
 

 

 

UNIVERZA V LJUBLJANI 

PEDAGOŠKA FAKULTETA 

ODDELEK ZA RAZREDNI POUK 

 

 

OSNOVNO ŠOLSTVO NA SLOVENSKEM 

PRIMORSKEM MED NOB: ŠOLANJE KOT 

OTROKOVA PRAVICA 

DIPLOMSKO DELO 

 

 

 

MENTORICA:  dr. Darja Kerec, doc.  KANDIDATKA: Anja Kodermac 

 

Ljubljana, december, 2012 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vam, ki si drznete sanjati ... 



 

 

POVZETEK 

Diplomsko delo na začetku kratko predstavi področje človekovih pravic s poudarkom na 

otrokovih pravicah. V drugem delu se posveti Primorski regiji. Ta je zaradi svoje pestre 

zgodovine še vedno privlačna za raziskovanje. V času fašizma je Slovensko Primorje 

doživljalo hude krivice, ki so v primorskem prebivalstvu zbudile neizmeren odpor do tujega 

in ga potisnile v boj za osvoboditev in materni jezik. Posebej je v diplomskem delu 

predstavljeno šolstvo v obdobju fašističnega raznarodovanja in v času narodnoosvobodilnega 

boja med drugo svetovno vojno. Didaktični del zajema učno pripravo za dve šolski uri za 4. 

razred osnovne šole. V raziskovalnem delu so predstavljeni rezultati učnih dejavnosti.   
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SUMMARY 

This thesis initially introduces the subject of human rights with emphasis on children's rights. 

In the second half the focus is on the region of Primorska. This region is still very attractive 

for research due to the depth of it's history. A significant amount of injustice took place in this 

region during the times of fascism, which ignited a strong sentiment of rejection to anything 

foreign and motivated the population into a battle for freedom and to protect the native 

language. A special emphasis is given to education system during the period of division 

caused by fascism and the National Liberation war. Didactic part in the thesis covers the 

preparation to hold two educational hours for grade 4 in elementary school. The research part 

introduces results of the learning activities. 
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1 UVOD 
 

Nekdaj z bolestjo smo v sebe zaprli 

svoje ponižanje, svoje gorje, 

krik maščevanja na ustnih zatrli, 

ga zakopali globoko v srce. 

 

Toda glej, planil vihar je presilen, 

kot pajčevine raztrgal okov, 

šinil je zopet žar novega dneva, 

tja do poslednjih primorskih domov. 

 

(Slovenska ljudska pesem) 

Strojnice svojo so pesem zapele, 

zrak je pretreslo grmenje topov, 

širne poljane so v ognju vzplamtele, 

klic je svobode vstal sredi gozdov. 

 

Vstala Primorska si v novo življenje, 

z dvignjeno glavo korakaj v nov čas! 

V borbah, ponižanju, zmagah, trpljenju 

našla si končno svoj pravi obraz.  

 

 

Primorska je pokrajina prijaznih, toplih ljudi s prijetnim naglasom in močno razvito narodno 

zavestjo, predvsem pa je to pokrajina s pestro preteklostjo. Z usodnim londonskim paktom je 

bilo leta 1915 Italiji v zameno za vstop v prvo svetovno vojno obljubljeno slovensko 

primorsko ozemlje. Nasilje nad pripadniki slovenske manjšine se je začelo še pred podpisom 

Rapalske pogodbe novembra 1920, s katero je Primorje postalo del italijanske države. Široko 

razpredeno mrežo slovenskih primorskih šol, primorskih kulturnih društev, časopisov, tiskarn 

in razvijajočo gospodarsko dejavnost so italijanske oblasti z raznarodovalnimi ukrepi in 

fašistično politiko načrtno uničevale. Italijanska oblast se je dlje časa trudila, da bi zatrla 

narodni duh med primorskim prebivalstvom, vendar jim ni uspelo popolnoma streti njihove 

volje. Največji udarec so Primorcem zadali s prepovedjo uporabe slovenskega jezika in 

italijanizacijo šolstva. Zavedali so se, da je izobrazba posameznikova moč, ki mu jo moraš 

odvzeti, če si ga želiš podrediti.  

Splošno nasilje nad narodno zavestjo je v primorskemu prebivalstvu zbudilo velik odpor, ki se 

je izražal v narodnoosvobodilnem boju. Kljub izredno težkim razmeram so Slovenci na 

osvobojenih ozemljih po kapitulaciji Italije uspeli organizirati mrežo slovenskih partizanskih 

šol. Med Primorci je bila že od nekdaj globoko zakoreninjena zavest o neprecenljivi vrednosti 
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izobrazbe, ki posamezniku daje samostojnost, ga rešuje podrejenosti in ga vodi v napredek. 

Dvajsetletno fašistično zatiranje slovenske šole je med njimi zasejalo močno željo po 

slovenski šoli. Ker jim je bila odvzeta pravica šolanja v maternem jeziku, so stopili skupaj in 

v skromnih razmerah je nastalo partizansko šolstvo, ki je imelo velik pomen za ohranitev 

narodne zavesti med Primorci in je postavilo temelje za nadaljnji razvoj šolstva.   

Z diplomskim delom sem želela prispevati k poznavanju slovenskega šolstva na ozemlju 

Primorske in opozoriti na močno voljo in pogum Primorcev, ki so v boju za slovensko šolo 

pokazali močno razvito narodno zavest in zavest o vrednosti izobrazbe. Dokazali so, da v tem 

boju za njih nobena žrtev ni prevelika. Boj za slovensko šolo je bil pravzaprav boj primorskih 

Slovencev za materni jezik, ki predstavlja temeljno pravico vsakega posameznika in je pogoj 

obstajanja in svobode.  
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2 OTROKOVE PRAVICE 
 

Vsakemu posamezniku že po naravi, torej ob rojstvu, pripadajo temeljne človekove pravice in 

svoboščine, ki mu omogočajo dostojno življenje. Z njihovim uveljavljanjem lahko razvija in 

uporablja svoje potenciale v polni meri. Pri tem je potrebno opozoriti, da pravice avtomatično 

prinesejo tudi dolžnosti, ki jih morajo ljudje izpolnjevati, da bi bili upravičeni do svojih 

pravic. 

Temeljne človekove pravice  so zapisane  v mednarodnopravnih dokumentih, med katerimi je 

najpomembnejša Splošna deklaracija
1
 o človekovih pravicah, ki je bila napisana kot odgovor 

na katastrofalne dogodke druge svetovne vojne. Deklaracijo, ki je v samem dokumentu 

opisana kot »skupen ideal vseh ljudstev«
2
, je sprejela Organizacija združenih narodov 

decembra 1948. V vsebinskem smislu gre za priznanje prirojenega človeškega dostojanstva 

vseh članov človeške družbe in njihovih enakih in neodtujljivih pravic na temelju svobode, 

pravičnosti in miru na svetu.
3
 Že Splošna deklaracija o človekovih pravicah je razglasila, da je 

otroštvo upravičeno do posebne skrbi in pomoči. Otroci se v določenih pogledih razlikujejo 

od odraslih; predstavljajo eno od ranljivejših skupin in jim je potrebno nameniti posebno skrb, 

zato so njihove pravice opredeljene ločeno. V tem poglavju bom predstavila pomemben 

segment sklopa temeljnih človekovih pravic, otrokove pravice.4 

 

2.1 ŽENEVSKA DEKLARACIJA IZ LETA 1924 

 

Eglantyne Jebb, ustanoviteljica angleške organizacije Save the children, je opozarjala na 

potrebo po posebni skrbi za otroke in se zavzemala za priznanje pravic otrokom. Ob koncu 

                                                           
1
 Deklaracija je svečana izjava, ki države, ki so glasovale zanjo, moralno obvezuje. (ABC pouk o človekovih 

pravicah, 1991, str. 68). 
2
Splošna deklaracija o človekovih pravicah:  http://www.varuh-rs.si/index.php?id=102 (8. 7. 2012). 

3
 Andreja Trtnik Herlec in Brigita Urh, Udejanjanje otrokovih pravic v kontekstu šole. Šola za ravnatelje (dalje: 

A. T. Herlec – B. Urh: Udejanjanje otrokovih pravic), Ljubljana 2006, str. 19. 
4
 Diplomsko delo Tanje Arčon z naslovom Zgodovinski razvoj organiziranega letovanja otrok: Letovanje 

primorskih otrok od začetka 20. stoletja dalje v uvodnem delu prav tako jedrnato opiše razvoj in glavne 

poudarke otrokovih pravic, v nadaljevanju pa se posveti raziskovanju letovanja primorskih otrok. 

http://www.varuh-rs.si/index.php?id=102
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prve svetovne vojne je pripravila osnutek deklaracije otrokovih pravic. Društvo narodov je 

Deklaracijo o otrokovih pravicah oziroma Ženevsko deklaracijo sprejelo leta 1924.
5
 

Ta deklaracija vsebuje pet temeljnih načel: 

1. Otrokom je potrebno zagotoviti sredstva za normalen razvoj, tako v materialnem kot 

duhovnem smislu. 

2. Lačnega otroka je potrebno nahraniti, bolnega oskrbeti, zaostalemu otroku je potrebno 

nuditi pomoč, delikventnega otroka prevzgojiti, otroku brez doma in siroti je potrebno 

nuditi zatočišče ter poskrbeti zanj. 

3. Otroku je v primeru nesreče potrebno pomagati prvemu. 

4. Otrok si zasluži preživeti in mora biti obvarovan vsakršnega izkoriščanja. 

5. Otrok mora biti vzgojen v duhu, da je potrebno svoje talente izkoriščati v prid   

soljudi.
6
   

Slika 1: Ženevska deklaracija o otrokovih pravicah iz leta 

1924.
7
  

 

Čeprav je bila ta deklaracija zastavljena precej preprosto, 

je imela velik vpliv na prihodnje dogajanje na področju 

varovanja otrokovih pravic. S tem dokumentom so se 

prvič pojavile zahteve za ureditev in spoštovanje otrokovih 

pravic, ki kot ena najranljivejših skupin v družbi 

potrebujejo posebno skrb. Za zaščito otrok so se 

zavzemale tako vladne kot nevladne organizacije in s tem 

odpirale nove poglede na otroka, njegov položaj v družbi 

                                                           
5
 The Declaration of the Rights of the Child – Deklaracija otrokovih pravic: 

http://en.wikipedia.org/wiki/Declaration_of_the_Rights_of_the_Child (7. 7. 2012).   
6
 Geneva Declaration of the Rights of the Child:  http://www.un-documents.net/gdrc1924.htm (5. 7. 2012). 

7
 Geneva Declaration: http://childrensrightsportal.org/childrens-rights-history/references-on-child-rights/geneva-

declaration/  (7. 7. 2012). 

http://en.wikipedia.org/wiki/Declaration_of_the_Rights_of_the_Child%20(7
http://www.un-documents.net/gdrc1924.htm%20(
http://childrensrightsportal.org/childrens-rights-history/references-on-child-rights/geneva-declaration/
http://childrensrightsportal.org/childrens-rights-history/references-on-child-rights/geneva-declaration/
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in opozarjale na pomembnost spoštovanja in upoštevanja otrokove osebnosti. Pri tem naj 

opozorim še, da deklaracija ni pravno obvezujoč dokument, gre le za priporočila v obliki 

javne izjave. 

Miljoni otrok so bili žrtve druge svetovne vojne in povojnih spopadov. Zato so mnoge 

ustanove OZN posvetile otrokom posebno pozornost. […] Z Deklaracijo otrokovih pravic 

1959 in s Konvencijo o pravicah otroka 1989 se je začela nova zgodovina otroštva in 

mladosti.
8
 

 

2.2 DEKLARACIJA O OTROKOVIH PRAVICAH IZ LETA 1959 

 

Deklaracijo o otrokovih pravicah je soglasno sprejela in razglasila Generalna skupščina 

Združenih narodov 20. novembra 1959, saj je … otroku zaradi njegove telesne in duševne 

nezrelosti potrebna posebna skrb in varstvo ter ustrezno pravno varstvo, tako pred rojstvom 

kakor tudi po rojstvu.
9
  

Deklaracija vsebuje preambulo
10

 in deset načel. 

V preambuli se ustvarjalci deklaracije sklicujejo na Splošno deklaracijo človekovih pravic, ki 

je razglasila enakost med ljudmi, ne glede na njihov izvor, ozadje, spol in kakršnekoli druge 

okoliščine. Še posebej je v uvodu izpostavljena misel, ki opozarja, da je človeštvo dolžno 

otrokom nuditi najboljše, kar premore. V enem od odstavkov preambule je omenjena tudi 

Ženevska deklaracija o otrokovih pravicah iz leta 1924, ki je poskrbela za prvi korak na 

področju varovanja otrokovih pravic in je nudila temelj za nastanek Deklaracije o otrokovih 

pravicah. V nadaljevanju uvodnega dela ustvarjalci dokumenta poudarijo, da je Generalna 

skupščina Deklaracijo sprejela z namenom, da … bi otroci imeli srečno otroštvo in da bi za 

svoj blagor in blagor družbe, v kateri žive, uživali vse pravice in svoboščine, ki so v 

Deklaraciji naštete, ter poziva starše, posameznike in dobrodelne organizacije, krajevne 

                                                           
8
 Milan Divjak, Šola in človekove pravice. Informacijsko dokumentacijski center Sveta Evrope pri NUK (dalje: 

M. Divjak: Šola in človekove pravice), Ljubljana 1998, str. 195. 
9
 Deklaracija o otrokovih pravicah: http://www.varuh-rs.si/pravni-okvir-in-pristojnosti/mednarodni-pravni-akti-

s-podrocja-clovekovih-pravic/organizacija-zdruzenih-narodov/deklaracija-o-otrokovih-pravicah/#c72 (5. 7. 

2012). 
10

 preámbula -e ž ( ) jur. uvodni del kakega pomembnejšega pravnega predpisa, zakona, ustave, mednarodne 

pogodbe. Po Slovarju slovenskega knjižnega jezika (SSKJ), elektronska oblika slovarja: http://bos.zrc-

sazu.si/cgi/a03.exe?name=sskj_testa&expression=preambula&hs=1 (6. 7. 2012). 

http://www.varuh-rs.si/pravni-okvir-in-pristojnosti/mednarodni-pravni-akti-s-podrocja-clovekovih-pravic/organizacija-zdruzenih-narodov/deklaracija-o-otrokovih-pravicah/#c72
http://www.varuh-rs.si/pravni-okvir-in-pristojnosti/mednarodni-pravni-akti-s-podrocja-clovekovih-pravic/organizacija-zdruzenih-narodov/deklaracija-o-otrokovih-pravicah/#c72
http://bos.zrc-sazu.si/cgi/a03.exe?name=sskj_testa&expression=preambula&hs=1
http://bos.zrc-sazu.si/cgi/a03.exe?name=sskj_testa&expression=preambula&hs=1
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oblasti in nacionalne vlade, da priznajo te pravice ter se s postopno sprejetimi zakonskimi in 

drugimi določili in v skladu z naslednjimi načeli borijo za njihovo uveljavljanje.
11

 

Prvo načelo Deklaracije pravi, da imajo vsi otroci (brez kakršnegakoli razlikovanja) pravice, 

ki so naštete v deklaraciji. Gre za načelo enakosti, ki zahteva strpnost do soljudi in 

priznavanje pravic vsem otrokom, ne glede na njihovo raso, spol, vero, jezik, politično 

prepričanje itd. Drugo načelo poudarja, da moramo otrokom nameniti posebno skrb in 

varstvo, jim omogočiti zdrav in normalen razvoj na vseh področjih ter pri oblikovanju 

zakonov upoštevamo otrokovo korist. V tretjem načelu so snovalci Deklaracije opozorili, da 

ima vsak otrok pravico tako do imena kot do državljanstva. Četrto načelo se osredotoča na 

pomen socialnega varstva, ki ga morata biti deležna otrok in njegova mama še pred porodom. 

S petim načelom so v Deklaracijo vključeni tudi otroci s posebnimi potrebami, katerim 

moramo nuditi posebno nego, izobraževanje in skrb. Zagotoviti jim moramo enakopravno in 

dostojanstveno mesto v družbi. Šesto načelo pravi, da sta za popoln in skladen razvoj 

otrokove osebnosti potrebna zadostna ljubezen in razumevanje. Otrok naj bi odraščal v krogu 

svoje družine, v spodbudnem okolju prežetem z razumevanjem in ljubeznijo, starši pa so tisti, 

ki so v največji meri odgovorni za otrokov razvoj. Načelo dopušča možnost ločitve otroka od 

staršev (od matere) v izrednih okoliščinah. V tem primeru za otroka ustrezno poskrbijo družba 

in organi oblasti. Sedmo načelo, ki je za potrebe te diplomske naloge tudi najvažnejše in se 

mu bomo kasneje še posvetili, se nanaša na izobraževanje otrok. Zahteva namreč brezplačno 

in obvezno šolanje vsaj na stopnji osnovne šole. Vzgoja v šoli naj razvija otrokove 

sposobnosti in čut moralne ter socialne odgovornosti, vse z namenom oblikovati osebo, ki bo 

koristen član družbe. Odgovornim za vzgojno-izobraževalni proces mora biti glavno vodilo 

korist otroka. Otrokom pa moramo zagotoviti tudi čas za igro in razvedrilo, ki sta prav tako 

del vzgoje. Osmo načelo navaja, da je otrok prvi, ki ga zavarujemo in mu nudimo pomoč. 

Deveto načelo Deklaracije terja, da otroke zavarujemo pred vsemi oblikami telesnega in 

duševnega nasilja in zaščitimo pred zanemarjanjem in izkoriščanjem. Zadnje, deseto načelo 

razglaša, da moramo otroke varovati pred diskriminacijo in jih vzgajati v duhu miru in 

strpnosti.
12

 

                                                           
11

 Deklaracija o otrokovih pravicah: http://www.varuh-rs.si/pravni-okvir-in-pristojnosti/mednarodni-pravni-akti-

s-podrocja-clovekovih-pravic/organizacija-zdruzenih-narodov/deklaracija-o-otrokovih-pravicah/#c72 (6. 7. 

