo potrebno
poskrbeti za šolske potrebščine in uniformo, ki je bila predpisana, torej črno haljo z belim
ovratnikom. Šolanje je nadaljevala v Srbiji, kamor so bili med vojno izgnani.
Spominja se, da so prva štiri leta dekleta hodila v šolo oblečena v raznih oblekah, pisanih vzorcev.
Izdelane so bile iz blaga imenovanega muslin (lahka, tanka, navadno bolj prosojna tkanina). Obleke
jim je po navadi šivala mama, ki je bila izučena šivilja. Nove so dobile za Veliko noč, včasih že za
cvetno nedeljo, pa tudi ob večjih praznikih. Spominja se, da so redno obiskovali sejme, ki so jih v
Mengšu prirejali na vsake tri mesece. Tam je bila večja izbira pletenih jopic, ki so jih dekleta tudi
dobila. Za dečke je bilo običajno, da so nosili suknjiče, tako kot odrasli moški.
Za oblačila niso zapravili veliko denarja. Večinoma je šlo za blagovno menjavo oz. usluge. Je bilo pa
običajno, da so obleke »verbali«, se pravi dedovali drug po drugem od največjega do najmanjšega
otroka. Zavrgli so jih šele, ko so bile dodobra uničene in se jih ni dalo več popraviti.
Spodnje perilo je bilo izdelano iz belega platna. Sem so spadale kombineže, spodnje hlačke pa tudi
modrčki. Kopalke jim je izdelala mama in sicer kar iz starih predpasnikov.
V čevlje so bili obuti predvsem jeseni in pozimi. V Mengšu je bilo takrat veliko obrtnikov, čevljarjev je
bilo kar nekaj, zato ni bilo težko dobiti novih čevljev. So pa nekateri že uvajali novosti, kot na primer
že narejene čevlje, ki so bili razstavljeni v izložbi. Ti so bili sicer lepi, vendar niso bili narejeni posebej
za vsakega posameznika, zato niso bili preveč udobni.
Modnih dodatkov niso poznali. So bili pa pogosti klobučki, slamniki in baretke. V šolo niso nosili
torbic, le slamnate cekarje.
Ivankin oče je bil krojač, zato so imeli vedno precej dela. Je pa izdeloval tudi izdelke iz usnja, kot so
rokavice, pa tudi kape za motoriste.
Učitelji so bili vedno »nobl« oblečeni. Na šoli so večinoma učile učiteljice, oblečene klasično, v krila,
obleko ali kostim. Takrat ni nobena izmed žensk nosila hlač. Niti deklice ne. Tudi pri športni vzgoji so
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bile oblečene v obleko. Spominja se, da so imele učiteljeve žene vedno pomočnice, ki so skrbele za
urejen videz. Tu se čuti vpliv bližine Ljubljane, kjer so ženske precej sledile modi.
Razlike med premožnimi in revnejšimi so bile zelo velike, pripoveduje gospa Ivanka. Takoj je bilo
očitno, kje imajo doma obrt in kje ne. Je pa posledično to sprožalo tudi manjše konflikte in predvsem
zavist. Pravi, da je bila njena soseda, in takrat tudi najboljša prijateljica, iz revnejše družine. Ona sploh
ni opazila tega, ko pa so se vrnili iz izgnanstva v Srbiji po končani vojni, ta njena najboljša prijateljica
sploh ni hotela več govoriti z njo, saj naj bi ji zamerila lepe obleke.
Spominja se tudi, da sta bili v meščanski šoli dve dekleti, ki sta bili zelo zavistni. Bili sta malce starejši
od njiju s sestro. Ivanka in njena sestra sta imeli ravno nova slamnika in ko so se nekega dne z
avtobusom peljale proti Mekinjam, sta se usedli poleg in zahtevali menjavo klobukov, saj naj bi bila
nova slamnika lepša od baretk, ki sta jih nosili onidve. Tako sta jima, po nekaj časa trajajočem
izsiljevanju, Ivanka in njena sestra le ustregli, kar pa je pustilo grenak spomin.
Gospa Ivanka pravi, da sploh niso vedeli, kaj je to moda. Zgledovali so se po lepo urejenih gospeh in
gospodih, drugače pa ni bilo nobenih virov, prek katerih bi modo sploh lahko spremljali. Časopisi so
sicer bili, vendar v njih ni bilo takšnih vsebin.
Intervju z gospo Ivanko je bil zelo zanimiv. Izvedela sem marsikaj, kar je potrdilo dejstva, ki sem jih
prej zasledila v izbrani literaturi. Poleg tega pa sem lahko dobila tudi osebno izkušnjo in vsaj malce
vpogleda v to, kako je sogovornica doživljala svoja otroška in najstniška leta. Poleg tega mi je
pokazala veliko slikovnega materiala, s katerim si je vse še lažje predstavljati. Lepo pa je bilo tudi
opaziti njeno veselje ob gledanju starih fotografij in doživetega pripovedovanja.86

Sliki 13 in 14: Gospa Ivanka s prijateljicama in dekliški krožek, 1937

86

Izvedba intervjuja: Radomlje, 23. 7. 2012.
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Oblačilna kultura po II. svetovni vojni

4.2.1 Učitelji in učiteljice
Literature, ki bi se osredotočala na oblačilni videz učiteljev v drug polovici 20. stoletja, skoraj ni. Zato
so moj temeljni vir razredne fotografije in knjige o modi.
Verjetno je največja sprememba v povojnem času, ta, da so se učitelji in učiteljice nazivali kot
»tovariši« in »tovarišice«.
Pri modi učiteljev še vedno ni bilo veliko sprememb. Lahko bi rekli, da sploh nobene. Še vedno so
nosili obleke, več je bilo le svetlejših odtenkov, telovnikov in srajc. Hlače so bile ravne, včasih na
koncu zožene. Večinoma so nosili tudi kravate. Pozimi so nosili dolge plašče in jakne.
Čevlje so nosili črne, svetleče in zavezane na vezalke.
Lasje so počesani z obraza; večkrat lahko zasledimo poraščen obraz, naj bodo to brki, brada ali pa
oboje.

Slika 15: 5. razred državne gimnazije Ledina leta 1946

Po končani vojni so se prav tako, kot vsi ostali, tudi učiteljice spopadale s pomanjkanjem in
neurejenimi razmerami. Tiste, ki so živele v mestih in so bile bolj premožne, so se lahko zgledovale po
modi iz evropskih središč, druge, ki so delovale na podeželju, pa so bile daleč od tega. Učiteljica
Ivanka Mestnik v svojih spominih navaja, da so dekleta na učiteljiščih nemalokrat dobivala pomoč iz
Amerike. To so bili paketi, ki so vsebovali marsikakšen kos oblačil. Počasi so se sicer začele polniti tudi
trgovine, vendar je bilo kljub temu treba varčevati. Ženske so se tako morale odpovedati
razkošnejšim oblekam. Pojavi se minimalizem, včasih zasledimo tudi podobnosti z moškimi oblekami.
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Nova modna smer tistega časa, se je poimenovala »new look«. V Ameriki so začeli z množično
proizvodnjo jeansa, ki pa je k nam prišel šele kasneje, v šestdesetih in sedemdesetih letih. 87
V veljavo so prihajale tudi halje, ki pa niso dosegle pretiranega uspeha. Nekatere učiteljice so jih
nosile, večina pa ne. Največkrat so jih nosile tiste učiteljice in tudi učitelji, ki so veliko pisali s kredo.
Tako so si zavarovali obleko pred prahom. Za tisti čas so bile značilne udobne obleke, segajoče čez
kolena. Vzorci in materiali so bili različni. Največkrat so bile pikčaste, cvetlične, kariraste pa tudi
enobarvne. Narejene iz bombaža in drugih mehkih tkanin. Pogosto so bile okrašene s čipko. Ovratnik
ni bil obvezen. Novost so bile tudi nogavice iz najlona, ki so kmalu postale obvezen modni trend. V
zimskem času so bili zelo pogosti plašči, v vseh možnih barvah.88
Čevlji so bili udobni, z nizko peto. Navadno usnjeni. Lahko so imeli vezalke ali zaponko. Pojavljajo se v
različnih barvah. Največkrat so črni, rjavi ali beli.
Lasje niso bili več tako dolgi kakor včasih, večkrat se pojavljajo krajše pričeske. Pogosto so lasje trajno
skodrani. Učiteljice navadno niso imele lasnih dodatkov. Klobuki pa so še naprej ostajali popularni.
Nakit je še vedno zelo nevpadljiv. Verižica, uhani in prstani se pojavijo največkrat.

