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POVZETEK 

Termin meščani ne pomeni zgolj vseh prebivalcev mest, ampak so to tudi pripadniki nekoč 
privilegiranega srednjega družbenega razreda, ki je imel pomembno vlogo v družbi že od 
njegovega nastanka v srednjem veku. Meščanski položaj so dobili le redki posamezniki, ki so 
izpolnjevali posebne pogoje. S sprejetjem v ta družbeni sloj so dobili poseben status, 
privilegije, pravice in dolžnosti. Ukvarjali so se z obrtjo in trgovino, nekateri so bili tudi 
pomembni industrialci, bančniki ali uradniki. Njihove temeljne vrednote so bile delo, kapital, 
izobrazba ter družina in dobri medosebni odnosi. Zaradi tega ter želje po napredku in uspehu 
se je njihova moč stalno krepila, še zlasti v prvi polovici 19. stoletja, zato so v Evropi leta 
1848 lahko uspešno izvedli meščansko oz. marčno revolucijo ter z njo dosegli odpravo 
fevdalnega sistema. V tem času se začne tudi velik razmah industrije, ki da meščanom še 
dodatno moč in vpliv v družbi. Ta je opazen tudi v prvih desetletjih 20. stoletja. Njihov način 
življenja, omikanosti in kulture je namreč postal univerzalen način življenja, saj so jih 
pripadniki drugih (nižjih) slojev želeli posnemati, meščani pa so se s svojimi navadami 
poskušali od njih razlikovati. Višek moči so na Slovenskem dosegli v tridesetih letih 
prejšnjega stoletja, takrat je bilo najbolj razvito tudi njihovo družabno življenje, a to je že v 
času okupacije Ljubljane med drugo svetovno vojno močno zamrlo. Po koncu vojne je 
spremenjeno politično vodstvo s svojimi ukrepi povzročilo propad meščanskega stanu pri nas.  

V prvem delu sem razložila nekaj osnovnih pojmov, povezanih s temo mojega dela. Nato na 
kratko orisala zgodovino slovenske (meščanske) družbe ter opisala splošne značilnosti in 
navade meščanstva. Podrobneje sem raziskala družabno življenje ljubljanskih meščanov v 
prvi polovici 20. stoletja. Ti so se radi sprehajali in družili na promenadi ter v Tivoliju, kjer so 
prirejali tudi velesejem. Pogosto so zahajali v gostilne in kavarne, ob prostih dnevih pa hodili 
na izlete. Obiskovali so tudi gledališča in opero ter hodili na koncerte in v kinematografe.  

V drugem delu sem raziskala, koliko in katere vire, ki so povezani z meščanstvom in/ali 
njihovim družabnim življenjem, vsebuje učbeniško gradivo za družbo v 4. in 5. razredu ter 
opisala, kako bi jih lahko uporabili pri pouku. Preučila sem tudi stalne razstave v treh 
ljubljanskih muzejih in eni galeriji ter analizirala razstavno gradivo, ki je povezano z 
omenjeno tematiko, z vidika uporabnosti pri obravnavi teme pri pouku družbe oz. kako lahko 
ti razstavni eksponati pomagajo učitelju in učencem pri doseganju učnih ciljev. 

Ugotovila sem, da večina učbeniškega gradiva vsebuje vsaj en vir (pisni in/ali slikovni), ki ga 
lahko povežemo z meščanstvom oz. njihovim družabnim življenjem, a z njimi lahko 
obravnavamo le posamezne segmente družabnega življenja. To velja tudi za stalne razstave v 
analiziranih ustanovah. Največ različnih tem, ki so povezane z družabnim življenjem 
meščanov, lahko obravnavamo v Muzeju novejše zgodovine Slovenije, prav v vseh pa je 
možno spoznati meščanski videz in njihovo oblačilno kulturo. V dveh muzejih so zgodovinski 
viri, ki lahko učitelju pomagajo pri obravnavi teme o spremembah v meščanstvu po letu 1945.  

 

 

KLJUČNE BESEDE: meščanstvo, družabno življenje, Ljubljana, 20. stoletje, muzeji, družba 

  



ABSTRACT 

The term middle class does not apply only to all the inhabitants of the city, but designates as 
well the people of once privileged middle class which had an important role in the society 
since its beginning in the Middle Ages. Only few individuals that were conform to all the 
special conditions were privileged to obtain the status of a middle-class. Acceptance into this 
society class signified a special status, privileges, rights and duties. The accepted became 
craftsmen and merchants; some were also important industrials, bankers and officials. Their 
principal values were work, money, education, family and good relationships. Due to this fact 
and the ambition for progress and success, their power has been straightening constantly, 
especially in the first half of the 19th century. This enabled them to win the middle-class or 
the March Revolution in 1848 that finally led to abolition of the feudal system. At the same 
time the industry begins to bloom, which gives the middle class additional power and even 
more influence in the society. This influence can be further noticed in the first decades of the 
20th Century. Their life style, sophistication, and culture became a universal way of life to 
lower classes that tried to imitate them. At the same time, the middle class tried to distinguish 
themselves and their habits from the rest. In Slovenia the middle class reached their full 
power in the thirties of the previous Century, when their social life was fully developed as 
well, but disappeared a little in the times of the occupation of Ljubljana during the World War 
II.  After the end of war the changed political directions caused the ruin of middle-class status 
in our country. 

In the first part I explained some basic terms connected to the theme of this work. Then I 
proceeded to a short description of the history of the Slovenian (middle-class) society and 
general characteristics and habits of the middle class. Afterwards I examined in further details 
the social life of the first half of the 20th Century middle-class in Ljubljana, who liked to walk 
and hang out on the 'promenade' and in Tivoli where a Great Fair was organised. They often 
went to taverns and cafes or go on excursions on free days. They also frequently visited the 
theatre and opera, as well as different concerts and cinemas.  

In the second part of my project I analysed to what extent and which sources connected to the 
theme of the middle class and/or their social life can be found in study material for social 
science in the 4th and 5th class. I described how this material could be used for classes. I also 
analysed the permanent exhibitions in three museums in Ljubljana and one gallery. 
Additionally, I analysed the exhibition material connected to the mentioned theme, firstly 
from the perspective of usefulness in the social science classes, secondly how can these 
exhibition items help the teacher and the students to achieve the teaching objectives.   

The analyses showed that there is at least one source (written and/or graphical) in the most of 
the study material, which can be identified with middle class or its social life, but only 
separate aspects of social life can be analysed at a time. The same goes for the permanent 
exhibitions in the analysed institutions. The greatest number of different themes connected to 
the social life of the middle class can be analysed in the National Museum of Contemporary 
History, although the middle-class appearance and their clothing culture can be seen in all of 
the analysed museums. Historical sources found in the two museums can help the teacher 
when approaching the theme of changes in the middle class after the year 1945.  

 

 

KEY WORDS: middle class, social life, Ljubljana, 20th century, museums, social science 
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1 UVOD 

Preživljanje (prostega) časa v družbi je pomemben del v življenju vsakega posameznika, saj je 
takrat v stiku z ljudmi, ki so mu blizu, imajo podobne interese, želje, navade in potrebe. 
Današnji načini druženja se močno razlikujejo od tistih izpred nekaj let, kaj šele pred 
stoletjem. Z razvojem moderne tehnologije in družabnih omrežij se je pojavilo virtualno 
»druženje« brez neposrednega stika, a kljub temu se danes ljudje družimo na različne načine 
in se ukvarjamo z raznolikimi dejavnostmi. Po drugi strani pa nam tehnološki napredek in 
razvoj moderne prometne infrastrukture omogočata marsikaj, kar je bilo pred stoletjem še 
nepredstavljivo oz. nedosegljivo, saj smo lahko v kratkem času na relativno oddaljenem kraju 
in počnemo drugačne stvari kot v domačem kraju. Pred stoletjem je bil namreč način druženja 
močno odvisen ravno od (okrnjenih) možnosti prevoza, zato so se ljudje zadrževali večinoma 
le v svojem kraju in bližnji okolici ter se družili ob tem, kar jim je ponujala okolica. Ob tem se 
spomnim na pripovedovanja svoje babice, ki je živela v vasi na obrobju Ljubljane (danes del 
mesta). Iz njenih zgodb sem izvedela, da je bil zanjo izredno poseben dan že, ko je šla z 
očetom na izlet s kolesom v bližnje hribovje, le nekajkrat v njenem otroštvu pa se je zgodilo, 
da je šla v Ljubljano, čeprav je bila od centra mesta oddaljena le nekaj kilometrov, kar se nam 
danes zaradi vseh možnostih prevoza zdi praktično nepredstavljivo. 

Ker sama prihajam iz Ljubljane, kjer je danes ogromno ponudbe za različne oblike druženja, 
me je zanimalo, kaj so Ljubljančani počeli nekoč. Poleg tega sem med leti svojega šolanja 
dobila občutek, da je bil pri spoznavanju preteklosti poudarek na pomembnih političnih, 
gospodarskih, tehnoloških in kulturnih prelomnicah v zgodovini oz. o dogodkih, pomembnih 
za narod in Slovence nasploh, medtem ko smo o vsakdanjem življenju in preživljanju 
prostega časa (preprostih) ljudi izvedeli bolj malo. Vse našteto so razlogi, ki so me spodbudili 
da sem se odločila za tako temo magistrskega dela. Poglobila sem se v razlago o navadah in 
značilnostih meščanskega sloja. Ta je svoj vrhunec moči in vpliva v družbi doživljal v prvih 
desetletjih prejšnjega stoletja, zato sem raziskala njihovo družabno življenje ravno iz tega 
obdobja. Pregledala sem učni načrt za družbo in ugotavljala prisotnost tematike v učnih ciljih 
ter standardih. Enako velja za učbeniško gradivo za družbo v 4. in 5. razredu, kjer sem 
preverjala, če naloge oz. dejavnosti, ki jih predvideva gradivo, obravnavajo tematike, 
povezane z družabnim življenjem oz. meščanstvom nasploh. Ker učni načrt za družbo 
predvideva, da učenci spoznajo delovanje muzejev in preteklost spoznavajo z različnimi 
zgodovinskimi viri, sem preučila stalne razstave treh ljubljanskih muzejev in ene galerije ter v 
raziskovalnem delu ugotavljala, ali si z muzejskim oz. galerijskim fondom učitelj in učenci 
lahko pomagajo pri obravnavi omenjene tematike. 
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2 TEORETIČNI DEL 

2.1 RAZLAGA OSNOVNIH POJMOV 

V magistrskem delu sem raziskovala in opisovala življenje meščanov. Ob tej besedi ponavadi 
pomislimo na prebivalce nekega mesta, a to ni edini pomen te besede. V nadaljevanju zato 
najprej razložim nekaj osnovnih pojmov, ki sem jih uporabljala v delu. 

Beseda mesto ima kar 9 različnih pomenov, a tu se bom osredinila na prvi pomen, opisan v 
SSKJ. Mesto je »naselje, ki je upravno, gospodarsko, kulturno središče širšega območja.«  
(Slovar slovenskega knjižnega jezika, 2014, str. 787) V vsakdanjem (pogovornem) jeziku to 
besedo uporabljamo tudi, ko imamo v mislih le predel mesta, navadno poslovni del ali 
središče/center kraja. Danes v mestih veljajo enaka pravila kot drugod, a ni bilo vedno tako. V 
fevdalizmu je mesto pomenilo »naselje s posebnimi upravnimi, tržnimi pravicami, navadno z 
obzidjem.« (Slovar slovenskega knjižnega jezika, 2014, str. 787) Mesto je kraj z več 
prebivalci, medtem ko naselja z manj prebivalci imenujemo vasi. To je »navadno manjše 
naselje, katerega prebivalci se ukvarjajo večinoma s kmetijstvom.« (Slovar slovenskega 
knjižnega jezika, 2014, str. 865) 

Prebivalci mesta so meščani. Ta termin pomeni tudi pripadnike »trgovskega, uradniškega 
sloja prebivalcev mesta.« (Slovar slovenskega knjižnega jezika, 2014, str. 738) Ker sta pojma 
mesto in meščan povezana, tudi za slednjega velja, da je imel v času fevdalizma poseben 
pomen. To je bil »prebivalec mesta, ki ima pravico sodelovati pri upravi mesta.« (Slovar 
slovenskega knjižnega jezika, 2014, str. 738) Ker pojem meščanstvo izhaja iz besede meščan, 
je logično, da ima tudi ta pojem poseben pomen in sicer »pravica sodelovanja pri upravi 
mesta.« (Slovar slovenskega knjižnega jezika, 2014, str. 738) Ko govorimo o meščanstvu, 
mislimo na meščane, poleg tega pa ta beseda pomeni tudi »ekonomsko in politično vladajoči 
razred; buržoazija.« (Slovar slovenskega knjižnega jezika, 2014, str. 738) Iz slovarskega 
sestavka (Oxford Advanced Learner's Dictionary of Current English, 2010) je možno 
ugotoviti, da izraz buržoazija lahko razumemo kot srednji družbeni razred, ki je svoj vzpon 
doživljal že v 19. stoletju ali kot kapitalistični razred ljudi. Iz tega samostalnika izhaja 
pridevnik buržoazen (ang. bourgeois), torej nekaj, kar pripada buržoaziji; lahko pomeni tudi 
takšen, ki si želi položaja, socialnega statusa (Oxford Advanced Learner's Dictionary of 
Current English, 2010), kar je ponavadi izraženo z negativnim prizvokom. Možna razlaga 
termina buržoazija je tudi, da gre za družbeni razred, katerega želja je pridobiti čim več 
premoženja oz. kapitala in zasedati visoko mesto na družbeni lestvici (Oxford wordpower 
dictionary, 2006). Iz angleškega besede bourgeois izhaja tudi izraz petit bourgeois, kar 
pomeni pripadnika nižjega srednjega razreda, ki so mu pomembne vrednote denar, delo in 
položaj v družbi (Oxford Advanced Learner's Dictionary of Current English, 2010), kar lahko 
razloži ta negativen prizvok izraza.  

Torej že iz teh razlag je razvidno, da je meščanstvo nek poseben družbeni sloj, ki je imel že v 
preteklosti pomembno vlogo pri vladanju oz. upravljanju političnih (državnih in mestnih) 
ureditev. Pripadnike tega plemiškega ali meščanskega sloja imenujemo tudi gospoda. Ta 
termin ima dva pomena, eden izmed njiju pomeni ljudi, ki živijo ležerno življenje in malo 
delajo (Slovar slovenskega knjižnega jezika, 2014), a v svojem delu bom govorila o prvem 
omenjenem pomenu. Zelo podoben pomen »predstavniki oblasti, oblast« (Slovar slovenskega 
knjižnega jezika, 2014, str. 405) ima tudi star izraz gosposka. Da izrazimo spoštovanje do 
odraslega moškega uporabimo naziv gospod, a tudi ta beseda nima le enega, ampak kar šest 
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različnih pomenov. Med drugim s tem izrazom označujemo tudi pripadnika nekdanjega 
plemiškega ali meščanskega sloja (Slovar slovenskega knjižnega jezika, 2014). 

 

Slika 1: Piramida prikazuje srednjeveško družbeno ureditev (Fevdalna družba, 2016) 

Iz piramide (Fevdalna družba, 2016), ki prikazuje fevdalno družbeno ureditev, lahko 
razberemo, da so bili meščani srednji družbeni sloj, saj so se ukvarjali s trgovino in obrtjo. 
Tedaj je bil na čelu družbe vladar, pomembno vlogo pri vodenju družbe pa so imeli tudi drugi 
(višji) sloji – duhovščina in plemstvo. A, kot nakazuje že sama oblika piramide, je bilo 
pripadnikov teh slojev najmanj, zato so imeli pomembno vlogo tudi številčnejši meščani 
(srednji sloj). Zaradi dejavnosti, s katerimi so se ukvarjali, so imeli velik vpliv zlasti na 
gospodarskem področju, zato so v prihodnjih stoletjih, predvsem po razpadu fevdalnega 
sistema, prevzeli pomembnejšo vlogo v družbi. Večino prebivalstva so sicer v tem obdobju 
predstavljali kmetje in ostali podložniki, ki pa so bili osebno nesvobodni, zato niso imeli 
pomembne vloge v družbi. Podobno velja tudi za konec 19. in začetek 20. stoletja, ko so 
večino prebivalstva predstavljali (svobodni) kmetje in delavci, medtem ko so bili meščani 
manj številni, a so bili kljub temu, kot je razvidno iz že omenjenega slovarskega sestavka, 
vladajoči razred. 

Razložiti velja tudi rek 'Mestni zrak osvobaja'. Ta izhaja iz družbenih razmer v času 
fevdalizma. Takrat so bili namreč mnogi ljudje osebno nesvobodni. V mestih pa so bili 
svobodni vsi prebivalci, tudi podložniki, ki so prišli s podeželja. Če jih njihov zemljiški 
gospod v letu dni ni pripeljal nazaj, so namreč postali svobodni (Podobe ljubljanskih 
meščanov, 1992). 

Poznamo tudi frazem 'ljubljanska srajca', ki označuje nekoga, ki je po rodu Ljubljančan 
(Ljubljanska srajca, 2011). Ta izraz, ki ima šaljiv, lahko celo žaljiv podton, se je pojavil konec 
19. stoletja. Takrat je bila nemška manjšina v Ljubljani, čeprav je bilo nemško govorečih le 
ena petina vseh prebivalcev mesta, precej vplivna in pomembna (Šilc, 2010). To je 
povzročalo številna razhajanja in nesoglasja med njimi in slovensko večino. Poleti leta 1880 
je skupina nemškutarjev, kakor so slabšalno rekli v Ljubljani živečim Nemcev, odšla na izlet 
na Šmarno goro. Tam so se slekli in svoje prepotene srajce sušili na grmovju, kar se je 
domačinom zdelo popolnoma nesprejemljivo in neprimerno dejanje – od tod torej izvira 
zbadljivka ljubljanska srajca (prav tam). Ta je bila sprva namenjena zgolj ljubljanskim 
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nemškutarjem, ne pa tudi ostalim Ljubljančanom, a se je ohranila tudi po tem, ko nemške 
manjšine ni bilo več v mestu (Vrhovnik, 1935). Še danes podeželski prebivalci uporabljajo 
izraz kot šaljivo oznako za (rojene) Ljubljančane. Nekoliko slabšalno se za meščane (ne le 
Ljubljančane) uporablja tudi izraz mestna srajca (Ljubljanska srajca, 2011). Ta označuje ljudi, 
ki se vedejo 'mestno', 'fino' oz. 'gosposko'. 

 

2.2 KRATEK ZGODOVINSKI ORIS DOGAJANJA NA SLOVENSKEM  

Geografske značilnosti Slovenije, ki leži na jugu Srednje Evrope oz. na skrajnem severu 
Balkanskega polotoka, na stiku Panonske nižine, Alp, Dinarskega gorstva ter Padske nižine, 
kažejo na stičišče zelo raznolikih naravnogeografskih značilnosti. Že ta razgibanost kaže na 
to, da je tu stičišče različnih narodov. Že v preteklosti so se pojavljale težnje različnih ljudstev 
po oblasti nad tem ozemljem, zato se še danes lahko opazi vpliv različnih narodov, jezikovnih 
skupin, verstev itd. Verjetno bi težko našli državo oz. narod v Evropi, ki se nahaja na stičišču 
kar štirih različnih jezikovnih skupin. To je značilno za Slovenijo, saj leži na stiku romanske, 
germanske ter ugrofinske jezikovne skupine, slovenščina pa je eden od slovanskih jezikov. 
Ozemlje (današnje) Slovenije je bilo že v preteklosti strateško pomembno. »Povezovalo je 
srednjo Evropo s Sredozemljem in Balkanskim polotokom ter Italijo s Panonsko nižino.« 
(Prunk, 1998, str. 5–6) Tu so se križale pomembne trgovske poti, torej so tu potovali ljudje 
različnega izvora, z različnimi kulturnimi navadami in običaji. Vse to je zagotovo močno 
vplivalo na politično, gospodarsko, kulturno ter tudi družabno življenje tukajšnjih 
prebivalcev. 

Kratek oris družbenega (tako političnega, gospodarskega kot kulturnega) dogajanja na 
slovenskem ozemlju skozi zgodovino omogoča lažji pogled na življenje ljudi v 20. stoletju, 
zato na kratko povzemam dogajanje na območju, kjer živijo Slovenci.  

To ozemlje so naseljevali že v antiki, ko so nastale prve mestne naselbine (rimske Emona, 
Atrans, Poetovio, Celeia itd.), a so od takrat nepretrgoma obstajala le obmorska mesta (Koper, 
Piran, Izola, Trst itd.), medtem ko so se naselja (mesta in trgi) v notranjosti intenzivneje 
razvijala od 12. stoletja dalje (Dolinar idr., 2011). Ljubljana je kot mesto prvič omenjena leta 
1243, a meščanska naselbina je tu verjetno obstajala že pred tem. Meščanske naselbine, te so 
bile obdane z obzidjem, so imele svobodno prebivalstvo, lastno sodstvo, različne privilegije 
glede avtonomije, trgovanja itd. Trgi so bili manjši in le redki obzidani (prav tam). Vse 
naselbine so bile majhne, »največje mesto v okviru sedanjega slovenskega ozemlja je bil 
Koper, med celinskimi mesti pa Ljubljana.« (Dolinar idr., 2011, str. 77) Večina slovenskega 
prebivalstva je tedaj živela na podeželju in se pretežno ukvarjala z agrarnimi dejavnostmi. Ti, 
ki so živeli v mestih, pa so se ukvarjali predvsem z obrtjo in s trgovino. Tako so mesta postala 
nosilci novega razvoja gospodarstva »ter novega družbenega sloja meščanstva, ki se je 
bistveno ločil tako od kmečkega fevdalnega podložnika kot od fevdalnega gospoda.« (Prunk, 
1998, str. 32) Na podeželju in v manjših mestih so živeli (skoraj) samo Slovenci, medtem ko 
je bilo v mestih tudi veliko tujcev (Božič, 1980). Vpliv teh je še danes opazen pri mestni 
arhitekturi in kulturi, v primorskih mestih vpliv beneške oz. sredozemske civilizacije, v 
celinskih mestih pa germanskih ljudstev oz. južnonemških mest (Prunk, 1998). 

Ne le, da so imele slovenske dežele germanskega oz. romanskega vodjo, ampak so tu potekale 
tudi pomembne trgovske poti ter posledično pretok ljudi različnih pripadnosti, izvora ter 
kulturnih navad. Poleg tega se konec 15. in v 16. stoletju na Slovenskem pojavi zgodnji 
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kapitalizem, »za katerega so bili značilni predvsem razcvet železarstva, rudarstva in trgovine 
na večje razdalje.« (Dolinar idr., 2011, str. 107) To v naše kraje privabi številne tuje bogate 
podjetnike, »ki so se kmalu zlili z deželnim mestnim prebivalstvom in postali pomembni 
nosilci razvoja.« (Prunk, 1998, str. 51) Posledica gospodarskega razvoja je bila tudi rast mest 
in nastanek novega družbenega stanu – meščanstva. 