2012). 
12

 Deklaracija o otrokovih pravicah: http://www.varuh-rs.si/pravni-okvir-in-pristojnosti/mednarodni-pravni-akti-

s-podrocja-clovekovih-pravic/organizacija-zdruzenih-narodov/deklaracija-o-otrokovih-pravicah/#c72 (7. 7. 

2012). 

http://www.varuh-rs.si/pravni-okvir-in-pristojnosti/mednarodni-pravni-akti-s-podrocja-clovekovih-pravic/organizacija-zdruzenih-narodov/deklaracija-o-otrokovih-pravicah/#c72
http://www.varuh-rs.si/pravni-okvir-in-pristojnosti/mednarodni-pravni-akti-s-podrocja-clovekovih-pravic/organizacija-zdruzenih-narodov/deklaracija-o-otrokovih-pravicah/#c72
http://www.varuh-rs.si/pravni-okvir-in-pristojnosti/mednarodni-pravni-akti-s-podrocja-clovekovih-pravic/organizacija-zdruzenih-narodov/deklaracija-o-otrokovih-pravicah/#c72
http://www.varuh-rs.si/pravni-okvir-in-pristojnosti/mednarodni-pravni-akti-s-podrocja-clovekovih-pravic/organizacija-zdruzenih-narodov/deklaracija-o-otrokovih-pravicah/#c72
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Deklaracija o otrokovih pravicah je k načelom Splošne deklaracije o človekovih pravicah 

dodala še nekaj načel, ki govorijo v prid otrok. S tem dragocenim dokumentom so se postavili 

temelji za oblikovanje pravičnejšega in bolj enakopravnega odnosa do otrok. Otroci in mladi 

niso več anonimna množica brezpravnih bitij. Imajo neodtujlive pravice, ki niso pogoj le za 

njihov razvoj, temveč tudi za obstanek in razvoj človeškega rodu.
13

 Čeprav Deklaracija ni 

pravno obvezujoča, ima vseeno velik pomen, saj je že v tistem času spodbudila javnost k 

razmišljanju o posebni skrbi, ki jo mora človeštvo nameniti svojim mlajšim rodovom. 

Medtem ko v Ženevski deklaraciji o otrokovih pravicah iz leta 1924 ni moč zaslediti načela, 

ki bi omenjal izobraževanje otrok, je Deklaracija o otrokovih pravicah izrazila jasno zahtevo 

po brezplačnem in obveznem osnovnem šolanju. Čeprav je pravica do izobraževanja morda 

pogosto prezrta in podcenjena, pa po svoji pomembnosti zaseda osrednje mesto med 

človekovimi oziroma otrokovimi pravicami, saj je izobraževanje samo po sebi temeljna 

pravica. Poleg tega pa si z izobrazbo posameznik utrjuje pot do vseh ostalih otrokovih 

(oziroma človekovih) pravic.  

 

2.3 KONVENCIJA O OTROKOVIH PRAVICAH IZ LETA 1989 

 

Leta 1989 smo dobili pomemben dokument na področju varovanja otrokovih pravic, in sicer 

Konvencijo o otrokovih pravicah (KOP). V veljavnost je Konvencija stopila 2. septembra 

1990. Gre za najširše sprejet mednarodni dokument, Slovenija je KOP prevzela julija 1992.
14

 

Združeni narodi so s sprejetjem KOP opozorili na dejstvo, da ima vsak otrok (skoraj) vse 

pravice, ki jih odrasli terjamo zase, poleg tega pa zaradi svoje ranljivosti in nezrelosti 

potrebuje posebno skrb in zaščito, torej mu pripadajo še dodatne pravice.  

Medtem ko deklaracija ni pravno obvezujoč dokument, saj gre le za javni razglas priporočil, 

je konvencija (dogovor, sporazum, pogodba) obvezujoča in za podpisnice predstavlja temelj 

pravne ureditve.
15

 Država se s podpisom Konvencije zaveže, da bo poskrbela za ekonomsko, 

socialno in telesno varnost otrok ter jih varovala pred raznimi oblikami zlorab in izkoriščanja.  

                                                           
13

 M. Divjak: Šola in človekove pravice, str. 195. 
14

Konvencija o otrokovih pravicah: https://unicef.blob.core.windows.net/uploaded/documents/KOP.pdf  (7. 7. 

2012). 
15

 A. T. Herlec – B. Urh: Udejanjanje otrokovih pravic, str. 19. 

https://unicef.blob.core.windows.net/uploaded/documents/KOP.pdf%20%20(7
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Zaradi različnosti držav, dežel, kultur, družbenih, političnih in verskih in drugih ureditev je 

bilo potrebno dolgotrajno usklajevanje potreb, možnosti, idej in vizij, zato je ta dokument 

kompromis, ki naj bi omogočil sodelovanje med deželami in uresničevanje otrokovih pravic v 

nacionalnih okoljih.
16

 Generalni cilj KOP je … določiti merila za zaščito otrok pred 

zanemarjanjem in zlorabo.
17

 Pri sestavljanju dokumenta pa je bilo za snovalce glavno vodilo 

otrokova korist.  

KOP vključuje vse temeljne pravice, opredeljene v Splošni deklaraciji človekovih pravic, le 

da so te prilagojene otroštvu. Temeljnim pravicam pa so dodane še nekatere dodatne pravice, 

ki se navezujejo neposredno in zgolj na otroke. Za namene te Konvencije pomeni otrok vsako 

človeško bitje, mlajše od osemnajst let, razen če zakon, ki se uporablja za otroka, določa, da 

se polnoletnost doseže že prej.
18

  

Pravice, navedene v KOP,
19

 lahko razdelimo v tri skupine: 

 Skrbstvo: pravica do posedovanja, sprejemanja in dostopa do določenih stvari in 

storitev (npr: ime in državljanstvo, zdravstveno varstvo, izobraževanje, počitek in 

igra, skrb za otroke s posebnimi potrebami in otroke brez staršev). 

 Varovanje: pravica do zaščite pred zlonamernim ravnanjem in delovanjem (npr. 

ločitev od staršev, sodelovanje v oboroženih spopadih, ekonomsko ali spolno 

izkoriščanje in fizična ali psihična zloraba). 

  Udeležba: pravica otroka, da sodeluje pri odločitvah, ki so povezane z njegovim 

življenjem. Otrok bi moral v skladu z razvojem imeti vedno večje možnosti sodelovati 

v delovanju družbe, kar naj bi bila priprava na odraslo življenje (npr. svoboda govora 

ter svoboda do mnenja, kulture, veroizpovedi in jezika).
20

 

 

Otrokom so naložene tudi nekatere dolžnosti. Zlasti je otrok dolžan izpolnjevati odločitve, ki 

jih starši sprejmejo v njegovem interesu. Upoštevati mora navodila in nasvete staršev ter 

                                                           
16

 M. Divjak: Šola in človekove pravice, str. 199. 
17

A. T. Herlec – B. Urh: Udejanjanje otrokovih pravic, str. 20. 
18

 Konvencija o otrokovih pravicah: http://www.varuh-rs.si/index.php?id=105 (8. 7. 2012). 
19

 KOP je sestavljena iz preambule in 54 členov. 
20

 Poenostavljena oblika KOP:  http://sharepoint.os-fmalgaja.si/starsi/Zakonodaja/Poenostavljena.pdf  (8. 7. 

2012). 

http://www.varuh-rs.si/index.php?id=105
http://sharepoint.os-fmalgaja.si/starsi/Zakonodaja/Poenostavljena.pdf
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pomagati pri delih, ki so primerna njegovi starosti in zdravstvenem stanju. Naložena dela pa 

ne smejo ogrožati otrokovega izobraževanja.
21

 

 

Sprejetje Konvencije s strani večine držav je povzročilo pomemben napredek na področju 

varstva pravic otrok. Razglašena načela KOP so imela pozitiven vpliv na življenje otrok po 

vsem svetu, predvsem na področju osnovnih storitev, kamor štejemo zdravje in izobrazbo. 

Izboljšala se je tudi zaščita otrok, zmanjšal se je delež nevarnega otroškega dela, opaziti je 

bilo mogoče povečanje ukrepov za zaščito otrok, ki jih je prizadela vojna.
22

 Čeprav je KOP 

podprla večina držav in je bilo v boju za priznanje in spoštovnje otrokovih pravic, zapisanih v 

KOP, storjeno že veliko, se še vedno po vsem svetu otrokom kršijo pravice. 

Že Deklaracija o otrokovih pravicah je izrazila jasno zahtevo po brezplačnem in obveznem 

osnovnem šolanju. KOP pa je z 28. in 29. členom še bolj konkretno opredelila pravico otrok 

do izobraževanja in državam, ki so podpisale pogodbo, naložila sprejetje ukrepov za 

uresničevanje omenjene pravice. V naslednjem poglavju bomo tej pravici, ki jo sama 

dojemam kot eno najelementarnejših pravic, saj odpira vrata v svet in posamezniku omogoča  

možnost boja za preostale pravice, namenili nekaj več pozornosti.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
21

 Pravice in dolžnosti otrok: http://www.otroci.gov.si/index.php?option=com_content&task=view&id (8. 7. 

2012). 
22

 Uresničevanje otrokovih pravic ni zadovoljivo: http://www.delo.si/clanek/50632 (8. 7. 2012). 

http://www.otroci.gov.si/index.php?option=com_content&task=view&id=136&Itemid=287&mId=287
http://www.delo.si/clanek/50632%20(8
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3 ŠOLA IN OTROKOVE PRAVICE 
 

Zgodovina šolstva nam pripoveduje zgodbo o potovanju od popolne podrejenosti in 

odvisnosti otrok do spoštovanja njihove osebnosti, pravic in dostojanstva. Vsaka doba je 

imela svoj odnos do otrok. V preteklosti so z otroki ravnali slabo, jih zanemarjali, trpinčili, 

neprimerno disciplinirali in jih obvladali z nasiljem. Otroci so morali že zgodaj poskrbeti za 

svoj obstoj in niso bili deležni šolanja. Bili so vzgajani sprva za podložnike, kasneje za 

delavce. Položaj otrok se je izboljšal s pravico do izobraževanja in obveznim šolanjem. V 

šolah so bili otroci sicer podvrženi strogi disciplini in vzgojnim ukrepom, ki so se večinoma 

izvajali v obliki telesnega kaznovanja in nasilnega ravnanja. Normalen razvoj otrok so ovirali 

tudi slabo izobraženi učitelji, neustrezno opremljeni ter zanemarjeni vzgojnoizobraževalni 

prostori in diskriminacija med otroki. Vendar pa so bili otroci zaradi obveznega šolanja 

nekoliko bolj zavarovani pred delovnim izkoriščanjem. Napredna pedagoška gibanja so že 

pred prvo svetovno vojno opozarjala na položaj otroka v družini in šoli ter skrbela za večje 

spoštovanje potreb, zmožnosti in pravic otrok.
23

 Obe svetovni vojni, ki sta terjali ogromno 

otroških žrtev in otroke podvrgli državnim ter verskim koristim, sta sprožili nova gibanja za 

otrokove pravice in šolske reforme. V tem obdobju so nastali najpomembnejši dokumenti, ki 

so odprli vrata v novo dobo, dobo otroka in mu omogočili dostop do rešitve – do izobrazbe, ki 

je bistvena  za uresničevanje mnogih otrokovih pravic. 

 

3.1 PRAVICA DO IZOBRAŽEVANJA 

 

The beautiful thing about learning is that no one can take it away from you. 

B.B. King
24

 

Izobraževanje je močno orodje, s pomočjo katerega se lahko ekonomsko in socialno 

marginalizirani odrasli in otroci dvignejo iz revščine in v družbi sodelujejo kot polni 

državljani.
25

 Nujno je za ohranitev in izboljšanje prirojenega dostojanstva človeške osebe.  

                                                           
23

 M. Divjak: Šola in človekove pravice, str. 199. 
24

 Najlepše pri učenju  je, da ti nihče ne more vzeti znanja. 
25

 The right to education: http://www.unesco.org/new/en/education/themes/leading-the-international-

agenda/right-to-education/ (9. 7. 2012). 

http://www.unesco.org/new/en/education/themes/leading-the-international-agenda/right-to-education/
http://www.unesco.org/new/en/education/themes/leading-the-international-agenda/right-to-education/
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V Splošni deklaraciji o človekovih pravicah je pravica do izobraževanja opredeljena v 26. 

členu: 

1. Vsakdo ima pravico do izobraževanja. Izobraževanje mora biti brezplačno vsaj na začetni 

stopnji. Šolanje na začetni stopnji mora biti obvezno. Tehnično in poklicno šolanje mora biti 

splošno dostopno. Višje šolanje mora biti na osnovi doseženih uspehov vsem enako dostopno.  

2. Izobraževanje mora biti usmerjeno k polnemu razvoju človekove osebnosti in utrjevanju 

spoštovanja človekovih pravic in temeljnih svoboščin. Pospeševati mora razumevanje, 

strpnost in prijateljstvo med vsemi narodi in med rasami in verskimi skupinami ter 

pospeševati dejavnost Združenih narodov in ohranitev miru.  

3. Starši imajo prednostno pravico pri izbiri vrste izobraževanja svojih otrok.
26

 

S sprejetjem Deklaracije je bila pravica do izobraževanja zgolj deklarirana, torej javno 

izražena in razglašena, države podpisnice pa se niso pravno zavezale k izvajanju te pravice. O 

njeni legalizaciji lahko govorimo od leta 1962, ko je v veljavo stopila Konvencija proti 

diskriminaciji v izobraževanju, kjer so natančneje opredeljene dolžnosti in pristojnost držav 

pogodbenic. Te morajo zagotoviti uresničevanje pravice do izobrazbe in preprečiti 

kakršnokoli diskriminacijo na tem področju. Še en mednarodno pravno obvezujoč dokument, 

Mednarodni pakt o ekonomskih, socialnih in kulturnih pravicah, ki je bil sprejet leta 1976, v 

13. členu ponovi formulacijo iz 26. člena Splošne deklaracije.
27

  

Medtem ko je v do sedaj omenjenih dokumentih pravica do izobraževanja aplicirana na vse 

ljudi, je v Ženevski deklaraciji iz leta 1924 izrecno razglašeno, da je … potrebno otroku nuditi 

vse za njegov nemoten razvoj, tako v materialnem kot v duhovnem smislu.
28

 Deklaracija o 

otrokovih pravicah v 7. členu bolj eksplicitno izrazi zahtevo po brezplačnem in obveznem 

šolanju otrok: 

Otrok ima pravico do šolanja, ki naj bo vsaj na stopnji osnovne šole brezplačno in obvezno. 

Deležen naj bo vzgoje, ki bo razvijala njegovo splošno kulturno raven in ga usposobila, da na 

osnovi enakih možnosti razvija svoje sposobnosti in zmožnosti za lastno presojo, čut moralne 

in socialne odgovornosti, da bo lahko postal koristen član človeške družbe.  

                                                           
26

 Splošna deklaracija o človekovih pravicah: http://www.varuh-rs.si/index.php?id=102 (9. 7. 2012). 
27

 M. Divjak: Šola in človekove pravice, str. 195. 
28

 Geneva Declaration of the Rights of the Child – Ženevska deklaracija:  http://www.unicef.org/vietnam/01_-

_Declaration_of_Geneva_1924.PDF (10. 7. 2012). 

http://www.varuh-rs.si/index.php?id=102
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Koristi otroka naj bodo vodilo tistim, ki so odgovorni za njegovo vzgojo in izobraževanje; na 

prvem mestu pa morajo biti za to odgovorni starši. Otroku moramo priskrbeti igro in 

razvedrilo, katerih namen je prav tako vzgojen. Družba in javne oblasti naj si prizadevajo, da 

bodo otroci lahko kar najbolj uživali te pravice.
29

 

S podpisom Konvencije o otrokovih pravicah iz leta 1989 so, z 28. členom Konvencije, 

države pogodbenice priznale otrokom pravico do izobraževanja in se zavezale k zagotavljanju 

obveznega in brezplačnega osnovnega šolanja. Poleg tega 28. člen KOP predvideva 

zavzemanje države za razvoj srednjega šolanja, ki naj bi bil prav tako dostopen vsem 

otrokom. Država mora poskrbeti tudi za zadostno informiranost otrok o šolanju in poklicih, 

sprejemati ukrepe za spodbujanje rednega obiskovanja pouka in zmanjševanje osipa v šolah. 

29. člen govori o ciljih izobraževanja. Od držav pogodbenic terja zavzemanje za popoln 

razvoj otrokove osebnosti, nadarjenosti ter umskih in telesnih sposobnosti. Šole naj bi otroke 

pripravljale na odgovorno življenje v svobodni družbi, v duhu razumevanja, miru, strpnosti, 

enakosti med spoloma in prijateljstva med vsemi narodi. V okviru šolanja naj bi otroci krepili 

spoštovanje do staršev, svoje kulturne identitete, jezika in nacionalnih vrednot države. 

28. člen Konvencije govori o dolžnostih, ki jih nalaga državam podpisnicam. Usmerja jih k 

razvijanju različnih oblik izobraževanja in drugih sistemskih ukrepov za spodbujanje 

izobraževanja. V 29. členu KOP pa so izpostavljeni cilji izobraževanja s poudarkom na 

vrednotah, izpeljanih iz koncepta temeljnih človekovih in otrokovih pravic. 