87

Mestnik, Ivanka, Turk, Prvenka, Petek, Marija: Spomini na šolsko modo. V: Šolska kronika – revija za

zgodovino šolstva in vzgoje, letnik 20. Ljubljana 2011, str. 538.
88

Prav tam.
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4.2.2 Učenci
Šolarji so po vojni postali pionirčki. Obvezen sestavni del obleke sta bili modra kapica z rdečo zvezdo
in rdeča rutica.
Dečki so bili navadno oblečeni v temnejše hlače in srajčko. Navadno so bile srajčke iz bombaža ali
platna, različnih vzorcev in barv. Pozimi so nosili plaščke.
Čevlji so bili narejeni iz usnja, od spomladi do jeseni so bili bosi. Zelo pogost dodatek so bile
naramnice.
Deklice so še vedno nosile obleke pisanih barv in različnih vzorcev. Bile so udobno padajoče ob
telesu. Čeznje so oblekle jopico ali pulover. Pogosti so bili tudi predpasniki, ki so jih izdelovali kar
doma.
Čevljev tudi one od spomladi do jeseni niso nosile, vmes pa so bili podobni kot pri dečkih. Pogosto se
pojavljajo tudi bele nogavičke.
V laseh, ki so bili navadno speti v eno ali dve kiti, pogosto lahko opazimo pentlje. So pa bile tudi
deklice, ki so imele kratke lase, s prečo ob strani ali na sredini.

Sliki 16 in 17: Pionirji in šolar
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4.2.3 Intervju z go. Mihaelo Grošelj (1947)
Gospa Mihaela se je rodila kot tretji otrok, v družini s petimi, leta 1947. Mama je bila gospodinja, oče
pa mesar. Bili so povprečna družina. Niso trpeli pomanjkanja, izobilja pa prav tako niso poznali. Živeli
so v Zgornjem Tuhinju, vasici v Tuhinjski dolini. Obiskovala je osemletno osnovno šolo v domači vasi.
V razredu je bilo okrog dvajset otrok, kasneje, ko je bilo več razredov združenih, pa tudi več. Spominja
se, da so otroci oblačila nosili drug za drugim, po velikosti. Vsaka izmed treh sester je imela dve do tri
obleke za v šolo, na katere so zelo pazile. Nedeljska oblačila so bila strogo ločena od šolskih, saj je bilo
nanje še posebej treba paziti. Halj niso imeli. Mama je, kot dobra gospodinja, vedno skrbela, da otroci
v šolo niso hodili v zašitih oblačilih. Dečki so nosili hlače in srajčke, imeli so tudi naramnice, deklice pa
kratke pisane oblekice, ki so bile spodaj zvonasto razširjene, pa tudi krila in bluze. Nosili so volnene
copate. Pravi, da se je takoj opazilo, kdo je bolj premožen, saj so tisti otroci kar malo izstopali zaradi
lepih oblačil.
Na njihovi šoli je bilo več moških učiteljev, bila pa je tudi kakšna izmed njihovih žena. Oblečeni so bili
enostavno. Hlače, srajca in jopič, temnejših barv. Kravat se ne spominja.
Oblačil niso kupovali. Sešile so jih tete, izučene šivilje. Nove čevlje pa so otroci dobili enkrat letno.
Takrat je bila navada, da je čevljar, ki je bil sicer doma iz bližnje okolice, prišel k hiši in v enem tednu
čevlje naredil vsem otrokom. Ves čas pa je tudi živel pri njih, jedel in spal. Potem je odšel k drugi hiši.
Prav veliko denarja za oblačila niso porabili, saj je vse potekalo prek blagovne oz. storitvene menjave.
Obleke in čevlje so dobili v zameno za to, da je oče pozimi pomagal pri kolinah. Na modo se otroci
niso spoznali, v resnici sploh niso vedeli, kaj to pomeni. So pa radi ogledovali lepe in premožne gospe,
ki so bile vedno nekaj posebnega.
Skrb za higieno je bila preprosta. Doma so kuhali milo, ki so ga uporabljali, umivali so se v škafih z
vodo iz bližnjega potoka.
Pravi, da so bili učitelji strogi glede urejenosti, saj nisi smel biti umazan. V tem primeru je sledila
kazen. Fantje so večkrat pred poukom pasli krave in če je bilo hladno, so enostavno noge »potopili« v
sveže kravje blato. To je bil najlažji način, da so se ogreli, res pa je, da so se težko dodobra očistili,
zato so učitelji večkrat koga poslali ven iz razreda, da se je šel v potok umit, potem pa nazaj v šolo.
Z gospo Mihaelo bi intervju brez težav nadaljevali še dolgo. Je zelo prijetna sogovornica, ki se je
dobro pripravila in poiskala tudi slikovni material, ki je bil v veliko pomoč pri raziskavi. Spomini gospe
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Mihaele potrjujejo, kar smo o oblačilni kulturi časa po vojni ugotovili prej. Ekonomski status je bil še
kako pomemben.89

Sliki 18 in 19: Razred leta 1954 in otroci 1955

4.3

Oblačilna kultura v novejši zgodovini

4.3.1 Učitelji in učiteljice
Šestdeseta leta so zaznamovala številna svetovna imena, ki so imela s pomočjo medijev tudi pri nas
vpliv na modo. Beatlesi, Marylin Monroe, Brigitte Bardot, Audrey Hepburn in Jacqueline Kennedy so
bila imena, po katerih so se počasi začeli zgledovati tudi modni navdušenci na Slovenskem. Poleg njih
se je začela razvijati tudi popularna subkultura, znani hipiji.90. Tekstilna industrija pa, vsaj na našem
ozemlju, še vedno ni bila množična, zato so bile še vedno močno uveljavljene šivilje in krojači.
Učiteljev je bilo v slovenskih šolah vedno manj, njihovo mesto so množično prevzemale ženske
kolegice.
Učiteljska oblačila so postajala bolj udobna, ne več visoko zapeta. Učiteljice še vedno ne nosijo hlač,
najbolj pogosta so ravna krila do kolen in plisirana krila. Barve so različne. Od enobarvnih, temnejših
odtenkov, pa vse do pisanih, živobarvnih. Moderne so divje kombinacije in kontrasti. Tisk vzorcev je
velik. Prevladujejo kontrastne barve. Modni postajajo puloverji, prav tako še vedno ostajajo jopice.

89

Izvedba intervjuja: Buč, 24. 7. 2012.

90

Povzeto s spleta (1. 8. 2012): http://www.fiftiesweb.com/fashion/sixties-fashion-w.htm.
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Učiteljice pogosto nosijo puloverje s kratkimi rokavi z raznimi detajli, kot je prišit šal ob vratu.
Eleganten kostim v slogu Kennedyjeve91 je postal nepogrešljiv v vsaki omari.
Šestdeseta leta so v tujini znana po zelo kratkih krilih živih in vpadljivih barv, ki pa jih razumljivo pri
učiteljicah ne najdemo. Večkrat se pojavijo tudi še halje, predvsem s kratkimi rokavi in ovratnikom.92
V veljavo prihajajo hlače zelo različnih krojev. Od ravnih, ob robu zoženih, hlačnih kril, pa vse do zelo
širokih, zvončastih. Učiteljice kljub vsemu še vedno nosijo predvsem krila.
Čevlji imajo največkrat peto, so usnjeni in različnih barv. Priljubljeni postajajo tudi škornji, visoki do
kolen.
Pričeske niso več trajno skodrane, v veljavo prihaja visok in močen volumen. Lasje so vseh dolžin,
prav tako tudi ravni ali skodrani. Najbolj modna dolžina je bila do ramen, nepogrešljiv dodatek pa je
bila ruta ali širok obroč.
Bombažne dokolenke, najlonske nogavice, rute, šali in klobuki so pogosti modni dodatki. Sploh rute
so ženske nosile na različne načine. Zavezane na ramenih, ob vratu ali kar na glavi. Moderna
postajajo tudi sončna očala.
Nakit je bolj dostopen kot prej, vendar pri učiteljicah še vedno velja zmernost. Pojavljajo se dolge
verižice z obeskom.