Kulturni napredek in spremembe v miselnosti družbe na Slovenskem so se začele pod 
humanističnimi vplivi slovenskih protestantov, ki so se zavedali, da je zaradi vedno večjega 
vpliva tujcev na slovenskih tleh pomembno ohranjati slovenski jezik in izobraževati ljudi 
(Dolinar idr., 2011). Jezik je namreč za mnoge pomenil dokaz za obstoj slovenskega naroda, z 
njim pa so se upirali tudi ponemčevanju (Božič, 1980). Zato so se borili za organizirano 
osnovno šolo, ki bi potekala v slovenskem jeziku (Prunk, 1998). Pri tem so jih podpirali 
predvsem številni meščani in plemiči, kar dokazuje, da so bili Slovenci tudi v njihovih vrstah. 
V drugi polovici 18. stoletja se je »pod vplivom konkretnih reformnih ukrepov razsvetljenega 
absolutizma /…/ začela oblikovati moderna meščanska družba.« (Dolinar idr., 2011, str. 110) 
Njen temelj je bila izobražena družba. To se je začelo uresničevati, ko je leta 1774 Marija 
Terezija uvedla obvezno osnovnošolsko izobraževanje v slovenskem jeziku. »Prav jezik je bil 
najpomembnejši konstitutivni element za nastanek slovenskega naroda.« (Dolinar idr., 2011, 
str. 111) V prvi polovici 19. stoletja se je meščanski sloj močno okrepil in v Evropi leta 1848 
izvedel meščansko oz. marčno revolucijo ter z njo dosegel odpravo fevdalnega sistema. 
Čeprav je bilo nekdaj razširjeno mnenje, da so bila mesta na Slovenskem (predvsem) nemška 
ali italijanska, to ne drži, saj je bilo mestno prebivalstvo po etnični sestavi in jeziku precej 
mešano (Dolinar idr., 2011). To potrjuje tudi dejstvo, da je marčna revolucija dosegla tudi 
naše dežele, poleg tega je takrat slovensko izobraženstvo razglasilo še narodni program 
Zedinjene Slovenije. Torej je bilo med meščani precej narodnozavednih Slovencev in ravno ta 
meščanska elita je tedaj »ponesla slovensko narodno gibanje.« (Prunk, 1998, str. 61) 

V letu revolucije »so bili postavljeni temelji novega šolskega sistema, ki je vplival na dvig 
pismenosti in kulturne ravni vsega prebivalstva.« (Dolinar idr., 2011, str. 143) To je 
povzročilo tudi hiter razvoj kulturnih ustanov, v drugi polovici 19. stoletja so bila namreč 
ustanovljena različna društva in ustanove. Ustanovljena je bila Slovenska Matica, ki je 
izdajala leposlovna in znanstvena dela, slovensko besedo so širile tudi različne revije, 
Dramatično društvo je prirejalo slovenske gledališke predstave, na glasbenem področju je za 
to skrbela novoustanovljena Glasbena matica (Dolinar idr., 2011). Že leta 1831 so v Ljubljani 
odprli deželni muzej (Marolt idr., 1999). Deželno gledališče je od leta 1892 nastopalo v novih 
prostorih (današnja Opera) (Opera balet Ljubljana, 2016), leta 1908 je bil ustanovljen orkester 
Slovenske filharmonije (Marolt idr., 1999), tri leta kasneje pa Ljubljana dobi novo stavbo za 
kulturne oz. gledališke predstave – današnjo Dramo (Opera balet Ljubljana, 2016). Takega 
kulturnega dogajanja so bili deležni le meščani, medtem ko je večino podeželskega 
prebivalstva dosegla le slovenska knjiga (Dolinar idr., 2011). 

Hitrejši nadaljnji razvoj kulture je leta 1914 prekinila prva svetovna vojna, v katero so bili 
vključeni tudi Slovenci, mnogi celo neposredno na bojiščih, zlasti na Soški fronti. Doživljali 
so vedno hujše pritiske, zlasti z italijanske strani ter neupoštevanje s strani vodstva 
Habsburške monarhije, zato so združili moči s Slovani južno od slovenskih dežel in jeseni leta 
1918 ustanovili samostojno državo Slovencev, Hrvatov in Srbov (SHS). Le nekaj mesecev po 
nastanku se je država SHS združila s Kraljevino Jugoslavijo v Kraljevino SHS, ta je bila 
»unitaristično-centralistična država po srbski predstavi.« (Prunk, 1998, str. 90) 

Za čas med obema vojnama je značilna hitra industrializacija. Prevladovala so mala podjetja, 
ki so bila večinoma v slovenski lasti, medtem ko so redka večja podjetja vodili tuji kapitalisti. 
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Število zaposlenih v obrti in industriji se je znatno povečalo, medtem ko je število agrarnih 
delavcev upadlo (Dolinar idr., 2011). To je povzročilo množične selitve v mesta in s tem 
povečanje urbanega prebivalstva, a ostajale so velike razlike med meščanskim slojem in 
ljudmi priseljenimi s podeželja (prav tam). V tem času sta napredovali slovenska prosveta in 
kultura. Tako v uradih kot v šolstvu in kulturi se je uporabljal slovenski jezik. Velik napredek 
na kulturnem in znanstvenem področju pa je prinesla leta 1919 ustanovljena Univerza v 
Ljubljani (Prunk, 1998). Za kulturno življenje so skrbele različne organizacije, knjižne 
založbe in zbirke, revije in časniki, poleg tega so se širile in na novo nastajale knjižnice. 
Pomembno vlogo v kulturi so imela tudi gledališča, predvsem narodni gledališči v Ljubljani 
in Mariboru, kjer so nastopali številni priznani umetniki, premierne uprizoritve nekaterih del 
pa so pomenila pomemben kulturni dogodek (prav tam).  

Spodbuden razvoj slovenskega naroda, zavesti in kulture se je ponovno prekinil leta 1941, ko 
se je tudi Kraljevina Jugoslavija vpletla v 2. svetovno vojno. Aprila 1941 so trije okupatorji – 
Italijani, Nemci, Madžari – zasedli celotno (etnično) ozemlje Slovencev in vpeljali svoj 
politični in pravni sistem. Italijani so, z razliko od Nemcev in Madžarov, sprva uvedli 
strpnejšo politiko, medtem ko druga dva okupatorja Slovencev nista priznavala kot narod ter 
takoj začela z raznarodovalno politiko (Dolinar idr., 2011). Nemci so celo, z namenom 
uničenja slovenskega naroda, izgnali številne slovenske izobražence, ostale pa načrtno 
ponemčevali, nekatere celo odpeljali na svoja bojišča po Evropi in v Afriki. Tako italijanski 
kot nemški okupatorji pa so številne Slovence celo zaprli v koncentracijska taborišča (Prunk, 
1998).  

Slovenci so se, z namenom bojevanja proti okupatorjem, začeli združevati v t.i. Osvobodilno 
fronto (OF). Pod krinko te je delovala Komunistična partija (KP), za katero je bila značilna 
monopolistična politika, s katero se mnogi Slovenci niso strinjali. To je pripeljalo do politične 
razklanosti, ki se je razvila v državljansko vojno med Slovenci (Dolinar idr., 2011). 

Od vseh treh okupatorjev je najprej, leta 1943, kapitulirala Italija, kasneje so se iz slovenskih 
dežel umaknili še drugi. Po koncu vojne je večina Slovencev zaživela v novonastali državi 
Jugoslaviji, v kateri oblast prevzame Komunistična partija Jugoslavije (KPJ), ta je »prevzela 
nadzor nad vojsko, tajno policijo in mediji.« (Dolinar idr., 2011, str. 164) V prvih povojnih 
letih je oblast izvedla tudi obsežno agrarno reformo, s katero »so razlastili tujce, 
veleposestnike, velike kmete, neagrarne lastnike in cerkvene ustanove, zemljo pa razdelili 
med male kmete,« (Dolinar idr., 2011, str. 165) večji del zemlje pa podržavili. Podobno velja 
za premoženje, saj so v letih 1946 in 1948 s sprejetjem zakonov o nacionalizaciji zaplenili, 
podržavili in prevzeli nadzor nad večino gospodarskih obratov in podjetij (Dolinar idr., 2011). 
Nacionalizacija je močno vplivala tudi na meščane, saj so bili mnogi podjetniki, obrtniki ali se 
ukvarjali s trgovino. Z odvzemom nepremičnin, njihovim podržavljenjem ter prevzemom 
nadzora pa so jim odvzeli gospodarsko in družbeno moč, ki so jo imeli v preteklosti. 

Po 2. svetovni vojni se je v Jugoslaviji začel vzpon industrializacije. Vladala je politika 
prisilne kolektivizacije, tisti, ki so se temu upirali, so bili preganjani ali celo zaprti. Že leta 
1950 se je zato pokazalo nezadovoljstvo ljudi s političnim, ekonomskim in kulturnim 
razvojem Slovenije, saj je bilo vse življenje ljudi, tudi umetniško ustvarjanje, pod nadzorom 
oblasti (Prunk, 1998). To vse je vplivalo tudi na družabno življenje ljudi, saj je imela oblast 
nadzor nad kulturnimi in družabnimi dogodki. A za prva leta po vojni je značilen hiter razvoj 
visokega šolstva, kar je posredno vplivalo tudi na družabno življenje ljudi. Tako so leta 1945 
v Ljubljani ustanovili Akademijo za likovno umetnost, Akademijo za glasbo ter Akademijo za 
igralsko umetnost, leta 1947 pa je bila ustanovljena Slovenska filharmonija. Slednja je s 
svojim orkestrom, zbori in drugimi instrumentalnimi zasedbami prirejala mnoge koncerte 
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(Slovenska filharmonija, 2016). Razvijale so se tudi knjižnice in nastajale nove kulturne 
ustanove (muzeji, gledališča), ki so pomembne za narodno identiteto. To nakazuje, da je bilo 
družabno življenje Slovencev v tem času raznoliko. 

 

2.3 SPLOŠNO O MEŠČANSTVU 

Iz razlag v slovarju lahko razberemo, da meščani niso le vsi prebivalci nekega mesta, ampak 
so imeli, zlasti v preteklih zgodovinskih obdobjih, poseben status. Meščanstvo pogosto 
obravnavamo kot nek srednji sloj, ki je bolj izobražen od delavskega razreda, a hkrati ni 
vladajoči/najvišji razred (Investopedia, 2016). V fevdalizmu, ki je na Slovenskem trajal od 9. 
stoletja do leta 1848 (Prunk, 1998), so bili (poleg vladajoče peščice ljudi) svobodni. 
Meščanstvo je bil torej poseben družbeni sloj oz. točno določena skupina ljudi, ki je na 
slovenskih tleh vzpon doživljala v prvih desetletjih in vrh doživela v tridesetih letih prejšnjega 
stoletja (Ovsec, 1994).  

Če je v preteklih obdobjih nekdo živel v mestu, še ni pomenilo, da je meščan. Večina 
prebivalcev mest namreč ni imela meščanskega položaja (prav tam). Meščani so imeli 
poseben status in privilegije, način, kako se jim je nekdo pridružil, se je skozi stoletja in 
razvoj meščanskega sloja spreminjal. Pravila so poznali že v srednjem veku, ko je posameznik 
moral opravljati meščanski poklic in imeti v lasti nepremičnino na mestnem ozemlju (Podobe 
ljubljanskih meščanov, 1992). Pripadniki meščanstva niso bili vladarji ali seniorji, sploh pa ne 
kmetje, podložniki ali tlačani (Grdina, 2008). Posameznik je moral dosegati posebne pogoje 
za sprejem v to družbeno okolje, hkrati pa je s tem dobil tudi določene pravice in dolžnosti. 
Zato je bilo meščanstvo (tudi pri nas) »privilegiran družbeno-socialni sloj mestnega 
prebivalstva.« (Ovsec, 1994, str. 40–41) V 16. stoletju, ko se je na Slovenskem začel 
uveljavljati zgodnji kapitalizem in je število prebivalcev naraščalo, s tem pa tudi število 
prošenj za sprejem med meščane, so uvedli zelo natančna pravila, kdo lahko pridobi 
meščanske pravice. Teh namreč ni bilo mogoče podedovati, ampak so jih podeljevali (Podobe 
ljubljanskih meščanov, 1992). O tem, kdo si jih zasluži, je odločal mestni svet, ki je o 
pravilih, zakonih, ter kaznih ob morebitnim kršenjem, odločal skupaj z mestnim sodnikom 
(prav tam). Že 29. februarja 1504 (Marolt idr., 1999) Ljubljana dobi tudi prvega župana, ki je, 
tako kot druga dva omenjena organa oblasti, podrejen deželnemu knezu (Podobe ljubljanskih 
meščanov, 1992). Med meščane je bil lahko sprejet le polnoleten poročen moški, ki je bil 
rojen v zakonu in je bil lastnik hiše v mestu ter ni bil meščan drugega mesta. Poleg tega je 
moral biti katoliške veroizpovedi ter zaradi vojaške dolžnosti lastnik orožja (prav tam). Po 
prisegi in plačilu pristopnine je imel volilno in pravico do pečatenja, lahko je uporabljal naziv 
meščan, se ukvarjal z obrtjo ali trgovino, uporabljal mestne gozdove, nosil orožje ter imel 
nekaj ugodnosti pri nakupih (prav tam). Poleg pravic je posameznik s podelitvijo meščanskih 
pravic dobil nekaj dolžnosti. Podrejen je bil mestnemu svetu in sodniku, plačeval je davke, 
opravljal tlako pri urejanju mesta in vojaško dolžnost ter ob morebitni izvolitvi prevzel 
mestne funkcije. Meščan se je moral dostojno vesti, upoštevati navade in običaje ter 
izpolnjevati svoje dolžnosti, sicer je pravice lahko izgubil. Te so mu bile odvzete tudi, če se je 
izselil iz mesta ali storil kaznivo dejanje (prav tam). 

Poleg teh »pravih« meščanov, so v mestih že od nekdaj živeli tudi pripadniki drugih, višjih in 
nižjih, družbenih slojev. Pomembno vlogo v mestu sta imela plemstvo in duhovščina. Ti so 
bili pogosto v nesoglasju z meščani, saj »so želeli imeti čimveč pravic in čimmanj dolžnosti 
ter se zanašali na svoj privilegiran stan.« (Podobe ljubljanskih meščanov, 1992, str. 10) 
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Gostači so bili osebno svobodni, a podrejeni prebivalci mesta brez meščanskih pravic. Bili so 
dninarji meščanom; za njih so namreč opravljali različna opravila: obdelovali njive, sekali 
drva, pomagali pri gradbenih delih (Podobe ljubljanskih meščanov, 1992).  

Do nastanka mestnih naselbin (12. stoletje) je na Slovenskem obstajala obrt le za domače 
potrebe, trgovina pa le na velike razdalje. Z nastankom srednjeveških mest z osebno 
svobodnimi meščani pa je opazen velik razmah in napredek tako obrti kot trgovine. Ti dve 
gospodarski panogi sta prevladovali v mestih, z njimi pa so se lahko ukvarjali izključno 
meščani (Marolt idr., 1999). Ti so se torej že v času fevdalizma od drugih slojev ločili po 
poklicih, ki so jih opravljali. A takrat so bili tretji stan po moči, za plemstvom in duhovščino. 
Po odpravi osebne nesvobode za vse ljudi sredi 19. stoletja »se je začel stan pri nas hitreje 
razvijati in postopoma prevzemati oblast – gospodarsko in politično.« (Žmuc, 2008, str. 68) 
Za njih je veljalo, da so se ukvarjali s terciarnimi in kvartarnimi gospodarskimi dejavnostmi 
(zlasti z bančništvom, zavarovalništvom in industrijo), kmetijstvo, gozdarstvo, rudarstvo ipd. 
so prepuščali nižjim (delavskim in kmečkim) slojem. Prav zaradi velikega razmaha terciarnih, 
neagrarnih dejavnosti v drugi polovici 19. stoletja, ki so jih opravljali ravno meščani, so 
postali tako vpliven, lahko rečemo kar vodilni družbeni razred. V tem času se je, tudi na naših 
tleh, zgodil »preobrat iz stanovske v meščansko kapitalistično ureditev« (Žmuc, 2008, str. 69), 
katere temeljne vrednote so delo, kapital (premoženje) in izobrazba. Meščanstvo nikoli ni bila 
enotna kategorija, vsem pa je bilo skupna želja po napredku, (poslovnem) uspehu, večjem 
premoženju, ki ga dobijo z lastnim delom in ne s privilegiji ali družinskimi povezavami. Novi 
meščani so prihajali iz vrst obrtnikov in trgovcev, pa tudi iz uradniških, intelektualnih, 
vojaških ter političnih krogov (Žmuc, 2008). Visoko na lestvici meščanskih vrednot je bila 
tudi družina oz. osebna varnost znotraj nje, medosebni odnosi in prijateljstvo. Za meščanske 
družine je veljalo, da je mož imel glavno besedo in največji ugled, saj je bil tisti, ki je delal in 
(finančno) vzdrževal družino. Medtem ko je za žene veljalo, da so doma skrbele za 
gospodinjstvo in vzgojo otrok. Šele v 20. stoletju je s pogostejšim zaposlovanjem in bolj 
rednim izobraževanjem žensk začela izginjati delitev na moška in ženska dela v družini (Janša 
Zorn, Kastelic in Škraba, 2006).  

Poseben meščanski način življenja se je kazal tudi v (samo)obvladovanju, disciplini, 
racionalnem načinu razmišljanja (zmernost pri trošenju premoženja), vljudnosti ter točnosti in 
redu (oblikovanje urnikov, da ne porabljajo časa za »nepomembne« stvari) (Hudales, 2008). 
Njihov namen takega načina življenja, je bil, poleg doseganja svojih vrednot, tudi 
razlikovanje in distanciranje od drugih (višjih in nižjih) slojev. Po njihovem je bila za 
aristokracijo značilna »sprevržena morala, razsipnost in nezmernost pri trošenju javnega in 
zasebnega bogastva« (Hudales, 2008, str. 105), za kmečko prebivalstvo pa nekultiviranost oz. 
pomanjkanje civiliziranosti. Zato so meščani napisali mnogo knjig o bontonu in pravilih 
lepega vedenja, pri tem pa je imel veliko vlogo krščanski pogled na svet. Ti priročniki so bili 
namenjeni predvsem tistim, ki niso bili vzgojeni v meščanski družini in niso bili del te elite 
(Hudales, 2008). Kot že rečeno, se je v tem času moč meščanstva večala, zato je imel velik 
vpliv na preostalo družbo tudi njihov način življenja, omikanosti in kulture, ki je tako postal 
univerzalen način življenja in »del vsesplošne slovenske kulturne zavesti.« (Hudales, 2008, 
str. 103) Svojo meščansko identiteto in razdaljo do drugih slojev so ohranjali tudi z 
življenjskimi obredi, ki so bili njihovi statusni simboli. Pomembna je bila izbira botrov ob 
krstu otroka in poročnih prič, saj so morali upoštevati njihov položaj in ugled v družbi. S 
primerno izbiro je družina »utrjevala prijateljske, sorodstvene vezi, poklicna razmerja.« 
(Torkar, 2008, str. 115) Tudi pri izbiri življenjskih partnerjev so gledali na njegovo 
premoženje, poklic in socialni izvor. V srednjem veku si mladi meščani niso sami izbirali 
partnerja, ampak je o tem odločal oče (Janša Zorn, Kastelic idr., 2006). Kasneje so se sicer 
lahko odločali sami, a so se vseeno večinoma poročali znotraj svojega stanu. Zaradi 



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta                               Klara Kejžar – magistrsko delo 

9 
 

neodobravanja okolice so bili zakonci neenakega socialnega statusa zelo redki (Torkar, 2008). 
Zelo pomemben obred je bil tudi pogreb, saj se je na sprevodu videlo premoženjsko stanje 
pokojnika. Mnogi so se posvečali oporoki in svojemu slovesu, saj so s pogrebom »še zadnjič 
pokazali spoštovanje do meščanskih idealov, katerim so se podrejali vse življenje.« (Torkar, 
2008, str. 122)       

Mesto predstavlja moč, tu je zbranega veliko blaga, kapitala in ljudi. Je mešanica 
najrazličnejših oseb z različnim znanjem, idejami in pogledom na svet. »Mesto odraža odsev 
življenjskega stila ljudi (t.i. way of life, Lebensweise), zato se le-ta z njim spreminja.« 
(Ovsec, 1994, str. 40) Za mesta so značilne gneča, anonimnost ter brezobzirnost, vsak hiti po 
svojih opravkih. Za meščane je značilen individualizem, zaradi množice pa v mestu vlada 
»konkurenca duhov.« (Ovsec, 1994, str. 49) Kot je za vsak družbeni sloj značilno, ima tudi 
meščanstvo nek svoj, določen način življenja. Mnogi delavci, torej nižji sloj, so »v prvi 
polovici 20. stoletja uspešno posvojili številne življenjske oblike meščanov.« (Grdina, 2008, 
str. 14) Ti so bili namreč predstavniki zlate sredine oz. nosilci običajnosti (Grdina, 2008). 
Čeprav naj bi bila »delavska kultura nekaj povsem drugega kot meščanska« (Gombač, 2011, 
str. 223), so jo nižji sloji posnemali, podobno kot so meščani že v drugi polovici 19. stoletja 
posnemali plemstvo. Z dvigom standarda je meščanski življenjski stil in način vedenja postal 
dostopnejši, kar se je kazalo tudi v posnemanju meščanske mode med podeželani (Gombač, 
2011). Na ta način so slednji želeli prikriti razlike med sloji. Ravno zaradi brisanja mej med 
družbenimi sloji je potrošnja blaga in ravnanje po zadnji modi postalo del meščanske 
identitete, s tem pa so ohranjali želeno razliko do drugih slojev (prav tam). 

Danes bi v Ljubljani težko našli »prave« meščane kot pripadnike posebnega družbenega sloja, 
kakršni so bili značilni za prva desetletja preteklega stoletja. Po drugi svetovni vojni in 
menjavi oblasti je bilo namreč meščanstvo pri nas odpravljeno. Takrat so namreč mnoge 
zaprli, izselili, razlastili in/ali celo ubili (Ovsec, 1994).  

 

2.4 LJUBLJANSKO MEŠČANSTVO 

2.4.1 Promenada in Tivoli 

Eden izmed zelo priljubljenih načinov preživljanja prostega časa ljubljanskih meščanov v 
začetku 20. stoletja je zagotovo obiskovanje promenade. Njen namen ni bil rekreativne 
narave, ampak predvsem družabne. To je bila oblika druženja, pri kateri so se oblikovala nova 
poznanstva, tu so se ljudje spoznavali in hkrati razkazovali novosti.  

Sprehajališča v Ljubljani omenja že Valvasor v 18. stoletju, a takrat so bila dostopna le 
peščici ljudi – vladajoči eliti. V naslednjem stoletju so se parki v večjih evropskih in 
ameriških mestih širili in postopno postajali ljudski, odprti za javnost – torej dostopni vsem 
meščanom. Tak park je bil tudi Tivoli (Kunej, 1994). Sprva so bile urejene manjše parkovne 
ureditve le pod Tivolskim in Cekinovim gradom ter Auerspergovi in Zoisovi vrtovi, a že v 
času Ilirskih provinc so se pojavili načrti za ureditev zelenih površin med Cekinovim gradom 
in Tivolsko graščino, a do njegove realizacije je prišlo kasneje. Na lastno pobudo je drevored 
od svojega gostišča – hotela (na mestu današnje Name) do Tivolskega gradu dal postaviti 
gostilničar Andrej Malič. Z akacijami in jagnedi so zasadili še dva drevoreda čez Tivoli, a so 
že leta 1822 vsa drevesa zamenjali z obstojnejšimi kostanji. »Tako urejen drevored je dobil 
ime Lattermannov drevored.« (Jerman, 2003, str. 9) To je bila kasneje ena glavnih 
sprehajalnih poti na promenadi.  
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Prvo sprehajališče v Ljubljani je bil drevored za licejem ob Ljubljanici. V zadnjih desetletjih 
19. stoletja je promenada potekala po starem mestnem jedru. Krožna pot od Mestnega trga 
mimo Slovenske filharmonije, čez Čevljarski most1 in nazaj na izhodišče je bila že v začetku 
20. stoletja razširjena. Pot so od današnjega Tromostovja nadaljevali po Čopovi ulici (tedaj 
Prešernovi), mimo pošte do Kazine, čez Kongresni trg in po Židovski ulici nazaj do Starega 
trga (Jerman, 2003). Po 1. svetovni vojni se je promenada usmerila na Aleksandrovo ulico 
(današnja Cankarjeva). Ta ulica se je že pred vojno začela razvijati v imenitno, saj so tu 
nastajala razkošna meščanska stanovanja, svoje mesto pa so našli številni pomembni obrtniki 
in trgovci (prav tam). A to ni bil glavni vzrok za preusmeritev promenadne poti. 
Najpomembnejši dejavnik za to je bil povečan promet po prejšnjih ulicah. Leta 1898 je v 
Ljubljano namreč pripeljal prvi avtomobil, v naslednjih letih pa se je njihovo število le še 
povečevalo, 6. septembra 1901 je po mestu začel voziti še tramvaj. Vse do leta 1931 je za 
sprehajanje ostala popularna Šelemburgova cesta med pošto in parkom Zvezda, a omenjenega 
leta je bila tu speljana tramvajska proga in promenada se je umaknila in dokončno usmerila 
proti Tivoliju (od pošte do današnje Prešernove ali še čez železniško progo v Tivoli) (prav 
tam). V tem času so po Plečnikovih načrtih v Tivoliju uredili promenado, kakršna obstaja še 
danes. Pot do Tivolskega gradu so razširili, kostanjev drevored zamenjali s topoli, na sredini 
pa postavili svetilke (Smrekar, Erhartič in Šmid Hribar, 2011). 