 

 

 

 

 

                                                           
29

 Deklaracija o otrokovih pravicah: http://www.varuh-rs.si/pravni-okvir-in-pristojnosti/mednarodni-pravni-akti-

s-podrocja-clovekovih-pravic/organizacija-zdruzenih-narodov/deklaracija-o-otrokovih-pravicah/ (10. 7. 2012). 

http://www.varuh-rs.si/pravni-okvir-in-pristojnosti/mednarodni-pravni-akti-s-podrocja-clovekovih-pravic/organizacija-zdruzenih-narodov/deklaracija-o-otrokovih-pravicah/
http://www.varuh-rs.si/pravni-okvir-in-pristojnosti/mednarodni-pravni-akti-s-podrocja-clovekovih-pravic/organizacija-zdruzenih-narodov/deklaracija-o-otrokovih-pravicah/
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4 ZGODOVINA PRIMORSKE 
 

Poimenovanje Primorske, pokrajine na zahodnem delu slovenskega ozemlja, izhaja iz 

preteklega geografskega pojma (iz časa Avstrijskega cesarstva in Habsburžanov): Avstrijsko 

Primorje. To je bila kronska dežela, ustanovljena leta 1813, s sedežem v Trstu, pod okrilje 

katere so spadale tri dežele: mesto Trst z okolico, Istra in poknežena grofija Goriško - 

Gradiška.
30

 Na območju Avstrijskega 

Primorja so živeli večinoma Slovenci in 

Hrvati ter Istrani, Furlani, Nemci in Italijani. 

Kot enota je prenehalo obstajati leta 1918 ob 

razpadu Avstro-Ogrske.
31

 

 

 

 

 

Slika 2: Zemljevid poknežene grofije Goriško-

Gradiščanske s Trstom in okolico, natisnjen 

leta 1905.
32

 

 

Sarajevski atentat na avstrijskega prestolonaslednika Franca Ferdinanda 28. junija 1914 je 

privedel do izbruha prve svetovne vojne. Razmere za slovensko primorsko prebivalstvo je 

močno spremenila vključitev Italije v vojno. Ta je aprila 1915 s silami antante podpisala 

londonski sporazum, ki je Italiji za prestop k antanti med drugim obljubljal tudi slovenska 

ozemlja. V zameno se je Italija obvezala, da bo v enem mesecu napovedala vojno Avstro-

Ogrski. Zaradi italijanskega ozemeljskega pohlepa se je še istega leta odprla soška fronta. 

Kljub premoči v orožju in vojski se Italijani v petih silovitih ofenzivah niso daleč premaknili. 

                                                           
30

 Primorska: http://voncio83.blogspot.com/2009/01/primorska-in-slovenske-pokrajine.html (20. 9. 2012). 
31

 Primorska: http://sl.wikipedia.org/wiki/Primorska (20. 9. 2012). 
32

 Drago Sedmak, ur., Primorska 1918-1947. Goriški muzej (dalje: D. Sedmak: Primorska 1918-1947), Nova 

Gorica 2002, str. 5. 

http://voncio83.blogspot.com/2009/01/primorska-in-slovenske-pokrajine.html
http://sl.wikipedia.org/wiki/Primorska%20(20
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Fronta je večinoma potekala po gorskem svetu in je še danes zgled gorskega bojevanja. V 

približno dveh letih in pol so italijanske vojaške sile sprožile enajst ofenziv, v katerih jim ni 

uspelo zrušiti avstrijske obrambe.33 Odločilna je bila 12. soška bitka, ki so jo poimenovali 

čudež pri Kobaridu, v kateri so združene avstrijsko-nemške sile potisnile italijansko vojsko 

vse do reke Piave. Soška fronta je bila najbolj krvava vojna na slovenskem ozemlju, saj se je 

skupno število žrtev približalo poldrugemu miljonu.
34

 

Kljub uspehom centralnih sil pa sta se ob hkratnem bližajočem se koncu vojne in kapitulaciji 

držav centralnih sil morali avstro-ogrska in nemška vojska umakniti. Italija je začela z 

uresničevanjem določb iz Londonskega pakta ter začela zasedati obljubljena ozemlja, med 

njimi tudi s Slovenci poseljene dele Primorske. Soška fronta je uničila velik del Primorske, 

zaradi bližine fronte pa se je bilo prisiljeno izseliti veliko lokalnega prebivalstva.
35

 V Parizu 

so na mirovni konferenci zmagovalke odločale o delitvi sveta po prvi svetovni vojni. Glavno 

besedo pri tem so imeli voditelji ZDA, Velike Britanije, Francije in Italije. Določili so, da se 

državi Italija in Kraljevina SHS sami sporazumeta o poteku meje, saj nobena od držav ni 

sodila med poraženke vojne. Italija je zahtevala še več ozemlja, kot ji ga je med vojno 

obljubljala Antanta za vstop v vojno na njihovi strani. Jugoslovanska stran je bila pod 

pritiskom, da čim prej podpiše sporazum, saj bi s podpisom sporazuma njihovo novo državo 

mednarodno priznali. Tako je bila 12. novembra 1920 podpisana Rapalska pogodba, ki je 

določila mejo med obema državama. V Italiji je ostalo več kot 300 tisoč Slovencev (več kot 

četrtina Slovencev) ter velik del slovenskega narodnostnega ozemlja.
36

 Ozemlje, ki so ga 

priključili Italiji, je obsegalo Goriško – Gradiščansko, Istro, Trst ter politični okraj Postojna, 

sodni okraj Idrija ter okraj Trbiž. Za omenjeno ozemlje se je uveljavilo ime Julijska krajina.  

Italijanske oblasti so kmalu dokazale, da jim pravice drugih narodov (manjšin) niso mar in so 

pričele z raznarodovanjem in italijanizacijo slovenskega prebivalstva. Fašisti so že pred 

prevzemom oblasti izvajali nasilje nad slovanskim prebivalstvom, kar je italijanska oblast 

tolerirala. Po letu 1922 je močno narastlo fašistično nasilje, katerega temeljna naloga je bilo 

varovanje italijanskih nacionalnih interesov. Obstoja slovenske manjšine fašizem ni priznaval; 

                                                           
33

 France M. Dolinar idr., Slovenski zgodovinski atlas. Nova revija (dalje: F. M. Dolinar idr.: Slovenski 

zgodovinski atlas), Ljubljana 2011, str.156. 
34

 Martin Ivanič, Kratka ilustrirana zgodovina Slovencev. Mladinska knjiga (dalje: M. Ivanič:Kratka ilustrirana 

zgodovina Slovencev), Ljubljana 1999, str. 83. 
35

 Primorska: http://sl.wikipedia.org/wiki/Primorska (22. 9. 2012). 
36

 F. M. Dolinar idr.: Slovenski zgodovinski atlas, str. 158. 
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Slovani so veljali za manjvredno raso.
37

 Fašisti so uničevali slovenske šole, tiskarne, delavske 

in kulturne domove, požgali so tudi simbol slovenstva v Trstu, Narodni dom.38 Ko so prišli na 

oblast, so začeli s sistematičnim raznorodovanjem. Slovenščino so odpravili s sodišč, uradov, 

javnih napisov in nagrobnikov na pokopališčih, sčasoma pa so jo prepovedali tudi pri 

cerkvenem bogoslužju. Razpustili so slovenska društva in knjižnice, poitalijančevali 

slovenska krajevna in lastna imena ter prepovedali javne prireditve v slovenščini.
39

 Slovensko 

kulturo je najbolj prizadela Gentilejeva šolska reforma iz leta 1923, s katero so ukinili okoli 

400 slovenskih in hrvaških šol.
40

 

Raznarodovanje, fašizacija in nasilje so med slovensko narodno manjšino rodili splošen 

odpor. Narodnoosvobodilni boj se je kazal v delovanju ilegalnih organizacij, med katerimi je 

bila najglasnejša narodnorevolucionarna TIGR,
41

 predvsem pa v množičnemu 

protifašističnemu gibanju prebivalstva. V pokrajini so organizirali ilegalno kulturno in 

politično dejavnost, širili antifašistični tisk, organizirali samoizobraževanja in na še več 

načinov skrbeli za ohranjanje narodne zavesti in slovenskega jezika ter si prizadevali za 

priključitev k matični domovini.
42

 Italijanske oblasti so preganjale nasprotnike režima in jih 

obsojale na zaporne kazni. Najodmevnejši je bil 1. tržaški proces, na katerem so na smrt 

obsodili in pri Bazovici ustrelili štiri člane organizacije TIGR. Italijansko nasilje nad 

slovenskim prebivalstvom je rojevalo močan upor med Slovenci, ki je doseglo svoj vrhunec 

med drugo svetovno vojno, ko so se Primorci množično vključevali v partizanske enote.43 

Konec druge svetovne vojne so Primorci pričakali na strani zmagovalnih držav zaveznikov, 

začel se je boj za zahodno mejo. Jugoslavija je maja 1945 zasedla slovensko in hrvaško 

ozemlje, ki ga je Italija dobila po prvi svetovni vojni, hkrati pa tudi Trst in dele Julijske 

krajine. To je sprožilo ostro reakcijo Britancev in Američanov, ki so Jugoslaviji zagrozili z 

vojaškim spopadom. Jugoslavija je v končni fazi popustila in 12. junija 1945 umaknila svoje 

enote iz Trsta. Julijska krajina se je z Devinskim sporazumom 20. 6. 1945 razdelila na dve 

okupacijski coni, in sicer cono A (pod britansko-ameriško vojno upravo) in cono B (pod 

upravo jugoslovanske armade). Kljub jugoslovanskim zahtevam pa v cono A ni bilo 

                                                           
37

 D. Sedmak: Primorska 1918-1947, str. 17. 
38

 F. M. Dolinar idr.: Slovenski zgodovinski atlas, str. 176. 
39

 Božo Repe, Sodobna zgodovina. Modrijan (dalje: B. Repe: Sodobna zgodovina), Ljubljana 2006, str. 126-127. 
40

 Primorska: http://sl.wikipedia.org/wiki/Primorska (22. 9. 2012). 
41

 Ime je dobila po začetnih črkah zemljepisnih imen Trst, Istra, Gorica, Reka. (B. Repe, Sodobna zgodovina, str. 

127). 
42

 D. Sedmak: Primorska 1918-1947, str. 47-48. 
43

 F. M. Dolinar idr.: Slovenski zgodovinski atlas , str. 176. 
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vključeno ozemlje Beneške Slovenije, Rezije in Kanalske doline. Ta območja so ostala del 

Italije. Za Trst je Jugoslavija na mirovni konferenci v Parizu predlagala poseben položaj, 

postal naj bi sedma jugoslovanska republika. Sprejet je bil predlog, ki je predvidel ustanovitev 

posebne tamponske državice.   

 

Slika 3: Pismo pionirjev OŠ 

Tolmin jugoslovanski vladi v 

Beogradu z izraženo željo po 

priključitvi Primorske k 

Jugoslaviji.44 

 

 

 

10. februarja 1947 je bila podpisana mirovna pogodba, s katero je Jugoslavija dobila celotno 

cono B Julijske krajine, iz cone A pa še Kras, del Vipavske doline do Gorice, dolino Soče do 

Bovca in Predila, Brda in Breginjski kot. 15. septembra 1947, ko je pogodba postala 

pravnomočna, pa je nastalo tudi Svobodno tržaško ozemlje (STO), ki je bilo ravno tako 

razdeljeno na cono A (upravljala britansko-ameriška vojaška uprava) in cono B (upravljala 

jugoslovanska vojaška uprava).  

Zaradi meje so med Italijo in Jugoslavijo nastajale stalne napetosti. Marca 1948 so Francija, 

Velika Britanija in ZDA hotele prepustiti celotno ozemlje STO Italiji, čemur se je Jugoslavija 

uprla. 9. maja 1952 pa so zahodne sile z londonskim sporazumom želele cono A STO predati 

Italiji. Jugoslovanske oblasti so temu pričakovano ostro nasprotovale.  

Zahodne sile so še enkrat poskušale cono A STO priključiti Italiji oktobra 1953, kar je močno 

zaostrilo odnose med državami in pojavljale so se grožnje z novimi spopadi. Po pogajanjih je 

bil 5. oktobra 1954 podpisan drugi londonski sporazum, s katerim je cona A STO pripadla 

Italiji, cona B pa Jugoslaviji. Pri tem so državljani na obeh straneh meje imeli tudi pravice do 

                                                           
44

 Slavica Pavlič, ur., Še pomnite, tovariši? Slovenski šolski muzej (dalje: S. Pavlič: Še pomnite, tovariši?), 

Ljubljana, 1975, str. 42. 
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izbire državljanstva in do izselitve bodisi v Italijo, bodisi v Jugoslavijo. Končna določitev 

meje med državama pa je bila sprejeta po dolgotrajnih pogajanjih 10. novembra 1975 z 

Osimskimi sporazumi. 

 

 

 

 

 

 

 

Slika 4: Svobodno tržaško 

ozemlje: cona A in cona B.
45

 

 

Po osamosvojitvi Slovenije in Hrvaške leta 1991 sta Italija in Slovenija potrdili Slovenijo kot 

naslednico tistih jugoslovanskih pogodb, ki zadevajo Slovenijo in slovensko prebivalstvo.
46

 

 

Slika 5: Na zemljevidu Slovenije približno označena lega Primorske.47 

                                                           
45

 M. Ivanič:Kratka ilustrirana zgodovina Slovencev, str. 115. 
46

 B. Repe: Sodobna zgodovina, str. 213-215. 
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Danes se v Sloveniji pojem Primorske deli v grobem na dve tradicionalni regiji, in sicer 

Goriško ter Slovensko Istro, oziroma na tri statistične regije: Goriška, Obalno - kraška in 

Notranjsko - kraška. Pogosto se k Primorski prišteva še predele italijanske dežele Furlanije-

Julijske krajine, kjer živijo Slovenci (Slovenska manjšina v Italiji).
48

 

 

                                                                                                                                                                                     
47

 

http://www.google.si/imgres?q=primorska&um=1&hl=sl&tbo=d&tbm=isch&tbnid=NWRcEXUzmCKFZM:&i

mgrefurl (20. 9. 2012). 
48

 Primorska: http://sl.wikipedia.org/wiki/Primorska (20. 9. 2012). 

http://www.google.si/imgres?q=primorska&um=1&hl=sl&tbo=d&tbm=isch&tbnid=NWRcEXUzmCKFZM:&imgrefurl
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5 TRADICIJA OSNOVNEGA  ŠOLSTVA NA SLOVENSKEM 

PRIMORSKEM  
 

Začetki primorskega šolstva segajo že v srednji vek. Število šol je na tem delu slovenskega 

ozemlja precej naraslo po sprejemu splošne šolske naredbe, 6. decembra 1774, v času Marije 

Terezije. Tudi kasnejši državni in šolski ukrepi so spodbujali razvoj osnovnega šolstva in 

uporabo materinščine kot učnega jezika. Število šol in učiteljstva se je do prve svetovne vojne 

stalno povečevalo. Leta 1913 je bilo na Primorskem kar 660 šol, od tega 321 slovenskih. Prva 

svetovna vojna, po kateri je Italija zasedla Primorsko, je med drugim močno prizadela tudi 

primorsko šolstvo. Šole so najprej zapirali zaradi kuge, nato so šolske objekte zasedali 

italijanski vojaki. Začel se je pritisk za uvajanje italijanščine in italijanskih učiteljev na 

slovenske šole, slovenske učitelje pa so odpuščali. Najhujši udarec je slovensko šolstvo na 

italijanskem priključenem ozemlju doživelo leta 1923, ko je v veljavo stopila Gentilejeva 

šolska reforma
49

 in počasi popolnoma uničila do tedaj lepo cvetoče primorsko šolstvo. 

Določila je, da se v vseh tujejezičnih osnovnih šolah (torej tudi slovenskih) v Italiji uvede 

italijanščina kot učni jezik. Tako je fašistična oblast postopoma odpravljala slovenščino kot 

učni jezik v slovenskih šolah.
50

 

Slika 6: Zastava italijanske osnovne šole v Koprivi na Krasu.
51

 

 

 

 

17. člen reforme je določil: Z začetkom šolskega leta 1923/1924 bo uvedena v vseh prvih 

razredih tujejezičnih osnovnih šol italijanščina kot učni jezik. V šolskem letu 1924/1925 pa se 

bo tudi v drugih razredih poučevalo v italijanščini.
52

 Slovenščino je bilo dovoljeno poučevati 

le v dodatnih urah na posebno prošnjo staršev, vendar so tudi te dodatne ure ukinili že leta 

                                                           
49

 Gentilejeva reforma je bila uzakonjena 1. 10. 1923 in je urejala področje osnovnega šolstva. Poimenovana 

je bila po ideologu Mussolinijevega fašizma in italijanskemu šolskemu ministru v prvi Mussolinijevi vladi, 

Giovanniju Gentileju.  
50

 Vlasta Beltram, ur., Čas, ki živi. Skupnost partizanskih učiteljev Primorske (dalje: V. Beltram: Čas, ki živi), 

Ajdovščina 2003, str. 14-16. 
51

 D. Sedmak: Primorska 1918-1947, str. 30. 
52

 Ukinitev slovenskih in hrvaških šol na Primorskem. Slovenski šolski muzej, Ljubljana 1984, str. 6. 
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1925. V petih letih so italijanske oblasti odpravile še zadnje slovenske razrede in s tem tudi 

več kot stoletno tradicijo slovenskega šolstva na Primorskem. Od šolskega leta 1926/1927 

dalje je postal učni jezik italijanski. S tem so primorskim Slovencem odvzeli eno temeljnih 

človekovih pravic, in sicer opismeniti in sporazumevati se v materinem jeziku ter spoznavati 

kulturo in zgodovino svojega naroda.  

Ker slovenski učitelji niso bili zanesljivi izvrševalci zloglasne 

reforme, jih je oblast deloma odpustila, deloma premestila v 

zakotne kraje srednje in predvsem južne Italije.
53

 Slovenske 

učitelje so nadomestili italijanski, ki pa niso dosegali strokovne 

ravni domačih. Slabo izobraženi in sovražno nastrojeni fašistični 

učitelji so namerno slabo poučevali, ker so se zavedali, da je 

znanje orožje, s katerim bi se Slovenci lahko zoperstavili 

italijanski nadvladi.  

 

Slika 7: Naslovnica knjige za drugi razred italijanske osnovne šole iz obdobja fašizma.54 

Učenci tujih učiteljev niso sprejeli, saj so jih slednji zaničevali, pljuvali in pretepali. 