Sliki 20 in 21: Obleki iz šestdesetih in Jacqueline Kennedy

91

Coco Chanel je predstavila prve kostime že pred drugo svetovno vojno, v šestdesetih pa so postali simbol

tradicionalne elegance.
92

Povzeto s spleta (1. 8. 2012): http://www.fiftiesweb.com/fashion/sixties-fashion-w.htm.
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Sedemdeseta leta so prinesla veliko modnih novosti. Lahko bi rekli, da z zamikom, saj so se na
slovenskem ozemlju, prvič začele pojavljati hlače na trapez, kratka krila, hipi stil, v veljavo pa je
vztrajno začel prihajati tudi še danes izredno popularen jeans. Oblačila so postajala konfekcijsko
krojena, odpirale so se prve trgovine z oblačili.
Oblačila v šolstvu se niso bistveno spreminjala, veliko stvari je postalo le bolj dostopnih.
Učitelji niso več nosili tako formalnih oblek. Hlače in srajca v različnih barvah sta bila najbolj značilna
za sedemdeseta.
Zanimiva je bila v tistih letih obutev. Nenormalno visoki podplati s še višjo peto. Tudi moška obutev je
imela debele podplate.
Lahko rečemo, da so bila sedemdeseta izredno divja leta. Moda je postajala dostopnejša množicam
tudi prek medijev, vendar v slovenskem prostoru, težko govorimo o kakršnem koli pretiravanju.
Modna središča so ostajala še daleč stran.93
Kljub vsemu pa je v veljavo vedno bolj prihajal »make up«, ličenje, ki je bil pri ženskah novost. Črtala
za oči, maskare, šminke in pudri so postali obvezna oprema vsake ženske, predvsem v urbanih
središčih.

Slike 22, 23 in 24: Moda v sedemdesetih, čevlji s debelimi podplati in hlače na trapez

93

Povzeto s spleta (2. 8. 2012): http://fashionbloglife.com/70sfashion/.
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V osemdesetih letih so bile v ospredju divje barve in vedno bolj tudi umetni materiali. Poleg jeansa,
ki je bil na voljo v vseh možnih barvah, so bile moderne tudi trenirke. Učiteljice jih navadno niso
nosile, uporabljale pa so jih pri športnih dejavnostih in v prostem času.
Učiteljice so bile sedaj bolj pogosto oblečene v hlače, ki so bile v spodnjem delu precej zožene.
Največkrat so bile iz jeansa ali bombažne. Krila so bila ozka, segajoča do kolen. Hit osemdesetih so bili
puloverji, jopice in jakne s podloženimi rameni. Še vedno so bile moderne bluze z različnimi ovratniki,
pa tudi bombažne majice različnih krojev. Tudi obleke, krila in kostimi so bili še vedno stalni
spremljevalci vsake gospe.

Sliki 25 in 26: Podložena ramena in moda osemdesetih

Zanimive so bile tudi oprijete hlače iz elastičnih materialov, imenovane »pajkice«. Po navadi so bile
svetleče, enobarvne ali pa različnih vzorcev. Učiteljice so jih nosile v prostem času, uporabljale pa so
jih tudi pri športni vzgoji. Modna zapoved osemdesetih so bile torej pajkice, zgoraj pa oblečena
prevelika majica. Izgled je zaključil širok pas. Poleg plaščev so bile moderne zimske jakne in bunde.
Spodnje perilo je postajalo bolj pisano, narejeno iz bombaža pa tudi modernih umetnih materialov.
Modni dodatki so bili zelo raznovrstni. Veliki uhani, bogate verižice, zapestnice in prstani, dodatki v
laseh, sončna očala in še in še. Poleg tega pa velika izbira različnih torbic. Kljub temu so za ljudi,
zaposlene v šolstvu veljala določena pravila o zmernosti, ki se jih je večina vestno držala.
Na tem mestu bi lahko omenila tudi to, da je bilo v slovenskih šolah, vse do sredine osemdesetih let
prepovedano vsakršno izkazovanje verskih simbolov, saj je bila Cerkev vsa leta strogo ločena od
države. Če je torej kdo izmed učiteljev ali učencev nosil nakit z verskim simbolom, so sledile določene
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sankcije, lahko je prišlo tudi pri prekinitve delovnega razmerja. Danes je drugače. Svoboda
veroizpovedi je namreč zajamčena z ustavo.
Zelo priljubljena in udobna obutev so bili športni copati, ki so jih nosili tako pri športni vzgoji, kot tudi
v prostem času.94
Lasje so bili vseh dolžin in barv. Spet so postali moderni trajni kodri.
Ugotovili smo, da se je res veliko spremenilo v zadnjih dveh desetletjih, seveda pa so še vedno
obstajale razlike med tistimi premožnejšimi in tistimi, ki niso imeli na voljo veliko denarnih sredstev
za spremljanje sodobnih modnih trendov.
Lahko bi rekli, da so bila devetdeseta leta nadaljevanje osemdesetih. Modno ozaveščanje je postalo
del vsakdana, saj so bile revije, časopisi in televizijski programi napolnjeni z raznovrstnimi
informacijami. Mladi in stari so se radi zgledovali po njih.
Pri moških je bila obvezna flanelasta srajca, po navadi je bil na njej karirast vzorec. Moderna so bila
t.i. »vrečasta« oblačila, saj je bilo v ospredju predvsem udobje. Zelo priljubljene so postale tudi kape s
senčnikom, poznane kot kape s »šiltom«. V ospredje je stopil t.i. »grunge« stil, ki je zapovedoval
strgane jeans hlače, majice s kontroverznimi napisi in

odpeto flanelasto srajco, videz pa so

zaključevali nizki športni copati, daljši neurejeni lasje in poraščen obraz.95
Zanimiv je podatek o tem, kako se je sploh pojavil ta stil. Bil je namreč odgovor na ekonomsko in
družbeno stisko mladih v Seattlu, ZDA. Zaradi klimatskih razmer, katerih posledica je nenehno slabo
vreme, se je mladina zadrževala predvsem v garažah in ustvarjala svojo glasbo in posledično tudi
zunanji videz. Med najbolj znane glasbene skupine te zvrsti spada Nirvana.96 Omeniti pa je potrebno
tudi, da se je ta slog uveljavil predvsem pri učencih in dijakih, ni pa bil razširjen med učitelji.

94

Povzeto s spleta (2. 8. 2012): http://www.liketotally80s.com/top-80s-fashion-trends.html.

95

Povzeto s spleta (2. 8. 2012): http://fashionbloglife.com/90s-fashion/.

96

Povzeto s spleta (3. 9. 2012): http://sl.wikipedia.org/wiki/Grunge.
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Sliki 27 in 28: "grunge" stil in bodi

Učitelji so nosili hlače z ravnim krojem, majice, puloverje in jakne. Značilni so raznovrstni materiali in
pestra izbira barv, vzorcev in konfekcijskih številk.
K obutvi tistega časa lahko štejemo športne copate, »allstarke«, natikače in ostale udobne čevlje.
Izbira je bila res velika. Uveljavljali pa so se tudi punkerski »bulerji« - navadno visoki, usnjeni vojaški
čevlji z vezalkami.
Ženska moda je bila še vedno zelo živahna. Pisane barve, vzorci in najrazličnejši materiali, od naravnih
do umetnih. Poleg pulijev, majic in najrazličnejših puloverjev je bila glavna novost bodi. Oprijeta
majica, ki se je spodaj zapenjala z nekaj gumbki.97
Učiteljice so bile navadno oblečene v kavbojke z visokim pasom ali pajkice, saj so bile le-te zelo
udobne. Poleg so oblekle večjo majico ali bodi v različnih barvah. V hladnejših obdobjih so bili na
voljo različni puloverji, jopice in jakne. Bluze in elegantnejše hlače so navadno nosile ob bolj
slavnostnih priložnostih.
Obutev je bila raznovrstna. Največ je bilo športne obutve, natikačev pa tudi čevljev z visoko peto.
Možnosti je bilo veliko, prav tako je bilo skoraj vse dostopno vsem, zato ni bilo nič čudnega, če je bil
učitelj, sploh pa učiteljica, vsak dan oblečena drugače.
Pričeske so bile različne. Od zelo kratkih do dolgih, ravnih, skodranih, pobarvanih pa tudi naravnih.