Promenada je potekala ob različnih delih dneva in dnevih v tednu, glede na to pa se je 
spreminjala tudi struktura sprehajalcev. Med tednom v dopoldanskem času so promenado 
obiskovali predvsem otroci s služkinjami ali z mamami, ki niso bile zaposlene (Kunej, 1994). 
Veliko bolj množično so se sprehajali od štirih popoldne dalje, ko so dijaki in študenti 
zaključili s poukom. V tem času so namreč na promenadi prevladovali ravno ti, medtem ko so 
se jim nekateri zaposleni pridružili po delu. Na vsakodnevni promenadi ni bil glavni namen 
razkazovanje in 'modna revija', ampak je bil to tudi »prostor srečevanja in izmenjavanja 
informacij.« (Jerman, 2003, str. 31) Tu so mladi spletali nove prijateljske in tudi ljubezenske 
vezi, se pogovarjali o šolskih zadevah in se dogovarjali, kam bi šli na izlet. 

Precej drugačna struktura sprehajalcev je bila ob nedeljah, ko je bila promenada najbolj 
množično obiskana. Takrat si tam lahko opazil sprehajalce različnih družbenih slojev, številne 
družine, tudi z majhnimi otroki in različne prijateljske združbe. Promenadni vrvež je bil 
največji v dopoldanskih urah po jutranji maši, sprehajali pa so se tudi popoldne. To je bil 
edini dan v tednu, ko so bili ljudje prosti dela, zato so takrat na mestno promenado pogosto 
zahajali tudi prebivalci iz predmestja in okoliških krajev. To je bil za njih še posebej slovesen 
dogodek, za katerega so izbrali svojo najlepšo obleko (Jerman, 2003). Že konec 19. stoletja je 
bilo namreč opaziti pojav posnemanja meščanskega načina življenja s strani nižjih slojev 
(kmetje, nižji uradniki, delavci). To se je manifestiralo tudi v modi, saj so ob posebnih 
priložnostih, kar je obisk promenade vsekakor bil, tradicionalno kmečko obleko zamenjali za 
elegantnejšo, po merilih meščanske mode (Gombač, 2011). 

Množičnost udeležbe na promenadi je bila odvisna tudi od vremena. Obisk je bil manjši, če je 
deževalo, bilo megleno ali zelo mrzlo; takrat so se Ljubljančani raje zadrževali v kavarnah. 
Sprehajali so se sicer v vseh letnih časih, a julija in avgusta, ko v mestu ni bilo študentov, je 
bil obisk manjši, podobno se je zgodilo tudi ob sončnih zimskih dneh, ko so se številni 
odpravili na izlet, zlasti smučat (Jerman, 2003). Manj sprehajalcev je bilo tudi v času 
velesejma in božičnih praznikov. 

                                                 
1 Uporabljena so današnja poimenovanja ulic, trgov, zgradb in mostov. 
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Vsakodnevna in nedeljska promenada sta se razlikovali tudi po oblekah, ki so jih nosili 
sprehajalci. Med tednom so bile manj slovesne, celo bolj športne; pomembno je bilo le, da so 
bila oblačila čista (prav tam). Nedeljska promenada pa je bila čas razkazovanja in temu 
primerna je morala biti tudi obleka. Za to priložnost so sprehajalci izbrali svojo najboljšo 
obleko, ki so jo ponavadi dali šivat krojaču ali šivilji. Boljši izmed njih, nekateri so se šolali 
celo v tujini, so imeli v svojih ateljejih ali modnih salonih mnogo strank tudi po prvi vojni, ko 
se je hitro širila ponudba industrijsko narejenih oblačil. Obrtniška proizvodnja oblačil je 
namreč veljala za elitno, luksuzno in kvalitetno, saj se je obrtnik posvetil vsaki stranki 
posebej, ji individualno svetoval in izdelal obleko po meri (Gombač, 2011). Novo obleko so si 
dali šivat (najmanj) dvakrat letno, spomladi pred veliko nočjo in jeseni pred praznikom vseh 
svetih, ko je bilo tudi na promenadi treba pokazati novo obleko (Tomažič, 2008). Premožnejši 
meščani so jih nosili leto ali dve, potem pa so služila vsakodnevni rabi doma. Nekateri so jih 
podarili domači služkinji ali kuharici, pogosto tudi predelali ali prodali v starinarnicah (prav 
tam). V času med vojnama se je na Slovenskem širila tovarniška/industrijska proizvodnja 
oblačil. Ta je predstavljala veliko konkurenco obrtnikom, saj je bila ponudba v trgovinah 
(takrat so pri nas odprli tudi prve veletrgovine in veleblagovnice) zaradi množične 
proizvodnje cenejša in namenjena vsem družbenim slojem. Modni saloni pa so bili s svojo 
specializirano ponudbo namenjeni predvsem posebnim slojem ljudi, tudi meščanom (Gombač, 
2011).  

Ideje za obleke so iskali v modnih revijah in časopisih. Ti so poudarjali predvsem, da naj se 
vsak oblači svojemu stanu in premoženju primerno, podali pa so tudi natančna navodila za 
krojenje in šivanje (prav tam). Obiskovalci promenade so opazovali tudi druge sprehajalce. 
Veliko pogledov in ocenjevanja so bile deležne zlasti igralke in operne pevke, »ki so veljale 
za znanilke mode in tudi zgled za izdelovanje podobnih oblek.« (Jerman, 2003, str. 40) Pri 
svetovanju o modi se je tisk oziral tudi v tujino. Ideje so iskali v filmih tuje produkcije in tako 
modo iz svetovnih modnih središč prenesli v slovensko okolje (Gombač, 2011). Tako kot 
danes so se tudi takrat modni trendi spreminjali vsako sezono, a nekateri kosi so ostajali 
stalnica. To je bil na primer klobuk, ki so ga nosili tako moški kot ženske. Nepogrešljiv kos 
promenadne oprave pri ženskah so bile tudi rokavice, ki so jih nosile v vseh letnih časih. Sicer 
pa so ženske nosile krila različnih krojev, tako široka kot ozka, pomemben element 
primernega videza pa so bili različni dodatki: nakit, trakovi, cvetke, klobučki, slamniki 
(Jerman, 2003). Na prelomu stoletja se pojavi nov tip obleke – kostim, ki je sestavljen iz krila, 
kratke jakne in srajce. Že pred prvo vojno, zlasti pa v letih po njej, se krila krajšajo. Ženske 
sprva pokažejo gležnje, kasneje nosijo krila, ki ravno pokrijejo kolena, obleke postanejo bolj 
svobodne, enostavnih linij, postopno opuščajo korzet in pas se prilagodi obliki telesa (Sam, 
2006). Nepogrešljivi so bili seveda tudi čevlji s peto, ki so bili v različnih barvah. Da je bila 
gospa primerno urejena za promenado, je morala poskrbeti tudi za svojo pričesko. Takrat je 
bilo zelo priljubljeno trajno kodranje las. Moški so poleg klobuka obvezno nosili tudi kravato, 
do tridesetih let prejšnjega stoletja pa tudi sprehajalno palico (Jerman, 2003).  

Če je nekdo želel pokazati neko novost, je to pokazal na promenadi. Ljudje namreč niso 
opazovali le novih modnih trendov za obleke in dodatke, ampak so bili pozorni na vse novosti 
v mestu. Novost, ki je sprožila buren odziv že v drugi polovici 19. stoletja, je bilo kolo. 
Nekateri so bili nad novim prevoznim sredstvom navdušeni, drugi so ga sprejeli z 
negodovanjem, saj naj bi bil zaradi svoje hitrosti nevaren (Jerman, 2003). Še več razprav in 
negodovanja je bilo zaznati, ko so se za kolesarjenje odločile ženske, saj naj bi bilo to 
prevozno sredstvo po mnenju mnogih neprimerno za nežnejši spol. Podobno negativno so 
sprejeli dejstvo, da so ženske začele nositi hlače. Še vse do druge svetovne vojne so bile le 
redke dovolj pogumne, da so nosile hlače in še to le za šport, vsekakor pa ne na nedeljski 
promenadi (prav tam). 
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Kot sem že omenila, je bila promenada namenjena predvsem druženju in ne rekreaciji, zato so 
meščani po sprehodu ponavadi druženje nadaljevali v kateri izmed številnih kavarn ali 
slaščičarn v mestu, kjer so si poleg pijače radi privoščili torto ali sladoled. Poleg tega so šli 
pogosto poslušat tudi koncerte, ki so bili v času nedeljske promenade v parku Zvezda in pred 
Narodnim domom (prav tam). 

Druga svetovna vojna ni povzročila veliko sprememb le na političnem in gospodarskem 
področju, ampak tudi v načinu preživljanja prostega časa oz. družabnem življenju ljudi, to se 
je pokazalo zlasti, ko je okupator zasedel Ljubljano. Kljub temu da je, kot sem omenila že v 
poglavju o splošni zgodovini Slovenije, italijanski okupator dopustil kulturno avtonomijo 
Slovencev, je v času okupacije opazen zastoj promenadnega življenja. Sprva so se po 
promenadi poleg domačinov sprehajali številni vojaki, a kaj hitro so se ljudje umaknili v svoje 
domove in promenadno življenje je zamrlo (prav tam). Tudi po koncu vojne leta 1945 se 
stanje ni izboljšalo in ljudje so promenado postopoma popolnoma opustili. Nova državna 
oblast je bila namreč usmerjena v obnovitev države, zato so ljudje v svojem prostem času 
prostovoljno (ali prisilno) delali na različnih delovnih akcijah. Poleg tega zaradi strogega 
nadzora oblasti in številnih aretacij ni bilo zaupanja med ljudmi. Ves čas so pazili, s kom in 
kaj govorijo, niso si upali javno debatirati in izražati svojega mnenja (prav tam). Klepet in 
druženje sta bila osrednji dejavnosti na promenadi, zato posledično sledi izumrtje 
promenadnega življenja.  

2.4.2 Gostilne in kavarne 

Ljubljančani so zelo pogosto zahajali v gostilne, kavarne, krčme in vinotoče. Ta oblika 
druženja oz. družabnega življenja je bila zelo priljubljena, saj so v različne lokale zahajali vsi 
sloji prebivalcev, ne le meščani. Tam niso le kramljali ob pijači, ampak so sem hodili tudi brat 
časopise in revije. Branje le teh »je namreč spadalo v kavarno, imeli so skoraj vse vrste 
popularnih časopisov« (Ovsec, 1979, str. 30), pred prvo vojno predvsem nemških. Poleg tega 
so družbe v kavarnah tudi kartale, med meščani sta bili zelo priljubljeni igri tudi biljard in 
kegljanje. Nekatere kavarne so namreč imele celo svoja kegljišča. V elitnejših lokalih seveda 
ni smela manjkati godba, obiskovalci pa so radi tudi zapeli (Ovsec, 1979). Kavarne so bile 
ponavadi mirni kraji, kamor so hodili »ljudje, ki bi se radi pogovorili med seboj neovirano in 
nemoteno« (»Kraji, kjer se Ljubljančani posvečajo 'oddihu'«, 1938, str. 8), šele v večernih 
urah so postale glasnejše, mnogi so tudi zapeli. 

Ravno zaradi velike popularnosti med vsemi sloji je bilo obiskovanje gostiln pogosta tema 
piscev bontonov oz. pravil lepega vedenja. Zanje so bile gostilne kot »središče družbenega in 
družabnega življenja« (Pečnik, 2008, str. 121) pogosto prostor pregrehe, ki te zapelje v 
nespodobna dejanja. Zato so meščanom priporočali, da naj jih ne obiskujejo vsakodnevno in 
izberejo gostilno svojemu stanu primerno. To je veljalo tudi za izbiro oblačil, ki so morala biti 
vselej čista in ne izstopajoča (Pečnik, 2008). Ker so bili gostje opazovani s strani drugih 
obiskovalcev, je bilo pomembno, da so bili vljudni, spodobno jedli in pili ter bili mirni in tihi. 
Kričali in glasno prepevali so namreč le preprosteži, kmetje in pijanci, torej nižji sloji, kar si 
meščani seveda niso smeli privoščiti. Zato so morali biti zmerni tudi pri pitju alkohola. Ta jih 
je namreč spodbudil k tem nespodobnim dejanjem. Mnogi so namreč v opitem stanju kričali, 
se prepirali, pretepali ali storili celo kriminalna dejanja. Že na prelomu stoletja so se številni 
zavedali težav alkoholizma in pretiranega pijančevanja. Številni kritiki, zlasti katoliški 
moralisti, so organizirali shode in društva proti alkoholizmu (prav tam). 

Nekateri so v kavarne zahajali vsak dan, dame celo večkrat na dan. Tu so najpogosteje pili 
belo ali črno kavo, čaj ali kapučino, radi so naročali tudi sladice (Ovsec, 1979). Pred 1. 
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svetovno vojno so se med tednom ob popoldanskih urah tu družili predvsem moški, ki niso 
delali do večera. V obdobju med vojnama pa so imele kavarne večji obisk tudi v 
dopoldanskem času. Fine meščanske gospe, ki niso bile zaposlene, so namreč med delavniki 
okoli poldneva lokal obiskale prvič, popoldne med šesto in pol osmo pa so se družile drugič, a 
ne na istem kraju. Ob nedeljah so v kavarne zahajali po kosilu okoli treh, takrat so se tu tudi 
dlje zadržali, medtem ko med tednom niso dolgo posedali (prav tam). 

Konec 19. stoletja je bila zelo popularna kavarna Evropa, na prelomu stoletja pa ji je primat 
prevzela Narodna kavarna, katere lastnik je bil Krapež. Sem so zahajali številni pomembni 
Slovenci (odvetniki, politiki, literati, umetniki, trgovci), medtem ko se je nemška elita družila 
v Kazini (prav tam). Prav ta lokal je v tridesetih letih kupil prej omenjeni gostinec in ga 
preuredil v Zvezdo. Predvsem nemški oficirji so zahajali tudi v Union, kjer je bila poleg 
hotela tudi kavarna. Dobro obiskan je bil tudi hotel Slon s kavarno. Za najelitnejšo kavarno je 
veljala Emona. »V tej kavarni so se sploh zbirali stari ljubljanski meščani.« (Ovsec, 1979, str. 
33) Dobro je bila obiskana tudi s strani finih dam v dopoldanskih urah. Še pred 2. svetovno 
vojno (leta 1933) so odprli tudi kavarno na Nebotičniku (Ovsec, 1979).  

V Ljubljani je bilo v začetku prejšnjega stoletja poleg številnih kavarn tudi mnogo gostiln. 
Vanje je zahajalo »staro in mlado, preprosti ljudje in imenitniki, delavci in uradniki, študentje 
in profesorji« (»Kraji, kjer se Ljubljančani posvečajo 'oddihu'«, 1938, str. 8), torej tako 
pomembni meščani kot tudi manj premožni oz. nižji sloji, a niso vsi obiskovali istih 
gostinskih obratov. Podobne interesne skupine so hodile stalno v iste gostilne, v druge 
redkeje. Tako so literati in politiki hodili v Kolovrat na Ciril-Metodovem trgu. »Pri 'Mačku' 
ob Ljubljanici in 'Pri roži' (Židovska ul.) so se zbirali advokati in politiki.« (Ovsec, 1979, str. 
39) Prvi so se pred 1. svetovno vojno pogosto družili tudi v gostilni »Pri Kreutzerju«, po vojni 
pa v Zvezdi. Stari ljubljanski meščani so se zbirali v gostilni Štrajzel. Druge znane gostilne v 
centru mesta, katerih gostje so prihajali (tudi) iz višjih slojev, so bile: Tratnik, Sokol, Činkole, 
Mrak, Zalaznik, že prej omenjena Union in Slon itd. Še danes znana gostilna Figovec je bila 
že predmestnega tipa (Ovsec, 1979). Gostilna z dolgoletno tradicijo je tudi Šestica ob današnji 
Slovenski cesti. To naj bi bil lokal, kjer se je popilo največ piva, vanj pa so sprva zahajali 
predvsem nižji sloji. V dvajsetih letih so jo preuredili in tako je »nastala udobna meščanska 
restavracija z dobro hrano in solidno postrežbo, kamor so Ljubljančani čedalje bolj zahajali.« 
(Ovsec, 1979, str. 40) Za obisk predmestnih gostiln so morali narediti že popoldanski ali celo 
celodnevni izlet. Med boljše in dobro obiskane predmestne gostilne sta spadali Švicarija in 
hotel Bellevue v Tivoliju. Restavracija v slednjem je bila priljubljena »zaradi lepega razgleda 
in dobre kuhinje ter sprehoda čez Tivoli.« (Kunej, 1994, str. 72) Hotel je bil priljubljena točka 
med Ljubljančani tudi zaradi različnih godb, ki so igrale v glasbenem paviljonu pred stavbo, 
med vojnama so tu prirejali tudi dobro obiskane večerne prireditve (Kunej, 1994). Švicarija je 
bila dobro obiskana že v 19. stoletju, čeprav so sprva stregli le pijačo in mrzle jedi. Leta 1907 
so jo skoraj v celoti podrli, že naslednje leto pa so na istem mestu zgradili večjo stavbo – hotel 
Tivoli, a med ljudmi se je ohranilo prejšnje poimenovanje. Tu so se Ljubljančani zadrževali 
večinoma v popoldanskem času, hotelska restavracija pa je bila znana po odličnem kruhu, 
pecivu in beli kavi (prav tam). Za uglednejši sta veljali tudi gostilna pri Ruskem carju na 
Ježici in Pri Čadu pod Rožnikom. Slednja je slovela po izjemno dobri beli kavi, sem pa so 
zelo radi zahajali že zjutraj na zajtrk (Ovsec, 1979). 

Meščani se v restavracije niso prihajali družit le ob dobri pijači, ampak so sem zahajali 
predvsem dobro jest. Obiskovali so jih večinoma le boljši ljudje, ki so le malo oz. zmerno pili, 
tu je bila, z razliko z gostilnami, popolna tišina (»Kraji, kjer se Ljubljančani posvečajo 
'oddihu'«, 1938). Restavracije so goste poskušale pridobiti z izbrano hrano in hišnimi 
specialitetami, ki so jih v marsikateri pripravljali tuji kuharji iz Švice, Nemčije, Italije, Češke 
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ali Madžarske. Že v začetku 20. stoletja so bili tujci celo lastniki nekaterih gostinskih obratov. 
(Ovsec, 1979). Drugače je bilo v gostilnah, kjer so gostje popili precej več, zaradi česar so bili 
tudi glasnejši (»Kraji, kjer se Ljubljančani posvečajo 'oddihu'«, 1938). Gostinci so goste, 
podobno kot v kavarnah, zabavali tudi z godbo. Tako so obiskovalci lahko tudi zaplesali. 
Gostilničarji so izkoristili najrazličnejše priložnosti za prirejanje zabav s plesom, saj je to 
pritegnilo veliko obiskovalcev. Ples je za avtorje bontonov veljal »za eno izmed največjih 
nevarnosti zoper čistost in spodobnost« (Pečnik, 2008, str. 131), zato so podajali številne 
nasvete, s kom, kako in kje plesati. Dvorana je morala biti dovolj osvetljena, plesalci (zlasti 
ženske) pa dostojno oblečeni (Pečnik, 2008). Že pred prvo vojno so gostilne najemale bodisi 
profesionalna bodisi amaterska pevska društva. Ta so imela »poleg kulturne tudi združevalno 
funkcijo« (Ovsec, 1979, str. 48), saj je bilo petje takrat med vsemi sloji zelo priljubljeno. 

Mestno vodstvo se je v tridesetih letih začelo zavedati, da Ljubljana nudi premalo prireditev 
za večji obisk mesta s strani tujcev, zato so načrtno urejali mesto in skrbeli za razvedrilo ljudi, 
kar se je poznalo v povečanem številu prenočitev, tako tujih kot domačih gostov (Šorn, 2007). 
To je povzročilo tudi pestrejše družabno življenje. Zabave v gostilnah in kavarnah so 
postajale vedno bolj burne. Pojavljati so se začeli celo »nočni lokali, ki so postali nova 
prizorišča družabnega življenja.« (Ovsec, 1979, str. 48) Ti so bili ob vikendih odprti celo noč. 
Gostje v njih so bili iz različnih družbenih slojev in najrazličnejših poklicev. Zabavali so se ob 
poslušanju petja in godbe. Zaradi veliko popitega alkohola so postali glasni, pogosto je prišlo 
tudi do pretepov (»Kraji, kjer se Ljubljančani posvečajo 'oddihu'«, 1938). Konec tridesetih let 
se je razvoj takega družabnega življenja malce zaustavil, najprej zaradi splošne svetovne 
gospodarske krize, kasneje pa zaradi 2. svetovne vojne. V času okupacije je bilo potovanje v 
Ljubljano zelo oteženo in število prihodov tujih gostov se je močno zmanjšalo, s tem pa tudi 
število prenočitev v mestnih hotelih. Te so večinoma zasedli vojaki in druge osebe povezane z 
italijansko in nemško vojsko (Šorn, 2007). V mestu je sicer še vedno delovalo nekaj hotelov, 
restavracij, več kavarn in precej gostiln, a zlasti domačih gostov je bilo manj.   