Obiskovanje šole je otrokom predstavljalo velik odpor. Predvsem pa je bila zanje travmatična 

sprememba učnega jezika, ki jim je povzročal velike težave pri učenju. Prepoved uporabe 

slovenščine jim je bila nerazumljiva, posebej moreče pa je bilo za njih dejstvo, da so bili ob 

uporabi slovenskga jezika strogo kaznovani. Starši so kljub težkim razmeram skrbeli, da so na 

otroke prenašali zavest o narodni pripadnosti in ohranjali slovenski jezik. 

  

 

Slika 8: “Tukaj se govori samo italijansko” - 

takšni napisi so na Primorskem za časa fašistične 

Italije viseli po vseh uradnih prostorih.55 

                                                           
53

 Marija Kacin, Primorska šola na prepihu. Ob 65-letnici obnovitve. Goriška Mohorjeva družba (dalje: M. 

Kacin: Primorska šola na prepihu), Gorica 2011, str. 20. 
54

 D. Sedmak: Primorska 1918-1947, str. 32. 
55

 http://primorski-panterji.info/wp/?p=1986 (22. 9. 2012). 
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Odposlanci narodnih manjšin, ki so se znašle pod italijansko nadvlado, so se morali udeležiti 

razgovora z italijansko vodilno politično postavo v Rimu. V iskrenem razgovoru z novim 

šolskim ministrom Casatijem, Gentilejevim naslednikom, je slovenski odposlanec Engelbert 

Besednjak jedrnato opisal pomen maternega jezika in pravice slehernega posameznika do 

njegove svobodne uporabe. “Vi ste sami rekli,” – sem zavrnil ministra – “da je jezik duh, da 

je v jeziku zapopadeno moje duševno življenje, moj duševni obstanek. Kako morete torej od 

nas zahtevati, da sodelujemo pri vničevanju duševnega življenja in obstanka našega naroda? 

Vsak človek, vsaka družina, vsaka družabna edinica, in tako vsako pleme ima naravne, svete, 

nedotakljive pravice, katerih ne sme kršiti nobena vlada in nobena država, ker so nam 

prirojene, nam od Boga dane. Vaša politika je nasprotna naravnemu pravu in krščanstvu.”
56

 

Ko bodo vse naše šole odpravljene in učitelji odstavljeni, se bo spremenila vsaka slovenska 

družina v šolo in vsi starši bodo postali učitelji, ki bodo prenašali iz roda v rod naš jezik in 

našo narodno zavest. Zakoni držav so spremenljivi, narodi pa žive večno.
57

 

Reforma je prinesla spremembo tudi na področju trajanja osnovnega izobraževanja, saj so 

Italijani po več kot 50 letih osemletne šolske obveznosti na Primorskem uvedli petletno 

osnovno šolo. Primorci so težko sprejemali novosti, ki jih je prinašala šolska reforma. Šolo so 

doživljali kot potujčevalnico slovenskih otrok.
58

 Odpor slovenskega prebivalstva proti novim 

zakonom je italijanska oblast zatirala z vsemi sredstvi, ki jih je imela na voljo. 

S prvo svetovno vojno je bila grobo pretrgana tradicija slovenskega šolstva na Primorskem (in 

tudi na Koroškem). Dolgoletno fašistično preganjanje in raznarodovalno šolstvo se je 

nadaljevalo vse tja do kapitulacije Italije med drugo svetovno vojno, ki jo je pričela nacistična 

Nemčija z napadom na Poljsko 1. 9. 1939. Z bliskovito vojno je Nemčija uspela v manj kot 

letu dni okupirati velik del celinske Evrope. Dne 10. 6. 1940 je v vojno vstopila še Italija.
59

 

 Leta 1941 so si trije okupatorji (Italijani, Madžari in Nemci) razdelili in zasedli Slovenijo. 

Slovenski narod je bil tako med najbolj razkosanimi v okupirani Evropi. Izbris Slovencev so 

nekateri okupatorji načrtovali kratkoročno, drugi (npr. italijanski) pa v nekoliko daljšem 

obdobju.60 Tako nemški kot madžarski okupator sta pričela s potujčevanjem slovenskega 

prebivalstva. Nasilnemu raznarodovanju je bila najbolj izpostavljena šoloobvezna mladina. 
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 M. Kacin: Primorska šola na prepihu, 106. 
57

 Prav tam, 21. 
58

 V. Beltram: Čas, ki živi, str. 15. 
59

 F. M. Dolinar idr.: Slovenski zgodovinski atlas, str. 180. 
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 Prav tam, str. 180. 
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Slovenske učitelje so nadomestili madžarski in nemški, domači so bili izgnani. Slovenske 

knjige so bile večinoma uničene, slovenski jezik prepovedan, šola je postala ustanova za 

sistematično potujčevanje. Italijani so zasedli večino Notranjske in Dolenjske. Ozemlje so 

razglasili za Ljubljansko pokrajino in jo 3. 5. 1941 priključili Italiji.    

 

 

 

 

 

Slika 9: Razkosanje Slovenije.
61

 

 

Na okupiranem ozemlju so vsaj na videz spoštovali slovenski jezik in domače šolstvo ter 

dopuščali pouk v slovenskem jeziku. Nadaljne urejanje šolstva so odložili na čas po vojni, če 

bi zmagali. Njihovi cilji in nameni pa so bili enaki kot nemški, le da so jih uresničevali 

počasneje.
62
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 B. Repe: Sodobna zgodovina, str. 172. 
62

 V. Beltram: Čas, ki živi, str. 9. 
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6 PARTIZANSKO OSNOVNO ŠOLSTVO NA PRIMORSKEM 

PO ITALIJANSKI KAPITULACIJI  
 

Po kapitulaciji italijanske vojske med drugo svetovno vojno, do katere je prišlo 8. 9. 1943, so 

na Primorskem pričeli obnavljati slovenske šole in slovensko ljudskoprosvetno dejavnost. 

Primorsko je zajela vseljudska vstaja, ki je bila rezultat temeljitega političnega in 

organizacijskega dela Osvobodilne fronte (OF). Fašistična oblast je razpadla, vojaki so 

izročali orožje in hkrati z bivšimi uradniki hiteli proti Italiji ali vsaj v Trst pod zaščito sprva 

še šibkega nemškega okupatorja.
63

  

Slika 10: Spis učenke Milke, ki opisuje borbenost Primorcev za narodno osvoboditev.64 

 

Javno življenje na osvobojenem ozemlju so urejale 

partizanske oblasti, prav tako pa tudi duhovniki, ki 

so odpiranje šol opirali na tradicijo farnih šol, in 

nemške oblasti z domobranskimi enotami. Te so 

uvajale kulturnoprosvetno dejavnost na ozemlju, ki 

ga je nadzorovala njihova vojska. Partizanska oblast 

je strogo zavračala vse dejavnosti, ki niso bile pod 

njenim nadzorom. Na Primorskem sta tako 

prevladovala partizansko šolstvo in ljudska 

prosvetna dejavnost. V pokrajini so ustanovili okoli 

350 partizanskih šol.
65

 

Že v šolskem letu 1942/1943 v odročnejših krajih, kjer so se zadrževale partizanske enote, 

italijanske oblasti niso mogle več zagotavljati rednega pouka. V številnih krajih so s poukom 

zaključili že po božičnih počitnicah leta 1942. S kapitulacijo Italije se je na Primorskem 

popolnoma končalo tudi italijansko šolstvo, slovenskega pa že od Gentilejeve reforme ni bilo 

več. Kapitulacija je omogočila nastanek osvobojenega ozemlja, ki je bilo nujno potrebno za 

                                                           
63

 Slavica Plahuta, Srednjeprimorsko okrožje 1941-1945. Goriški muzej, Nova Gorica 1981, str. 18. 
64

 Slavica Pavlič in Viktor Smolej, Partizansko šolstvo na Slovenskem. Založba Borec (dalje: S. Pavlič - V. 

Smolej: Partizansko šolstvo na Slovenskem), Ljubljana 1981. 
65

 D. Sedmak: Primorska 1918-1947, str. 93. 
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razmah slovenskega šolstva. Odhod italijanskih oblasti, nastanek obsežnega ozemlja, ki so ga 

nadzirali partizani in prisotnost slovenskih učiteljev, ki so v domovini preživljali počitnice, je 

ustvarilo ugodne okoliščine za obnovitev slovenskega šolstva.
66

  

Po 8. septembru je slovenski šolski pouk spontano vzklil, kjer je bilo le nekaj, pa čeprav 

skromnih pogojev za to. Ta pouk je bil prepuščen pobudam posameznikov, potekal je 

neorganizirano, brez povezave med osebami, ki so poučevale: skupnih direktiv šolskega 

odbora namreč nekaj tednov ni bilo.
67

 Po več kot 20 letih raznarodovalnega šolstva se je na 

Primorskem med najhujšimi boji od leta 1943 do osvoboditve znova oblikovalo slovensko 

šolstvo. Ko smo po kapitulaciji Italije začeli na osvobojenem ozemlju organizirati šolstvo, 

smo stali pred nepremagljivimi ovirami. Večino šol je okupator razrušil, inventar je bil 

uničen, šolskih knjig ni bilo, a v kratkem nam je uspelo te težave premagati, da je bila skoraj 

vsa šoloobvezna mladina deležna pouka. Ljudje sami so pokazali veliko iznajdljivost v 

premagovanju težav. V šolske sobe so namestili preprosto pohištvo, otroci so se zbrali okrog 

javorjeve mize, vrata so nadomestila šolsko tablo. Takoj po osvoboditvi je prišlo v Slovenskem 

Primorju v šolo nad 20.000 šoloobvezne mladine.68 Nekje na Primorskem so preuredili v šolo 

skromno sobico nad hlevom, da bi okupator ob nenehnih vdorih ne dosegel otrok. (…) Šolska 

vrata se spet povsod odpirajo. Povsod na osvobojenem ozemlju spreminjajo zavedne žene in 

mladina mračne učilnice v svetle, vedre domove kulture in napredka …69 

Organiziranje osnovnega šolstva delimo po razpadu Italije do osvoboditve v dve dobi: prva 

doba, od razpada Italije do konca šolskega leta 1943/1944, druga doba pa obsega čas od 

začetka šolskega leta 1944/1945 do osvoboditve. Primorska Slovenija (tako so takrat 

imenovali to ozemlje) je bila teritorialno razdeljena na trinajst okrožij, in sicer: beneško, 

briško, tolminsko, goriško, vipavsko, kraško, kanalsko, baško, idrijsko, istrsko (Slovenska 

Istra), brkinsko, pivško in tržaško.
70

  

Ustanovna listina partizanskega šolstva je nastala 22. oktobra 1943. Okrožnico je izdal 

Narodnoosvobodilni svet za Primorsko Slovenijo (NOS), podpisal pa jo je pokrajinski 

referent za prosvetno propagando, France Bevk.71 Z njo so pozivali Narodnoosvobodilne 
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 V. Beltram: Čas, ki živi, str. 15-16. 
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 M. Kacin: Primorska šola na prepihu, str. 57. 
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 S. Pavlič: Še pomnite, tovariši, str. 21. 
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 Prav tam, str. 19. 
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 S. Pavlič – V. Smolej: Partizansko šolstvo na Slovenskem, str. 41. 
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 Shema organizacije šolstva v času  NOB se nahaja v prilogah. 
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odbore v Primorski Sloveniji, naj v posameznih vaseh začnejo odpirati šole, poiščejo 

primerne učitelje, zagotovijo osnovne potrebščine in usmerijo šolo po načelih OF. Še preden 

je okrožnica prispela na teren, so v nekaterih krajih že samoiniciativno odprli slovenske šole. 

Tudi v krajih, ki so jih takoj po kapitulaciji Italije zasedli Nemci, so nastale slovenske šole 

povsem spontano zaradi močne želje domačinov. Sledile so še druge Bevkove okrožnice in 

navodila, ki so postali podlaga za ustanavljanje in organizacijo partizanskih šol. Po vaseh so 

jih ustanavljale krajevne partizanske oblasti, in sicer odbori OF in Narodnoosvobodilni 

odbori. Slovenske šole so istočasno ustanavljali tudi primorski duhovniki, šole so odpirale 

kolaboracionistične oblasti in domobranci. Od šol, ki so jih ustanavljale partizanske oblasti, so 

se omenjene šole razlikovale tako po načinu organizacije kot po učnih in vzgojnih načelih. Po 

generaciji otrok, ki se je šolala v italijanski šoli, je slovenska šola ponovno uvajala 

poučevanje v materinščini. Na Primorskem so prevladovale partizanske šole, v katerih so bila 

glavno vodilo partizanska učna in vzgojna načela, preko šolskega življenja pa je 

narodnoosvobodilni duh prodiral tudi v družinsko in javno življenje. Šole, ki so delovale pod 

nemškimi oblastmi, so izvajale apolitično vzgojo in poučevanje.
72

 

Sprejeti so bili številni ukrepi, ki so izboljšali organizacijo in strokovnost partizanskega 

šolstva. Izvršni odbor Osvobodilne fronte je 15. 9. 1943 ustanovil upravno komisijo za 

osvobojeno ozemlje, ki je imela tudi odsek za narodno vzgojo in prosveto.
73

 V okviru odseka 

je deloval tudi oddelek za šolstvo, katerega glavna naloga je bila imenovati okrožne šolske 

nadzornike
74

 in izdelati učni načrt partizanskih osnovnih šol. Prvi učni načrt je določal, da je 

pouk obvezen za vse otroke do 14. leta starosti. Dajal je navodila za učno snov in opredeljeval 

vsebino ter značaj partizanske šole. Učne snovi ni razdeljeval po razredih, temveč po 

vsebinskih sklopih. Posebno mesto je imel pouk slovenščine, velik poudarek je bil na 

domoznanstvu in partizanski politični propagandi. V šole so uvedli pozdrav “smrt fašizmu, 

svobodo narodu”, učitelje pa so naslavljali s tovariši oziroma tovarišicami.  

NOS je z okrožnico 31. oktobra 1943 določil, da je treba v krajih, kjer so odprli šole, 

ustanoviti roditeljske svete kot demokratično obliko sodelovanja krajanov s šolo. Njihova 

naloga je bila sklicevanje sestankov s starši in posvetovanje z njimi o šolskem pouku, 

spremljanje šolskega dela, poskrbeti so morali za čim boljši obisk šol, pospeševati vzgojno in 
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 V. Beltram: Čas, ki živi, str. 16-17. 
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 Jože Ciperle, Andrej Vovko, Šolstvo na Slovenskem skozi stoletja. Slovenski šolski muzej (dalje: J. Ciperle – 

A. Vovko: Šolstvo na Slovenskem skozi stoletja), Ljubljana 1987, str. 87. 
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 Narodnoosvobodilni svet je 20. 12. 1943 z okrožnico odredil imenovanje šolskih nadzornikov,  jim določil 

strokovne, organizacijske in politične naloge pri organizaciji in nadzoru šolskega pouka. 
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izobraževalno delo v šoli, posredovati med starši in učiteljstvom ter šolo in krajani, priskrbeti 

so morali šolske potrebščine, prostore, kurjavo itd. Okrožnica je določala tudi, da se v vse šole 

uvedeta tedensko dve uri verouka. Z okrožnico v novembru 1943 je pouk postal obvezen za 

vse otroke do 14 leta starosti.
75

 

Do začetka leta 1944 so partizanske oblasti uspele odpreti 176 šol. Najprej in najbolj 

organizirano so jih ustanavljali v idrijskem okrožju, v ostalih okrožjih pa nekoliko kasneje, ko 

so si območja opomogla po veliki nemški jesenski ofenzivi 1943.  

Slika 11: Učenci osnovne šole 

Devin v šolskem letu 

1943/1944.
76

 

 

 

 

 

Statistika ob zaključku šolskega leta 1943/1944 navaja, da je bilo na Primorskem 

ustanovljenih 340 partizanskih šol, ki jih je obiskovalo 16158 učencev.77 

Ustanavljali so tudi večerne tečaje za odraslo mladino, ki ni obiskovala slovenskega pouka. 

Do maja 1944 jih je nastalo 145. Zaradi vojaških spopadov in vdorov iz nemških in 

domobranskih postojank v drugem šolskem letu vseh šol niso mogli obnoviti, nekatere so 

morali tudi zapreti. V krajih, kjer so bile sovražnikove postojanke, so partizanske oblasti 

ustanavljale ilegalne slovenske šolske krožke za manjše število učencev.
78

  

V drugem šolskem letu 1944/1945, ko se je na Slovenskem uveljavljal enoten izobraževalni 

sistem, je nastal tudi enoten učni načrt za vse partizanske šole na slovenskem ozemlju. 

Obsegal je snov za osemletno osnovno šolo, snov je bila razvrščena po razredih. Učni načrt je 

veljal kot navodilo učiteljem, njegovo uvajanje pa je bilo predvsem na Primorskem precej 
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počasno.
79

 Zaradi pomanjkanja usposobljenih učiteljev so pouk v partizanskih šolah vodili 

pomožni učitelji,
80

 ki niso poznali temeljnih didaktičnih in pedagoških načel in učnega načrta 

niso razumeli. Še naprej so poučevali tako, kot jim je veleval razum.  

Jeseni 1944 so na Primorskem izvedli preureditev primorskih okrožij, izvoljeni so bili organi 

oblasti na vseh stopnjah uprave. S tem se je uveljavljal enoten upravni sistem na Slovenskem 

z željo po priključitvi Primorske k Sloveniji po bližajočem se koncu vojne. Šolsko leto 

1944/1945 so pričeli v upanju, da bo to zadnje leto pouka v vojnih razmerah.  