97

Povzeto s spleta (2. 8. 2012): http://thedailyedge.thejournal.ie/9-fashion-trends-from-the-nineties-well-

never-forget-430482-Apr2012/.
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Popularno je postalo tudi prebadanje telesa (piercing) in tetoviranje. Modni dodatki so bili
raznovrstni, predvsem pa bogato okrašeni.
V devetdesetih je bilo aktualno pisano ličenje, pri čemer so zelo izstopale ustnice in veke.98

4.3.2 Učenci
Šestdeseta leta 20. stoletja
Pri učencih se opušča nošenje navadne srajce, ki jo počasi a vztrajno nadomešča majica s kratkimi
rokavi in puli ali pulover. Tudi jopice so še pogoste. Hlače so ravne, včasih spodaj zožene. Materiali so
jeans, bombaž, platno in volna. Lan ni pogost. Barve so pisane, vzorci zelo različni.
Obutev je vedno bolj udobna zaradi dostopnosti materialov. V šoli so učenci obuti v usnjene copate.
Pogoste so bombažne, pozimi pa volnene nogavice.

Sliki 29 in 30: Šolarka in razred leta 1965

Dekleta so še vedno oblečena v krila in obleke. Te so zvončastih krojev, pisanih barv in naravnih
materialov. Pogosto imajo bombažne nogavice, dokolenke ali pa kratke nogavičke. Pozimi najlonske
hlačne nogavice.

98

Povzeto s spleta (2. 8. 2012): http://thedailyedge.thejournal.ie/9-fashion-trends-from-the-nineties-well-

never-forget-430482-Apr2012/.
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Lasje so dolgi ali kratki, speti v eno ali dve kiti. Pogosti so tudi t.i. »konjski« repi. Dečki nosijo kratke
lase, ki pa niso nujno počesani z obraza.
Modnih dodatkov, razen pentelj, rutk in pasov, dekleta niso nosila.

Sedemdeseta leta 20. stoletja
Tako kot pri odraslih, se tudi pri učencih in učenkah začnejo pojavljati modne novosti.
Fantje nosijo večinoma hlače na trapez, pletene puloverje ali jopice, spodaj pa pulije, srajce ali
majice. Barve so živahne, prav tako kroji. Vse je nekako bolj sproščeno.
Obuti so predvsem v športno obutev, športne copate, natikače. Frizure so kratke ali pa malo daljše,
pogosto razmršenega videza.
Dekleta po večini nosijo hlače, včasih nekatere tudi krila. Materiali so naravni, predvsem jeans.
Pojavljajo se tudi hlače z naramnicami. Zgoraj so oblečene podobo kot fantje; majice, puloverje in
jopice. Redko bluze.
Obute so predvsem udobno, športno. Za posebne priložnosti obujejo tudi čevlje s peto.
Lasje so bili prej kratki kot dolgi. Dolgi navadno speti v čop.

Sliki 31 in 32: Razred leta 1978 in moda v sedemdesetih letih
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Osemdeseta leta 20. stoletja
Osemdeseta leta so prinesla še več izbire in novosti. Le-te so se pri otrocih, sploh pa najstnikih, hitro
prijele.
Dečki so bili v šoli večinoma oblečeni v trenirke in kavbojke. Pozimi tudi v žametne hlače. Zgornji del
je bil sestavljen iz majice, srajce ali pulija. Barve so bile živahne, materiali pa naravni, vedno več pa je
bilo tudi umetnih.
Pri dekletih so zelo pogoste tudi pajkice, zgoraj pa prevelika majica. Modna so bila tudi mini krila in
hlačne nogavice. Ob posebnih priložnostih so dekleta oblekla tudi bluze, povrhu pa tudi telovnik ali
pleteno jopico.
Obutev je bila predvsem udobna. Športni copati, balerinke, lakasti čevlji z nizko peto in natikači.
V lase, ki so bili daljši ali krajši, so dekleta rada dala kakšen modni dodatek, od lasnic, pisanih gumic,
rutic do obročev. Največkrat so bili lasje speti v čop.
Dekleta se v osnovni šoli še niso ličila, razen za posebne priložnosti, kot sta valeta in novoletna
zabava.
V tem desetletju so se pojavili, še danes moderni, nahrbtniki. Tako kot ostala moda, so bili tudi ti
pisani in živahnega videza.

Slika 33: Razred leta 1986
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Devetdeseta leta 20. stoletja
V tem desetletju je, s pomočjo medijev, moda postala bistvena sestavina vsakdana, sploh deklet.
Fantje so nosili kavbojke, vrečaste hlače, pa tudi trenirke. Zgornji del se ni bistveno spremenil od
prejšnjega desetletja. Barve in materiali še vedno ostajajo podobni kot prej. Prav tako obutev.
Kljub temu, da je postala moderna, prej omenjena »grunge« in »punk« scena, se to v šoli, razen pri
nekaterih posameznikih, ni preveč občutilo.
Lasje pri dečkih so bili kratko postriženi, lahko pa tudi postriženi »na gobico« z obvezno prečko na
sredini glave. Zasledimo tudi uporabo gelov za lase, s katerimi so si oblikovali simetrične pričeske.
Dekleta so bila v devetdesetih tesno v stiku z modo, saj so se zgledovala po junakih iz priljubljenih
televizijskih serij in glasbenih odrov. Navadno so nosile kavbojke, pajkice, pa tudi vrečaste hlače,
imenovane »skejterke«. Njihov stil je večkrat postal podoben fantovskemu. Zgoraj so bile oblečene v
trenirke, puloverje in jakne iz jeansa, včasih tudi jopice, ki so bile večinoma bombažne in v športni
izvedbi, s kapuco.
Obutev je bila podobna kot prejšnja leta.

Slika 34: Razred leta 1995

Pričeske so bile različne. Pogost je bil paž, malo daljši lasje, pa tudi zelo kratki ter malo razmršeni.
Uporabljale so veliko dodatkov za lase, sploh v obliki lakov in gelov. Večina deklet je imela sprednje
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lase počesane navzgor in z lakom utrjene v »strešico«. Počasi postaja modno tudi barvanje las v vseh
mogočih barvah, tudi pri fantih.
Fantje že v devetdesetih nosijo pričeske oblikovane v slogu Davida Beckhama, imenovane »irokeze«.
Trend se nadaljuje še dandanes.
Pogost modni dodatek so bile pisane zapestnice, ki so včasih segale skoraj do komolca. Uhani in
verižice, pojavljale so se tudi zapestnice za na nogo.