2.4.3 Gledališča, opera, koncerti in kinematografi 

Če je za gostilne in kavarne veljalo, da jih obiskujejo najrazličnejši ljudje, od preprostih do 
najimenitnejših, je struktura obiskovalcev gledališč in opere precej drugačna. Te institucije 
»so zaradi svoje specifičnosti privabljale le določen krog ljudi.« (Ovsec, 1979, str. 77) 
Obiskovanje teh kulturnih ustanov je bila priložnost za družabnost med višjimi sloji, ki so bili 
stalni gostje in tvorili nek »zaprt« krog obiskovalcev. Sem so zahajali večinoma pripadniki 
srednjemeščanskega, uradniškega sloja in drugi pomembneži. Mnogo je bilo tudi dijakov 
(»Kraji, kjer se Ljubljančani posvečajo 'oddihu'«, 1938). Ravno zaradi tega sta se obnašanje in 
način oblačenja le malo spreminjala in izoblikovala so se neka pravila primernega vedenja 
(Ovsec, 1979). V gledališča so zahajali s prijatelji, s katerimi so pogosto najeli skupno ložo, v 
kateri so se lahko družili. Skupaj so bili tudi med odmori, ko so se družili v gledališki 
kadilnici ali bifeju, po predstavi pa so šli še skupaj v katero izmed številnih gostiln ali kavarn 
v mestu (prav tam). Za obisk omenjenih kulturnih ustanov so oblekli najelegantnejše obleke, 
kar so jih imeli, saj je bil to, poleg promenade, prostor razkazovanja. Dame so prihajale v 
svečanih večernih toaletah, moški pred prvo vojno v fraku, kasneje v temni obleki s 
telovnikom in beli srajci. »Premiere so zahtevale svečanejše obleke, tam je bila tudi možnost 
»razkazovanja« večja.« (Ovsec, 1979, str. 80) V prvih desetletjih 20. stoletja se obiskovalci 
niso pokazali le s primerno obleko, ampak tudi s kočijo (lastno ali najeto), s katero so se 
pripeljali do gledališča. Svojim prijateljem in znancem so se pohvalili tudi tako, da so jim 
pošiljali razglednice s sliko gledališča, v katerem so si ogledali predstavo (Ovsec, 1979). 
Podobno kot je veljalo za gledališča in opero, je tudi koncerte obiskoval le določen krog ljudi 
iz višjih slojev. Ti so se med seboj večinoma poznali, se družili in klepetali med odmori in po 
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koncertu. Tudi za poslušalce glasbenih prireditev je veljalo, da so ženske oblekle večerno 
toaleto, moški pa sako ali smoking (prav tam). 

Nemci so imeli velik vpliv na kulturno in tudi družabno življenje Slovencev – Ljubljančanov. 
Kot sem že v prejšnjih poglavjih omenila, so zahajali v različne lokale in se le redko ali pa 
sploh ne družili med sabo. Ta razkorak med pripadniki obeh narodov je še posebej opazen pri 
obiskovanju in prirejanju kulturnih prireditev. Slovensko gledališče ima dolgo tradicijo, ki 
sega že nekaj stoletij nazaj, saj so prvo, Stanovsko gledališče v Ljubljani, odprli že leta 1765. 
V 19. stoletju so začeli ustanavljati dramatična oz. gledališka društva – ločeno slovensko 
Dramatično društvo (1867) in Nemško gledališko društvo Ljubljana (1888) (Jenko, 2013). 
Omenjeno Stanovsko gledališče, ki je stalo na mestu današnje Slovenske filharmonije na 
Kongresnem trgu, je bilo leta 1887 uničeno v požaru. Slovenci pa niso dolgo čakali na novo. 
Že pet let kasneje so namreč postavili novo stavbo Deželnega gledališča (današnja Opera). Tu 
so uprizarjali tako dramske kot operne in po 1. svetovni vojni tudi baletne predstave (Opera 
balet Ljubljana, 2016). Sprva je v omenjenem gledališču delovalo tudi nemško gledališko 
društvo – tri dni po odprtju s slovensko predstavo so gledališče otvorili še z nemško 
predstavo. Nemci so si tedaj močno prizadevali za gradnjo lastnega gledališča. Tako so že leta 
1911 zgradili stavbo današnje Drame, takrat imenovano Jubilejno gledališče cesarja Franca 
Jožefa oz. z drugim imenom Nemško gledališče. Tu so uprizarjali nemške predstave 
neprekinjeno vsako leto od otvoritve do 1. 1. 1919, ko so pripravili zadnjo, nato je sledila 
»splošna prepoved nemških gledaliških predstav v Ljubljani.« (Jenko, 2013, str. 227)  Dober 
mesec kasneje je bila v tem gledališču, ki so ga preimenovali v Narodno gledališče v 
Ljubljani – Drama, uprizorjena prva slovenska gledališka predstava (Jenko, 2013). Ta 
gledališka stavba je v prihodnosti zamenjala še nekaj imen. Že leta 1920 so jo preimenovali v 
Kraljevo narodno gledališče v Ljubljani, med 2. svetovno vojno poimenovali Državno 
gledališče Ljubljana, po vojni pa Drama Slovenskega narodnega gledališča v Ljubljani oz. 
krajše SNG Drama Ljubljana (Sapač, 2016).  

Dejstvo, da se je poimenovanje ene osrednjih kulturnih ustanov pri nas ves čas spreminjalo, 
dokazuje, da je imela kultura velik pomen v političnem in tudi družabnem življenju 
prebivalcev mesta. Še posebej pomembna je bila gledališka dejavnost za Slovence v času 2. 
svetovne vojne. Družabno življenje Ljubljančanov, kot so ga poznali pred vojno, je bilo 
močno okrnjeno že zaradi omejitev gibanja v času okupacije. Po enoličnem, napornem in 
stresnem vsakdanu, ko so se borili za preživetje in vsakdanji kruh, so bili željni razvedrila, 
kratkega oddiha in sprostitve. To so iskali na različnih krajih, najpogosteje v že prej 
omenjenih gostilnah in kavarnah ter tudi v gledališču in kinu (»Kraji, kjer se Ljubljančani 
posvečajo 'oddihu'«, 1938). Gledališče je pri tem imelo še poseben pomen, saj so tam lahko 
poslušali slovensko besedo, ki je bila na drugih javnih mestih (v šolah in uradih) prepovedana. 
Čeprav so sprva (1941–1943) uprizarjali številna italijanska in v naslednjih letih (do konca 
vojne 1945) nemška dela, so bila dovoljena in pogosto igrana tudi dela slovenskih avtorjev. 
Te predstave so bile dobro obiskane (Šorn, 2007). 

Že v času Deželnega gledališča je Opera dobila stalno zasedbo (slovenskih) umetnikov, ki so 
jih do leta 1908 spremljali najeti glasbeniki. Tega leta je bil namreč ustanovljen orkester, 
imenovan Slovenska filharmonija, ki je postal stalni spremljevalec predstav v omenjenem 
gledališču (Slovenska filharmonija, 2016). V času 1. svetovne vojne so si Ljubljančani lahko 
ogledali nemške predstave v prej omenjenem Jubilejnem gledališču, ne pa tudi slovenskih, saj 
»so muze v ljubljanski Operi molčale, v gledališki stavbi je domoval kinematograf Central.« 
(Opera balet Ljubljana, 2016) Že kmalu po koncu vojne, jeseni 1918, so na tem odru ponovno 
zaigrali slovensko predstavo, od takrat naprej pa uprizarjali tudi balete. Predstavljali so 
predvsem italijanske in francoske opere, a niso pozabili tudi na operna dela slovenskih 
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avtorjev (Opera balet Ljubljana, 2016). Usoda Opere, kljub zasedi Ljubljane s strani 
okupatorjev, med drugo vojno ni bila tako negativna kot med prvo, ko predstav ni bilo. Opera 
je delovala tudi v času okupacije. Uprizarjali so predvsem italijanska dela, nekaj tudi 
nemških, francoskih in slovenskih. »Vsa dela so bila prevedena in izvedena v slovenščini.« 
(Šorn, 2007, str. 391) Tako je bilo ves čas vojne, le kadar so nastopali tuji gostujoči umetniki 
ne, saj so le ti peli v svojem jeziku in tako predstavo izvedli večjezično. Gledališče je imelo 
posebno stojišče, ki je bilo cenovno dostopno tudi dijakom in študentom, zato so bili tudi ti 
pogosti obiskovalci. Predstave so zaradi policijske ure izvajali že v popoldanskih urah, ne 
redko so bile prekinjene zaradi alarma ali pomanjkanja električne energije. Zaradi tega vzroka 
so bile v začetku leta 1945 celo začasno ukinjene (Šorn, 2007). A vse te težave in dejstvo, da 
naj bi bile predstave slabše kvalitete kot pred vojno, niso odvrnile poslušalcev, saj je bila 
Opera venomer dobro obiskana (prav tam).  

Poleg omenjenih osrednjih kulturnih oz. gledaliških ustanov je v Ljubljani delovalo tudi nekaj 
amaterskih odrov. Leta 1921 so odprli Šentjakobsko gledališče, ki je najprej delovalo v 
prostorih otroškega zavetišča, leta 1932 so ga preselili v Mestni dom, kjer je deloval do 
»1941, ko jim je italijanski okupator porušil oder in v dvorano naselili svoje gasilce.« 
(Šentjakobsko gledališče Ljubljana, 2016) Po vojni obnovijo oder in gledališče začne leta 
1946 ponovno delovati. Že pred začetkom 2. svetovne vojne sta v mestu delovala tudi 
Rokodelski oder in oder Frančiškanske prosvete. Slednji je imel med omenjenimi največ 
prostora za gledalce in je deloval na lokaciji današnjega MGL (Šorn, 2007). Vsa ta gledališča 
so bila dobro obiskana. Kot povedano so v Dramo in Opero zahajali pripadniki višjega sloja, 
medtem ko so nižje cene vstopnic v amaterska gledališča privabile tudi preproste ljudi, 
delavce. Predstave v vseh teh ustanovah so bile namenjene odraslim gledalcem, ob koncu 
prve polovice prejšnjega stoletja pa so na odrih prvič poskrbeli tudi za zabavo mlajših 
gledalcev. Tako naj bi bila leta 1945 v izvedbi Pavlihovega gledališča zaigrana prva lutkovna 
predstava (prav tam). Tri leta kasneje so ustanovili Lutkovno gledališče Ljubljana, ki je še 
danes »osrednje slovensko lutkovno gledališče, ki uprizarja lutkovne in dramske predstave za 
otroke, mlade in odrasle.« (Lutkovno gledališče Ljubljana, 2016) To gledališče tako kot 
Šentjakobsko od osemdesetih let prejšnjega stoletja deluje v Mestnem domu na Krekovem 
trgu (Lutkovno gledališče Ljubljana, 2016). Leta 1949 je v mestu začelo delovati novo 
gledališče – Mestno gledališče ljubljansko.   

»Ena najbolj priljubljenih prostočasnih aktivnosti je bil obisk kino predstav.« (Šorn, 2007, str. 
414) Prvi kinematograf naj bi v Ljubljani v hotelu pri Maliču (današnji kino Komuna) deloval 
že konec 19. stoletja, leta 1896. Ta je gledalcem nudil »senzacijske prikaze izumov in 
primitivne zabave.« (Ovsec, 1979, str. 83) V tem času so ljudje radi obiskovali tudi predstave 
iluzionistov in čarovnikov pa tudi cirkuse, ki so večinoma gostovali v Tivoliju. Pogosto so v 
Ljubljano prišla tudi potujoča podjetja, ki so prikazovala panorame, fotografije različnih 
krajev po svetu in Sloveniji (Ovsec, 1979). Tako kot panorame so tudi filmske predstave v 
prvih letih delovanja predstavljala večinoma tuja potujoča podjetja. Maja leta 1907 pa so 
začeli predvajati predstave v kinematografu Edison, prvem stalnem kinu v mestu (prav tam). 
Istega leta so v Ljubljani odprli še dva stalna kinematografa, poleg njih so v mesto še vedno 
prihajala potujoča podjetja (prav tam). To in dejstvo, da so bile kino predstave dobro 
obiskane, je vplivalo na druge sfere kulturnega dogajanja, zlasti na delovanje gledališč. Film 
je bil zaradi svoje realnosti oz. pristnosti dogajalnega prostora za preproste ljudi »dostopnejši, 
razumljivejši in prepričljivejši kakor kaka drama ali opera na gledaliških odrih.« (»Kraji, kjer 
se Ljubljančani posvečajo 'oddihu'«, 1938, str. 8) Poleg tega naj bi bil kvaliteten film tudi 
vzgojno sredstvo, ki naj bi ljudi spodbujal k dobremu (»Kraji, kjer se Ljubljančani posvečajo 
'oddihu'«, 1938). Da je razvoj kinematografov močno vplival na delovanje gledališkega odra, 
priča tudi že prej omenjeno dejstvo, da je v času 1. svetovne vojne v prostorih Deželnega 
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gledališča deloval kino Central. Kinematografska produkcija se med vojnama hitro razvija in 
izboljšuje. Tako so leta 1930 v kinu Matica predvajali prvi zvočni film (Ovsec, 1979). Konec 
tridesetih let so že vsi kinematografi pri nas prenehali s predvajanjem nemih filmov in 
predvajali le zvočne (Šorn, 2007). Izboljšala naj bi se tudi kvaliteta filmske produkcije, zato 
film postopoma postane »posebna umetnostna panoga«. (»Kraji, kjer se Ljubljančani 
posvečajo 'oddihu'«, 1938, str. 8) Kino dvorane so delovale v centru mesta (npr. kino Matica, 
Sloga, Union) in predmestnih naseljih (npr. kino Šiška, Kodeljevo, Moste). Filme so v petih 
kinematografih predvajali tudi med 2. svetovno vojno. Vsi filmi so bili tuje produkcije, 
predvsem je to veljalo med okupacijo mesta. Takrat so najprej prevladovali italijanski in 
kasneje nemški filmi, a vseeno so bila vsa dela predvajana s slovenskimi podnapisi. Po 
okupaciji, ki je povzročila omejitev gibanja prebivalcev in so ti imeli okrnjene možnosti za 
aktivno preživljanje prostega časa, je opaznejši večji obisk kina (Šorn, 2007). 

Za gledališča in opero je veljalo, da so jih obiskovali le ljudje višjega sloja, medtem ko so v 
kina zahajali vsi sloji. Zaradi nižje cene in zanimive, realnejše vsebine so vanje zahajali tudi 
nižji, manj izobraženi sloji. »To je bila torej množična zabava.« (Ovsec, 1979, str. 98) Število 
prodanih vstopnic za kino in gledališče dokazuje, da so ljudje bolj množično zahajali v prve in 
redkeje v gledališča (Šorn, 2007). Druženje v kinu je bilo, v primerjavi z gledališčem, manj 
formalno in bolj sproščeno. Sprva so v kino zahajali predvsem mladi, po prvi vojni vedno 
pogosteje tudi starejši. Filme so si ogledovali tako med tednom kot med vikendom, a v 
nedeljo redkeje, saj so ta dan raje izkoristili za druge aktivnosti. Ogled filma so radi združili 
tudi z druženjem s prijatelji ali sorodniki (Ovsec, 1979). 

2.4.4 Druge oblike družabnosti 

V poglavju o promenadi sem omenila, da je bila manj obiskana, ko so bili dnevi primerni za 
različne izlete. Tudi ti, prav tako kot sprehajanje po promenadi, niso bili le športno-
rekreacijske narave, ampak tudi družabne. Velik vpliv na to, kam so se Ljubljančani odpravili 
na izlet, je imel transport. Za prevoz so v prvih desetletjih prejšnjega stoletja uporabljali 
kočije oz. vozove, za daljše izlete tudi vlak, a z njim so lahko potovali le v določene kraje ob 
progi. Prvi avto je sicer v Ljubljano pripeljal že leta 1898, a se je število teh prevoznih 
sredstev v Sloveniji le počasi povečevalo, saj so si ga lahko privoščili le redki bogati meščani. 
Tako naj bi bilo leta 1933 na Slovenskem 2116 avtomobilov (Ovsec, 1979). Poleg tega so se 
nekateri vozili tudi z motornimi kolesi. Konec 30-ih let se je število motornih vozil še 
zmanjševalo, v času 2. svetovne vojne pa je bila zaradi pomanjkanja goriva vožnja z njimi 
celo onemogočena (Šorn, 2007). Po koncu vojne se začne velik porast avtomobilizma, kočije 
pa sčasoma niso več pomembno prevozno sredstvo in prenehajo s svojim delovanjem (prav 
tam). Lastniki avtomobilov so bili že v začetku stoletja povezani v avtomobilske klube, ki so 
skrbeli tudi za družabnost in organizirali izlete. Ponavadi so se odpeljali na izlet, kjer so imeli 
piknike ali veselice z godbo, petjem in plesom (Ovsec, 1979). Prav zaradi omejitev pri 
transportu so najpogosteje obiskovali kraje v bližnji okolici Ljubljane, kamor so se lahko 
peljali tudi s kolesi, kar je bilo takrat najpogostejše prevozno sredstvo. Tako so že obiski 
gostiln v predmestju (npr.  Ježica, Šentvid …) predstavljali celodnevni izlet, za katerega so 
izletniki potrebovali nedeljsko obleko (prav tam). 

Med mestnim prebivalstvom je bilo že konec 19. stoletja zelo popularno pohodništvo, kar 
dokazuje dejstvo, da so ljubitelji gora že takrat imeli svoj klub. Njihovi člani so se ob prostih 
dnevih venomer povzpeli na vrh katere izmed slovenskih gora, če pa jim čas tega ni dopuščal, 
so šli vsaj do Drenikovega vrha na Rožniku (Smrekar idr., 2011). Ob vremenu, ki je bil 
primernem za obisk gora, so zahajali na izlete na bližnje vrhove Polhograjskega hribovja, 
redkeje tudi dlje (na Gorenjsko – Karavanke in Julijske Alpe) (Ovsec, 1979). Za te izlete so 
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oblekli posebna oblačila. Moški so nosili dokolenke in »pumparice«, manjkala nista niti 
klobuk in palica. Ženske tudi v gorah niso nosile hlač, ampak obleke iz lodna ter volneno 
jopico (prav tam). Za odhod na take izlete so si pripravili tudi velike količine hrane in pijače, 
saj so imeli na poti prave piknike in veselice (prav tam).   

Na Gorenjsko so zahajali zlasti v zimskem času, saj je bilo med Slovenci že v začetku 
prejšnjega stoletja smučanje izredno priljubljeno. Smučali so na Krvavcu in Voglu ter tudi na 
strminah v neposredni bližini Ljubljane. Druženje na smučeh ni zamrlo niti v času 2. svetovne 
vojne, ko so se zaradi omejitev gibanja zbirali kar na strminah Rožnika, Golovca in Grajskega 
griča (Šorn, 2007), kjer so se tudi sankali. Pogumnejši so se že v času med vojnama ukvarjali 
tudi s smučarskimi skoki. Že leta 1933 so namreč na Šišenskem hribu zgradili 15-metrsko 
skakalnico, jo kasneje povečali, sredi stoletja (po vojni) pa zgradili na novo (Kunej, 1994). 
Pozimi je bilo med Ljubljančani izredno priljubljeno tudi drsanje. »Leta 1880 so v neposredni 
bližini Cekinovega gradu z izkopom uredili ribnik.« (Smrekar idr., 2011, str. 43) Ta je bil v 
zimskem času priljubljena točka drsalcev, poleti pa je bilo po njem možno čolnariti. Že pred 
2. svetovno vojno so dejavnosti na ribniku zaradi prevelikih stroškov v primerjavi s prihodki 
in nekaterih vandalov, ki so povzročali škodo na čolnih, počasi opuščali (Kunej, 1994). V tem 
času so pod hotelom Bellevue pozimi uredili umetno drsališče Ilirija, kjer so igrali tudi hokej 
(prav tam). Ob drsališčih so se pogosto odvijale tudi veselice z godbo. 

Ob vročih poletnih dneh so se Ljubljančani radi družili ob vodi. Do prve vojne je ob vznožju 
Rožnika pri gostilni Čad obstajalo manjše »kopališče«. Ljudje so po ideji Kneippovega načina 
zdravljenja brodili po vodi tamkajšnjega potočka (Kunej, 1994). Leta 1929 so v Tivoliju po 
načrtih inženirja Stanka Bloudka odprli najsodobnejše in največje kopališče v državi, 
imenovano Ilirija. Kopališče je bilo dobro obiskano, saj je imelo dodatno ponudbo za udobje 
in zabavo obiskovalcev. Poleg bazena je bilo na voljo veliko garderobnih kabin in omaric, v 
vodo so lahko skakali s skakalnega stolpa in se okrepčali v kavarni (prav tam). Priljubljeno je 
bilo tudi kopanje na naravnih kopališčih ob Ljubljanici, Savi in Gradaščici. Tudi med 2. 
svetovno vojno Ljubljančani niso prekinili z zabavo ob vodi. Čeprav je bilo mesto obdano z 
žico in je bilo zato onemogočeno oz. nedostopno kopanje ob Savi in drugih rekah izven 
Ljubljane, je ta oblika druženja ostala izredno popularna in množična (Šorn, 2007). V 
mestnem kopališču (Livada) ob Ljubljanici so obiskovalci, poleg kopanja v dveh lesenih 
bazenih, lahko igrali namizni tesnih, odbojko ali pa balinali. Med vojno so uredili tudi 
kopališče Na Špici, ki je bilo zelo množično obiskano. Tu so se kopalci zabavali z igranjem 
na inštrumente, igrami z žogo ali kartami (prav tam). Mnogi so se kopali tudi na neurejenih 
kopališčih ob Gradaščici in Malem grabnu.  

Čeprav so Ljubljančani, kot sem že omenila, kolo kot novo prevozno sredstvo sprva sprejeli z 
neodobravanjem ali mešanimi občutki, je ta kmalu postal pomemben element tudi v 
družabnem življenju. S kolesi so se peljali na nedeljske izlete v bližino mesta, že v prvih 
desetletjih prejšnjega stoletja so organizirali tudi tekmovanja na kolesarskem dirkališču v 
Tivoliju. Te dirke so bile množično obiskane (Kunej, 1994). V kasnejših desetletjih so bili 
pomembni družabno-športni dogodki tudi nedeljske nogometne tekme na stadionu v Šiški. 
Takrat so bili ponavadi  zasedeni vsi prostori za gledalce. Med drugo vojno so prirejali tudi 
nekatera druga športna tekmovanja, dobro obiskana so bila namiznoteniška in tekmovanja v 
veslanju (Šorn, 2007). Torej so bila tudi nekatera športna tekmovanja poseben družaben 
dogodek oz. obiskovanje le teh način preživljanja prostega časa. 

Tisti meščani, ki so si to lahko privoščili, so se ukvarjali tudi z drugimi športi. Tako je bila v 
Ljubljani že pred prvo vojno odprta jahalnica z jahalno šolo, kjer so si konje lahko izposodili 
za jahanje, najbogatejši pa so imeli celo svoje (Ovsec, 1979). Družabna igra višjih slojev, ki 
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so jo igrali že pred 20. stoletjem, je bil tenis. Med vojnama dobi tudi bolj športen in 
tekmovalen značaj, a še vedno zaradi visokih stroškov ostaja dostopen le eliti (prav tam). 
Privilegij bogatih je bil tudi lov. Bogati meščani, ki so imeli na podeželju velika posestva s 
svojimi lovišči, so tam poleg lova prirejali tudi zabave za prijatelje (prav tam). 

V Tivoliju so, na mestu današnjega parkirišča, od leta 1921 prirejali velesejem. Ta je privabil 
ogromno število obiskovalcev, kar se je poznalo tudi v zmanjšanem številu sprehajalcev na 
promenadi. Na velesejmu so se predstavljala različna podjetja, potekale so tudi izobraževalne, 
turistične in kulturne prireditve (Jerman, 2003). Do 1924 so priredili le vzorčne razstave 
jeseni, od takrat in vse do jeseni 1941 pa so razstavo pripravili dvakrat letno, spomladi in 
jeseni (Kunej, 1994). 

Ljubljanska promenada je bila zlasti ob nedeljah množično obiskana tudi s strani družin z 
malimi otroki. Ti so svoj sprehod ponavadi zaključili v kateri izmed kavarn v mestu. Nekateri 
so pot nadaljevali tudi v Tivoli, »prvi ljubljanski park, kjer je bilo poskrbljeno za otroke in 
njihovo razvedrilo.« (Kunej, 1994, str. 81) Tam je bilo namreč na različnih lokacijah več 
otroških igrišč (Kunej, 1994). Med igro otrok pa je bil čas tudi za druženje njihovih staršev.  