Kljub številnim vojaškim ofenzivam in močnemu okupatorjevemu političnemu in vojaškemu 

pritisku so se šolske oblasti pripravljale na legalno šolsko delo, do katerega bi prišlo ob koncu 

vojne s kapitulacijo Nemčije. Primorska se še vedno ni otresla posledic italijanskega sistema, 

zato je organizacijsko preurejanje šolskega sistema na tem območju potekalo mnogo težje kot 

v osrednji Sloveniji. Šolske oblasti so želele zopet doseči raven slovenskega šolstva pred 

Gentilijevo reformo. Skrbno so načrtovali nov učni načrt za leto 1945/1946, pripravljali so 

nove šolske knjige, oblikovali so izobraževalni načrt za pomožne učitelje in pripravljali načrte 

za povojno šolsko mrežo. Tako so partizanske oblasti dočakale osvoboditev popolnoma 

pripravljene. Na zavzetem ozemlju so prevzele šolske in druge javne objekte in nadaljevale z 

delom, ki so ga začrtali med narodnoosvobodilnim bojem (NOB). V osvobojenih krajih so 

učitelji organizirali normalen pouk, nadaljevanje partizanske šole. Šolsko leto se je zaključilo 

15. junija 1945.
81

 Večina učiteljev je ostala v šoli in organizirala jezikovne tečaje ter 

sodelovala pri pedagoških tečajih. S podpisom in uveljavitvijo devinskega in beograjskega 

sporazuma junuja 1945 je prišlo do razdelitve Primorske in s tem se je začelo novo obdobje v 

razvoju slovenskega šolstva v pokrajini.
82
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 Prav tam, str. 19. 
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 Italijanski učitelji, ki so poučevali na Primorskem v času fašističnega režima, so pobegnili po kapitulaciji 
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    Slika 12: V učilnici.83 

Z osvoboditvijo so (primorski) Slovenci doživeli moralno zmago nad osovraženim fašističnim 

raznarodovalnim sistemom.V času med NOB so se z vsemi močmi trudili za ohranitev 

slovenske kulture, varovanje slovenskega jezika in izobraževanje mladih rodov. Dobro so se 

zavedali pomena, ki ga je imelo slovensko šolstvo za ohranitev in razvoj slovenske narodne 

zavesti. Primorski Slovenci so se zavzemali za šolanje v maternem jeziku, torej so se v samem 

temelju borili za materni jezik kot temeljno pravico vsakega posameznika.  

 

6.1 UČITELJSKI KADER 

 

“Učitelj je mladini svetovalec in iskren starejši prijatelj.”
84

 

Življenje na osvobojenem ozemlju, ki se je po italijanski okupaciji precej povečalo, se je 

postopoma urejalo. Po več kot dveh desetletjih fašističnega raznarodovalnega režima je 

Slovensko Primorje zopet dobilo slovenske šole, ki so rastle kot gobe po dežju in so med 

prebivalstvo prinesle silen val navdušenja. Šole so nastajale v precej težkih razmerah; 

potrebno je bilo poskrbeti za ustrezna in varna poslopja, za šolske potrebščine, najtežji 

problem pa je predstavljalo hudo pomanjkanje poklicnih učiteljev. V času med vojnama so 

primorski učitelji pobegnili v emigracijo pred fašističnim nasiljem, ali pa so bili prisilno 

preseljeni v odročne dele Italije. Poklicne učitelje so morali nadomestiti s pomožnimi učitelji, 

to so bili narodno zavedni posamezniki z različnimi poklici, z veseljem do poučevanja in 

znanjem slovenskega jezika. Šole so obnavljali povsod tam, kjer so bile že pred vojno, v njih 
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so poučevali aktivisti, mladinke, dijaki in dijakinje, kjer ni bilo teh pa tudi preprosta dekleta 

in matere, stari kmetje in delavci.
85

  

Več kot 400 učiteljev je prevzelo pouk te naše mlade armade. Naši učitelji so izšli iz naroda. 

Mnogi izmed njih nimajo za seboj učiteljišč in strokovne izobrazbe. Imajo pa krepko voljo in 

odločeni so, da premagajo vse težave, ki so jim postavljene na pot … 
86

 Ob koncu šolskega 

leta 1943/1944 je bilo le okoli 20 % poklicnih učiteljev in še ti so večinoma obiskovali 

italijansko učiteljišče, ki ni slovelo po strokovnosti, njihovo znanje slovenščine pa je bilo 

pomanjkljivo.
87

 Poročilo iz Kraškega okrožja navaja, da je v tem okrožju ob koncu šolskega 

leta 1943/1944 poučevalo le 10 kvalificiranih učiteljev, poleg njih pa še 18 kmečkih deklet, 2 

kmečki gospodinji, 7 dijakov, 4 duhovniki, 5 uradnic, 1 trgovka, 1 pletilja, 1 šivilja, 1 

knjigovez, 1 šofer in 2 kamnoseka.
88

  

V drugem šolskem letu partizanske šole je skrb za strokovnost pouka naraščala. Organizatorji 

partizanskega šolstva so se zavedali, da bo v prihodnje potrebno poskrbeti za učiteljski kader, 

ki bo seznanjen vsaj s temelji pedagoškega dela, torej vzgojo in poučevanjem. Organizirali so 

delovne učiteljske krožke, katerih namen je bilo povišati raven kakovosti novonastalih šol. 

Krožke so vodili poklicni učitelji, ponavadi so potekali enkrat tedensko. Na teh sestankih so 

obdelali učno snov za naslednje razdobje, pomožni učitelji (brez formalne izobrazbe, a z 

veliko zanosa in požrtvovalnosti za delo) so dobili metodične napotke in strokovne nasvete za 

delo.
89

 

Pripravili so tudi več pedagoških tečajev, kjer so se pomožni učitelji seznanili s pedagoškimi 

in metodološkimi pogledi pouka ter poglobili znanje slovenskega jezika, slovenske 

zgodovine, glasbe … Ta osnovni tečaj naj bi pomožnim učiteljem pomagal pri praktičnem 

delu v nižjih razrednih osnovne šole. Po vojni pa naj bi njihovo izobrazbo dopolnjevali s 

samoizobraževanjem in obiskovanjem dopolnilnih tečajev, dokler ne bi opravili poklicne 

mature in strokovnega izpita ter tako postali formalno izobraženi pedagogi.
90

  

Mladim in pedagoško neizkušenim učiteljem so poskušali pomagati tudi s pedagoškim 

tiskom, ki je obravnaval didaktična in metodična vprašanja nove šole. V Učiteljskem listu so 
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pisali o razrednem kolektivu, načelih nove šole, šolski disciplini, pripravah na pouk itd. 

Učiteljski list je nadomestilo tiskano glasilo Prosveta – list za šolska in učiteljska vprašanja, 

oktobra 1944 pa je na Primorskem začel izhajati Učiteljski svetovalec, namenjen pomožnim 

partizanskim učiteljem.
91

 

V partizanski šoli se je oblikoval nov odnos med učiteljem in učencem. Osnovan je bil na 

prijateljskem oziroma tovariškem odnosu, učenci in učitelji so bili med seboj zelo povezani. 

Učitelj je cenil in sprejemal učenčevo osebnost, kar je v učencih vzbudilo iskreno spoštovanje 

njihovega učitelja. Čeprav so bili učitelji preprosti in premalo strokovno podkovani, so 

razumeli otroke in njihove potrebe. Učenec partizanske šole je postal subjekt vzgojno-

izobraževalnega procesa, to pa je pozitivno vplivalo na oblikovanje njegove osebnosti, 

ustvarjalnosti, kolektivne zavesti in moralnih vrednot.  

Meje osvobojenega ozemlja so se stalno spreminjale, zato učno delo v partizanskih šolah ni 

moglo potekati trajno ustaljeno in načrtno. Med vsemi težavami, ki so se pojavljale, je lahko 

dosegel nekaj uspeha le prilagodljiv učitelj, ki ni strogo upošteval ustaljenih navad, ampak je 

znal način dela in samo vsebino prilagoditi trenutni situaciji.
92

 

 

6.2 PARTIZANSKI UČNI NAČRT ZA OSNOVNO ŠOLO 

 

Skoraj po generaciji otrok, ki se je šolala v italijanski šoli, se je na Primorskem ponovno 

uvajalo izobraževanje v materinščini. Partizanske oblasti so si na vso moč prizadevale, da bi v 

šolah prevladovala partizanska učna in vzgojna načela. Medtem so šole, ki so delovale pod 

nemško oblastjo, poudarjale apolitično vzgojo učencev. Proti tem idejnim razlikam med 

različnimi šolami so partizanske oblasti nastopile ostro in sprejele več ukrepov, s katerimi so 

še okrepile trdnost njihove šolske mreže.
93

 Organizatorji partizanskega šolstva so oblikovali 

organizacijsko strukturo njihovega šolstva, nato pa so še določili učni in vzgojni program ter 

organizirali učni nadzor po šolah.  

Enotnih učnih načrtov ni bilo možno sestaviti v tako kratkem času, učiteljstvu so bila 

razposlana le splošna navodila, ki naj bi jih vodila pri poučevanju. Prva dolžnost vsakega 
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učitelja je, da v tesnem sodelovanju s starši vzgaja mladino v narodnem duhu, v duhu 

socialne privlačnosti in demokratičnih načel, to je v duhu Osvobodilne fronte slovenskega 

naroda. Poglavitno je, da se po naših šolah glasi spet slovenska beseda in učni uspehi bodo 

gotovo boljši kot tedaj, ko so tuji učitelji v nerazumljivem jeziku hoteli raznaroditi naše 

otroke. Glavno snov za pouk naj črpajo iz velikega osvobodilnega boja.
94

 

Viktor Jereb, učitelj v Cerknem, je sestavil prvi učni načrt za partizanske šole, ki je predvidel 

pouk od tretjega razreda dalje, in ga posredoval prosvetnemu referentu Francetu Bevku. Ta ga 

je novembra 1943 razposlal primorskim okrožjem. Učni načrt je glede na takratne možnosti 

za šolsko delo in neenotne okoliščine dajal navodila za učno snov in opredeljeval vsebino ter 

značaj partizanske šole. Poudaril je, naj nova šola na Primorskem, v sodelovanju s starši, 

mladino vzgaja v narodnem duhu, v duhu socialne pravičnosti in demokratičnih načel kot jih 

je poudarjal program OF, ter naj odpravlja posledice medvojnega narodnega zatiranja.
95

 

Učna snov je bila razdeljena po vsebinskih sklopih, glavni poudarek je bil na junaškem 

gibanju za osvoboditev slovenskega naroda. V ospredju so bile teme kot je domoznanstvo in 

partizanska politična propaganda, posebno mesto je pripadlo pouku slovenskega jezika.  

V šolskem letu 1944/1945, ko se je na vsem slovenskem ozemlju vzpostavljal enoten 

vzgojno-izobraževalni sistem, je organizator predvidel tudi enoten učni načrt za vse slovenske 

partizanske šole. Pri Slovenskem narodnoosvobodilnem svetu (SNOS) je bil ustanovljen 

odsek za prosveto z oddelkom za osnovno šolstvo. Ta je predpisoval program, učni načrt in 

predmetnik, po katerem je delovalo celotno partizansko šolstvo na Slovenskem. Učni načrt je 

seststavil Josip Dolgan,
96

 predan učitelj, ki je imel za seboj veliko pedagoških izkušenj in 

bogato zakladnico znanja. Na Primorsko je učni načrt prispel šele decembra 1944, do takrat 

pa so v šolah poučevali po začasnih načrtih, ki so jih pripravili šolski nadzorniki.  
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 Venceslav Winkler v: D. Pahor: Prispevki k zgodovini obnovitve slovenskega šolstva, str. 29. 
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 V. Beltram: Čas, ki živi, str. 18. 
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 Slovenski učitelj, ravnatelj in okrajni šolski nadzornik. Sodeloval je pri sestavi učbenikov, vodil je pedagoške 
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Slika 13: Učni načrt, ki je bil veljaven in obvezen za vse 

osnovne šole.
97

 

 

Nov in poenoten učni načrt je obsegal snov za osemletno 

osnovno šolo, razvrščena je bila po posameznih razredih. 

Veljal je kot navodilo ali opora učiteljem, njegovo 

uresničevanje pa je bilo precej svobodno. Pomožni 

učitelji, ki so se spopadali s pomanjkanjem strokovnega 

znanja, učnega načrta namreč kljub pomoči šolskih 

nadzornikov niso razumeli in so še naprej poučevali tako, kot jim je veleval razum, v mejah 

svojih zmožnosti. Uvajanje učnega načrta je bilo tako predvsem na Primorskem precej 

počasno, še vedno je marsikje veljal kot zlato pravilo Bevkov in Jerebov nasvet, naj učitelji 

poučujejo tako, kot bi poučevali mlajše brate.
98

  Znanje, ki so ga pridobili učenci, je bilo 

precej skromno in je le redkokje odgovarjalo razredu, v katerem so se šolali.   

 

 

 

 

 

 

Slika 14: Pregled ur, namenjenih posameznemu predmetu v enem tednu.99 

Partizanska šola je bila del velikega in junaškega osvobodilnega boja, zato se ni omejevala le 

na poučevanje črk in računstva. Učenci so se v šoli seznanjali tudi z aktualnim dogajanjem, 

sodoživljali so spopade, poraze, zmage in si s tem postopoma oblikovali svoja stališča do 
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 S. Pavlič – V. Smolej: Partizansko šolstvo na Slovenskem. 
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 V. Beltram: Čas, ki živi, str. 19. 
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 S. Pavlič – V. Smolej: Partizansko šolstvo na Slovenskem, str. 83. 
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dogajanja v njihovi okolici. V predmetniku je uvodno mesto pripadalo verouku
100

 z dvema 

urama na teden v vsakem razredu. V prvem razredu so bili poleg verouka kot samostojni 

predmeti še slovenski jezik, računstvo, petje, telovadba, v drugem razredu pa sta se naštetim  

predmetom pridružila še risanje in lepopisje. V tretjem razredu so se na urniku pojavili tudi 

domoznanstvo, prirodoslovje in ročno delo, v četrtem razredu pa še srbohrvatski jezik. V 

višjih razredih osnovne šole sta predmet domoznanstvo nadomestila sistematična predmeta 

zgodovina in zemljepis, učence pa so poučevali tudi o osnovah gospodarstva in zdravstva.
101

 

Vsem predmetom ni bila nemenjena enaka pozornost, glavni poudarek je bil na pouku 

slovenskega jezika in računstva kot temelju osnovne izobrazbe. Zaradi izrazitih jezikovnih 

težav, ki so bile posledica več kot dvajsetletne italijanske zasedbe, so po primorskih šolah 

veliko brali in pisali, še posebej značilna oblika dela je bil narek. S tem so učence navajali na 

slovesnki pravopis, pisanje, izgovorjavo in poskušali slovenski jezik očistiti italijanskih 

popačenk. Otrokom, ki so med obema vojnama obiskovali le italijansko šolo, se je poznalo 

neobvladanje slovenskega jezika. Tudi splošno znanje je bilo spričo jezikovnih težav in 

strokovne šibkosti italijanskih predvojnih šol slabo in ni ustrezalo duhovni in razvojni stopnji 

šoloobveznih otrok.
102

 

 

Slika 15: Prosti spis učenca 4. razreda.103 

Prav tako pomembno je bilo domoznanstvo, ki je zajemalo politično vzgojo z vso takratno 

politično, vojaško in družbeno problematiko na osvobojenem ozemlju. Ker so se partizanske 

šole nahajale na podeželju, so bile močno povezane z naravo in življenjem v njej, zato je med 

šolskimi predmeti imelo pomembno mesto tudi naravoslovje (prirodoznanstvo). Zelo 
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 Verouka niso mogli poučevati duhovniki, ki so v boju delovali proti narodnoosvobodilnemu gibanju.  Z letom 

1945 verski pouk ni bil več obvezen. 
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 S. Pavlič – V. Smolej: Partizansko šolstvo na Slovenskem, str. 82-84. 
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 V. Beltram: Čas, ki živi, str. 20. 
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 S. Pavlič: Še pomnite, tovariši, str. 37. 
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priljubljeno je bilo petje, ki je služilo za politično vzgojo. Le na nekaterih šolah so poučevali 

tudi risanje in telovadbo. 

V učnem načrtu je bil še posebej poudarjen pomen vzgoje, ki se ni pojavljala kot poseben 

predmet, temveč se je prepletala z rednim šolskim delom. Partizanska šola je bila strogo 

opredeljena, odkrito je vzgajala za osvoboditev in boj proti okupatorju. Vzgojni smotri so 

temeljili na marksistični vzgojni koncepciji celostnega človeka in so izhajali iz predvojne 

pedagoške misli levičarsko usmerjenih slovenskih učiteljev. Navedeni so bili po razredih: 

1. razred: … spoštovanje do tistih, ki so se žrtvovali za domovino, sočutje z onimi, ki so 

pretrpeli gorje in krivice. 

2. razred: Otrok naj občuti in spozna pomen bojev za narodno svobodo, ker bo le na 

osvobojeni slovenski zemlji srečen njegov rojstni kraj. 

3. razred: Tudi po drugih krajih biva slovanski rod. Ta rod povsod trpi in se bori za 

svobodo. V trpljenju in boju smo spoznali, da smo si bratje in sestre, ki dolgujemo 

drug drugemu ljubezen in spoštovanje.  

4. razred: Slovenska narodnost, njen ponos in ljubezen ter zavest enotnosti z drugimi 

narodi Juoslavije. 

5. razred: Občutek skupnosti z drugimi jugoslovanskimi narodi, ljubezen do bratov po 

krvi in jeziku. 

6. Razred: Sorodnost z drugimi slovanskimi narodi, ki so se osvobodili in si skupno z 

nami grade novo svobodno življenje. 

7. Razred: Človeštvo se neprestano razvija. Človeški duh je ustvaril velika dela. 

Spoštovanje do dela in delavcev. Kdor ne dela, naj ne je. 

8. Razred: Po spoznavanju dejstev v narodno državi bodo doraščajoči otroci vzljubili 

svojo domovino. Sami jo urejujemo, delamo zanjo in jo branimo.
104

 

Poleg spodbujanja narodne zavesti in boja za svobodo, je učni načrt izpostavljal etično in 

narodno vzgojo, in sicer spoštovanje družine, šole, narave, tovarištvo, čut za red in čistočo itd. 