4.3.3 Intervju z go. Heleno Kregar (1958)
Gospa Helena Kregar je profesorica kemije na gimnaziji Jožeta Plečnika v Ljubljani. Rodila se je kot
drugi od štirih otrok, mami knjigovodkinji in očetu tiskarju, leta 1958. Osnovno šolo je osem let
obiskovala v Radomljah. Spominja se, da so deklice nosile krilca in oblekice, zraven obvezno tudi
hlačne nogavice in pletene jopice. Vse je bilo tako lepih, živih barv in pisanih vzorcev. V šoli je nosila
rjave in temno modre nogavice, ob nedeljah in praznikih pa je lahko oblekla tudi bele, ki so bile čisto
nekaj posebnega. Pozimi so dekleta nosila hlače. Podobne pajkicam, z elastiko ob robu, tako so bile
bolj praktične. Rekli so jim »špichoze«. Ko ji je bilo deset let, je začela nositi tudi bolj oprijete obleke.
Obuti so bili v lepe svetleče čevlje, pozimi višje. Bili so beli, rjavi ali pa črni. Imeli so tudi kakšno
pentljico ali zaponko.
Učiteljice, teh se bolj spominja kot učiteljev, so nosile plisirana krila in puloverje, pletene jopice.
Pravi, da se je takoj videlo, kdo ima več denarja kot drugi. Tisti bogatejši so vedno nekako izstopali,
bili korak pred drugimi. Po navadi so bili to otroci zasebnih podjetnikov. Normalno je bilo, da so jim
zavidali, čeprav jim v resnici ni ničesar primanjkovalo in so imeli veliko na razpolago.
Nakita šolarke niso nosile. Učiteljice so ga, vendar je bil zelo eleganten, nevpadljiv.
Obleke so izdelovale šivilje, kaj malega je sešila tudi mama. Blago so kupovali, potem pa obleke dolgo
nosili, seveda so jih kasneje dobili mlajši otroci v družini. Ni se zapravljalo po nepotrebnem. Za modo
se otroci v osnovni šoli še niso zanimali, v srednji potem že, vendar je to že novo poglavje.
Tudi gospa Helena je bila zanimiva sogovornica. Svoje spomine je pokazala tudi na slikah, ki sva jih
skupaj pregledovali. Kot profesorica se zaveda, da je oblačilni videz pomemben, zato skrbi zanj. Pravi,
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da točno ve, katera oblačila v šolo ne sodijo. Pravzaprav pa s tem nima težav, saj ji ustreza športno –
eleganten slog, za katerega je na izbiro veliko lepih oblačil in dodatkov.99

Sliki 35 in 36: Družina okrog leta 1963

4.3.4 Intervju z go. Branko Hribar (1970)
Gospa Branka je po poklicu frizerka. Rodila se je mami administratorki in očetu orodjarju. Poleg svoje
družine, ima starejšega brata in kar šestnajst let mlajšo sestro. V času njene mladosti so bili, kljub
temu, da so gradili novo hišo, čisto povprečna slovenska družina in nikoli jim ni ničesar
primanjkovalo. Osnovno šolo je naprej štiri leta obiskovala v Šmartnem v Tuhinju, pozneje pa štiri leta
še naprej v Kamniku, saj je bila v Šmartnem le štirirazredna podružnična šola. Na tiste čase, pravi, ima
zanimive spomine.
V šolo je hodila v času, ko so bile moderne kavbojke, trenirke in športni copati. Redko kdaj je oblekla
krilo. Poleg pulijev in majic so nosili puloverje, jakne iz jeansa pa tudi pletene telovnike.
Podobno so bili oblečeni tudi učitelji in učiteljice. Spominja se, da so nekatere nosile usnjene škornje
do kolen in hlače na trapez, pa tudi obleke so bile še vedno aktualne.
V tretjem razredu je imela učiteljico, ki je ves čas nosila haljo. Šlo je za starejšo učiteljico. V Kamniku
pa so halje nosili tudi nekateri drugi učitelji. Sploh tisti, ki so veliko pisali na tablo.

99

Izvedba intervjuja: Volčji Potok, 24. 7. 2012.
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Do prehoda v Kamnik ni opazila razlik med različnimi ekonomskimi statusi, je bilo pa zaradi tega to
toliko bolj očitno kasneje. Pa ni šlo ravno za status. Pravi, da so vse, ki so prišli iz Tuhinjske doline
zafrkavali, češ, da so manjvredni. Šlo je torej za družbeni status med podeželani in meščani, ki so se
imeli za nekaj več.
Se je pa obremenjevala zaradi izgleda. Poleg modnih novosti je bilo pomembno, kako izgledaš in
kakšen dodaten kilogram lahko v dekletu sproži neprijetne občutke, tudi če v resnici ni tako hudo.
Pravi, da je prvič lahko uporabila ličila na valeti in da je bil občutek super. So pa bili določeni sošolci,
ki so šli že takrat čez meje. Nekoč naj bi učitelj učenca, ki je pretiraval z »metalskim« videzom,
enostavno postavil pred vrata razreda.
Sama denarja za oblačila ni veliko zapravila. Do srednje šole jih je kupovala mami, kasneje pa tudi že
sama. Za kozmetiko pa je šlo tudi kar nekaj proračuna, saj se je vpisala na frizersko šolo, kjer so
modne zapovedi nekaj običajnega, mogoče prej celo obveznega. Ni pa nikoli pretiravala.

Sliki 37 in 38: Slavnostna obleka za fotografiranje, 1975 in praznovanje 1977

Se je pa z mediji in modnimi smernicami srečevala že v osnovni šoli. Prek televizije in revij. Omenja pa
tudi »walkman«, ki je bil takrat nepogrešljiv modni dodatek.
Gospa Branka je še vedno v stalnem stiku z modo, že zaradi poklica, ki ga opravlja. Ni pa bilo nikoli v
njenem slogu kakšnega pretiravanja in pretiranega eksperimentiranja. Verjetno tudi zaradi življenja
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na podeželju. Kakor koli, zaključim lahko, da je oblačilna kultura posameznika odvisna, ne samo od
ekonomskega, temveč tudi od družbenega statusa. 100

4.3.5 Intervju s Klemnom Kregarjem (1986)
Klemen Kregar se je rodil leta 1986, mami profesorici kemije in očetu gimnazijskemu maturantu. Bil
je prvi izmed štirih sinov. Osnovno šolo je obiskoval v Preserjah pri Radomljah od leta 1992 do 2000.
Spada torej v generacijo devetdesetih let.
Največkrat je bil oblečen v kavbojke, trenirko, flanelasto srajco, majico in pulover. Oblačila so bila
pisanih barv in iz raznovrstnih materialov. V višjih razredih so nosili predvsem vrečaste hlače,
udobne, široke puloverje s kapuco in bombažne majice. Takrat so se že oblikovali osebni slogi
posameznikov. Veliko je bilo »skejterjev« in »punkerjev«.
Obuti so bili v športne copate, pozimi v zimske čevlje, zelo redko v elegantne čevlje. Spominja se, da
so bila dekleta oblečena zelo podobno, le barve in kroji so bili bolj prilagojeni zanje.
Učitelji so bili oblečeni starinsko, pove z nasmehom. Nekaj učiteljic, ki so pripadale že starejši
generaciji, se je oblačilo predvsem udobno in prav nič v koraku s časom. Druge so bile ves čas
oblečene zelo elegantno, nekateri pa so nosili celo halje. Po navadi so bili to učitelji naravoslovnih
predmetov, ki so si tako zavarovali svojo obleko.
Razlik med učenci z vidika ekonomskega statusa ni zaznal.

Slika 39: Razred leta 1997

100

Izvedba intervjuja: Buč, 24. 7. 2012.
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Za zunanji videz niso pretirano skrbeli. Verjetno tudi zato, ker so fantje že navadno manj dali na te
stvari. Skrbeli so za ustrezno higieno in to jim je zadostovalo.
Obleko so z družino kupovali predvsem v Celovcu, kamor so hodili nekajkrat letno. To ni bila običajna
praksa, se je pa splačalo, saj so bile cene ugodne.
Zanimivo je bilo izvesti intervju tudi z moškim, saj se njihov pogled kar malo razlikuje od ženskega.
Bilo je zelo prijetno, saj sva se ob starih fotografijah precej nasmejala. Po tem intervjuju lahko
zaključim, da ni nič posebnega, če se moška moda ni dosti spreminjala, saj se z njo ukvarjajo precej
manj kot ženske.101

4.4

Oblačilna kultura na prelomu tisočletja

Moda se zelo hitro spreminja. To je ena izmed njenih bistvenih značilnosti, sploh v času, v katerem
živimo sedaj. Razlog za to je tudi dostopnost informacij, ki se prek vseh vrst medijev in transportnih
povezav širijo z neizmerno hitrostjo. Kljub krizi se zdi, da imamo ljudje še vedno dovolj denarja za
nakup vedno novih oblačil in dodatkov po najnovejših modnih smernicah.
Ravno zato, ker se vse tako hitro spreminja in je svet že nasičen z vsemi možnimi stvarmi, je težko
uvajati neke novosti, zato je za modo v tem tisočletju značilno, da se ponavlja. Z začetkom novega
stoletja so v modo prišli elementi iz šestdesetih in sedemdesetih let, danes pa je moderno tisto iz
osemdesetih in devetdesetih. Seveda so določene stvari združene in prenovljene, vendar je koncept
enak.
Zato v nadaljevanju ne bom pisala o smernicah izpred nekaj desetletij, omenila bom le ključne razlike
in bistvene podobnosti.