 

2.5 MEŠČANSTVO, DRUŽABNO ŽIVLJENJE IN UČNI NAČRT   

V učnem načrtu za družbo je več splošnih in operativnih ciljev, ki jih lahko povežemo z 
meščanstvom in njihovim družabnim življenjem. Povedano drugače: pri obravnavi te tematike 
lahko uresničimo različne cilje. Ti so navedeni kot obvezni (namenjeni vsem učencem – 
njihova obravnava je obvezna) in izbirni (označeni s poševnim tiskom) – gre za dodatna 
znanja, ki jih učitelj obravnava po lastni presoji (Družba, učni načrt, 2011). 

Učni načrt okvirno predvideva in učitelju ponuja smernice, kdaj oz. v katerem razredu naj 
uresničuje določen cilj. Hkrati učitelju priporoča, da pri obravnavi izhaja iz predznanja 
učencev ter upošteva njihov interes, razvojne značilnosti in individualne zmožnosti (prav 
tam). 

  

Splošni cilji, ki se povezujejo z obravnavano tematiko – sklop ljudje v času (prav tam).  

Učenci:  

• spoznavajo življenje ljudi v preteklosti (zlasti domači pokrajini) in ga primerjajo z 
današnjim življenjem; 

• raziskujejo preteklost z uporabo različnih virov in dejavnosti (terensko delo); 

• spoznavajo načine življenja danes in v preteklosti; 

• ugotavljajo razmerja med posameznikom in različnimi skupnostmi, družbo ter 
njihovim naravnim in kulturnim okoljem, primerjajo dediščino preteklosti in 
sodobnost; 

• razvijajo pozitiven odnos do naravne in kulturne dediščine. 
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Operativni cilji in vsebine, ki so povezane z obravnavano tematiko – sklop ljudje v času 
(prav tam). 

4. razred 

Učenci: 

• spoznajo preteklost domačega kraja/domače pokrajine skozi življenje ljudi in jo 
primerjajo z današnjim življenjem; 

• spoznajo naravno in kulturno dediščino domačega kraja/ domače pokrajine in 
razumejo, zakaj moramo skrbeti zanjo; 

• pojasnijo vzroke in posledice gospodarskih in drugih sprememb skozi preteklost na 
enem od primerov (na primer promet, gospodarstvo, načini življenja, prenos 
informacij idr.). 

5. razred 

Učenci: 

• poznajo nekatera temeljna obdobja in dogajanja iz slovenske preteklosti;  

• uporabljajo različne zgodovinske vire v raziskovanju preteklosti;  

• pojasnijo vzroke in posledice gospodarskih in drugih sprememb skozi preteklost;  

• spoznajo dejavnosti pokrajinskega muzeja. 

 

Standardi znanja – minimalni, ki jih mora usvojiti vsak učenec, so označena krepko (prav 
tam). 

Učenec: 

• pozna nekaj temeljnih obdobij in dogajanj v slovenski preteklosti; 

• zna prikazati in kronološko urediti nekatere sledove slovenske preteklosti;  

• zna na zgledu predstaviti spremembe v domačem kraju/domači pokrajini skozi čas in 
navede nekaj vzrokov zanje;  

• zna opisati življenje ljudi v preteklosti in ga primerjati z današnjim;  

• zna uporabiti strategije za spoznavanje preteklosti (npr. delo z različnimi besedili, 
slikovnim gradivom in drugimi viri, časovni trak, muzeji);  

• pozna nekaj primerov naravne in kulturne dediščine v domači pokrajini in po 
Sloveniji.  
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Didaktična priporočila – ljudje v času (prav tam). 

Učenci se z zgodovinskimi vsebinami pri družbi prvič srečajo s človeško preteklostjo in 
začnejo šele spoznavati temeljne pojme. Zaradi razvojnih značilnosti četrto- in petošolcev (9–
11 let) jim lahko razumevanje preteklosti, časovna orientacija povzroča še veliko težav, zato 
didaktična priporočila v učnem načrtu odsvetujejo obravnavo podrobnih podatkov in letnic. 
Izhajali naj bi iz tega, kar je otrokom znano, torej njihove preteklosti, zgodovine njihovih 
staršev in starih staršev. Časovno orientacijo in razumevanje temeljnih zgodovinskih dejstev 
lahko učencem olajšamo z vizualnim prikazom (časovni trak) in raznovrstnimi didaktičnimi 
pristopi. »Pouk naj temelji na čim bolj konkretnih dejavnostih, na primer:  

• učenci naj sodelujejo pri zbiranju gradiv iz naše polpretekle zgodovine (različni 
predmeti, časopisni članki, stare razglednice ipd.);  

• pripravijo intervju s starši in starimi starši na temo Kakšno je bilo življenje ljudi v 
mojem kraju (in drugje) v preteklosti?;  

• delo na terenu: opazovanje okolice, šole, kraja in njegovih zgodovinskih posebnosti;  

• obisk muzeja idr.« (Družba, učni načrt, 2011) 

 

Pri pouku mora učitelj upoštevati potrebe posameznih učencev in zato pouk individualizirati 
ter diferencirati. Razvojne in individualne značilnosti morajo biti upoštevane tudi pri 
preverjanju in ocenjevanju. Učni načrt učitelju predlaga tudi, da pri pouku družbe išče 
medpredmetne povezave ter poda nekaj predlogov za povezave s posameznim predmetom 
(Družba, učni načrt, 2011). 

 

2.6 MUZEJI IN GALERIJA 

2.6.1 Narodna galerija 

»Narodna galerija je osrednja nacionalna ustanova za starejšo umetnost v Sloveniji, ki hrani 
največjo zbirko likovnih del na slovenskem ozemlju od visokega srednjega veka do 20. 
stoletja.« (Narodna galerija, 2014)  

Kot sem že omenila, so se zlasti kulturniki zavedali pomena ohranjanja slovenskega jezika, 
dediščine in slovenskega naroda nasploh. Nekateri vplivni Slovenci in Društvo za krščansko 
umetnost so se s prizadevanji za postavitev lastne umetniške ustanove oz. stavbe, kjer bi 
hranili pomembna slovenska umetniška dela, že konec 19. stoletja zavzemali za ohranjanje 
slovenske umetnostne dediščine. Njihova želja se je delno uresničila leta 1918, ko je bilo 
ustanovljeno društvo Narodna galerija z nalogo: »varovati premično umetniško dediščino 
slovenskega naroda in jo na vrhunski strokovni ravni posredovati javnosti.« (Narodna galerija, 
2014) Dokončno so se prizadevanja izpolnila »ob prevzemu poslopja Narodnega doma v letu 
1925.« (Narodna galerija, 2014) V naslednjih letih se je galerija stalno širila – prenavljali so 
prostore, s pridobivanjem novih umetniških del širili svoj fond in dopolnjevali stalno zbirko – 
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ter s tem pridobivala tudi »velik ugled v slovenski javnosti.« (Narodna galerija, 2014) Leta 
1946 Narodna galerija postane državna ustanova. Sledijo številne razstave in galerija se začne 
soočati s prostorsko stisko, ki so jo rešili tako, da je, leta 1951 ustanovljena stalna zbirka 
Moderne galerije, prevzela del fonda Narodne galerije (Narodna galerija, 2014). Obe ustanovi 
pa sta tesno sodelovali tudi v nadaljevanju.  

Prirejali so vsakoletne posebne razstave, začenši z monografskimi razstavami pomembnih 
slovenskih umetnikov. Kasneje predstavijo tudi dela širšega kroga umetnikov (tudi tujih). 
Konec prejšnjega tisočletja, leta 1997, so odprli »stalno zbirko evropskih mojstrov v novem 
krilu Narodne galerije,« (Narodna galerija, 2014) ki so ga začeli graditi že konec osemdesetih 
let prejšnjega stoletja. Tudi začetek 21. stoletja je bil za Narodno galerijo prelomen, saj so leta 
2001 končali z gradnjo povezovalnega dela med Narodnim domom in novejšim prizidkom, 
kjer je sedaj glavna vhodna avla. V tem tisočletju Narodna galerija nadaljuje z bolj ali manj 
odmevnimi razstavami, ne le slikarskimi in kiparskimi – npr. razstava slovenskih 
impresionistov, Srednjeveški rokopisi iz Žičke kartuzije, namestitev originalnega Robbovega 
vodnjaka v osrednjo avlo galerije … (Narodna galerija, 2014) 

Tudi v zadnjih letih dogajanje v galeriji ni zamrlo. Ravno nasprotno. V prvih petnajstih letih 
stoletja so priredili več kot sto petdeset večjih razstav, poleg tega tudi mesečne problemske 
razstave, koncerte, predavanja in prireditve društva Prijateljev Narodne galerije. Z letošnjim 
letom je Narodna galerija z obnovo Narodnega doma pridobila dodatne razstavne prostore in 
zato 27. januarja slovesno odprla razširjeno zbirko (prav tam).  

Galerijska zbirka obsega več tisoč razstavnih eksponatov različnega časovnega nastanka, vse 
od 13. do 20. stoletja (prav tam). Razstavljeni so v osmih sklopih glede na čas nastanka. 
»Umetnostne zbirke Narodne galerije so razdeljene na slikarski in kiparski fond, na dela na 
papirju, na dokumentarni fond in na fotografsko zbirko.« (Narodna galerija, 2014, kustodiati) 
Največji del ustanove je namenjen slikarski zbirki – zbrana so dela slikana na platno, les in 
kovino, pasteli, freske in kopije stenskega slikarstva. Hranijo tudi dela na papirju – risbe in 
grafike. Kiparska zbirka vsebuje plastike iz različnih materialov (les, kamen, mavec, glina in 
bron), slogovnih usmeritev in kiparskih tehnik, ki so »značilne za kiparsko ustvarjanje v tem 
prostoru.« (Narodna galerija, 2014, kustodiati) Najnovejša je zbirka fotografij. 

Nudijo tudi številna vodenja, tako za odrasle kot za otroke. Slednjim je posvečen tudi t.i. 
Galov klub, poimenovan po škratu Galu, maskoti kluba. Ta je namenjen vsem otrokom od 
začetnikov do poznavalcev. Člani so razdeljeni v skupine, glede na (pred)znanje in za vsako 
organizirajo mesečne delavnice od oktobra do junija. Najmlajše spodbujajo k obisku galerije 
tudi med šolskimi počitnicami, ko organizirajo počitniške delavnice. Tu otroci lahko 
praznujejo tudi rojstni dan (Narodna galerija, 2014). 

2.6.2 Mestni muzej Ljubljana 

»Poslanstvo Mestnega muzeja Ljubljana je evidentiranje, dokumentiranje, konzerviranje, 
proučevanje in prezentiranje premične kulturne dediščine na področju ljubljanske regije.« 
(Mestni muzej Ljubljana, 2009) V zbirki stalne razstave, ki prikazuje zgodovino Ljubljane in 
njenih prebivalcev, je zbranih kar okoli 200.000 enot, vse od najstarejšega lesenega kolesa, ki 
so ga našli na Ljubljanskem Barju, 40.000 let stare puščice do predmetov novejše zgodovine 
mesta (prav tam). 

Ustanova ravno sedaj, v letih 2015–2017, praznuje osemdesetletnico delovanja. Začetki 
segajo v trideseta leta prejšnjega stoletja. Potrebo po odprtju take ustanove nekateri zaznajo že 
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prej, župan Ivan Hribar že leta 1907. V začetku tridesetih let so pobude po ustanovitvi vedno 
pogostejše. Uradno pa občinski mestni svet muzej ustanovi 13. marca 1935 (Žmuc, 2015). 
Tega leta Mestna občina Ljubljana tudi kupi Turjaško palačo, v kateri muzej deluje še danes. 
Na mestu današnje palače je bila v času Emone cesta, kasneje hiše. »Grofje Turjaški, ki so bili 
ena od pomembnejših kranjskih plemiških rodbin,« (Mestni muzej Ljubljana, 2009) so tri 
prezidali v palačo že leta 1654. V kasnejših stoletjih je bila stavba deležna večih prenov in 
prezidav, leta 1927 pa prodana državi (prav tam). 

Septembra 1937 se muzej s svojo prvo stalno razstavo prvič predstavi javnosti. Med 2. 
svetovno vojno večino razstavnih predmetov prenesejo v zaklonišče vseučiliške knjižnice, po 
vojni muzej deluje le v nekaj sobanah, ostale so namenjene različnim uradom, jeseni 1949 pa 
so prostori ponovno v celoti namenjeni muzejski razstavi (Žmuc, 2015). V začetku 21. stoletja 
(2000–2004) so prenovili muzejsko zgradbo, v sezoni 2006/2007 pa so odprli današnjo 
»interaktivno in tematsko zasnovano stalno razstavo« (Mestni muzej Ljubljana, 2009) Obrazi 
Ljubljane. Od leta 2008 Mestni muzej deluje pod okriljem zavoda Muzej in galerije mesta 
Ljubljane (MGML), ki ga danes sestavljajo še številne druge kulturne ustanove (Žmuc, 2015).  

Mestni muzej skrbi tudi za delovanje Arheološkega parka Emona, Župančičeve spominske 
zbirke in Spominske sobe pisatelja Ivana Cankarja. V okviru Arheološkega parka Emona si 
obiskovalci lahko ogledajo več točk po mestu, kjer so ostanki rimskega mesta – Emonska hiša 
(arhitekturni ostanki zgradb, v katerih so Rimljani preživljali vsakdan), Zgodnjekrščansko 
središče (ostanki krstilnice in krščanske bazilike iz 4. stoletja), Rimski zid (ohranjen je skoraj 
celotni južni krak zidu Emone). V Chopinovem prehodu pod Kongresnim trgom se nahaja 
sodobna muzejska postavitev o Emoni, virtualna rimska cesta in maketa Emone (Mestni 
muzej Ljubljana, 2009). V knjižnici Otona Župančiča, enoti Mestne knjižnice Ljubljana, je 
razstavljena pesnikova spominska zbirka, ki je bila 1985–2000 del stalne razstave v matični 
zgradbi. Ureditev sob in razstavljeni predmeti v njih nam prikazujejo zgodbo o pesniku in 
življenje v njegovem času ter na ta način pokažejo pomen pesnika, ki je že v času svojega 
življenja imel velik ugled in sloves v družbi, kar dokazujejo številna priznanja in odlikovanja, 
postal pa je tudi častni meščan našega glavnega mesta (prav tam). Na vrhu Rožnika je 
spominska soba še enega izredno pomembnega kulturnika – Ivana Cankarja. V spomin nanj je 
Mestni muzej že leta 1948 uredil spominsko sobo na vrhu Rožnika, ki so ga tudi poimenovali 
po njem. »Pohištvo, ki je v sobi, je iz začetka 20. stoletja in nam pričara sliko življenja v 
tistem času.« (prav tam) 

2.6.3 Slovenski etnografski muzej 

Slovenski etnografski muzej »je osrednji slovenski etnološki muzej,« (Slovenski etnografski 
muzej, 2016, poslanstvo in zgodovina) ki hrani več kot 50.000 muzejskih predmetov 
(Slovenski etnografski muzej, 2016). Njegovi zametki segajo že v 19. stoletje, ko je v okviru 
Deželnega muzeja za Kranjsko nastajala prva etnografska zbirka. Samostojen je postal leta 
1923, ko se je ločil od Narodnega muzeja. Takrat se je imenoval Kraljevi etnografski muzej, 
kasneje samo Etnografski muzej, leta 1964 pa je dobil današnji naziv. Od konca 2. svetovne 
vojne je bila njegova pozornost usmerjena v znanstveno raziskovanje, zato se je obseg zbirk 
naglo povečeval, zaradi prostorske stiske pa so pripravljali zgolj občasne tematske razstave v 
gradovih v okolici Ljubljane (prav tam). Konec 90-ih let muzej dobi lastne prostore v 
nekdanji vojašnici na Metelkovi ulici v Ljubljani. Muzejske zgradbe so v naslednji letih 
deležne obnove, temeljito prenovljena razstavna hiša je slovesno odprta leta 2004, dve leti 
kasneje predstavijo prvo stalno razstavo Med naravo in kulturo, tri leta za njo pa še drugo – 
Jaz, mi in drugi: podobe mojega sveta (prav tam).  
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Poleg obeh stalnih muzej ponuja tudi raznolike občasne razstave in druge prireditve 
(predavanja, koncerte, delavnice), s katerimi želi udejanjiti svojo vizijo spoznavanja različnih 
kultur in širiti »vez med naravo in civilizacijo, med preteklim in sedanjim, med svojo in tujimi 
kulturami.« (Slovenski etnografski muzej, 2016, poslanstvo in zgodovina) Vse dejavnosti so 
povezane tako s slovenskimi, tudi zamejskimi in izseljenskimi, kot tudi evropskimi in 
zunajevropskimi tradicijami oz. kulturami. Hranijo, preučujejo in prikazujejo tako materialno 
kulturno dediščino kot tudi nematerialno dediščino »znanj, vrednotenj, tehnik, modrosti in 
ustvarjalnosti v slovenskem etničnem prostoru, v diaspori in drugod.« (Slovenski etnografski 
muzej, 2016, poslanstvo in zgodovina) 

V muzeju nudijo tudi vodene oglede po stalnih in občasnih razstavah za vse generacije – za 
predšolske, osnovnošolske in srednješolske otroke ter odrasle. Za učence drugega vzgojno-
izobraževalnega obdobja organizirajo 4 različna vodenja po stalnih razstavah. Med ogledom 
razstave Jaz, mi in drugi: podobe mojega sveta učenci lahko spoznajo človekovo vpetost oz. 
umeščanje v prostor in čas vse od rojstva do smrti (Slovenski etnografski muzej, 2016). 
Razstava Med naravo in kulturo otroke popelje v življenje slovenskih prednikov »s 
poudarkom na stavbni dediščini, bivalni kulturi, oblačilih, šegah in navadah in duhovnem 
izročilu.« (Slovenski etnografski muzej, 2016, ogledi za šole) Spoznajo tudi način življenja in 
navade ljudi po svetu. Ogled te razstave lahko učenci dopolnijo z delavnico spoznavanja in 
poustvarjanja posameznih predmetov iz slovenske (panjske končnice, tkanje, izdelovanje 
pustnih mask itd.) in svetovne dediščine (izdelovanje mask, inštrumentov, lokov in puščic 
itd.) (Slovenski etnografski muzej, 2016). Spoznajo se lahko tudi s tkanjem na ročnih statvah, 
saj ima muzej poseben tkalski atelje. Različne delavnice pa organizirajo tudi v svojem 
lončarskem ateljeju. 

2.6.4 Muzej novejše zgodovine Slovenije 

»Osnovno poslanstvo Muzeja novejše zgodovine Slovenije je evidentiranje, pridobivanje, 
hranjenje, raziskovanje in promoviranje gradiva slovenske novejše zgodovine.« (Muzej 
novejše zgodovine Slovenije, 2013) S svojim delovanjem prikazuje življenje in deli usode 
ljudi iz prejšnjega stoletja. 

Muzej ima svoje prostore v Cekinovem gradu v Tivoliju, pod Rožnikom. Dvorec, ki je bil 
zgrajen že v 18. stoletju, vse do 2. svetovne vojne pa je zamenjal več lastnikov, po vojni 
pristane v državni lasti in leta 1951 se vanj naseli muzej, ki tri leta kasneje za javnost odpre 
stalno razstavo. Zametki muzeja segajo še nekaj let bolj v preteklost – to sta bila Znanstveni 
inštitut, ustanovljen januarja 1944 in leta 1948 ustanovljen Muzej narodne osvoboditve (prav 
tam). V 50-tih postane enota novoustanovljenega Inštituta za zgodovino delavskega gibanja, v 
naslednjem desetletju ustanovijo t.i. Muzej ljudske revolucije, današnje poimenovanje 
ustanova dobi šele leta 2003. Nekaj let pred tem so odprli tudi novo stalno razstavo, ki so jo 
naslovili Slovenci v 20. stoletju – logična posledica tega, da razstavljene muzealije 
predstavljajo zgodovino Slovenije in Slovencev v prejšnjem stoletju (prav tam).  

Zbiranje gradiva in ustvarjanje zbirk se je začelo že med drugo vojno. Sprva so zbirali le 
zgodovinske vire iz časa 2. svetovne vojne, šele kasneje so se usmerili tudi v zbiranje gradiva 
iz obdobja pred in po njej. Zato so bile prve zbirke povezane z vojsko in vojaškimi predmeti, 
kasneje so zbirke začeli polniti tudi predmeti civilnega izvora (prav tam). Ne le, da se zbirke 
stalno povečujejo, ampak nastajajo tudi nove, tako so sedaj v muzejskih depojih številne 
raznolike zbirke – orožja, razglednic, značk, tekstilij, osebnih dokumentov, ustnih virov itd. 
Posebej velja omeniti fotografsko zbirko, saj tu hranijo okoli 2.000.000 kosov, kar pomeni, da 
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je to »ustanova z največ fotografskega gradiva za 20. stoletje v Sloveniji.« (Muzej novejše 
zgodovine Slovenije, o zgodovini muzeja, 2013)  

S stalno razstavo Muzej novejše zgodovine Slovenije predstavlja najpomembnejše dogodke 
ter vse oblike življenja in delovanja na slovenskem ozemlju v 20. stoletju, vse od 1. svetovne 
vojne do leta 2008 (Muzej novejše zgodovine Slovenije, 2013). Dogajanje v tem obdobju je 
bilo namreč na tem območju zelo burno – Slovenci so zamenjali več različnih držav in s tem 
političnih ureditev, preživeli tri vojne in dosegli samostojno državo. Stalni postavitvi vse od 
njenega začetka leta 1996 nenehno dodajajo nove zgodbe in predmete, ki pričajo o preteklem 
življenju in jo na ta način spreminjajo ter dopolnjujejo. Razdeljena je na 8 obdobij: 1. 
svetovna vojna, 20-ta leta, 30-ta leta, 2. svetovna vojna, Slovensko gospodarstvo: 1945–1995, 
80-ta leta in Samostojna Slovenija: 1991–2008 (prav tam). Muzej pripravlja tudi številne 
občasne zgodovinske in likovne razstave – predstavlja jih v lastnih prostorih, nekatere tudi v 
tujini (prav tam).  

Muzej ima tudi pedagoški program za otroke vseh starosti, od predšolskih do osnovno- in 
srednješolcev. Pedagoški delavci muzeja izvajajo vodene oglede po stalni razstavi z 
delavnicami, ki naj bi bile dodatna popestritev rednega pouka, saj so v skladu z učnim 
načrtom (prav tam). 
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3 RAZISKOVALNI DEL 

3.1 OPREDELITEV RAZISKOVALNEGA PROBLEMA 

V magistrskem delu sem raziskala, kje so se ljubljanski meščani družili in kaj so počeli v 
svojem prostem času v prvi polovici 20. stoletja. Raziskala sem tudi možnosti vključevanja te 
teme v pouk družbe v 4. in 5. razredu osnovne šole. Učni načrt za družbo opredeljuje, da naj 
bi učenci spoznali preteklost skozi življenje ljudi v primerjavi z današnjim življenjem, 
spoznali vzroke in posledice gospodarskih in drugih sprememb, poleg tega naj bi preteklost 
spoznavali z uporabo različnih zgodovinskih virov. Učni načrt ne predvideva izrecno, da bi se 
učenci učili o vsakdanjem življenju ljudi in njihovem preživljanju prostega časa v preteklosti, 
a spremembe, ki so se dogajale v preteklosti, naj bi spoznali tudi s spoznavanjem načinov 
življenja ljudi. Zato sem se odločila, da raziščem, kako si lahko učitelj pomaga pri poučevanju 
o družabnem življenju meščanov z obstoječo ponudbo ljubljanskih muzejev in galerij ter 
pedagoško ponudbo v teh ustanovah. Raziskala sem tudi, če te ustanove v svojih zbirkah 
vsebujejo različne zgodovinske vire, ki jih lahko učitelj in učenci uporabijo pri raziskovanju 
preteklosti. Poleg tega sem preverila tudi vključenost omenjene tematike v učna gradiva za 
družbo. 