Temeljne vrednote so se iz razreda v razred poglabljale upoštevajoč razvojno stopnjo otrok. 
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6.3 ŠOLSKO NADZORSTVO 

 

NOS se je zavedal, da je za učinkovit razvoj šolstva potrebna organizacija šolske oblasti, zato 

je z okrožnico 20. 12. 1943 odredil imenovanje šolskih okrožnih nadzornikov, ki so za svoje 

delo odgovarjali neposredno odesku za prosveto pri SNOS. Določene so jim bile 

organizacijske, politične in strokovne naloge pri organiziranju in nadziranju šolskega pouka. 

Za pokrajinskega šolskega nadzornika so imenovali Henrika Zdešarja. Njegova namestnica je 

postala Mara Samsa, ki je organizirala tudi večerne tečaje za mladino. Skupaj s prosvetnim 

referentom Francetom Bevkom so sestavljali pokrajinski prosvetni odsek za Slovensko 

Primorje, ki je imenoval okrožne šolske nadzornike.
105

 S tem so šole na osvobojenem ozemlju 

dobile strokovno in politično vodstvo. Glavna naloga šolskega nadzornika so bile priprave za 

začetek rednega pouka. Redno so obiskovali šole in spodbujali učitelje k delu, jim nudili 

podporo in nasvete. Nadzornik je urejal zadeve povezane s 

šolskim prostorom, šolo in poukom, predvsem pa poskušal 

strokovno prevzgojiti učitelje.
106

 Delo šolskega nadzornika je 

bilo povezano s terenskim delom, saj je moral prehoditi nevarne 

poti od šole do šole in pomagati učiteljem zlasti tam, kjer učitelj 

ni imel potrebne izobrazbe.
107

 

 

Slika 16: Henrik Zdešar.108 

6.4 UČBENIKI IN UČILA 

 

Partizanske šole so se med drugim spopadale tudi s silnim pomanjkanjem učnih knjig, 

zvezkov in učil. Organizatorji primorskega partizanskega šolstva učencem niso mogli 

zagotoviti enotnih učbenikov za skupinski pouk. Učenci in učitelji so uporabljali učbenike, ki 

so jih izdajale primorske založbe med obema vojnama, za družinski pouk pisanja in branja v 

slovenščini in so skrite preživele okupatorjevo uničevanje.
109
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 V. Beltram: Čas, ki živi, str. 18. 
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 Prav tam, str. 100-101. 
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 Prav tam, str. 43. 
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 S. Pavlič – V. Smolej: Partizansko šolstvo na Slovenskem. 
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 V. Beltram: Čas, ki živi, str. 21. 
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Slika 17: Slovenski pravopis - Izvleček iz A. Breznikove in F. 

Ramovševe Male izdaje.110 

V pomoč so jim bile tudi slovenske šolske knjige, izdane v 

Kraljevini Jugoslaviji. Za učno osebje in za šolski pouk so 

partizanske oblasti izdale več pripomočkov, ki so jih natisnili v 

ilegalih tehnikah. Kljub pomanjkanju matric, papirja, barve in vsem 

drugim možnim težavam partizanskih tiskarn je Komunistična 

partija Slovenije v dobro prikritih tiskarnah skrbela za šolski tisk. 

Izdali so kratek izvleček Breznik-Ramovševega Pravopisa, Breznikove Slovenske slovnice, 

zemljevid Slovenskega ozemlja in Zwittrow Pregled zgodovine Slovencev v okviru južnih 

Slovanov.
111

 Učbeniki za jezikovni pouk so bili nujno potrebni, saj so večino knjig uničili 

okupatorji.  

 

 

 

 

Slika 18: Partizanska učna knjiga iz leta 1944.
112

 

Za učne knjige so uporabljali tudi mladinski in drug partizanski tisk. NOB na Primorskem je 

že leta 1941 razvil lastno izdajateljsko dejavnost. Najprej so ponatiskovali partizanske tiske iz 

drugih delov Slovenije, nato pa tudi lastne slovenske in italijanske tiske. Slovenski primorski 

bralci, ki so bili med fašizmom prikrajšani za branje slovenskega jezika, so partizanski tisk 

sprejemali z navdušenjem in ga doživljali kot pomembno kulturno dejanje.
113

 Imel je veliko 

informativno vlogo, še bolj pa je služil za politično vzgojo in propragando.   

Že 1. novembra 1943 poroča NOS za Primorsko Slovenijo izvršnemu odboru OF, da so 

sklenili izdajati v najkrajšem času poseben mladinski list, ki bo posotopoma prinašal učno 
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 M. Kacin: Primorska šola na prepihu, str. 59. 
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 J. Ciperle – A. Vovko: Šolstvo na Slovenskem skozi stoletja, str. 85. 
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 D. Sedmak: Primorska 1918-1947, str. 94. 



Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta Anja Kodermac – diplomsko delo 

37 

 

gradivo za naše šole ter bo služil kot učni pripomoček za učence in učitelje.
114

 Sredi decembra 

1943 so začeli izdajati ilustrirani mesečni mladinski časopis Mladi rod – List za šolsko 

mladino. Zanimanje zanj se ni pojavljalo le med mladino, z veliko vnemo so se prebiranja 

lotili tudi odrasli. Po slabem letu je Mladi rod nadomestila šolska revija Novi rod, ki je v svoji 

prvi in hkrati tudi edini številki, učence seznanila z aktualnimi vprašanji tistega časa. Kot 

tedenska priloga Primorskega dnevnika za otroke je maja 1945 začel izhajati Primorski pionir 

na pobudo Franceta Bevka. V primorsko regijo so uspešno razširili tudi gorenjski mladinski 

tisk, in sicer Gorenjskega pionirja. Za šolsko delo so uporabljali še glasilo Zveze slovenske 

mladine Slovenski pionir in Mladi puntar in glasilo Zveze komunistične mladine Mlada 

pot.
115

  

       

Slika 19: Mladinski tisk kot pomožno berilo pri pouku 116 in primer spričevala117. 

Pomanjkanje zvezkov so skušali premagati tako, da so pisali na tablice, ovojni papir, 

papirnate vrečke, že uporabljene uradne spise. V okviru možnosti so na osnovnih šolah vodili 

tudi šolsko dokumentacijo: razrednice, tednike in dnevnike šolskega dela, redovalnice, vpisne 

knjige prisotnosti učencev in ponekod tudi šolske kronike, v kateri so opisali vse dogodke na 

šoli in v kraju, ki so vplivali na pouk.
118
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 D. Pahor: Prispevki k zgodovini obnovitve slovenskega šolstva, str. 30. 
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6.5 TEKMOVANJA 

 

Značilnost partizanskih šol so bila šolska tekmovanja, ki so ponekod postala pogosta oblika 

šolskega dela. Šola ni bila odmaknjena od dogajanja, ampak se je neposredno povezovala z 

vsem dogajanjem v svojem kraju in na celotnem slovenskem ozemlju. Tako so šole 

postopoma razvile medesebojna tekmovanja, ki so spodbujala borbenost, pozitivne 

spremembe in napredek. Eno najvažnejših tekmovanj je razpisal Odsek za prosveto pri SNOS 

spomladi 1944 za vso osvobojeno ozemlje ob triletnici OF. Tekmovanja so se udeležile vse 

šole, ki jih ni kontroliral okupator.  

Slika 20: Priznanje ob narodnem tekmovanju.119 

Primorske šole so tekmovanje prestavile na jesen 1944 zaradi 

nemške ofenzive.
120

 Učenci so tekmovali, katera šola bo najlepše 

uredila vrt, katera šola bo organizirala najboljšo proslavo 

obletnice OF, kateri učenci bodo najboljše opisali dogodke iz 

NOB, katera šola bo dosegla najboljši učni uspeh … Tekmovali 

so tudi učitelji, in sicer v pripravi najbolj dovršene učne enote iz zgodovine NOB ali o 27. 

aprilu 1941.
121

 Šolska tekmovanja so popestrila in razgibala šolsko delo ter pri mladini krepila 

občutek povezanosti šole z vsakdanjim življenjem. Pohvaljene šole in posamezniki so prejeli 

tiskano priznanje, kar so učenci doživljali kot poseben dosežek.  

  

 

 

 

Slika 21: Prispevek pionirja 

Janka v Mladem rodu o 

šolskem tekmovanju.122 
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6.6 VEČERNI TEČAJI 

 

Pomanjkljivo znanje slovenskega jezika med mladino, ki je odrasla šolskim klopem, so 

poskušali odpraviti z organiziranjem večernih tečajev po celotnem Slovenskem Primorju. 

Povečini so začeli nastajati decembra 1943, največji razmah pa so dosegli na Krasu.  

Prekinitev slovenskega pouka na Primorskem po Gentilejevi reformi leta 1923 je povzročila 

neobvladanje slovenskega jezika med odraslo mladino, ki je med obema vojnama obiskovala 

le italijansko šolo. Na večernih tečajih so mlade spodbujali k temu, da si pridobijo 

osnovnošolsko znanje slovenščine, ki jim ga fašistična potujčevalnica ni mogla dati.
123

 

Večerni tečaji so naleteli na velik odziv med ljudmi in so bili povsod dobro obiskani.  

Za nadzornico večernih tečajev je bila imenovana Mara Samsa, učiteljica iz Tržiča. Prvotni 

program, v katerem je bilo predvideno le poučevanje slovenščine z elementi politične vzgoje, 

so na pobudo nadzronice razširili še na pouk zgodovine, zemljepisa in računstva. Tečajniki so 

pisali proste spise, izdajali žepne časopise in prirejali kulturne večere. Obisk na tečajih se je 

zelo spreminjal, reden pouk je pogosto oviral okupator, spomladi pa poljsko delo.  

Za obiskovalce teh tečajev je jeseni 1944 izšla prva in edina 

številka revije Slovenska beseda.
124

 Njeno nadaljno izhajanje je 

preprečila vse težja vojna situacija na Primorskem.  

 

 

 

Slika 22: Slovenska beseda, čtivo namenjeno večernim tečajem.
125

 

Primorci so se pri obnavljanju slovenskega šolstva izkazali za zelo pogumne in s svojo 

borbenostjo za ponovno šolanje v maternem jeziku pokazali, kako visoka je njihova zavest o 

vrednosti izobraževanja in znanja. Zavedali so se, kakšen pomen ima šolstvo za ohranitev 

slovenske narodne zavesti in kako lahko izobrazba posameznika izvije iz podrejenega 

položaja in ga popelje v svobodo. Šole so odpirali tudi v najbolj zakotnih krajih, kjer je bila 
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 D. Pahor: Prispevki k zgodovini obnovitve slovenskega šolstva, str. 32-33. 
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zaradi odklanjanja italijanske šole zelo slaba pismenost. Tako zavest bi bilo pričakovati le 

med izobraženci, a med preprostim primorskim ljudstvom je dve desetletji trajajoče fašistično 

raznarodovanje zbudilo močno željo in vnemo po uporu in boju za šolanje v materinščini, ki 

predstavlja temeljno pravico vsakega človeškega bitja. Šolarji so slovensko šolo sprejemali z 

navdušenjem in z veseljem obiskovali pouk. O tem pričajo tudi ohranjeni prosti spisi učencev 

primorskih partizanskih šol. 

V slovenski šoli 

Slovenska šola je začela meseca novembra 1943. Prejšnje leto smo hodili v laško šolo, ki se je 

začela vedno v oktobru. Bolj sem zadovoljen s slovensko šolo, ker razumem vsako besedico. 

Zanemarjali so nas in nam govorili: “Kaj govorite tisti grd slovenski jezik.” Zdaj se lahko 

učimo računati in pisati v slovenščini. Delamo proste spise, geometrijo in druge predmete. V 

laški šoli, kjer se ni smelo govoriti slovensko, smo bili kaznovani in zaničevani.  

Učenec 7. razreda iz Dutovelj 

 

Naša slovenska šola 

Kako sem bila vesela, ko sem lani jeseni slišala, da bomo imeli slovensko šolo. Z veseljem sem 

šla prvič v šolo. Presenečena sem bila, ko sem slišala učitelja govoriti slovensko. Vsa leta 

prej sem slišala v šoli samo italijansko. V šoli smo morali govoriti italijansko; če smo govorili 

slovensko, so nas oklofutali. Zdaj smo veseli, da smo pričakali dan, ko ne slišimo več 

italijanščine v šoli. Sedaj ne rišemo več onega snopa, rišemo pa rdečo zvezdo. “Giovinezzo” 

smo tudi že pozabili, pojemo naše nove pesmi, ki so res lepe. Več sem se naučila sedaj v teh 

šestih mesecih, kot vsa leta prej. Zato tudi rada hodim v slovensko šolo.  

Pionirka Ivanka126 
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 S. Pavlič: Še pomnite, tovariši, str. 36. 
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7 DIDAKTIČNI DEL 
 

7.1 UČNA PRIPRAVA ZA 4. RAZRED DEVETLETNE OSNOVNE 

ŠOLE 

 

Študentka: Anja Kodermac Datum: 29. 5. 2012 

Mentorica na OŠ: Mojca Plut Osnova šola: Sostro 

Razred: 4. razred Predmet: Družba 

Učna tema: Ljudje v družbi Učna enota: Otrokove pravice in dolžnosti 

Obseg: 2 učni uri 

Učne oblike: frontalna, individualna, skupinska 

Učne metode: razlaga, razgovor, pojasnjevanje, pripovedovanje, opisovanje, poročanje, pogovor, 

delo z besedili, delo z videoposnetkom   

Didaktična sredstva: PPT predstavitev človekovih in otrokovih pravic, fotografija dečka, 8 slik 

otrokovih pravic, zemljevid Slovenije, videoposnetek dokumentarne oddaje, več fotografij tujih šol, 

videoposnetek šolanja v tujih deželah. 

Učni cilji: 

 Učenci naštejejo nekaj temeljnih otrokovih pravic. 

 Učenci razlikujejo med pravicami in dolžnostmi. 

 Učenci spoznajo, da je pouk v preteklosti potekal drugače.  

 Učenci ob primerih prepoznajo uveljavljanje otrokovih pravic in dolžnosti nekoč in danes, 

pri nas in drugje. 

 Učenci se urijo v pozornem opazovanju in opisovanju.  
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POTEK UČNE URE 

UVODNI DEL 

Dejavnosti študentke Dejavnosti učencev 

Pozdravim učence in preusmerim njihovo 

pozornost na veliko fotografijo dečka, ki je 

pritrjena na tabli. Dečka na fotografiji (Feliks) 

predstavim razredu.  

Kaj vse potrebuje Feliks, da bo dostojno živel? 

Kakšne so njegove potrebe? (Pri tem jih usmerjam, 

namigujem, odvračam od materialnih stvari, ki niso 

nujne za preživetje ...). Njihove predloge zapisujem 

na tablo.  

 

Tako kot Feliks imajo vsi ljudje svoje naravne in 

družbene potrebe, ki smo jih skupaj našteli. Ljudje 

se dobro počutimo, kadar so naše potrebe 

izpolnjene. Za življenje potrebujejo vsi ljudje na 

svetu hrano, vodo, zrak, toploto. Poleg tega pa še 

varnost, ljubezen, spoštovanje in znanje, ki nam ga 

lahko dajo drugi ljudje v naši okolici. Vse to je 

veliko pomembnejše kot nove igrače, draga kolesa 

in oblačila. Ta niso nujno potrebna za življenje.  

Vsi ljudje na svetu bi morali imeti pravico 

zadovoljiti svoje osnovne potrebe, ki smo jih našteli 

prej.  

 

 

 

 

Učenci naštevajo potrebe vsakega 

človeka/otroka: hrana, voda, zrak, toplota, 

spanje, varnost, ljubezen, spoštovanje, 

znanje.  
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Kako bi lahko drugače poimenovali te potrebe, ki 

so skupne vsem ljudem sveta? 

Učencem s pomočjo projekcije predstavim temeljne 

podatke o človekovih pravicah: 

- Človekove pravice pripadajo vsem ljudem. 

Ni jih potrebno kupiti, ni si jih treba 

prislužiti ali podedovati. Pripadajo vsem 

ljudem, saj imamo vsi ljudje, čeprav smo si 

različni, enake temeljne potrebe. 

- Drugi lahko naše pravice prezrejo ali kršijo, 

a še vedno so to naše pravice. 

- Človekove pravice so zapisane v Konvenciji 

o človekovih pravicah. (Kaj je konvencija? 

Je neke vrste pogodba med več narodi. Vse 

države, ki podpišejo to pogodbo, pa morajo 

skrbeti za izpolnjevanje vseh zahtev iz 

pogodbe.) 

Obstajajo tudi pravice in dolžnosti, ki se nanašajo 

neposredno na vas, otroke. Otroci se razlikujejo od 

odraslih, zato so deležni posebne zaščite. 

Predstavniki držav v Organizaciji združenih 

narodov so posebej zapisali pravice otrok v 

Konvenciji o otrokovih pravicah. 

Dolžnost odraslih je, da otrokom omogočajo varno, 

zdravo, ljubeče in razumevajoče okolje. Vaša 

dolžnost pa je, da odraslim pri tem pomagate. 

Učence razdelim v osem skupin. 

 

Učenci ugotovijo, da bomo danes govorili o 

človekovih pravicah, še posebej o otrokovih 

pravicah. 

 

Spremljajo predstavitev, pri njej sodelujejo, 

glasno berejo povzetke in dopolnjujejo s svojim 

znanjem in idejami.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vsaka skupina prejme sliko, ki predstavlja eno 

od osnovnih otrokovih pravic. Vsaka skupina 

zapiše po lastni presoji otrokovo pravico, ki jo 
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Učence usmerjam pri pisanju pravic.  

 

 

Ko posamezna skupina opravi svojo predstavitev, 

sama dopolnim predstavljeno otrokovo pravico in 

opozorim na pomembnosti. 

njihova slika prikazuje.  

Vsaka skupina predstavi svojo sliko in 

domnevno pravico, ki sodi k sliki. Drugi učenci 

presodijo, ali je pravica ustrezna glede na 

podobo na sliki. 

 Vseh osem slik in zapisanih pravic nalepimo na 

plakat, kjer sta že zapisani dve osnovni otrokovi 

pravici. 