101

Izvedba intervjuja: Škrjančevo, 25. 7. 2012.
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4.4.1 Učitelji in učiteljice
V šolstvu še vedno veljajo določena pravila in usmeritve, katere je dolžan spoštovati prav vsak učitelj.
Pri učencih pa vsako leto najdemo več pravic, ki jih je potrebno upoštevati in skrbeti za njih. Osebno
se s tem ne strinjam, saj menim, da otroci potrebujejo meje, ki pa so včasih že preveč zabrisane. Zato
je pomembno, da je učitelj svetel zgled, tudi pri oblačenju.
Učitelji se tako dandanes oblačijo predvsem sproščeno. Kavbojke, majice, srajce in puloverji so
sestavni del garderobe učitelja. Ob posebnih priložnostih seveda pride v poštev elegantna obleka.
Obutev je odvisna od oblačil in stila posameznika. Športni copati, čevlji z vezalkami, natikači …
Lasje so prav tako prepuščeni osebni izbiri posameznika.
Učiteljice so oblečene različno. Nekatere precej športno, druge elegantno, spet tretje nekaj vmes.
Najbolj pogoste so prav tako kot pri moških kolegih, kavbojke, pa naj bodo z nizkim ali visokim
pasom, na trapez ali zožene spodaj. Vedno bolj prihajajo nazaj v veljavo pajkice iz osemdesetih let,
zdaj poimenovane »legice«. Nekatere učiteljice prisegajo na krila zvončastih oblik in naravnih
materialov.
Lahko bi rekli, da ene zelo sledijo modnim trendom, druge pa se držijo preverjenih in ustaljenih
zapovedi.
Lasje so, tako kot vse ostalo, odločitev posameznice in njenega stila. Modne zapovedi se spreminjajo
iz sezone v sezono.
Modnih dodatkov je ravno tako ogromno. Ure, očala, nakit, pasovi, lasni dodatki … vsaka lahko izbira
med nešteto možnostmi.
Zaključim lahko, da je bolj kot ne, vse odvisno od posameznikovega okusa, sloga in predvsem
ekonomskega položaja, saj ta bistveno vpliva na to, kako bo oblečen. Trgovski centri, internetne
trgovine in lastna domišljija, nam dajejo zamisli za vedno nove in sveže modne sloge. Od nas pa je
odvisno, ali jih sprejmemo in jim sledimo.
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Sliki 40 in 41: Razreda leta 2004 in 2012

4.4.2 Učenci
Šolarji imajo včasih še več izbire kot odrasli. Velikokrat starši več zapravijo za oblačila svojih otrok kot
pa zase. Slogi so različni, največ pomeni udobje in funkcionalnost. Je pa res, da odrasli včasih ne
razumemo otrok in prav tako ne njihovega oblačenja. Sploh pri tistih malih upornikih, ki nalašč
presegajo meje dobrega okusa.
Zakaj pa prihaja do tega? Menim, da je to posledica več dejavnikov. Od popustljivosti današnje
vzgoje, do premajhnega nadzora staršev, pa tudi do izražanja pretirane samozavesti. Otroci imajo
danes vse več pravic in vse manj dolžnosti, kar se izraža tudi na njihovem videzu.
Tu lahko omenim tudi spodnje perilo. Tako kot drugod, je tudi tu izbira velika. Prav spodnje perilo je
pri najstnicah že kmalu po letu 2000 dvigovalo veliko prahu. Dekleta so namreč kazala občutno
preveč gole kože, razlog pa je bil v nošenj tangic in kavbojkah z nizkim pasom. Kombinacija se je
izkazala za zelo neokusno, zato so nekatere šole vpeljale poseben kodeks oblačenja.
Učitelj še vedno lahko poskuša vplivati na učenčevo odločitev o tem, kakšna oblačila sodijo v šolo in
kakšna ne, vendar je verjetnost, da mu bo to uspelo, precej majhna. Večkrat lahko namreč slišimo
komentarje, češ, kako se oblači današnja mladina in kam vse to sploh pelje.
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4.4.3 Intervju s Špelo Hribar (1998)
Špela Hribar bo septembra začela obiskovati 9. razred osnovne šole Šmartno v Tuhinju. Živi v
povprečno situirani družini. Ati je delavec v tovarni, mami pa ima lasten frizerski salon. Živi v dobi
različnih medijev, ki močno vplivajo na življenje najstnice.
Pravi, da se tu, na podeželju, oblačijo bolj preprosto, kot v mestu, a še vedno precej sledijo modnim
smernicam. Za v šolo največkrat obleče kavbojke in bombažno majico s potiskom, zraven pa obleče
jopico, pulover ali jakno. Včasih obleče tudi široke hlače ali pa take, ki so ob robu zožene. Včasih je
največ nosila kavbojke na trapez in žametne hlače. Poleti so najbolj praktične kratke hlače oz. take na
»sedem osmin«. Krilo redko pride v poštev. Mogoče ob posebnih priložnostih.
Mladi danes največ nosijo »skejterke« (široke športne copate), »allstarke« (športne copate znamke
All Stars), poleti pa »japonke« (natikači) in »balerinke« (elegantnejši nizki, lahki čevlji).

Slika 42: Špelin razred leta 2010

Učiteljice precej sledijo modi, imajo vedno nove in nove kose oblačil, kljub temu pa redko vidiš
kakšno, ki bi bila oblečena preveč izzivalno, npr. z velikimi dekolteji. Predvsem, pravi Špela, se
oblačijo letom primerno. Najdejo pa se tudi učitelji, ki jih moda niti malo ne zanima in celo leto hodijo
v šolo v cevastih žametnih hlačah in karirasti srajci.
Pravi, da se razlike med premožnejšimi in revnejšimi ne opazijo, prej je očitna razlika med mestnimi
in podeželskimi šolami. Na mestnih si zagotovo upajo več.
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Špela z nasmehom pove, da je nekaj let nazaj na njihovi šoli učila učiteljica, ki je bila precej smešna.
Bila je zelo vitka in zelo visoka, vse leto pa je hodila oblečena v krilo in majico. Ne eno in isto, vendar
zelo podobnih krojev. Menda so jo po tem vsi poznali.
Dekleta v današnjem času zelo sledijo modi, včasih kar preveč. Zanima jih vse v zvezi z njo. Nekatere v
šolo nosijo celo razne revije in potem skupaj modrujejo. Zanima jih vse. Od kozmetike, modnih
dodatkov, oblačil, obutve pa seveda tudi pričesk.
Intervju s Špelo je bil zanimiv. Drugačen od prejšnjih, pa vendar bi se našle vzporednice. Glede na
njene odgovore lahko sklepam, da je moda (ne govorimo o visoki modi) vedno bolj dosegljiva tudi
tistim, katerim včasih ni bila. Torej tistim, ki imajo manj. Verjetno tudi zaradi celotnega sistema
družbe, ki ima močan vpliv in zagotovo tudi zaradi dostopnosti ter ugodnih cen, ki jih je moč najti v
nakupovalnih centrih.102

102

Izvedba intervjuja: Buč, 25. 7. 2012.
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5 IZVEDBA UČNE URE

Učna priprava

Študentka: Nina Kregar
Razredničarka: Tadeja Cerar
Datum: 18. 6. 2012
Šolsko leto: 2011/2012
Tema: Bilo je nekoč
Šola:
OŠ Janka
Kersnika Brdo