3.2 CILJI IN RAZISKOVALNA VPRAŠANJA 

Cilja magistrskega dela sta:  

• s pedagoškega vidika ovrednotiti ponudbo muzejev in galerij o življenju meščanstva 
glede primernosti in uporabnosti za učence 4. in 5. razredov OŠ pri pouku družbe. 

 

• ovrednotiti vsebino učbeniškega gradiva za družbo z vidika vključenosti teme 
družabnega življenja meščanstva. 

 

Z raziskavo želim poiskati odgovore na naslednja raziskovalna vprašanja: 

• Ali lahko s ponudbo, ki je na voljo v muzejih/galerijah, obravnavamo temo o načinu 
življenja meščanstva v 4. in 5. razredu OŠ? 

 

• Ali je ponudba v muzejih/galerijah dovolj obsežna za pomoč učitelju pri poučevanju o 
spremembah v meščanstvu v 1. polovici 20. stoletja? 

 

• Ali učna gradiva za družbo vsebujejo teme o meščanstvu v 1. polovici 20. stoletja? 
 

3.3 RAZISKOVALNA METODA 

Uporabila sem deskriptivno metodo in izvedla kvalitativno empirično raziskavo. 
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3.3.1 Vzorec 

Proučila sem stalne razstave v Narodni galeriji in treh ljubljanskih muzejih: Muzej novejše 
zgodovine Slovenije, Mestni muzej Ljubljana, Slovenski etnografski muzej. Poleg tega sem 
pregledala vsebino vseh potrjenih učbenikov in delovnih zvezkov za družbo v 4. in 5. razredu.  

3.3.2 Opis postopka zbiranja podatkov 

Obiskala sem omenjene muzeje in galerijo ter si ogledala njihove stalne razstave. Popisala 
sem, katere vrste zgodovinskih virov, ki so povezani z omenjeno tematiko, vsebujejo ter kaj o 
njih piše na spremljevalnih opisih. Podatke o (dodatni) muzejski oz. galerijski ponudbi sem 
pridobila tudi v muzejskih katalogih ter na spletnih straneh ustanov. 

Pregledala sem vse potrjene učbenike in delovne zvezke za družbo. V tem in naslednjem 
šolskem letu (2015–2016 in 2016–2017) sicer lahko šole zaradi finančnih omejitev 
uporabljajo tudi »učbenike, ki jim je s sklepom pristojnega strokovnega sveta prenehala 
uporabnost.« (Katalog učbenikov za osnovno šolo, 2016) Gre za učbenike, ki so bili potrjeni 
že leta 2007 ali 2008, a v svojem delu obravnavam samo aktualne učbenike in pripadajoče 
delovne zvezke. Najprej sem preverila, če vsebujejo tematiko o življenju meščanstva ter 
izločila tiste, ki ne. V preostalih sem pregledala, na kakšen način oz. s katerimi vrstami virov 
posredujejo podatke o meščanstvu (npr. s fotografijo, razglednicami, citiranim ustnim virom, 
avdio-vizualnimi viri …). 

Obravnavano učbeniško gradivo za 4. razred (Katalog učbenikov za osnovno šolo, 2016): 

� M. Umek, O. Janša Zorn 
DRUŽBA IN JAZ 1, Učbenik za družbo za 4. razred osnovne šole, MODRIJAN 

leto potrditve: 2012 

� V. Jurač, J. Razpotnik, A. Vovk Korže 
DRUŽBA SMO MI 4, e-učbenik za družbo za 4. razred osnovne šole (www.irokus.si), 
ROKUS KLETT 

leto potrditve: 2013 

� V. Jurač, J. Razpotnik, A. Vovk Korže 
DRUŽBA SMO MI 4, učbenik za družbo v 4. razredu osnovne šole, ROKUS KLETT 

leto potrditve: 2011 

� B. Komac, M. Zorn 
NAŠA DRUŽBA 4, učbenik za družbo v 4. razredu osnovne šole, DZS 

leto potrditve: 2014 

� J. Razpotnik, H. Verdev 
RADOVEDNIH PET: DRUŽBA 4, d-učbenik za družbo v 4. razredu osnovnošolskega 
izobraževanja (www.radovednih-pet.si), ROKUS KLETT 

leto potrditve: 2016 
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� J. Razpotnik, H. Verdev 
RADOVEDNIH PET: DRUŽBA 4, učbenik za družbo v 4. razredu osnovnošolskega 
izobraževanja, ROKUS KLETT 

leto potrditve: 2014 

Obravnavano učbeniško gradivo za 5. razred (Katalog učbenikov za osnovno šolo, 2016): 

� M. Umek, O. Janša Zorn 
DRUŽBA IN JAZ 2, Učbenik za družbo v 5. razredu osnovne šole, MODRIJAN 

leto potrditve: 2012 

� A. Mirjanić 
DRUŽBA SMO MI 5, e-učbenik za družbo za 5. razred osnovne šole (www.irokus.si), 
ROKUS KLETT 

leto potrditve: 2013 

� A. Mirjanić 
DRUŽBA SMO MI 5, učbenik za družbo v 5. razredu osnovne šole, ROKUS KLETT 

leto potrditve: 2011 

� H. Verdev, B. Žlender 
RADOVEDNIH PET: DRUŽBA 5, učbenik za družbo v 5. razredu osnovnošolskega 
izobraževanja, ROKUS KLETT 

leto potrditve: 2015 

� H. Verdev, B. Žlender 
RADOVEDNIH PET: DRUŽBA 5, d-učbenik za družbo v 5. razredu osnovnošolskega 
izobraževanja (www.radovednih-pet.si), ROKUS KLETT 

leto potrditve: 2016 

3.3.3 Opis postopka obdelave podatkov 

Naredila sem opisno obdelavo podatkov. V nadaljevanju je opis oz. analiza pridobljenih 
podatkov, kaj vse lahko učitelj oz. učenec izve o družabnem življenju meščanstva s pomočjo 
razstavnih eksponatov v muzejih in galeriji. Kako so lahko razstavljeni predmeti učitelju v 
pomoč pri poučevanju in kako si lahko učenec z njimi pomaga pri spoznavanju meščanskega 
življenja in njegovih sprememb. 

Po pregledu učbenikov in delovnih zvezkov za družbo sem vključenost omenjene tematike 
prikazala v preglednici, ki sem jo izdelala sama. Iz nje je razvidno, kateri učbeniki vsebujejo 
omenjeno tematiko, v kolikšnem obsegu in na kakšen način (npr. vsebujejo fotografije, pisne 
vire …). 
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3.4 REZULTATI IN INTERPRETACIJA 

3.4.1 Analiza učbeniškega gradiva 

Pregledala sem naštete učbenike za družbo s pripadajočimi delovnimi zvezki. V nadaljevanju 
podajam podatke o količini in vrsti virov v posameznem učbeniškem materialu. Poleg tega 
sem vire opisala, dodala sem tudi razlago, kako bi posamezen vir lahko uporabili pri 
obravnavi teme o meščanstvu in/ali družabnem življenju v preteklosti. 

 

3.4.1.1 4. razred 

UČBENIŠKO 
GRADIVO 

SLIKOVNI 
VIRI 

PISNI 
VIRI 

OPIS 

Družba in jaz 1, 
učbenik 

1 1 Zaporedje treh črno-belih fotografij ponazarja 
isto kmečko družino leta 1917, 1937 in 1939. 
Tema šolanje v preteklosti omenja, da so v 
preteklosti le redki hodili v šolo in so imeli 
otroci plemičev in meščanov glede tega 
privilegiran položaj. 

Družba in jaz 1, 
DZ 

1 1 Črno-bela fotografija svatov na poroki pred več 
kot 70-imi leti. 
Vprašanje o potovanju ljudi v preteklosti. 

Družba smo mi 4, 
učbenik 

4 2 Črno-bela fotografija meščanske družine pred 
100 leti. Fotografija industrijskih delavk. Ena 
fotografija in ena skica prvega avtomobila. 
Razlaga pojma prosti čas. Kratek opis o razvoju 
različnih vrst prometa. 

Družba smo mi 4, 
DZ 

5 2 Fotografija in slike nekdanjih prevoznih 
sredstev. 
Vprašanje o učenčevem preživljanju delavnika 
in prostega časa. Naštevanje primerov 
preživljanja vsakdanjika. 

Radovednih pet: 
družba 4, d-
učbenik 

– – – 

Radovednih pet: 
družba 4, učbenik 

0 4 Ob koncu poglavij kratek pregled s pomočjo 
časovnega traku: družina, otroštvo/šola, 
vas/mesto in promet nekoč in danes. 

Radovednih pet: 
družba 4, 
samostojni DZ 

– – – 

Naša družba 4, 
samostojni delovni 
zvezek  

– – – 

Preglednica 1: Vrste in opis zgodovinskih virov o meščanstvu v učbeniškem gradivu za četrti 
razred  
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Družba in jaz 1, učbenik:  

• Učenci lahko primerjajo fotografije, ne le med sabo ampak tudi s fotografijami 
meščanov, ki jim jih predloži učitelj. Poleg tega se lahko učijo tudi o tem, kaj in kako 
so nekoč praznovali.  

• Učitelj lahko besedilo o šolanju v preteklosti uporabi kot izhodišče za poučevanje o 
nekdanjem meščanstvu – kakšen je bil njihov položaj, kaj so počeli in zakaj so bili 
privilegirani ter kakšne so bile razlike med njimi in kmečkimi ter delavskimi 
družinami. V učbeniku je namreč poudarjeno, da so morali kmečki otroci poleg 
šolanja delati doma, medtem ko mestnim to ni bilo potrebno. 

 

Družba in jaz 1, delovni zvezek:  

• S pomočjo fotografije lahko učenci izvedejo primerjavo o načinu oblačenja nekoč in 
danes. K temu jih spodbuja tudi vprašanje. 

• Učenec mora odgovoriti na vprašanje o potovanju nekoč, poleg tega je priložena 
fotografija poštne kočije, ki lahko učencem pomaga pri razmisleku. Vprašanje je 
odprtega tipa in ne opredeljuje časovnega okvira preteklosti, torej lahko učenec 
odgovarja tudi o prevoznih sredstvih, ki so jih uporabljali meščani v prvi polovici 20. 
stoletja, saj so ravno v tem obdobju uporabljali mnogo različnih prevoznih sredstev (še 
vedno so se vozili z vozovi, uporabljali so tudi kolesa, pojavijo pa se tudi prvi 
avtomobili in tramvaj). Poleg tega lahko učitelj temo o prometu nekdaj razširi in 
poudari njegov pomen ter vpliv na družabno življenje meščanov. Prometna 
infrastruktura in dostopnost prevoznih sredstev sta namreč pomembno vlogo igrala pri 
izbiri krajev, kamor so šli na izlet oz. oddih. 

 

Družba smo mi 4, učbenik: 

• Ob opazovanju družinske fotografije lahko učenci spoznajo značilna meščanska 
oblačila, frizure oz. celoten videz. Izvedejo lahko tudi primerjavo z današnjim 
načinom oblačenja. Možno je tudi, da jim učitelj predloži fotografijo kmečke družine 
iz tistega časa in izvedejo primerjavo med njima. Podobnosti in razlike (meščani–
delavski razred) lahko iščejo tudi s pomočjo fotografije industrijskih delavk, ki je v 
istem učbeniku. 

• Učencem sta razložena pojma delavnik in prosti čas. Sicer ni omenjeno, kako so prosti 
čas preživljali nekdaj, ampak lahko učitelj to izkoristi, da učenci primerjajo 
preživljanje prostega časa nekoč in danes (npr. primerjava med dejavnostmi učencev 
in njihovih starih staršev). Zapis o značilnostih prometa v preteklosti je lahko dobro 
izhodišče za učitelja pri poučevanju te tematike. Zgodovina železniškega, vodnega, 
zračnega, predvsem pa cestnega prometa je opisana zelo na kratko. Glede na to, da je 
bil v začetku prejšnjega stoletja velik napredek v mestnem prometu, ki so ga pogosto 
uporabljali višji (tudi meščanski) sloji, je ta tematika povezana s tem slojem ljudi. Pri 
poučevanju o prometu, sta uporabni tudi fotografija in skica prvih avtomobilov, ki sta 
v istem učbeniku. 
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Družba smo mi 4, delovni zvezek: 

• Učenci s pomočjo priloženih fotografij in slik izpolnjujejo časovni trak razvoja 
prometa na kopnem – ime prevoznega sredstva, čemu je prevozno sredstvo služilo ter 
ali je danes še v uporabi. Nalogo lahko učitelj razširi še z drugimi vozili ter časovno 
opredelitvijo nastanka. Vse pa lahko, kot sem omenila že pri podobnih primerih, 
poveže z meščanskim načinom življenja. 

• Navodilo učence vodi, da razmislijo o svojem preživljanju delavnika in prostega časa 
ter razlikah. Drugo navodilo jih usmeri k razmišljanju o primerih preživljanja prostega 
časa na splošno. Čeprav je slednja naloga uvrščena pod tematiko preteklosti in pred 
tem piše, da tudi preučevanje tega dela našega življenja sodi k spoznavanju 
preteklosti, učence ne pozove, da bi razmislili oz. pisali o družabnem življenju 
meščanov nekoč. To je lahko dodatna naloga, ki jo dodeli učitelj (ob obravnavi te 
tematike v razredu). 

 

Radovednih pet: družba 4, učbenik: 

• V kratkem pregledu učenci spoznajo preteklost na različnih področjih. Omenjene so 
tudi nekatere značilnosti meščanov: meščanske družine dajejo poudarek na 
izobraževanju svojih otrok, medtem ko kmečki otroci delajo – tudi v tovarnah, ki so, 
tako kot trgovine, v lasti bogatih. Poudarijo razlike med bogatimi (višji meščanski 
sloj) in revnimi (delavskimi ter kmečkimi) družinami, ki se kažejo tudi v njihovih 
bivališčih. Prav tako je opisan razvoj prometa. Vse omenjene tematike lahko učitelj 
uporabi pri obravnavi (družabnega) življenja in značilnosti meščanov v začetku 
prejšnjega stoletja.  

 

3.4.1.2 5. razred 

UČBENIŠKO 
GRADIVO 

SLIKOVNI 
VIRI 

PISNI 
VIRI 

OPIS 

Družba in jaz 2, 
učbenik 

0 2 Opis življenja v mestih v srednjem veku – tržni 
dan, meščanske hiše, oblačenje, mestni 
prebivalci različnih slojev. Opis Ljubljane od 
Emone, srednjeveškega mesta do današnje 
prestolnice Republike Slovenije. 

Družba in jaz 2, 
DZ 

0 2 Vprašanje o razvoju prometa nekoč. 
Dopolnjevanje preglednice o razlikah v 
prodajnih artiklih kmetov in meščanov v 
srednjem veku ter o stanovanjski opremi 
obrtnikov in prehrani v tistem času. 

Družba smo mi 5, 
učbenik 

2 3 Fotografiji kočije in prvega avtomobila. 
Zapis o razvoju obrti in trgovine. Opis pojava 
novih prevoznih sredstev v moderni dobi ter 
tema o vlogi in razvoju prometa. 

Družba smo mi 5, 
DZ 

2 1 Po ena fotografija in slika prvega letala in 
prvega avtomobila. 
Vprašanje o novostih na področju vsakdanjega 
življenja v novem veku. 
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Radovednih pet: 
družba 5, d-
učbenik 

– – – 

Radovednih pet: 
družba 5, učbenik 

– –  – 

Radovednih pet: 
družba 5, 
samostojni DZ 

0 3 Vprašanja o rimski Emoni ter kratek zapis o 
rimskem vsakdanu. Opis značilnosti 
srednjeveškega mesta. Zapisi o gospodarstvu 
nekoč in danes po posameznih 
naravnogeografskih enotah Slovenije. 

Preglednica 2: Vrste in opis zgodovinskih virov o meščanstvu v učbeniškem gradivu za peti 
razred  

 

Družba in jaz 2, učbenik: 

• Obsežen zapis opisuje življenje v mestih v preteklosti. Otroci spoznajo, da so bila v 
preteklosti mesta kraji trgovanja, da so se tu na tržni dan zbirali najrazličnejši trgovci 
in obrtniki, prihajali pa so tudi ljudje s podeželja. Izvejo tudi, da so za meščanke 
veljala posebna pravila oblačenja. To lahko učitelj podkrepi s fotografijami 
meščanskih oblek in dodatkov – tako moških kot ženskih. Ob tem lahko učenci 
izvedejo primerjavo oblačilne kulture nekdaj in danes ter primerjavo med meščanskim 
in načinom oblačenja pripadnikov drugih slojev. Spoznajo tudi, da so v mestih živeli 
različni sloji ljudi – z dodatno učiteljevo razlago pa tudi, da niso bili vsi prebivalci 
mest avtomatično tudi meščani. Iz opisa tipične meščanske hiše (ob tem je tudi 
fotografija meščanske hiše na Ptuju) lahko učenci sklepajo, da so se meščani ukvarjali 
z obrtjo in trgovino. Vse to je umeščeno v srednji vek, mestno dogajanje pa lahko 
učenci z učiteljevo pomočjo prenesejo tudi v začetek 20. stoletja in izvedejo 
primerjavo.  
Zapis govori o Emoni, srednjeveški Ljubljani in pomenu mesta danes. Iz opisa o 
rimski Emoni izvemo, kdaj je bila naselbina na tem območju ter da se prebivalci že 
takrat niso ukvarjali z agrarnimi dejavnostmi. To je razbrati tudi iz opisa življenja v 
srednjeveški Ljubljani. Učitelj lahko to z dodatno razlago in literaturo razširi na 
kasnejša stoletja in učencem približa tudi značilnosti življenje meščanov v prejšnjem 
stoletju ter tako smiselno poveže, kako je razvoj Ljubljano pripeljal do današnje 
funkcije najpomembnejšega mesta v državi. 

 

Družba in jaz 2, delovni zvezek: 

• Otroci razmišljajo o prometu v času pred avtocestami in železnicami. Naredimo lahko 
nadgradnjo tega vprašanja tako, da učenci razmislijo še o tem, kakšno je bilo 
vsakdanje življenje v tistem času – na katerega je, kot sem že povedala, vplivala tudi 
prometna razvitost. Čeprav so vprašanja vezana na življenje v srednjem veku, jih 
lahko povežemo z meščanstvom 20. stoletja, saj so se v tistem obdobju začela 
oblikovati prva mesta in se pojavi meščanstvo kot nov sloj ljudi. Učitelj lahko nalogo 
razširi tako, da učenci z dodatnimi zgodovinskimi viri izvedejo primerjavo oz. 
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spoznajo razvoj in spremembe meščanskega načina življenja v srednjem veku, 20. 
stoletju in danes. 

 

Družba smo mi 5, učbenik: 

• Fotografiji kočije in prvega avtomobila sta lahko izhodišče za učenje o prvih 
prevoznih sredstvih, času njihovega nastanka ter razlogih za nastanek in kasnejše 
spremembe. Vse to pa lahko povežemo z življenjem meščanov, saj je bilo njihovo 
družabno življenje močno povezano s prometom. 

• Zapis o razvoju obrti in trgovine lahko učitelj dopolni z dejstvom, da sta bili ti dve 
dejavnosti v domeni meščanskega sloja. Prej omenjeni fotografiji lahko povežemo tudi 
z zapisi o prvih prevoznih sredstvih ter o razvoju in vlogi prometa nekoč in danes. To 
je lahko dobro izhodišče, da učenci izvedejo primerjavo in razmišljajo o vplivu 
prometnih sredstev na (družabno) življenje nekoč in danes.   

 

Družba smo mi 5, delovni zvezek: 

• Slikovni viri učence spodbujajo k razmisleku o prevozu nekoč ter primerjavi z 
današnjim. Učitelj to gradivo lahko uporabi tako, da učenci spoznajo, kdo je v začetku 
prejšnjega stoletja uporabljal določena prevozna sredstva ter zakaj – razlike med 
višjimi in nižjimi sloji ljudi. 

• Vprašanje spodbudi k razmisleku o vsakdanjem življenju nekoč. Učitelj bi lahko 
nalogo razširil – razlike in podobnosti v vsakdanjem življenju meščanov in delavcev 
ali kmečkih ljudi.  

 

Radovednih pet: družba 5, samostojni delovni zvezek: 

• Z ogledom videoposnetka in odgovarjanjem na vprašanja o rimskih mestih učenci 
izvejo, kakšne so bile ulice, stavbe in mestna infrastruktura. Preberejo lahko tudi o 
vsakodnevnih prehranjevalnih navadah Rimljanov. Iz zapisa o značilnostih 
srednjeveških mest učenci izvejo nekaj o podobi takratnih mestnih naselbin ter delu in 
navadah ljudi. Preberejo lahko tudi, da so bile v meščanskih hišah delavnice, trgovine 
ali gostilne. Iz tega lahko sklepajo o dejavnostih, s katerimi so se ukvarjali meščani, 
poleg tega lahko učitelj temo razširi še na kasnejša obdobja, tudi 20. stoletje, učenci pa 
izvedejo primerjavo mestne infrastrukture ter življenja in navad meščanov v različnih 
obdobjih v preteklosti. 
Za vsako pokrajino je opisano, s čim so se prebivalci ukvarjali nekoč in katere so 
vodilne gospodarske panoge danes. Enkrat je omenjeno, da so se meščani ukvarjali z 
obrtjo in trgovino, sicer pa opisuje predvsem primarne gospodarske dejavnosti. To 
tematiko lahko učitelj z dodatno literaturo razširi, da učenci spoznajo, kaj so še počeli 
v mestih, ne le na podeželju. Izvedejo lahko tudi primerjavo med dejavnostmi 
meščanov in drugih slojev ljudi. 

 

Radovednih pet: družba 4 (d-učbenik) in Radovednih pet: družba 5 (d-učbenik) sta 
elektronska učbenika, do katerih nimam dostopa.  
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Na spletni strani založbe Rokus Klett (www.irokus.si) je na voljo elektronska verzija gradiva:  

• Družba smo mi 4, učbenik;  
• Družba smo mi 4, delovni zvezek;  
• Družba smo mi 5, učbenik; 
• Družba smo mi 5, delovni zvezek. 

Vse našteto interaktivno gradivo je enako kot v tiskani verziji, le da so na voljo še dodatna 
orodja, s katerimi si učitelj lahko pomaga pri poučevanju. Ti učbeniki in delovni zvezki so 
uporabni tako na interaktivni kot navadni tabli. Učitelj lahko po gradivu piše z različnimi 
barvami, označuje, vnaša besedilo, dodaja zaznamke ali priponke. 

 

3.4.2 Analiza stalnih razstav v muzejih/galeriji 

3.4.2.1 Narodna galerija 

Dela v Narodni galeriji so razvrščena v zbirke po stoletjih, v katerih so nastala. Svojo 
raziskavo sem osredinila na del galerije, kjer so razstavljena umetniška dela iz 19. in 20. 
stoletja. Tu so razstavljeni materialni viri dveh vrst – kipi in slike, ki ponazarjajo meščane in v 
manjši meri tudi njihov način življenja. 

Na stalni razstavi lahko vidimo nekaj kipov (doprsni in celi – ne v naravni velikosti) znanih 
oz. pomembnih ljudi, ki so pripadali meščanskemu sloju. To so znani slikarji, pisatelji, 
politiki – predvsem pomembni kulturni oz. umetniški ustvarjalci takratnega časa ali meceni 
oz. podporniki umetniškega ustvarjanja. Na spremljevalnih opisih piše zgolj, kdo je 
upodobljen, ime ustvarjalca, pri nekaterih še, kaj je počel oz. zakaj je pomemben za kulturo. 