OSREDNJI DEL 

Prav je zahtevati, da vsi upoštevajo tvoje 

pravice. Moraš pa se zavedati, da pravice 

prinesejo tudi dolžnosti – da ne kršimo pravic 

drugih. Tudi drugi otroci imajo enake pravice 

kot ti in zato moraš poskrbeti, da s svojim 

ravnanjem drugim otrokom ne kratiš njihovih 

pravic. 

Učence spodbudim, da individualno na liste 

zapišejo vsaj tri svoje pravice in vsaj tri svoje 

dolžnosti. 

 

Ljudje lahko svoje pravice uveljavljamo le, če 

sami spoštujemo pravice drugih in drugi 

spoštujejo naše pravice. Naša pravica je torej, 

da uveljavljamo svoje pravice, naša dolžnost 

pa je, da spoštujemo pravice drugih. 

Pravice otrok so zapisane v posebnih 

dokumentih (kot je Konvencija), da bi bilo 

popolnoma jasno, kaj se z otroci ne sme 

dogajati, saj so bili v preteklosti otroci vse 

 

 

 

 

 

Po premisleku zapišejo vsaj tri svoje dolžnosti in 

vsaj tri svoje pravice. Nekaj učencev prebere svoje 

zapise. Vsi učenci ugotavljajo, ali gre v 

posameznem primeru res za pravico ali dolžnost. 
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prevečkrat zlorabljeni. Namen posebej in jasno 

zapisanih pravic je torej preprečiti zlorabe. 

Pravice dobi otrok že s tem ko se rodi, ker je 

enak kot so vsi otroci. Otroku pa dolžnosti niso 

dane v zibko. Dolžnost nastane takrat, ko otroka 

nekaj naučimo in se otrok zaveda smisla nekega 

dejanja. Do takrat pa ima otrok le pravico, da se 

nauči dolžnosti. Od otroka ne moremo 

pričakovati, da bo pospravil za sabo po kosilu, 

če ga tega nismo naučili. 

Berem trditve, učenci vstanejo, če gre za njihovo 

pravico in obsedijo, če gre za njihovo dolžnost. 

Trditve so vzete iz Pravilnika o pravicah in 

dolžnostih učencev: 

- Učenci bivajo v urejenem, varnem, 

čistem in estetskem šolskem prostoru. P 

- Med odmori se učenci pripravijo za 

pouk. D 

- Učenci spoštljivo ravnajo s hrano. D 

- Otroci odraščajo v spodbudnem in 

ljubečem okolju. P 

- Učenci izpolnjujejo svoje učne in druge 

šolske obveznosti. D 

- Učenec dobi pri svojem delu pomoč in 

podporo, če ju potrebuje. P 

... 

Za vsako trditev preštejem, koliko učencev je 

pravilno razvrstilo trditev, podatke zapišem.  

Ali mislite, da so pravice dosegljive vsem 

otrokom na svetu? Vsi otroci na svetu nimajo 

enakih pogojev za uveljavljanje človekovih 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pozorno poslušajo trditve in s položajem telesa 

nakazujejo, ali je trditev dolžnost ali pravica. 
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pravic. Katere pravice pa so jim kršene? V 

katerih primerih? 

Kaj pa v preteklosti? Takrat so ljudje živeli 

drugače. Ali so otroci lahko uveljavljali vse 

svoje pravice? Kdaj mislite, da je bilo otrokom 

najhuje? (Takrat, ko mnogo ljudi izgubi svoj 

dom, domovino, svojce in prijatelje, ogroženo je 

tudi njihovo življenje.) 

Kako je s pravico šolanja? Je bil med vojno 

zagotovljen pouk za vse otroke?  

 

Učenci dvignejo roko, če je njihov odgovor na 

vprašanje pritrdilen: 

Je bilo med vojno enostavno organizirati pouk? 

So imeli učenci dovolj knjig, zvezkov in ostalih 

šolskih pripomočkov? 

So imeli med vojno težave s pomanjkanjem 

učiteljev? 

So v vojnem času z lahkoto našli prostor, kjer je 

bilo varno izvajati pouk? 

Beležim si odgovore in komentarje. 

 

Ogledali si bomo, kako je pouk potekal na 

Slovenskem Primorskem  med drugo svetovno 

vojno. Še prej pa: Kje je že Primorska? Kdaj 

približno je potekala druga svetovna vojna? 

(Približno takrat, ko so bili rojeni vaši stari starši 

Sodelujejo v pogovoru, delijo svoje izkušnje in 

pripovedujejo o tem, kar že vedo.  

 

 

Pripovedujejo o pretklih časih; v kolikšni meri so 

se v tistih časih uveljavljale otrokove pravice. 

Voden pogovor pripelje učence do ugotovitve, da 

so najhuje kršene otrokove pravice med vojno.  

Odgovarjajo na vprašanja in pripovedujejo o 

svojih predstavah, kako je potekal pouk med 

vojno.  

 

Dvignejo roko, če želijo na vprašanje odgovoriti 

pritrdilno. V primeru, da na vprašanje odgovarjajo 

negativno, le mirno obsedijo. 

 

 

 

 

 

 

 

Na zemljevidu Slovenije poiščejo Primorsko. 
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...) V tistem času so Italijani zasedli naše kraje 

na Primorskem. Pouk je tako potekal v 

italijanskem jeziku, učitelji so bili Italijani in so 

bili nastrojeni proti vsemu, kar je bilo slovensko. 

Otroke so pretepali in jih zaničevali, zato otroci 

niso marali hoditi v šolo. Pouk je bil le usten, 

brez knjig in zvezkov.  

Slovenci so želeli ohraniti svojo kulturo in so 

začeli ustanavljati slovenske šole po vaseh na 

Primorskem, ki so jih osvobodili slovenski 

partizani. Pouk je potekal v zelo težkih 

razmerah. Vojna je s seboj prinesla nered, 

pomanjkanje hrane, oblačil, šolskih potrebščin in 

strah, včasih je pouk prekinil vojaški napad. Vse 

to je vplivalo tako na učence kot učitelje.  

Kdo je poučeval? 

Poklicnih učiteljev je primanjkovalo, pouk so 

tako vodili ljudje z različnimi poklici, ki so imeli 

veselje do poučevanja. 

Kaj so se učili? 

Brati, pisati, imeli so pouk računstva, zgodovine, 

zemljepisa, petja ... Telovadbo in risanje so 

poučevali le na nekaterih šolah.  

Primanjkovalo je tudi učbenikov in knjig. Veliko 

knjig je bilo med vojno uničenih. Ker je bilo na 

voljo malo zvezkov, učenci pisali na tablice, 

ovojni papir, papirnate vrečke ... 

Mislite, da so otroci radi hodili v šolo v tistem 

času? 

Spremljajo (ustno in slikovno) predstavitev šolstva 

v času 2. svetovne vojne na Primorskem, 

odgovarjajo na vprašanja, zastavljajo svoja 

vprašanja. 
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Kaj pomeni biti pionir?  

Pionir lahko pomeni osebo, ki naredi, izumi, 

dela ipd. nekaj, kar je novo, koristi družbi 

oziroma ljudem. (Pionir začne delovati, 

Preberejo odlomek iz pripovedovanj partizanske 

učiteljice: 

„Nismo imeli ne zvezkov, ne knjig. Uporabljali 

smo kakršnekoli stare knjige, samo da so bile 

slovenske. Tudi črnila ni bilo. Dobili smo nekakšen 

prah, iz katerega smo si ga naredili sami.“ 

Glasno berejo odlomke iz prostih spisov učencev: 

„Slovenska šola je začela meseca novembra 1943. 

Prejšnje leto smo hodili v laško šolo, ki se je 

začela vedno v oktobru. Bolj sem zadovoljen s 

slovensko šolo, ker razumem vsako besedico. 

Zanemarjali so nas in nam govorili: „Kaj govorite 

tisti grd slovenski jezik?“ Zdaj se lahko učimo 

računati in pisati v slovenščini. Delamo proste 

spise, geometrijo in druge predmete. V laški šoli, 

kjer se ni smelo govoriti slovensko, smo bili 

kaznovani in zaničevani.“ Učenec 7. razreda 

„Kako sem bila vesela, ko sem lani jeseni slišala, 

da bomo imeli slovensko šolo. Z veseljem sem šla 

prvič v šolo. Presenečena sem bila, ko sem slišala 

učitelja govoriti slovensko. Prejšnja leta sem 

slišala v šoli samo italijansko. V šoli smo morali 

govoriti italijansko, če smo govorili slovensko, so 

nas oklofutali. Več sem se naučila sedaj v teh 

šestih mesecih, kot vsa leta prej. Zato tudi rada 

hodim v slovensko šolo.“ Pionirka Ivanka 
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ustvarjati na novem, neznanem področju 

znanosti, tehnike; pobudnik, začetnik: on je 

pionir slovenskega športnega letalstva). Pionir 

pa je lahko tudi član nekdanje jugoslovanske 

maldinske organizacije. V Sloveniji po vojni vse 

do 80-ih let 20. st. so bili namreč prvošolčki 

sprejeti v t.i. pionirsko organizacijo, kjer so dali 

prisego, da bodo pridni, se učili, spoštovali 

starše, učitelje ipd.  

Ogledali si bomo še kratke odlomke iz 

dokumentarne oddaje, ki prikazuje, kako so 

živeli na Primorskem med drugo svetovno 

vojno. Pa poslušajte, kakšne spomine imajo 

starejši ljudje na tiste čase, ko so hodili v šolo. 

 

 

Kakšen je pomen pravice do izobraževanja? 

Zakaj je pomembno, da se izobražujete, 

obiskujete pouk? Zakaj so se na Primorskem v 

preteklosti tako prizadevali, da so otroci 

obiskovali pouk? Kaj si želite postati, ko boste 

veliki? Ali lahko že sedaj opravljate ta poklic? 

Zakaj ne? Kaj morate prej še opraviti? 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ogledajo si posnetek. 

 

S pomočjo mojih spodbud pripovedujejo o tem, 

kaj so si zapomnili, predvsem o šolanju. 

 

Podajajo odgovore na vprašanja in pridejo do 

spoznanja, da jim šolanje omogoča opravljanje 

želenega poklica, ki jim bo omogočil dostojno 

življenje.  

 

ZAKLJUČNI DEL 

Ali mislite, da se takšne situacije dogajajo 

tudi danes? Mislite, da je vsem otrokom 

omogočen tak pouk, kot ste ga deležni vi?  

S pomočjo projekcije prikažem nekaj 

fotografij in kratek videoposnetek iz 

V pogovoru ugotovijo, da pravica do šolanja ni 

dosegljiva vsem otrokom sveta. Še posebej tistim ne, 

ki živijo v revščini ali na vojnih območjih.  

Si ogledajo fotografije in videoposnetek šol iz 

nerazvitih držav in delov sveta, kjer poteka vojna. 
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nerazvitih držav, kjer pouk poteka v 

drugačnih razmerah. 

 

Učence opozorim tudi na to, da veliko otrok, 

starih od 6 do 10 let, dela za skromno plačilo, 

namesto da bi se šolali. V to početje so 

prisiljeni, da svoji družini pomagajo preživeti.  

Kako lahko otrokom, ki se ne morejo šolati, 

pomagamo? Ali poznate organizacijo, ki se 

ukvarja s pomočjo otrokom vsega sveta? 

Prizadevajo si za boljši položaj in pravice 

otrok. Tudi vi lahko pomagate. Vsi otroci 

imate enake pravice, ampak v svetu obstaja 

mnogo otrok, ki nikoli ne bodo poznali stvari, 

ki so vam samoumevne. Mnogi od njih ne 

bodo imeli možnosti, da gredo k zdravniku, 

ko so bolni in mnogi ne bodo nikoli hodili v 

šolo. Naša dolžnost pa je, da jim po svojih 

močeh pomagamo (Unicefove razglednice). 

Opozorim jih, da lahko oni sami že v 

domačem okolju pomagajo z zbiranjem 

šolskih potrebščin za tiste otroke, ki so 

socialno prikrajšani; z izdelavo voščilnic, ki 

se prodajajo potem v dobrodelne namene ipd.  

Zahvalim se jim za sodelovanje in se od njih 

poslovim. 

 

 

Fotografije učenci sproti komentirajo, predstavijo 

svoja opažanja, kako se situacija razlikuje od njihove, 

se navežejo na otrokove pravice, katere so 

upoštevane, katere kršene ... 

 

 

 

 

Izpostavijo UNICEF, če ga poznajo. Opišejo s čim se 

ukvarja organizacija (skrbi za pomoč najrevnejšim 

otrokom sveta, in sicer za stvari, ki so nam 

samoumevne: hrana, obleke, šolske potrebščine, 

zdravstvena oskrba ...).  
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7.2 ANALIZA UČNE URE 

 

Na osnovni šoli Sostro v Ljubljani sem 29. 5. 2012 izvedla dve učni uri pri predmetu družba v 

4. razredu. Na tej šoli (celo v istem razredu) sem že opravljala prakso in zato sem se počutila 

precej domače. Z učiteljico sva se hitro dogovorili za termin, zelo prijazno me je sprejela v 

svoj razred in mi dala priložnost, da izvedem pouk po svojih željah in preizkusim svoje ideje. 

Učno pripravo sem učiteljici poslala v pregled teden dni pred izvedbo. Dodatni popravki niso 

bili potrebni, učiteljica je bila zadovoljna z načrtovanimi dejavnostmi in napovedala veliko 

zanimanja ter željo po sodelovanju s strani učencev.  

Moj nastop je potekal drugo in tretjo šolsko uro z vmesnim polurnim odmorom. Učenci so bili 

pripravljeni na sodelovanje in so radovedno pričakovali, kako se bosta razvili prihodnji dve 

uri, saj je vsaka sprememba v razredu zanje nov izziv. Dobro so me sprejeli in mi zelo olajšali 

delo, saj so pridno sodelovali ter skrbeli za dinamičnost pouka.  

V uvodnem delu so morali našteti osnovne potrebe, ki jih ima izmišljeni fant Feliks, katerega 

fotografijo sem obesila na tablo. Učenci so pogumno naštevali predloge, sama sem jih 

zapisovala na plakat ob fotografijo in nastal je plakat z osnovnimi potrebami vsakega 

posameznika.  

Slika 23 : Osnovne človekove potrebe zapisane 

na plakatu, ki je nastal v uvodnem delu učne 

ure.127 

 

Učenci so ob nastalem plakatu takoj ugotovili, 

da bomo govorili o človekovih oziroma 

otrokovih pravicah. Sama tema je za njih zelo 

zanimiva, saj se jih neposredno dotika, s tega področja imajo svoje izkušnje in so o njih lahko 

prosto pripovedovali. Projekcija Powerpoint predstavitve o človekovih pravicah, ki sem jo 

pripravila, je učence navdušila. Kot vedno, se je tudi tokrat izkazalo, da delo z računalnikom 

učence zelo motivira. Ob projekciji so učenci poslušali mojo predstavitev, podajali in 

utemeljevali svoje mnjenje in izkušnje ter postavljali vprašanja.  
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 Foto: A. Kodermac, 29. 5. 2012. 
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Nato so učenci, razdeljeni v osem skupin, preučili sliko, ki je bila dodeljena njihovi skupini in 

ob njo zapisali otrokovo pravico, ki jo slika predstavlja. Dejavnost učencem ni povzročala 

večjih težav. Le nekatere skupine so potrebovale mojo pomoč in usmerjanje. Večinoma so 

učenci takoj prepoznali sporočilo slike, torej so v razredu dobro poznali pravice otrok, težave 

pa so imeli z ubeseditvijo pravice. Izkazalo se je, da sem pri delitvi v skupine zaradi 

nepoznavanja učencev naredila napako. Dve skupini sta bili šibkejši od ostalih, saj so ju 

sestavljali učenci z učnimi težavami. S tem me je kasneje seznanila učiteljica. Tema dvema 

skupinama sem namenila nekoliko več časa in pomoči, da sta lahko opravili svojo nalogo. 

Sledila je predstavitev dela vsake skupine, ki je 

privedla do nastanka novega plakata z naštetimi 

temeljnimi otrokovimi pravicami. Učenci so poročali o 

poteku dela v svoji skupini, kakšni so bili predlogi 

vsakega člana in kaj na sličici jih je privedlo do 

pravice, ki so jo zapisali. S sodelovanjem učencev ni 

bilo težav, zanimiv se jim je zdel tudi način dela, saj je 

cel razred skupaj doprinesel svoj delček k skupnemu 

plakatu.  

Slika 24: Plakat z naštetimi otrokovimi pravicami, 

rezultat dela po skupinah.128 

Zopet je sledila kratka multimedijska predstavitev, ki je s sličicami in jedrnatim opisom 

pritegnila pozornost učencev in še enkrat poudarila glavne točke Konvencije o otrokovih 

pravicah.  

Osrednji del smo pričeli s pogovorom o dolžnostih, ki jih prinašajo pravice. Učenci so morali 

zapisati tri pravice in tri dolžnosti, ki jih imajo. Ta dejavnost je trajala nekoliko dlje kot sem 

pričakovala, učencem se je zatikalo pri zapisovanju dolžnosti. Medtem ko so pravice 

vsakomur dobro znane, se dolžnosti učencem nekako izmikajo. Njihovo razumevanje in 

ločevanje med pravicami in dolžnostmi sem preverila še z eno dejavnostjo, pri kateri so 

morali s položajem telesa nakazati, ali je moja trditev njhova pravica ali njihova dolžnost. Pri 

vsaki tezi, ki sem jo izrekla, sem preštela, koliko otrok čepi in si ta podatek zapisala.  
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Sledil je razgovor o kršenju otrokovih pravic in o pravicah otrok v preteklosti. Pogovor se je 

hitro razvil, veliko učencev je z razredom delilo svoje mnenje in izkušnje. Obilo so vedeli o 

trenutnih razmerah po svetu in v kakšnem položaju so otroci drugod. Učence sem usmerila v 

razgovor o pravici do šolanja in kršitvi le-te. Govorili smo tudi o vojnem času, z mojimi 

podvprašanji so opisali, kako je potekalo šolanje med vojno in kako se je razlikovalo od 

današnjega. Njihovo pozornost je zelo pritegnil opis slovenskih (primorskih) razmer v šoli v 

času druge svetovne vojne. Še posebej pa so bili za njih zanimivi inserti dokumentarne 

oddaje, v kateri so starejši ljudje doživeto pripovedovali o svojem otroštvu in šolanju v 

italijanski šoli, prikazani pa so bili tudi zaigrani prizori iz takratnega šolskega dogajanja. Iz 

oddaje sem izbrala le nekaj najbolj ključnih odlomkov, učenci pa so si želeli ogledati celotno 

oddajo. Žal zaradi časovne omejitve to ni bilo možno, me je pa presenetilo njihovo zanimanje 

za zgodovino in šolstvo takratnega časa. 