Razred:

Predmet:

4. a

Družba

Enota: Šolska oblačila in šolanje nekoč in danes

CILJI IN PRIČAKOVANI DOSEŽKI ZA UČENCA:
Učenke in učenci:
 znajo opisati šolanje v preteklosti.
 znajo opisati oblačila v preteklosti in jih primerjati z današnjimi.
 znajo ob fotografijah, predmetih, dokumentih iz preteklosti (npr. starih spričevalih)
primerjati učence, učitelje, pouk s sedanjostjo in razlike razložiti.
 razlikujejo med preteklostjo, sedanjostjo in prihodnostjo.
 primerjajo položaje otrok v različnih okoljih v preteklosti in danes.
 znajo uporabljati časovni trak.
 znajo uporabiti strategije za spoznavanje preteklosti (npr. delo z različnimi besedili, slikovnim
gradivom in drugimi viri, časovni trak, muzeji).
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Metode: razlaga, opisovanje, poročanje, pogovor, delo s fotografijami in posnetki
Oblike dela: frontalna, individualna, skupinska
Učna sredstva: računalnik, platno, tabla, stare fotografije, listi z nalogami, kartončki
Medpredmetne povezave: SJK
Literatura:
-

Umek, Maja, Janša Zorn, Olga (2002). Družba in jaz 1: družba za 4. razred devetletne osnovne
šole (učbenik). Ljubljana: Modrijan.

-
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Potek učne ure

I.

UVODNI DEL

Na začetku se predstavim in povem, da bomo skupaj preživeli to šolsko uro.
Učence prosim, naj si ogledajo svoja oblačila, obutev in modne dodatke. Dekle in fanta prosim,
5
min.

naj svoje opišeta. Ostali učenci pozorno poslušajo.
Vprašam jih, kakšna mislijo, da so bila oblačila 100, 50 let nazaj.
S pomočjo PowerPoint projekcije predvajam časovni trak, ki predstavlja zgodovino slovenskega
šolstva.
Učenci ga poimenujejo in povedo, kako ga uporabljamo.

II.

OSREDNJI DEL

Učence s pomočjo barvnih listkov, razdelim v tri skupine po pet in eno po šest, ter jim podam
navodila o tem, kako bo potekala ura.
S pomočjo PowerPoint projekcije bom predvajala stare fotografije, dokumente in posnetke. Pri
nekaterih se bomo samo pogovarjali, pri nekaterih pa bodo sledila vprašanja in naloge. Učence
bom nanje predhodno opozorila.
30
min

Ponekod bodo v pomoč dani štirje možni odgovori, na katera bodo skupine odgovarjale po
predhodnem posvetovanju. Za pravilen odgovor dobi skupina 1 točko, za napačnega pa
nobene. Na tablo bom sproti zapisovala dobljene točke.
Za razmislek in posvet bodo imeli na voljo 15 sekund časa.
Zmagala bo skupina z največ dobljenimi točkami.
Vprašanja in naloge so v Prilogi 1.
Ob koncu seštejemo točke.
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III. ZAKLJUČNI DEL
10
min

Učencem predvajam posnetek, ki je bil pred časom predvajan v Poročilih ob petih, na
nacionalni televiziji. Prispevek govori o oblačilni kulturi današnjih otrok in njihovem pogledu
nanjo.
Sledi pogovor in izražanje lastnih mnenj.
Učencem se zahvalim za sodelovanje in se poslovim.

Refleksija učne ure
Učna ura je bila izvedena 18. junija 2012, v četrtem razredu na osnovni šoli Janka Kersnika Brdo. Z
učiteljico sva se prej pogovorili in dogovorili, kaj vse učenci že vedo in česa ne. Opozorila me je na
morebitne težave. Učno pripravo sem ji poslala v vpogled nekaj dni pred nastopom, tako, da sem
imela še dovolj časa za morebitne popravke.
Nastop sem izvedla prvo uro. Učenci so bili spočiti in pripravljeni sodelovati. V uvodnem delu sem jih
motivirala in z navdušenjem so pripovedovali o tem, kaj nosijo na sebi. Po pričakovanjih sta svoj
oblačilni videz opisala več kot dva učenca.
Z vprašanjem o tem, kako so oblačila izgledala petdeset in sto let nazaj, sem hotela preizkusiti njihovo
predstavo o času. Pričakovala sem, da bodo povedali marsikaj, kar se ne bo skladalo z logiko, vendar
so me presenetili. Ugotovila sem, da imajo precej dobro orientacijo v času. Sami so namreč ugotovili,
da je to čas, ko so bili majhni njihovi stari starši.
S časovnim trakom nismo izgubljali preveč časa. Učenci so ga le poimenovali in mi povedali, da si z
njim pomagamo, ko si želimo približno predstavljati, kdaj se je kakšna stvar v zgodovini zgodila.
Učence sem nato brez večjih težav razdelila v skupine, nato so pozorno poslušali moja navodila in bili
navdušeni nad tem, da bomo izvedli kviz. Tekmovalni duh je bil že v zanosu. Že pred začetkom ure
sem na tablo narisala preglednico, v katero smo kasneje zapisovali točke.
Sledil je kviz. Pri prvem vprašanju so se kar malo zabavali in ugibali. Niso vedeli, kaj slika predstavlja,
brez težav pa so poiskali razlike. Pri sliki Marije Terezije so ugotavljali, da je to neka kraljica, neka
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bogata dama, že zelo stara. Povedala sem jim, da je to cesarica in za kaj vse je zaslužna. Seveda so po
pričakovanjih »protestirali«, češ, če je ne bi bilo, pa tudi njim ne bi bilo treba hoditi v šolo.
Pri tretjem vprašanju so bili zelo ustvarjalni. Poiskali so veliko podobnosti in razlik, tako da so vse
skupine dobile točko.
Pri nalogi 1.4, kjer sem jim prebrala odlomek iz spominov o drugi svetovni vojni, se je hitro razvila
debata o tem, kako drugačni časi so bili in kaj vse že oni vedo o njih. Vsak je hotel povedati še svojo
zgodbo, ki jo je slišal, zato smo se zadržali malce dlje kot sem pričakovala.
Fotografije mode iz sedemdesetih je zbudila nasmehe na obrazu in komentarje nekaterih učencev, ki
si ne predstavljajo, da bi kaj podobnega oblekli danes.
Pri vprašanju 1.6 smo imeli nekaj težav s točkovanjem. Odkrili so namreč veliko podobnosti in razlik,
naštevali so vse mogoče, le da bi si priborili točke. Noben odgovor pa ni bil napačen, zato je dve točki
dobila vsaka skupina. Težava je nastopila, ker so bile vse skupine izenačene. Verjetno bi morala
zastaviti težja vprašanja.
Strinjali so se, da so oblačila pomembna in da moramo zanje skrbeti. Prav tako pa za svoj videz in
higieno.
Ponovno pri nalogi, ki je sledila niso imeli nobenih večjih težav, zato je vsaka skupina dobila vse
možne točke. Odločila sem se, da v primeru, če ne dobimo nobenega zmagovalca, rečemo, da smo jih
dobili pravzaprav kar šest in da je to še bolj sladka zmaga, saj poražencev ni.
Ko sem jim razdelila liste z vajo lepopisa, so kar malo čudno pogledali. Seveda je vsaka skupina list
najprej predala tistemu v skupini, ki »najlepše piše«. Priznati moram, da so nalogo opravili bolje, kot
sem pričakovala. Sledilo je točkovanje in res nismo imeli poraženca. Učenci so bili nad tem navdušeni,
saj so vedeli, da so se potrudili.
Zelo zanimiv je bil zaključni del ure, kjer so si ogledali dvominutni prispevek o oblačenju danes. Ko ga
je bilo konec, je vsak hotel še kaj povedati, ker pa se je ura bližala koncu, smo morali zelo pohiteti.
Učencem in učiteljici, ki je ves čas spremljala uro in fotografirala, sem se ob koncu ure zahvalila in jim
zaželela lepe počitnice.
Ura je bila zelo uspešna. Presenetilo me je le točkovanje, saj si je vsaka skupina z odgovori prislužila
vse možne točke. Na koncu smo rešili nastalo situacijo, kot sem zapisala že prej. Z nastopom sem bila
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zadovoljna, pa tudi s sodelovanjem z učiteljico in ne nazadnje z učenci samimi, saj je bila zaradi njih
ura tako prijetna.