V razstavnem fondu Narodne galerije prevladujejo umetniške slike. Nekatere od njih 
upodabljajo tudi meščane. Večinoma gre za portrete pomembnežev ali kar avtoportrete 
umetnikov, na nekaj slikah so upodobljene tudi družine in/ali otroci. Glede na to, da slika v 
primerjavi s fotografijo nastaja dlje časa, ne čudi, da ljudje (portretiranci) niso upodobljeni 
»mimogrede« v vsakdanjih pozah, pri vsakdanjih opravilih oz. dejavnostih, ampak pozirajo 
večinoma na velikih oblazinjenih stolih. Že ti nakazujejo višji standard upodobljencev. Iz 
vseh teh portretov lahko naredimo le zaključke o zunanji podobi meščanov, njihovem načinu 
oblačenja, ne pa tudi o njihovem družabnem življenju. Glede na to, da so se tudi pripadniki 
delavskega in drugih nižjih slojev za posebne priložnosti oblekli v svoje najlepše, pražnje 
obleke, bi samo iz oblek, ki jih nosijo upodobljenci, težko sklepali, da so meščani. Zato je 
potrebno prebrati še opis pod sliko, ki pove, s čim so se upodobljenci ukvarjali. Iz slik lahko 
razberemo, da so moški nosili bodisi brke bodisi brado ali pa kar oboje. Oblečeni so bili v 
suknjič temne barve in belo srajco. Pri večini upodobljencev je viden tudi prstan. To 
dokazuje, da je bila poroka za meščane pomemben statusni simbol, s katerim so ohranjali 
svojo meščansko identiteto (Torkar, 2008). Meščanske ženske so nosile še več dodatkov, 
poleg prstana navadno tudi zapestnice in naglavno okrasje, prav vse upodobljenke so imele 
tudi uhane v ušesih. Lase so imele venomer spete ali krajše skodrane, saj je bilo, kot sem že 
omenila, v začetku 20. stoletja izredno priljubljeno trajno kodranje las (Jerman, 2003), nobena 
namreč ni upodobljena z dolgimi spuščenimi oz. prosto padajočimi lasmi. Nosile so (dolge) 
obleke ali daljša krila, nikoli hlač, kar je še ena značilnost takratnih modnih zapovedi. To se 
sklada z dejstvom, da so bile le redke ženske dovolj pogumne, da so oblekle hlače in še to le 
ob redkih (športnih) dejavnostih (Jerman, 2003).  
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Slika 2: Primer upodobitve meščanke (Narodna galerija, 2014) 

 

Slika 3: Meščanska družina (Narodna galerija, 2014) 

Na dveh slikah je opaziti otroke med igro. Na eni se deček igra z velikim obročem, na drugi 
deček »jaha« lesenega konja. Na treh delih so upodobljeni ljudje med svojim prostim časom. 
Ena slika namreč prikazuje ljubljansko promenado – sprehajanje po peščeni poti drevoreda v 
Tivoliju. Na drugih dveh slikah, sicer nastalih v 19. stoletju, so upodobljeni drsalci na 
zamrznjenem jezeru in pohodniki na izletu. Iz opisov pod slikami izvemo le ime in letnice 
rojstva ter smrti avtorja in naslov ter leto nastanka dela.  
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Slika 4: Sprehajanje v Tivoliju (Narodna galerija, 2014) 

 

Slika 5: Otrok med igro (Narodna galerija, 2014) 

Čeprav v svojem magistrskem delu preučujem življenje meščanov v prvi polovici 20. stoletja, 
se mi zdi smiselno, da si učenci v Narodni galeriji ogledajo tudi dela, nastala v 19. stoletju, jih 
primerjajo z deli kasnejšega nastanka, iščejo vzporednice in razlike ter tako razmišljajo širše, 
saj meščanstvo ni obstajalo le v obravnavanem obdobju, ampak je bilo močno razvito tudi že 
prej. Glede na to, da si v galeriji lahko ogledajo številne portrete meščanov, lahko učenci na 
podlagi ogledanih slik delajo primerjavo meščanskega načina oblačenja oz. videza z 
današnjim. Učitelj jih lahko usmeri tudi v primerjavo otroških iger in igrač, na podlagi 
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videnih razlik pa razmišljajo o vzrokih za spremembe na teh področjih. Kot omenja Gombač 
(2011), se je namreč že v času med obema vojnama začela industrijska izdelava oblačil, ki je 
sčasoma zamenjala obrtniško proizvodnjo in povzročila spremembe v oblačilni kulturi. 
Podobno se je dogajalo tudi na drugih področjih, tudi pri izdelavi igrač. Na podlagi slike, na 
kateri je upodobljena ljubljanska promenada, lahko sklepajo o strukturi sprehajalcev in 
njihovem načinu oblačenja. Zakaj sta pomembni moderna tehnologija in prometna 
infrastruktura ter kako je bilo preživljanje prostega časa odvisno od slednjega, sklepajo na 
podlagi slik izletnikov, drsalcev in sprehajalcev na promenadi. Vendar pa bi iz samih slik 
učenci težko samostojno delali neke zaključke, zato je ključno, da jih pri tem učitelj vodi in 
jim nudi dodatne informacije o ozadju teh slik oz. upodobljencev – meščanov.  

Slike v galeriji so umetniška dela, ki premorejo tudi umetnikovo domišljijo, kar pomeni, da ni 
vedno vse v skladu z realnostjo. Poleg tega nemalokrat na slikah ni moč opazovati 
podrobnosti, saj so le-te zabrisane ali sploh ne upodobljene. Vse to vpliva na učenčevo 
zaznavanje značilnosti meščanskega življenja v preteklosti na podlagi razstavnih elementov v 
Narodni galeriji. Razstavni fond obravnavane ustanove, kot že omenjeno, vsebuje le 
umetniške slike in kipe, ne pa tudi fotografij meščanov, konkretnih predmetov, ki so jih 
uporabljali v preteklosti ali katerihkoli drugih vrst virov. Torej lahko učenci stvari spoznavajo 
le z opazovanjem oz. vidom ne pa tudi z drugimi čutili. Učni načrt za družbo opredeljuje, da 
učenci preteklost spoznavajo s pomočjo različnih zgodovinskih virov, kar je v omenjenem 
primeru precej okrnjeno. Učenci so bolj motivirani za delo, če stvari spoznavajo na raznolike 
načine – npr. z uporabo taktilij (konkretne predmete potipajo, primejo v roke, preizkusijo 
itd.), poslušajo avdio posnetek, pogledajo videoposnetek … Zato mora biti učitelj dobro 
pripravljen za vodenje učencev po galeriji oz. skrbno strukturirati učne liste, ki učence vodijo 
po razstavi in usmerjajo njihovo pozornost tako, da dosežemo želen učinek – spoznati 
življenje meščanov v prvi polovici 20. stoletja.  

V Narodni galeriji nudijo organizirana vodenja po stalni zbirki Umetnost na Slovenskem in po 
občasnih razstavah. Poleg tega organizirajo tudi raznovrstne delavnice za šolske skupine. 
Obisk galerije tako lahko pomeni tudi dopolnilo rednemu pouku ali pa služi kot utrjevanje 
snovi, saj naj bi bila vodenja z delavnicami usklajena z učnim načrtom (Narodna galerija, 
2014). Otrokom drugega vzgojno-izobraževalnega obdobja, ki ga obravnavam v svoji analizi, 
je v galeriji namenjenih 6 različnih delavnic po stalni zbirki – poleg vodenega ogleda z učnimi 
listi nudijo tudi ustvarjalne delavnice v povezavi z izbrano temo dejavnosti. Delavnica 
Zgovorne slike vodi učence, da si ogledajo nekaj izbranih umetniških del ter jih opišejo in 
razlagajo. Izbrali naj bi slike, ki so zgovorno naslikane (prav tam). Če bi učence vodili tako, 
da si ogledajo slike nekdanjih meščanov, bi obisk galerije lahko povezali z obravnavo te 
tematike. Podobno bi lahko rekli za delavnico Odkrivamo, raziskujemo, na kateri otroci s 
pomočjo delovnega zvezka aktivno umetniško raziskujejo slike. S pomočjo navodil in 
vprašanj poiščejo umetnine ter nato z opazovanjem in dodatno razlago galerijskega animatorja 
dopolnjujejo zvezek in odgovarjajo na vprašanja (prav tam). Druge delavnice so naravnane 
tako, da bi jih težko povezali s temo meščanstva. Na eni izmed njih slike povežejo z ljudskimi 
pripovedkami, na drugi umetniška dela povežejo z delom in življenjem Franceta Prešerna, kar 
bi lahko bilo dopolnilo pouka slovenščine. Učenci se lahko seznanijo tudi s srednjeveškim 
kiparstvom in svetniki ter njihovimi legendami. V osrednji avli Narodne galerije stoji 
originalni Robbov vodnjak in ena izmed delavnic, ki je namenjena otrokom 4.–6. razreda, je 
povezana ravno z njim. Na njej naj bi učenci z različnimi čutili spoznavali, kaj se je dogajalo 
z vodnjakom in okrog le-tega od njegove postavitve leta 1751 do leta 2005, ko je stal pred 
ljubljansko mestno hišo. V galeriji vodijo tudi različne dejavnosti za otroke izven šolskih 
skupin – družinske delavnice, mesečna ustvarjalna srečanja, počitniške delavnice … (prav 
tam). 



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta                               Klara Kejžar – magistrsko delo 

38 
 

3.4.2.2 Mestni muzej Ljubljana 

V Mestnem muzeju Ljubljana je stalna razstava Obrazi Ljubljane predstavljena v kletnih 
prostorih, kjer se nahajajo ostanki mestne infrastrukture, ki ponazarjajo preobrazbe mesta, in 
različni predmeti naših prednikov, ki so pomembni za razumevanje življenja na tem območju 
pred mnogimi stoletji. V drugem nadstropju se nahajajo zgodovinski viri, različni predmeti 
kasnejšega nastanka, ki Ljubljano predstavljajo predvsem iz gospodarskega, političnega in 
upravnega vidika, manj poudarka je na družabnem življenju njenih prebivalcev. Kljub temu 
lahko iz posameznih predmetov oz. elementov zbirke sklepamo tudi kaj o meščanskem 
vsakdanu. 

Sicer je v tej zbirki veliko različnih vrst zgodovinskih virov. Razstavljene so fotografije, kipi, 
različne pomembne listine, dokumenti – tudi osebne izkaznice in potni listi posameznikov, 
dopisnice, razglednice, pisma, izrezki iz časopisov, reklamni in politično-propagandni letaki, 
knjige, pečatniki, nekdanji kovanci in novci, obleke – predvsem (vojaške) uniforme s 
pripadajočimi pokrivali … Obiskovalci lahko zgodovino mesta spoznavajo tudi s poslušanjem 
avdio posnetkov iz časa 2. svetovne vojne in/ali ogledom video posnetkov na starem 
televizorju. Razstavljene predmete spremljajo kratki opisi o tem, kaj prikazujejo, poleg tega 
so v muzeju dodatni splošni opisi dogajanja v preteklosti, ki ga prikazujejo prikazani 
predmeti. Glede na veliko raznolikost razstavnih eksponatov lahko obiskovalci preteklost 
spoznavajo na različne načine, z različnimi čutili – predmete lahko gledajo, tipajo, poslušajo. 
To zagotovo pripomore k večji motiviranosti in učinkovitejšemu zaznavanju učencev, hkrati 
pa uresničujemo predviden učni cilj – spoznavati preteklost s pomočjo različnih zgodovinskih 
virov. 

Muzejska zbirka sicer ni usmerjena v prikaz družabnega življenja ljudi oz. njihovega 
preživljanja prostega časa, a vseeno vsebuje nekaj konkretnih predmetov nekdanjih 
meščanov, prav tako nekateri spremljevalni opisi govorijo ravno o omenjenem družbenem 
sloju. Nekateri razstavni eksponati so sicer že iz 19. stoletja, a so jih meščani uporabljali tudi 
v prvih desetletjih prejšnjega stoletja – kot so večji in manjši kosi pohištva, ki so krasili 
meščanske domove, npr. stoječa ura, gospodinjski pripomočki, ki so za mnoge pomenili 
statusni simbol. Iz dodatnih opisov lahko izvemo, da je meščanstvo posnemalo višje sloje – 
plemstvo. Z izbiro pohištva v svojih domovih so meščani posnemali pripadnike istega sloja iz 
drugih velikih evropskih mest, podobno Gombač (2011) trdi tudi za modo, saj naj bi način 
oblačenja posnemali iz tujine. V različni literaturi (Marolt idr., 1999; Podobe ljubljanskih 
meščanov, 1992; Žmuc, 2008) je omenjeno, da so se pripadniki obravnavanega družbenega 
sloja večinoma ukvarjali s trgovino, obrtjo in industrijo, kar potrjujejo tudi opisi v muzeju. 
Razstavljene so tudi otroške igrače – vlakec in punčka, tipična obleka meščanske ženske, 
klobuk, ki, kot pravi Jerman (2003), ni smel manjkati pri moški obleki, nosile pa so ga tudi 
ženske. Vsi ti omenjeni predmeti dobro prikazujejo življenje v meščanskih domovih in njihov 
položaj v družbi, ne pa tudi družabnega življenja. V celotni stalni zbirki nisem zasledila 
omembe v katerem od besedil ali predmeta, ki bi ponazarjal kavarniško življenje, dogajanje 
na promenadi, kulturno udejstvovanje meščanov ali katerokoli drugo prostočasno dejavnost.  
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Slika 6: Meščanski predmeti v Mestnem muzeju Ljubljana (stalna razstava Obrazi Ljubljane, 
foto: K. Kejžar) 

Veliko razstavnih eksponatov je povezanih z življenjem Ljubljančanov v času Jugoslavije 
(predvsem v drugi polovici 20. stoletja). Avdio posnetek radia Kričač oznanja osvoboditev 
Ljubljane izpod okupatorja in slovesno razglaša osvoboditev mesta. Ta posnetek in 
razstavljen radio, ki je skrivoma deloval v času okupacije, ter drugi predmeti dokazujejo, kako 
so se ljudje upirali in se (skrivoma) združevali in družili tudi v času vojne. Čeprav je večina 
elementov muzejske zbirke iz desetletij po 2. svetovni vojni, so le v enem zapisu omenjene 
spremembe po vojni, ki so vplivale na meščanski sloj in sicer, kako se je spreminjala trgovina, 
kot posledica nove politike in zaprtih meja. Iz tega je možno sklepati o spremembah na 
področju meščanstva, saj je v istem zapisu omenjeno, da se je ta družbeni sloj ukvarjal s 
trgovino in industrijo. Iz muzejskega zapisa torej lahko sklepamo, kar Ovsec (1994) pravi v 
svojem članku – da je bilo meščanstvo po vojni in menjavi oblasti, odpravljeno.  

 

Slika 7: Zapis o meščanstvu (stalna razstava Obrazi Ljubljane, foto: K. Kejžar) 

Eden izmed splošnih ciljev pri družbi je, da učenci primerjajo življenje v preteklosti z 
današnjim. Ta cilj lahko z učenci učinkovito dosežemo na primeru prometa, saj je v muzeju 
en oddelek stalne zbirke posvečen ravno tej tematiki. Obiskovalec lahko spozna razvoj 
prometa, zgodovino prevoznih sredstev in sodobno problematiko mestnega prometa v 
Ljubljani. Razstavljeni so konkretni predmeti: komat za vprego živine, otroško kolo iz začetka 
20. stoletja, avto znamke Zastava, z ljudskim imenom Fičo, katerega notranjost si lahko 
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obiskovalci pogledajo od blizu. Učenci lahko ob predmetih, fotografijah in spremljevalnih 
opisih spoznajo razvoj prevoznih sredstev, predvsem javnega mestnega prometa – vse od 
tega, da so se še v začetku prejšnjega stoletja vozili z vozovi, da so bila kolesa, predvsem pa 
avtomobili, v začetku 20. stoletja prava redkost in da je tudi po ljubljanskih ulicah nekoč vozil 
tramvaj ter kasneje trolejbus. Učitelj lahko z dodatnimi vprašanji učence spodbudi, da 
razmišljajo o vzrokih za spremembe v prometu, hkrati pa lahko omenjeni del razstave 
povežejo tudi z družabnim življenjem meščanov. To je bilo v začetku prejšnjega stoletja 
močno povezano ravno z – gledano z današnjega vidika – okrnjenimi možnostmi prevoza. 
Kot pravi Ovsec (1979), so Ljubljančani namreč na izlete najpogosteje hodili v bližino mesta, 
že obiski gostiln v predmestnih krajih pa so predstavljali poldnevni ali celo celodnevni izlet.  

 

Slika 8: Predstavitev razvoja prevoznih sredstev (stalna razstava Obrazi Ljubljane, foto: K. 
Kejžar) 

Mestni muzej Ljubljana nudi tudi javna vodstva ob vnaprejšnji najavi po stalni razstavi Obrazi 
Ljubljane. To učitelj lahko izkoristi, da si učenci razstavo ogledajo pod strokovnim vodstvom 
in izvejo morebitne dodatne zanimivosti o dogajanju v preteklosti, ki jih ob samostojnem 
ogledu ne bi izvedeli. Poleg tega otroke po razstavi »vodita« žabici Ljuba in Ana kot 
namišljena lika, ki otroke z vprašanji in dilemami spodbujata k razmišljanju, iskanju in 
odkrivanju zanimivosti iz preteklosti. Ta dva lika, skupaj z otroškim vodnikom Po žabji poti, 
otroka vodita in usmerjata po raziskovalni poti muzeja ter ga tako motivirata, hkrati otroci 
rešujejo tudi delovne liste (Mestni muzej Ljubljana, 2009). 

V muzeju organizirajo tudi delavnice in vodene oglede za otroke in mladino. Pregledala sem 
delavnice, ki so namenjene učencem 4.–6. razreda, a, kot lahko razberemo iz opisov na spletni 
strani muzeja, nobena izmed njih ne obravnava tematike nekdanjih meščanov ali družabnega 
življenja ljudi v preteklosti. Nekatere so povezane z aktualnimi občasnimi razstavami, druge 
obravnavajo dogajanje v mestu v bližnji in daljni preteklosti. Izbiramo lahko med 
delavnicami, pri katerih otroci spoznajo rimsko Emono ali srednjeveško Ljubljano, učenci 
lahko spoznajo tudi delo in življenje ljubljanskega arhitekta Jožeta Plečnika – Mestni muzej 
namreč upravlja tudi Plečnikovo hišo, ki je spremenjena v muzej (Plečnikova hiša, 2009). Na 
izkustvenih delavnicah se otroci prelevijo v arheologe in tako spoznajo delo teh 
strokovnjakov ali pa postanejo muzejski detektivi, ki preučujejo najdene muzejske predmete 
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in spoznajo različne poklice (tudi iz preteklosti). Vodeno si z učenci lahko ogledamo tudi 
spominsko sobo Otona Župančiča, ki je v knjižnici, poimenovani po pesniku – enota Mestne 
knjižnice Ljubljana. V muzeju nudijo tudi ustvarjalni delavnici za otroke – slikanje na pleksi 
steklo in fotogram (Mestni muzej Ljubljana, 2009).  

3.4.2.3 Slovenski etnografski muzej 

Slovenski etnografski muzej ima dve stalni razstavi, imenovani med Naravo in kulturo ter Jaz, 
mi in drugi: podobe mojega sveta. V obeh so razstavljeni najrazličnejši muzejski predmeti, ki 
jih lahko spoznavamo na različne načine – z opazovanjem, s poslušanjem in s tipanjem. 
Razstavljene so številne fotografije, pripomočki in orodja, ki so jih ljudje v preteklosti 
uporabljali pri kmečkih, obrtniških, gospodinjskih in drugih dejavnostih, makete hiš, osebni 
predmeti posameznikov, dokumenti, listine, obleke, nakit, igrače … Ob vsakem razstavnem 
eksponatu piše, kaj je ter kje in kdaj so ga uporabljali. Poleg tega predmete spremljajo še 
opisi, ki pojasnjujejo dejavnosti ljudi v preteklosti. Zanimivo je, da je ponekod pod ugreznjen 
in prekrit s steklom, tam so razstavljena semena, gozdni sadeži, peresa, ribe – ostanki naravne 
dediščine, ki je bila pomemben vir preživetja. Na manjših ekranih se predvajajo videoposnetki 
ljudi ob vsakdanjih opravilih ter na ta način ponazarjajo uporabo razstavnih predmetov ob 
ekranih. Po razstavnih prostorih se sliši tudi različne zvočne posnetke, ki so usklajeni z 
muzejskimi predmeti, ki se nahajajo v tistem delu razstave. Zvočni posnetki niso le ozadje 
razstavi, ampak so nekateri tudi samostojni zgodovinski viri. Večina razstavnih eksponatov so 
predmeti, ki so jih uporabljali v vsakdanjem življenju, a prevladujejo predmeti preprostih ljudi 
iz kmečkega, delavskega razreda, manj je tistih, ki so pripadali meščanskemu sloju. V muzeju 
se nahaja tudi maketa nadstropja, ki nam pomaga pri orientaciji, opremljena je s pisavo za 
slepe. Poleg tega nas po celotnem razstavnem prostoru usmerja »3D pot« – na tleh so črte, ki 
so rahlo dvignjene od tal in slepim ter slabovidnim lahko pomagajo pri usmerjanju po 
prostoru, v pomoč so tudi videčim, da si muzej ogledajo v smiselnem vrstnem redu, ki ga 
predvideva razstava. 

Celotno tretje nadstropje razstavne hiše Slovenskega etnografskega muzeja je namenjeno 
stalni razstavi Med naravo in kulturo. Ta prikazuje svetovno (neevropsko), predvsem pa 
slovensko dediščino vsakdanjega in prazničnega življenja ljudi v preteklosti – predmeti za 
različne namene, ki so jih predniki izdelovali in uporabljali za preživetje oz. si z njimi olajšali 
življenje. Prikaz svetovne dediščine je razdeljen na celine – Afrika, Amerika, Azija, Avstralija 
in Oceanija. Vsak sklop predstavlja prvotna ljudstva oz. domorodce – njihov način življenja 
prikazujejo videoposnetki na manjših ekranih in razstavljeni predmeti. To so pripomočki, 
orodja, ki nam povedo, s čim se v glavnem preživljajo (npr. lok in puščice za lov). Spoznamo 
lahko tudi tipična oblačila, obutev in dodatke ter tudi predmete, ki jih uporabljajo pri 
praznovanjih oz. obredih (npr. obredne maske). Z ogledom tega dela razstave učenci 
spoznajo, da so po različnih krajih sveta ljudje živeli precej drugače (nekatera ljudstva še 
danes), kot živimo danes v t.i. zahodni civilizaciji.  