V zaključnem delu smo si skupaj ogledali še nekaj fotografij in videoposnetek pouka iz 

nerazvitih držav. Učenci so opisovali fotografije, primerjali prikazano okolje in razmere v 

šolah s svojimi ... V pogovor so se vključili vsi učenci, vsak je želel povedati svoje mnenje, 

zato je na koncu že zmanjkovalo časa, učenci pa so tudi pozabili na dvigovanje rok in 

upoštevanje splošnega pravila, da sogovorniku ne skačemo v besedo. Pravila smo morali 

zopet ponoviti. Veselilo me je, da so sodelovali s takšnim zanosom, da so želeli deliti svoje 

mnenje s sošolci in s tem dokazali, da je tema za njih privlačna in jim ni vseeno za svoje 

vrstnike po svetu. 

Menim, da sta bili šolski uri izpeljani korektno, učencem zanimivo in da so bili ob koncu 

doseženi vsi učni cilji. Sama sem z izvedbo zadovoljna, prav tako tudi učiteljica. Morda bi 

lahko imela na voljo malo več časa in učencem pokazala še kakšen posnetek pripovedovanj in 

opisovanja preteklega šolanja iz prve roke, sicer pa sta učni uri stekli po načrtih. Učenci so 

radi sodelovali, opravili so vse dejavnosti in pokazali zanimanje za zgodovino šolstva. 

Področje otrokovih pravic so že dobro poznali, skupaj smo osvetlili pravico do šolanja, 

poudarili njen pomen in ugotovili, da vsi niso imeli in nimajo te sreče, da bi lahko hodili v 

šolo, si pridobili znanje in poklic ter živeli dostojno življenje. Učenci so sami ugotovili, da 

takim lahko tudi sami pomagajo s svojim prispevkom, namreč tudi letos bodo na šoli 

organizirali dobrodelni koncert in sejem.  
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8 EMPIRIČNI DEL 
 

8.1 OPREDELITEV PROBLEMA 

 

Namen diplomske naloge je bil predstaviti partizansko šolstvo na Slovenskem Primorskem 

med narodnoosvobodilnim bojem in opredeliti otrokove pravice, še posebej pravico do 

izobraževanja in ugotoviti, če učenci razumejo in ločijo pojma pravica ter dolžnost ter kako 

dobro učenci poznajo temeljne otrokove pravice. 

8.2 CILJI 

 

Zastavljeni so bili naslednji cilji: 

- predstaviti šolstvo na Slovenskem Primorskem med NOB; 

- predstaviti glavne poudarke Konvencije o otrokovih pravicah; 

- izvedba dveh učnih ur na osnovni šoli. 

8.3 HIPOTEZE 

 

H1: Predvidevam, da večina učencev loči med pojmoma pravica in dolžnost. 

H2: Predvidevam, da večina učencev zna našteti vsaj tri temeljne otrokove pravice in tri 

dolžnosti. 

H3: Predvidevam, da se večina učencev zaveda zahtevnosti organizacije pouka med vojno. 

8.4 METODE DELA 

 

Na osnovi izvedenih učnih ur sem podala oceno glede na vzorec oz. število učencev. Pri 

izvedbi učnih ur je sodelovalo 18 učencev. Podatke sem pridobila preko treh dejavnosti, ki so 

potekale med učno uro. Zbrane podatke sem uredila in jih prikazala v tabelah in z grafi. 
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8.5 REZULTATI IN INTERPRETACIJA 

 

H1: Predvidevam, da večina učencev loči med pojmoma pravica in dolžnost. 

Učencem sem glasno brala trditve. Učenci so vstali, če so trditev prepoznali kot svojo pravico 

in obsedeli, če je trditev predstavljala njihovo dolžnost. Stanje po vsaki trditvi sem zabeležila 

in podatke predstavila v tabelah in z grafi. 

 PRAVICA: Učenci bivajo v urejenem, varnem, čistem in estetskem šolskem prostoru.  

 ŠTEVILO UČENCEV ŠTEVILO UČENCEV (%) 

PRAVILNO 14 77,78 

NEPRAVILNO 4 22,22 

Tabela 1: Odzivi učencev na prvo hipotezo. 
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Graf 1: Odzivi učencev na prvo hipotezo. 

 

 DOLŽNOST: Med odmori se učenci pripravijo za pouk.  

 ŠTEVILO UČENCEV ŠTEVILO UČENCEV (%) 

PRAVILNO 16 88,89 

NEPRAVILNO 2 11,11 

Tabela 2: Odzivi učencev na drugo hipotezo. 
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Graf 2: Odzivi učencev na drugo hipotezo. 

 

 DOLŽNOST: Učenci spoštljivo ravnajo s hrano.  

 ŠTEVILO UČENCEV ŠTEVILO UČENCEV (%) 

PRAVILNO 16 88,89 

NEPRAVILNO 2 11,11 

Tabela 3: Odzivi učencev na tretjo hipotezo. 
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Graf 3: Odzivi učencev na tretjo hipotezo. 
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 PRAVICA: Otroci odraščajo v spodbudnem in ljubečem okolju.  

 ŠTEVILO UČENCEV ŠTEVILO UČENCEV (%) 

PRAVILNO 14 77,78 

NEPRAVILNO 4 22,22 

Tabela 4: Odzivi učencev na četrto hipotezo. 
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Graf 4: Odzivi učencev na četrto hipotezo. 

 

 DOLŽNOST: Učenci izpolnjujejo svoje učne in druge šolske obveznosti.  

 ŠTEVILO UČENCEV ŠTEVILO UČENCEV (%) 

PRAVILNO 15 83,33 

NEPRAVILNO 3 16,67 

Tabela 5: Odzivi učencev na peto hipotezo. 

0

2

4

6

8

10

12

14

16

PRAVILNO NEPRAVILNO

ŠT
EV

IL
O

 U
Č

EN
C

EV

PRAVILNOST ODZIVA

 

Graf 5: Odzivi učencev na peto hipotezo. 
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 PRAVICA: Učenec dobi pri svojem delu pomoč in podporo, če ju potrebuje.  

 ŠTEVILO UČENCEV ŠTEVILO UČENCEV (%) 

PRAVILNO 14 77,78 

NEPRAVILNO 4 22,22 

Tabela 6: Odzivi učencev na šesto hipotezo. 
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Graf 6: Odzivi učencev na šesto hipotezo. 

Predvidevala sem, da bo večina učencev ločila med pojmoma pravica in dolžnost. 

Predpostvljala sem, da njihovo poznavanje in ločevanje med pojmoma izhaja iz dejstva, da se 

v vsakem razredu v okviru šolskih in razrednih pravil učitelji veliko pogovarjajo z učenci o 

tem, kaj je njihova dolžnost (torej kaj morajo storiti) in kaj pravica (kaj jim mora biti 

omogočeno oziroma zagotovljeno). V vseh šestih primerih pravic in dolžnosti so učenci z 

veliko večino prepoznali in ločili pravice od dolžnosti. V celotni dejavnosti se je pojavilo 19 

napačnih odzivov, to je 17,59 % napačnih odzivov. Velika večina odzivov, to je 82,41 %, je 

bilo pravilnih. S tem je prva hipoteza potrjena. Možno je, da so učenci opazovali svoje 

sošolce in ravnali tako, kot oni, torej so prevzeli mnenje svojega soseda ali večine in se niso 

odzvali tako, kot so sami razmišljali. Morda bi bilo bolje to dejavnost prilagoditi tako, da bi 

učenci podajali svoje mnenje v pisni obliki. Toda tudi v tem primeru ni mogoče popolnoma 

preprečiti sodelovanja in pomoči med učenci.  

Tabela 7: Seštevek pravilnih in 

nepravilnih odzivov učencev pri prvi 

dejavnosti ločevanja pravic in dolžnosti. 

 ŠTEVILO ODZIVOV ŠTEVILO ODZIVOV (%) 

PRAVILNO 89 82,41 

NEPRAVILNO 19 17,59 
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Graf  7: Delež pravilnih in nepravilnih 

odzivov učencev pri prvi dejavnosti 

ločevanja pravic in dolžnosti. 

 

H2: Predvidevam, da večina učencev zna našteti vsaj tri temeljne otrokove pravice in tri 

dolžnosti. 

Učenci so vsak na svoj list papirja individualno zapisali tri pravice in tri dolžnosti, ki jih imajo 

kot otroci. Njihove zapiske sem shranila, jih uredila in stanje predstavila v tabeli in z grafom.  

 ŠTEVILO UČENCEV ŠTEVILO UČENCEV (%) 

SO NAŠTELI 3 PRAVICE IN 3 DOLŽNOSTI 14 22,22 

NISO NAŠTELI 3 PRAVIC IN 3 DOLŽNOSTI 4 77,78 

Tabela 8: Poznavanje otrokovih pravic in dolžnosti med učenci. 
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Graf  8: Poznavanje otrokovih pravic in dolžnosti med učenci. 

Glede na to, da se v javnosti veliko govori o pravicah, ki pripadajo vsakemu posameniku, in 

se hkrati glasno opozarja na spoštovanje otrokovih pravic, sem predvidevala, da bodo učenci 

znali našteti po tri primere pravic in dolžnosti. Iz pridobljenih odgovorov je razvidno, da 

večina učencev pozna tako pravice kot dolžnosti, ki jih imajo kot otroci. Tematika je precej 
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aktualna in pogosta, učenci se z njo srečujejo tako v medijih kot v šoli, zato sem pričakovala, 

da učenci ne bodo imeli težav pri naštevanju pravic in dolžnosti. Druga hipoteza je potrjena, 

saj je kar 14 učencev od 18 sodelujočih (77,78 %) pravilno naštelo tri otrokove pravice in tri 

dolžnosti. Učenci, ki niso našteli vseh zahtevanih pravic in dolžnosti, so imeli težave 

predvsem z dolžnostmi. Menim, da po navadi več pozornosti namenjeno pravicam, o njih se 

več pogovarjamo in učenci se jih zato dobro zavedajo. O dolžnostih največkrat govorimo v 

povezavi z disciplino in redom v razredu, zato učencem verjetno niso najljubše.  

 

H3: Predvidevam, da se večina učencev zaveda zahtevnosti organizacije pouka med 

vojno. 

Učencem sem zastavljala vprašanja, ti pa so dvignili roko za pritrdilen odgovor ali mirno 

obsedeli v primeru odklonilnega odgovora. Sproti sem preštela število učencev, ki so dvignili 

roko za posamezno vprašanje, si podatke zapisala in jih predstavila v tabeli ter z grafi. 

 Je bilo med vojno enostavno organizirati pouk? 

 ŠTEVILO UČENCEV ŠTEVILO UČENCEV (%) 

DA 2 11,11 

NE 16 88,89 

Tabela 9: Odgovori učencev na prvo vprašanje. 
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Graf 9: Število učencev za posamezni odgovor na prvo vprašanje. 
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 So imeli učenci dovolj knjig, zvezkov in ostalih šolskih pripomočkov? 

 ŠTEVILO UČENCEV ŠTEVILO UČENCEV (%) 

DA 4 22,22 

NE 14 77,78 

Tabela 10: Odgovori učencev na drugo vprašanje. 
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Graf 10: Število učencev za posamezni odgovor na drugo vprašanje. 

Pričakovala sem, da se bodo učenci v veliki večini odločili za nikalen odgovor, saj so po vsej 

verjetnosti seznanjeni z razmerami, v katerih so odraščali njihovi stari starši, ko je (predvsem 

na podeželju, kjer večinoma živijo ti učenci) vladalo pomanjkanje. Učenci se v veliki večini 

zavedajo, da nekoč ni bilo na razpolago toliko učnih pripomočkov in učil, kot so jih deležni 

sami danes. 

 

 So imeli med vojno težave s pomanjkanjem učiteljev? 

 ŠTEVILO UČENCEV ŠTEVILO UČENCEV (%) 

DA 12 66,67 

NE 6 33,33 

Tabela11: Odgovori učencev na tretje vprašanje. 
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Graf 11: Število učencev za posamezni odgovor na tretje vprašanje. 

Predpostavljala sem, da učenci ne bodo znali preceniti, če je med vojno primanjkovalo 

učiteljskega kadra. Presenetilo me je, da se je večina učencev odločila za trdilen odgovor. 

Pričakovala sem večjo neodločenost med učenci. 

 

 So v vojnem času z lahkoto našli prostor, kjer je bilo varno izvajati pouk? 

 ŠTEVILO UČENCEV ŠTEVILO UČENCEV (%) 

DA 6 33,33 

NE 12 66,67 

Tabela 12: Odgovori učencev na četrto vprašanje. 
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Graf 12: Število učencev za posamezni odgovor na četrto vprašanje. 
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Učenci so z odgovori na zgornja vprašanja potrdili tretjo hipotezo. Pri vsakem vprašanju so z 

večino potrdili, da se zavedajo težav pri organiziranju pouka v vojnem času. Predpostavljala 

sem, da bodo imeli učenci težave pri odgovarjanju na zastavljena vprašanja, vendar so me 

pozitivno presenetili s svojimi odgovori in hipotezo potrdili. Menim, da k njihovemu 

zavedanju o težavah v vojnem času veliko doprinesejo mediji, ki poročajo o vojnih žariščih, 

ki se pojavljajo po svetu v današnjem času. S podobami vojne se tako učenci pogosto 

srečujejo in so si o vojnih razmerah uspeli ustvariti realne predstave. Tako se dobro zavedajo, 

da je vojni čas čas pomanjkanja, nemira, nereda, strahu ... vojna pa močno vpliva tudi na 

izvajanje šolskega pouka. Predpostavljam, da je k njihovem poznavanju vojnih razmer 

nekoliko pripomoglo tudi dejstvo, da vas Sostro leži v neposredni bližini Svetega Urha, 

vzpetine, ki je bila med drugo svetovno vojno domobranska postojanka in mesto mnogih 

vojnih grozodejstev. Verjetno so o vojnih dogodkih in razmerah v tistih časih učenci slišali 

pripovedovati svoje stare starše, ki so jim povedali tudi o splošnem pomanjkanju, izredno 

skromnih razmerah in primerjali njihovo takratno šolanje z današnjim. 
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9 ZAKLJUČEK 

 

V teoretičnem delu diplomske naloge so zbrani ključni poudarki razvoja človekovih pravic, 

posebna pozornost je namenjena otrokovim pravicam. Pravica do izobraževanja, ki je za 

pričujoče delo najpomembnejšega pomena, je pogosto prezrta. Pozablja se na njeno vlogo pri 

doseganju svobode in samostojnosti posameznika. Šele ko je pravica ljudem odvzeta, se 

pokaže kolikšna je njena vrednost. S svojim diplomskim delom sem želela prispevati k 

zavedanju o požrtvovalnosti in borbenosti slovenskih Primorcev v boju za slovensko šolstvo, 

boju za pravico do šolanja v slovenskem jeziku, boju za pridobivanje izobrazbe, ki 

posamezniku daje moč in neodvisnost. Moje poznavanje razvoja šolstva na Slovenskem (bolj 

natančno na Primorskem) je bilo šibko, raziskovanje tega področja mi je zato predstavljalo 

izziv. Že v splošnem me zgodovinska tematika precej pritegne in preučevanje zgodovine 

patrizanskega šolstva je bilo zame še posebej zanimivo.  

Temo otrokove pravice najdemo v učnem načrtu za četrti razred osnovne šole. Izdelala sem 

učno pripravo za dve šolski uri v četrtem razredu, otrokove pravice povezala z vojnim časom 

na Primorskem in osvetlila problem kratenja otorkovih pravic, predvsem pravice do šolanja. 

Na OŠ Sostro sem izvedla načrtovani uri. Nisem pričakovala, da bo učence tematika tako 

pritegnila in da bo njihova motiviranost za sodelovanje na tako visokem nivoju. Z 

zanimanjem so odpotovali v preteklost in spoznavali razmere v šoli, ki so jih bili deležni 

njihovi vrstniki pred nekaj desetletji.  

V raziskavi sem želela preveriti, kakšno je poznavanje otrokovih pravic in dolžnosti med 

učenci in ugotoviti, kako visoka je njihova zavest o zahtevnosti organizacije pouka v času 

nemirov in spopadov. 

Zastavljene hipoteze so bile potrjene, kar pomeni, da učenci ločijo med pravico in dolžnostjo, 

znajo našteti primere pravic in dolžnosti ter se zavedajo zahtevnosti organizacije pouka v 

vojnem času.  

Z raziskovanjem teme diplomskega dela sem spoznala borbeni duh primorskega človeka in se 

vprašala, od kod vsa ta moč in pogum za obrambo lastne identitete, kulture in jezika. 

Pravzaprav vse slabo rodi dobro in tudi dvajsetletno fašistično raznarodovanje je v 
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primorskem ljudstvu podkrepilo ljubezen do materinščine, neustavljivo željo po ohranjanju 

narodne zavesti med mladimi rodovi in ohranjanju tradicije slovenskega šolstva. Mladim 

rodovom so z veliko požrtvovalnostjo zopet izborili pravico do šolanja v slovenščini, temeljno 

pravico slehernega. 
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 S. Pavlič – V. Smolej: Partizansko šolstvo na Slovenskem. 
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 Foto: Kodermac, A., 29. 5. 2012. 
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