Slike 43, 44, 45 in 46: Fotografije z nastopa
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6 ZAKLJUČEK
Oblačilna kultura je sestavni del človeškega obstoja. Je potreba, ki jo je treba nenehno zadovoljevati.
Skozi zgodovino se je oblačilna kultura zelo spreminjala, razlogov za to pa je več. Od spreminjajočih
se modnih smernic, družbenih in ekonomskih standardov, političnih usmeritev pa tudi osebnosti
posameznika.
V šolstvu ima oblačilna kultura poseben pomen, saj je od nekdaj veljalo, da so učitelji in učiteljice
velik vzor mlajšim generacijam. Poleg tega so otroke učili in spodbujali k snažnosti, lepim maniram in
skrbi zase ter za svoj videz.
Razvoj šolstva na Slovenskem ima bogato in dolgo zgodovino, vendar so dogodki v zadnjem stoletju
verjetno najbolj vplivali na položaj, kot ga imamo danes. Pot do samostojne države je bila trnova,
vendar se je splačala. Najprej prva svetovna vojna, potem združitev vseh južnih Slovanov v novo
državo - Kraljevino SHS, sledila je druga svetovna vojna in po njej nova skupna država Jugoslavija.
Slovenski narod se je zaradi ekonomskih ter ideoloških razlogov na plebiscitu odločil za svojo državo
in leta 1991 smo postali ponosni državljani Republike Slovenije.
Od sprejetja tretjega šolskega zakona leta 1869, je osnovno šolstvo postalo obvezno za vse otroke, s
tem pa so se odprla nova delovna mesta, ki so jih po novem zasedle učiteljice. Velik vzpon žensk v
šolstvu je posledica ustanavljanja učiteljišč in želja po neodvisnosti. Kljub temu, da imajo ženske
danes precej enakopraven položaj v družbi, pa ni bilo vedno tako. Veliko so prestale in se prilagajale,
če so želele opravljati ta poklic. Celibat in neenakost plač, za isto delo kot so ga opravljali moški
kolegi, sta le dve od mnogih stvari. Vendar se niso uklonile in danes v šolstvu prevladujejo.
Posledice vseh teh dejavnikov pa so vidne tudi na zunaj in ravno zato se ukvarjamo z oblačilno
kulturo, saj je jasen pokazatelj socialnih sprememb..
V diplomskem delu sem s pomočjo literature in raziskovanja iskala odgovore na to, katere so bistvene
razlike in podobnosti v oblačilni kulturi nekoč in danes ter glavne vzroke za razlike. Pa tudi, kaj
bistveno vpliva na oblačilno kulturo posameznika.
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Analizirala sem tudi fotografije iz posameznih zgodovinskih obdobij in izvedla intervjuje s šestimi
posamezniki, ki so v različnih obdobjih obiskovali osnovno šolo. S pridobljenimi informacijami sem
tako lahko primerjala osebne izkušnje in teoretična dejstva.
Trdim lahko, da je eden izmed glavnih dejavnikov za razlike v oblačenju ekonomski status, tesno mu
sledi socialni. V zadnjem času se za njima vedno bolj uvršča moda in posameznikova individualnost.
Včasih pa slednja dva nista imela pretirane vloge. Na njunem mestu je bila politična usmeritev.
Zaključim lahko, da se bo oblačilna kultura v prihodnosti zagotovo še močno spreminjala, verjetno
bodo spremembe hitrejše kot so bile v raziskovanem obdobju. Razlog je v tem, da živimo v času
hitrega tempa in predvsem dosegljivosti skoraj vsega, česar si zaželimo.
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Last Branke Hribar.

Slika 39:

Last Klemna Kregarja.

Slika 40:

Last Špele Hribar.

Slika 41:

Last Špele Hribar.

Slika 42:

Last Špele Hribar.

Slika 43:

Osebni arhiv.

Slika 44:

Osebni arhiv.

Slika 45:

Osebni arhiv.

Slika 46:

Osebni arhiv.
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8 PRILOGE
Priloga 1: Kviz – Šolska oblačila in šolanje nekoč in danes
1. Učencem pokažem slike in fotografije:
1.1. Razreda izpred približno 600 let -> poiščite 5 razlik med takratnimi in današnjimi oblačili.
(1 točka)
To so bile prve šole. Ustanovila jih je Cerkev, poučevali so duhovniki. Učenci so se učili petja,
verskih naukov, molitev, branja in pisanja.
1.2. Marije Terezije
Ona je vpeljala obvezno šolanje za vse dečke in deklice med šestim in dvanajstim letom.
1.3. Razreda okrog leta 1900 in 1910 (čas njihovih praprababic) -> poiščite 3 razlike med
fotografijama (možni odgovori: učenci so na eni resni, na drugi se smejijo, učiteljica /učitelj,
učiteljica nosi klobuk, miza kot okras, razlike med oblačili …). (1 točka)
1.4. Učencev med drugo svetovno vojno (čas njihovih prababic).
» … Otroci so v šolo hodili peš, po uro in več hoda daleč. Od doma so odhajali zarana, še v mraku in
pozimi gazili v celo po snegu. Fantiči so gazili naprej, punce pa za njimi. Včasih je kdo zapregel vola in
vlekel kakšen krcelj po cesti, da je naredil gaz. Tako je bila hoja malo lažja, sneg se ni toliko sesipal v
čevlje. Plužil pa ni nihče. Otrok je bilo veliko, tudi po več iz vsake hiše. Nič nenavadnega ni bilo, če je
tovarišica v velikem razredu posadila prvi oddelek spredaj, drugega zadaj in učila po dva predmeta na
uro.«103
Velike razlike so bile med bogatimi in revnimi. Otroci iz kmečkih družin so po navadi nosili oblačila in
obutev drug za drugim, dokler res niso bila več primerna. Vedeti pa moramo, da so otroci pazili na
oblačila, saj so bila zelo dragocena. Poleg tega pa so bili tudi učitelji v šoli glede urejenosti zelo strogi
in so jih nemalokrat kaznovali, če se tega niso držali.
1.5. Učencev okrog leta 1960 in 1970 (čas njihovih babic). Če si ogledamo oblačila učencev, niso
nič posebnega, je bila pa zato toliko bolj zanimiva takratna moda.
1.6. Učencev okrog 1980 in 1990 (čas njihovih staršev) in današnji učenci -> Katero oblačilo se
na starejši fotografiji pojavi največkrat? Trenirka. Kaj pa na novejši? Kavbojke. (1 točka + 1
točka).
Uvedba devetletke.
Oblačila so pomemben del našega vsakdana. Vedno bolj na oblačilni videz vpliva tudi moda, vendar
se moramo zavedati, da je veliko bolj pomembno, da skrbimo zase in za svoj videz tako, da nismo
umazani, strgani in zanemarjeni.

103

http://stareslike.cerknica.org/2011/07/28/sveti-vid-194748-solarji/.
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2. Primerjajmo učilnice
Fotografije starih učilnic -> Poiščite 3 stvari, ki jih v današnji učilnici najdemo in 3, ki jih ne. (1 točka)
Pripomočki -> Katere učne pripomočke so uporabljali v času vaših prababic? Naštejte vsaj 3.
(1 točka)
Katere pripomočke uporabljate sedaj. Naštejte jih vsaj 5. (1 točka)
Vaja – lepopis. Skupine dobijo učni list iz ure lepopisja iz leta 1930.104 Na voljo imajo 3
minute, da čim lepše prepišejo poved. Vsaka skupina, ki se potrudi, dobi točko. (1)

104

http://www.ssolski-muzej.si/slo/aboutmuseum.php?page=11.
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Priloga 2: PowerPoint predstavitev
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