Zbirka slovenske dediščine vsebuje tako tiste predmete, ki so jih uporabljali pred nekaj 
stoletji, kot tudi tiste, ki so jih naši predniki uporabljali v prejšnjem stoletju. Veliko materiala 
je ravno iz prve polovice 20. stoletja, torej iz časa, ki ga obravnavam v svoji analizi. V prvem 
razstavnem sklopu obiskovalec spozna pripomočke, ki so jih nekoč uporabljali za transport, 
tako ljudi kot tovora. Razstavljene so namreč bloške smuči in maketa pomanjšanega voza s 
konjsko vprego. Spoznamo tudi čipke in slovenske ljudske noše, ki so jih nosili v 19. stoletju. 
Zemljevid etničnega ozemlja Slovencev iz tistega časa prikazuje kar 33 različic ljudske noše, 
ki so bile značilne za določeno območje. Že geografske značilnosti Slovenije nakazujejo na 
raznolikost tega območja, te razlike pa so prikazane tudi z maketami nekdanjih tipičnih 
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kmečkih domov iz različnih naravnogeografskih področij Slovenije. V tem razstavnem 
prostoru muzeja je tudi časovni trak, ki prikazuje spremembe v socialni strukturi prebivalcev 
od sredine 19. stoletja dalje, o čemer govori tudi Prunk (2008). Od takrat je namreč število 
kmečkega prebivalstva stalno upadalo, na drugi strani je odstotek urbanega prebivalstva 
naraščal in ob osamosvojitvi Slovenije presegel polovico vse populacije. Ta časovni trak je 
lahko izhodišče za učence, da razmišljajo o vzrokih za upad agrarnega oz. rast mestnega 
prebivalstva. Hkrati v tem lahko vidimo vzrok, zakaj so meščani čutili potrebo po 
razlikovanju od drugih slojev ljudi (Hudales, 2008) ter določevali pravila in iskali neke 
posebnosti, ki bi bile značilne le za njih, saj je bilo vedno več ljudi, ki so živeli v mestu, a 
prihajali iz ruralnih območij ali pripadali delavskemu razredu ter se po svojih navadah 
razlikovali od meščanstva. Torej lahko z dodatnimi vprašanji učitelj otroke vodi, da 
razmislijo, kako je dejstvo, ki ga prikazuje časovni trak, vplivalo na meščane.   

 

Slika 9: Časovni trak – spremembe v socialni strukturi prebivalcev (stalna razstava Med 
naravo in kulturo, foto: K. Kejžar) 

Naslednji razstavni sklop prikazuje različne vire oz. načine preživljanja, povezane tako z vodo 
kot z zemljo. Razstavljeni so predmeti, ki so jih uporabljali za nabiralništvo (npr. nabiranje 
borovnic) in lov (npr. polšji lov). Ljudje, ki so živeli v naseljih ob vodi (ob večjih rekah ali ob 
morju), so bili z njo močno povezani in se večinoma ukvarjali z ribištvom, bodisi morskim 
bodisi rečnim. Muzej hrani primerek čolna, imenovanega čupa, ki je dolg sedem metrov in 
izdelan iz enega izdolbenega debla. Ribiči v Tržaškem zalivu so ga uporabljali vse do druge 
svetovne vojne. Poleg čolna predvajajo tudi avdio-video posnetek o izdelavi in uporabi tega 
plovila. V nadaljevanju v muzeju predstavljajo različna orodja in pripomočke, ki so jih v 
preteklosti potrebovali za različna kmečka opravila (obdelovanje zemlje – poljedelstvo, 
čebelarstvo, živinoreja) in obrtniške dejavnosti (lončarstvo, kovaštvo, suhorobarstvo, 
pletarstvo, urarstvo, čevljarstvo, pleskarstvo …). Vse te dejavnosti so bile še v začetku 20. 
stoletja močno razširjene na celotnem slovenskem ozemlju. Kot omenja Gombač (2011), se je 
že v času med obema vojnama začela širiti industrijska proizvodnja, ki je močno vplivala na 
obrtniško proizvodnjo, ne le modnih krojačev ampak tudi ostalih obrtnikov, zato se nekatere 
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predstavljene dejavnosti oz. obrti dandanes praktično ne pojavljajo več. Te dejavnosti so 
večinoma opravljali ljudje nižjih slojev, medtem ko so se meščani ukvarjali s storitvenimi 
dejavnostmi, bili lastniki industrijskih obratov, politiki itd. S pomočjo opisov ob razstavnih 
eksponatih, učenci lahko ugotavljajo vzroke za spremembe in upad števila ljudi, ki se 
ukvarjajo s temi dejavnostmi.  

V naslednjem razstavnem sklopu so razstavljeni predmeti, ki predstavljajo potrošnjo – 
potrebno in nepotrebno. V to sodi oprema nekdanjih domovanj in oblačila. Spoznamo lahko 
pohištvo (otroške postelje, skrinje, omare …), posodo in ostale kuhinjske pripomočke, ki so 
jih uporabljali na Slovenskem v 19. in začetku 20. stoletja. S pomočjo dodanih opisov, lahko 
prepoznamo predmete, ki so pripadali meščanom in na ta način primerjamo meščanske z 
nemeščanskimi. Učenci lahko s primerjavo posameznih predmetov, ki so pripadali različnim 
slojem ljudi, spoznajo razlike in podobnosti med njimi, jih primerjajo z današnjimi ter iščejo 
vzroke za razlike. V nadaljevanju je razstavni prostor poln vitrin z oblačili in dodatki. 
Ogledamo si lahko tako obleke, ki so jih nosili v 18. in 19. stoletju, kot tudi tiste, ki so bile v 
uporabi konec 19. in v začetku 20. stoletja. Predstavljene so obleke, ki so tipične za ljudi iz 
kmečkega okolja – tako vsakdanje noše kot tiste, ki so jih nosili le ob redkih, prazničnih 
priložnostih. Poleg tega sta na ogled postavljeni tudi promenadna obleka meščanke in 
slavnostna dnevna oprava meščana. Opazen je tipičen kos meščanske oprave tj. klobuk (pri 
moškem in ženski). Jerman (2003) kot nepogrešljiv kos navaja tudi rokavice, ki jih v muzeju 
lahko opazimo tako pri ženski kot pri moški podobi meščana, obenem lahko vidimo, da so 
bile posebna značilnost tega sloja, saj jih ni pri nobeni drugi predstavljeni noši.  

 

Slika 10: Tipična meščanska oprava (stalna razstava Med naravo in kulturo, foto: K. Kejžar) 

Kot omenjeno, so bila pokrivala obvezen del meščanske oprave, ne le v začetku 20. stoletja, 
ampak tudi že prej, zato je posebna vitrina v muzeju namenjena zgolj različnim pokrivalom, 
ki so v preteklosti pomenila tudi poseben statusni simbol. Nosili jih niso le pripadniki višjih 
slojev, temveč tudi ljudje s podeželja in člani drugih nižjih slojev. Iz velikega števila različnih 
vrst pokrival lahko učenci spoznajo razlike med moškimi in ženskimi, zimskimi in poletnimi, 
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vsakdanjimi in prazničnimi ter tistimi, ki so jih nosili v kmečkem okolju, in tistimi, ki so bili v 
meščanski lasti. Iz vseh pokrival, ki so postavljeni na razstavo, lahko razberemo, da so jih 
tako moški kot ženske nosili v različnih letnih časih – razstavljena so poletna in zimska 
pokrivala. To dokazuje, da niso služili le svoji osnovni funkciji zaščite, ampak so bili tudi 
statusni simbol. Jerman (2003) omenja, da so bili pomemben element meščanske oprave tudi 
dodatki, kar lahko opazimo na muzejskih primerkih pokrival, saj imajo dodane pentlje, rože 
perje ali drugo okrasje. Meščanke dodatke niso nosile le na glavi, ampak so se rade okrasile 
tudi z nakitom. V muzeju so na pogled uhani, obeski, okrasni gumbi, zaponke, prstani itd. Vse 
to in še drugi prestižni predmeti so izkazovali, kje na družbeni lestvici se posameznik nahaja. 
Čeprav Hudales (2008) pravi, da so meščani plemstvo prezirali ravno zaradi potrošništva in so 
bili sami zagovorniki zmernosti, je bilo zanje izredno pomembno, da so se v javnosti pokazali 
v njihovem stanu primerni obleki in z dodatki, ki so nakazovali prestiž in premoženjsko 
stanje. S tem so si v družbi želeli pridobiti ugled in spoštovanje. Vse to obiskovalec muzeja 
lahko izve ob branju dodatnih opisov, ki pojasnjujejo razstavne eksponate. Ti zapisi namreč 
dobro pojasnjujejo težnjo ljudi po prestižu, ki ustvarja neko družbeno elito. Učenci lahko to 
preslikajo v današnji čas in razmišljajo o tem, če se to pojavlja tudi sedaj ter kako se 
manifestira navzven. Na ta način jih lahko vodimo, da povežejo znane izkušnje, svoje videnje 
lastne okolice, s preteklostjo in jim na ta način slednjo lažje približamo, s tem pa sledimo tudi 
didaktičnemu priporočilu učnega načrta (Družba, učni načrt, 2011). 

 

Slika 11: Vitrina polna pokrival (stalna razstava Med naravo in kulturo, foto: K. Kejžar) 

Ne le zunanji videz tudi otroške igrače so bile odsev premoženjskega stanja lastnika (staršev 
otrok) oz. njegove socialne pripadnosti. Otroci staršev iz nižjega sloja so imeli doma narejene 
igrače, medtem ko so se mestni otroci igrali z obrtniško proizvedenimi, že pred dvema 
stoletjema so jih celo uvažali iz tujine. V muzeju so na razstavi primerki igrač, s katerimi so 
se otroci igrali že v 19. in tudi 20. stoletju. Vse to lahko preberemo na spremljevalnem opisu. 
Poleg tega lahko učenci primerjajo svoje igrače z muzejskimi – iščejo podobnosti in razlike 
med igračami (vrste, material, barve itd.). 
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Slika 12: Otroške igrače (stalna razstava Med naravo in kulturo, foto: K. Kejžar) 

V nadaljevanju nas razstava popelje v prostore, kjer so razstavljeni predmeti, ki so jih ljudje 
uporabljali ob praznikih, obeleževanju različnih šeg in navad. Del razstavnega prostora 
tretjega nadstropja je posvečen razstavi Etnoabecedaž, ki je namenjena mlajšim obiskovalcem 
muzeja. Predstavljeni so izbrani predmeti oz. pojmi, pojavi, ki se začenjajo vsak na eno črko 
abecede. Prikazani so na atraktiven način, saj jih otroci spoznavajo z različnimi čutili. Hkrati 
so povezani z vsakdanjimi predmeti iz sodobnosti. Na ta način spoznavanje nekih predmetov 
ali dogodkov iz preteklosti temelji na aktualnih, sodobnih in otrokom poznanih stvareh.  

Del drugega nadstropja je namenjen občasnim razstavam, na preostalem razstavnem prostoru 
je postavljena stalna razstava Jaz, mi in drugi: podobe mojega sveta. Ta predstavlja človeka in 
njegovo umeščanje v svet na različnih ravneh – človek kot posameznik in človek kot del neke 
družbe/skupine. Z muzejskimi viri razlagajo primarno težnjo človeka po pripadnosti, varnosti 
in zavetju v neki skupini – sprva je to družina. Prikazujejo tudi različne vloge posameznika v 
njej. Prevladujejo slikovni viri – fotografije, ki pa večinoma prikazujejo ljudi iz kmečkega 
okolja, nekaj je tudi fotografij meščanov. Z opazovanjem teh fotografij in s pomočjo opisov 
ob njih, lahko učenci primerjajo življenje meščanov in kmečkega prebivalstva. Slednji so 
predstavljeni tudi kot pripadniki vaških skupnosti, ki so imele posebne kraje, kjer so se 
družili, hkrati so se ločevali po dejavnostih, ki so jih opravljali in se tudi na ta način 
združevali v neke skupine (npr. ženske so bile žanjice, mlekarice, perice, moški pa krošnjarji, 
drvarji …). Predstavljene so tudi mestne skupnosti. Iz podanega opisa lahko obiskovalec 
prebere, da so se ljudje v preteklosti povezovali v lokalne skupnosti po predelih mesta, ti so se 
ločevali po socialnem statusu prebivalcev. Tako so se med seboj družili posebej člani 
plemstva, delavstva, obrtništva, meščanstva itd. Zaradi te raznolike družbene strukture v 
mestu so imeli meščani stalno težnjo po razlikovanju oz. distanciranju od preostalih družbenih 
slojev (Hudales, 2008), kar je v tem delu razstave prikazano s tipičnimi meščanskimi predmeti 
– svečana pokrivala. V muzejskih zapisih je govora tudi o preseljevanju ljudi s podeželja v 
mesta, kar v svojem delu omenja tudi Prunk (1998). 
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Slika 13: Predstavitev mestnih skupnosti (stalna razstava  Jaz, mi in drugi: podobe mojega 
sveta, foto: K. Kejžar) 

V nadaljevanju razstava govori o posamezniku kot pripadniku naroda, države. Tu je mnogo 
različnih virov (fotografije, zvočni posnetki, zemljevid, opisi …), s katerimi obiskovalec 
spozna nekdanje države, del katerih so bili Slovenci od začetka 19. stoletja, ter navade in 
simbole, ki so jih združevali. Če nas na začetku razstava vodi po raznolikosti in predvsem 
enkratnosti vsakega posameznika, nas na koncu popelje po spoznavanju drugačnosti. Viri 
prikazujejo izseljence, priseljence, manjšine in njihovo življenje v (zanje) tujem okolju v 
preteklosti. Tu sicer ne spoznamo meščanov in njihovega življenja v preteklosti, ampak lahko 
z učenci uresničujemo druge cilje družbe (Družba, učni načrt, 2011). 

V Slovenskem etnografskem muzeju si stalni in občasne razstave lahko ogledamo tudi pod 
strokovnim vodstvom – vodenja organizirajo za odrasle in otroke. Pripravljajo tudi delavnice, 
ki so povezane z razstavami. Nekatere so povezane z lončarstvom oz. tkalstvom, saj imajo v 
muzeju ateljeja s to tematiko. V tkalskem ateljeju so statve in z učenci si lahko ogledamo, 
kako so nastajale tkanine pred industrijsko dobo. Demonstrirajo namreč postopek tkanja na 
statve, obiskovalce seznanijo z materiali, ki so jih nekoč uporabljali, v tkanju se lahko tudi 
preizkusijo. Po dogovoru izvajajo tudi tečaje ročnega tkanja (Slovenski etnografski muzej, 
2016). V lončarskem ateljeju organizirajo delavnice za otroke in odrasle. Udeleženci 
sodelujejo pri ročnem ustvarjanju izdelkov, jih pobarvajo in okrasijo (prav tam). Z 
dejavnostjo lončarstva in tkalstva se sicer niso ukvarjali meščani, a z udeležbo na delavnicah 
v obeh ateljejih, se učenci seznanijo z ročnim delom v preteklosti, ki ga lahko primerjajo s 
sedanjim in iščejo vzroke za spremembe ter pozitivne in negativne posledice le-teh.  

3.4.2.4 Muzej novejše zgodovine Slovenije 

Že ime stalne razstave v Muzeju novejše zgodovine Slovenije, Slovenci v XX. stoletju, ki so 
jo odprli leta 1996, nam pove, kaj prikazujejo muzejski viri. Ti so razdeljeni v 8 sklopov in 
ponazarjajo življenje Slovencev vse od začetka 1. svetovne vojne leta 1914 do leta 2008, ko je 
Slovenija predsedovala Svetu EU (Robežnik in Montanič, 2016). Vsak sklop obsega eno 
razstavno sobano in že ob vstopu vanjo so na tleh zapisane letnice obdobja, ki ga prikazujejo 
muzejski eksponati. Sklopi niso časovno enako obsežni, ampak jih omejujejo pomembnejši 
dogodki tega časa. Obdobje 20-ega stoletja je bilo namreč za Slovence precej burno, saj so 
zamenjali več držav in s tem političnih ureditev, preživeli tri vojne ter v začetku 90-ih let 
dosegli samostojno državo (Muzej novejše zgodovine Slovenije, 2013). V svoji analizi sem se 
osredinila na prvih pet sklopov, ki predstavljajo življenje ljudi v prvi polovici prejšnjega 
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stoletja, torej v obdobju, ki ga obravnavam v svojem delu. Stalna razstava obsega 
najrazličnejše razstavne eksponate, ki jih lahko le gledamo in/ali poslušamo, nisem pa 
zasledila taktilij. Razstavljene so številne fotografije, kar ne čudi, saj ima muzej v lasti 
največjo zbirko fotografij v Sloveniji, ki prikazuje življenje v 20. stoletju (prav tam). Poleg 
tega so razstavljeni tudi različni pisni viri, oblačila in pokrivala, video in avdio posnetki, 
listine, dokumenti, radio, tiskalni stroj, telefon itd.  

Prva sobana predstavlja življenje na Slovenskem v času 1. svetovne vojne (1914–1918). 
Razsežnost vojne prikazuje preglednica vseh bojev in bitk s številom mrtvih, ranjenih, 
izginulih in ujetih posameznikov. Prevladujejo predmeti povezani z vojno – strelno orožje 
(puške, pištole, bombe …). Razstava nas popelje v vojaške okope ter mimo rekonstrukcije 
vojaške spalnice, kjer lahko vidimo pisma vojakov, ki prikazujejo, kako je takrat potekala 
komunikacija. Družabno življenje je bilo v času vojne močno okrnjeno, kar se odraža v 
muzejski zbirki, saj ni zgodovinskih virov, ki bi kakorkoli nakazovali na to plat življenja. 

Drugi razstavni prostor obsega muzejske vire iz desetletja po prvi vojni (1918–1928), ko je 
bilo družabno življenje (tudi v Ljubljani) precej živahno. Razstavljenih je mnogo črno-belih 
fotografij, uniforme, oblačila z dodatki, pokrivala, oblačila in pripomočki športnikov, listine 
itd. Ob muzejskih eksponatih je tudi spremno besedilo, ki dodatno razlaga razstavljeno in 
stanje v takratni družbi. Predstavljeni so štirje portreti pomembnih Slovencev, ki so delovali v 
tem obdobju. Na podlagi tega slikovnega gradiva lahko učenci primerjajo videz predstavnikov 
različnih področij iz višjega sloja: vladar – kralj, vojaški general, znanstvenik – matematik, 
politik in gospodarstvenik. Številne črno-bele fotografije predstavljajo življenje vsakdanjih 
ljudi, tudi meščanov. Jerman (2003) omenja velesejem v Tivoliju, ki so ga odprli leta 1921, 
kot pomemben dogodek, na katerem se je zbralo veliko ljudi in je imel poleg razstavne, 
izobraževalne in kulturne tudi družabno funkcijo, saj je bilo tam poskrbljeno tudi za druženje 
in zabavo ljudi. Kot pravi Jerman (prav tam) je v času njegovega delovanja zamrlo celo 
dogajanje na promenadi, saj je bil velesejem množično obiskan, kar je razvidno tudi iz 
fotografij v muzeju.  

 

Slika 14: Velesejem v Ljubljani (stalna razstava Slovenci v XX. stoletju, foto: K. Kejžar) 
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Zelo priljubljen način preživljanja prostega časa meščanov v prvih desetletjih prejšnjega 
stoletja je bilo sprehajanje po promenadi. Mnoge fotografije v tem razstavnem prostoru 
prikazujejo dogajanje na ljubljanskih ulicah. Iz tega slikovnega gradiva in napisov pod njim 
lahko učenci sklepajo, da so se promenade udeleževali ljudje različnih starosti in v različnih 
manjših skupinah – družine z otroki, moška ali ženska družba, redko mešana. Poleg tega je 
možna izvedba analize oblačilne kulture sprehajalcev. Kot pravijo različni avtorji (Gombač, 
2011; Jerman, 2003; Tomažič, 2008), je bila promenada neke vrste »modna revija«, na kateri 
so obiskovalci razkazovali svoje najlepše obleke, ne glede na sloj. S pomočjo omenjenega 
slikovnega gradiva in razstavljenih konkretnih kosov lahko učenci spoznajo tipične kose 
promenadne oprave. V posebni vitrini sta razstavljeni slovesna moška obleka (polfrak) in 
tipična sprehajalna palica, v osrednjem delu dvorane pa so v vitrini različna pokrivala, tako 
moška kot ženska, ki so jih nosili ob različnih priložnostih (npr. kapa članov sokolskega 
društva, kapa žandarmerijskega podnarednika, slamniki, moški cilinder, žensko svečano 
pokrivalo). Učenci lahko na podlagi videza (svetleči material) in dodatkov (cvetje, pentlje) 
prepoznajo pokrivala, ki so jih nosili meščani in meščanke. 

 

Slika 15: Tipična moška meščanska obleka 
s sprehajalno palico in fotografije 

sprehajalcev na promenadi (stalna razstava 
Slovenci v XX. stoletju, foto: K. Kejžar) 

 

Slika 16:Vitrina s pokrivali (stalna razstava 
Slovenci v XX. stoletju, foto: K. Kejžar)

S preglednico je ponazorjeno, s katerimi poklici so se leta 1931 ukvarjali Slovenci v 
primerjavi s prebivalci Jugoslavije (všteti so le Slovenci znotraj skupne države, ne pa tudi 
tisti, ki so živeli zahodno od rapalske meje v tedanji Italiji). Prevladovali so delavci v 
primarnem sektorju ter industriji in obrti. Poleg preglednice je tudi poenostavljen zemljevid 
ozemlja, kjer so živeli Slovenci znotraj skupne države. Ta z grafi prikazuje poklicno sestavo 



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta                               Klara Kejžar – magistrsko delo 

49 
 

prebivalstva po posameznih okrožjih. Iz tega lahko razberemo, da tam, kjer ni večjih mest, 
zlasti na vzhodu in jugu, prevladujejo delavci zaposleni v kmetijstvu. Iz diagrama, ki 
prikazuje poklice v Ljubljani, lahko razberemo, da se je najmanjši delež prebivalcev ukvarjal 
s poljedelstvom, gozdarstvom ali ribištvom, večina pa z industrijo, obrtjo, trgovino, prometom 
ali pa so opravljali poklice javne službe oz. druge poklice. S pomočjo preglednice in grafov 
lahko učence vodimo do spoznanja, da se meščani niso ukvarjali s kmetijstvom, ampak s 
trgovino in obrtjo ali pa so bili lastniki industrijskih obratov, politiki itd. O tem namreč pišejo 
tudi različni avtorji (Marolt idr., 1999; Žmuc, 2008). Poleg preglednice o poklicni 
usmerjenosti je zapisana tudi verska in jezikovna struktura takratnih prebivalcev na 
slovenskem območju.  

 

Slika 17: Grafi prikazujejo poklicno sestavo prebivalstva (stalna razstava Slovenci v XX. 
stoletju, foto: K. Kejžar) 

Kot pravi Šorn (2007), so bila tudi športna tekmovanja neke vrste družabni dogodki za 
obiskovalce v prvih desetletjih prejšnjega stoletja. Učenci lahko spoznajo to obliko zabave 
takratnega časa, če jih, ob opazovanju vitrine s fotografijami športnikov, navijaškimi ter 
športnimi pripomočki, vodimo s podvprašanji. 

 

Slika 18: Vitrina s športnimi rekviziti in fotografijami (stalna razstava Slovenci v XX. 
stoletju, foto: K. Kejžar) 
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Muzejska razstava nas vodi v sosednjo dvorano, v kateri so razstavljeni predmeti, ki 
predstavljajo življenje v Kraljevini Jugoslaviji oz. do druge svetovne vojne, ki se je na 
Slovenskih tleh začela leta 1941. Z ogledom muzejskega fonda spoznamo, da je bil v tem času 
velik tehnološki napredek, saj so razstavljeni primerki nekaterih naprav (radio sprejemnik, 
telefon, tipkarski stroj, tiskarski stroj, s katerim so tiskali revije, primerki katerih so tudi v 
muzeju – Umetnost, Ljubljanski zvon, Dom in svet). Poleg tega je na ogled nekaj virov 
kmečkega življenja (video posnetek žetve ter uporabe voza in pluga), fotografije prizorov 
življenja kaznjencev in kralja ter ostalih voditeljev, različne značke, pečatniki in nekaj 
primerkov orožja. Zasledimo tudi nekaj virov, ki jih lahko povežemo z družabnim življenjem 
ljudi. Poleg fotografije svetovno znane slovenske igralke Ide Kravanja (Ita Rina) je fotografija 
kino-operaterja z opremo. Iz te lahko učenci sklepajo, da so že takrat obstajali kinematografi, 
ki so bili tudi prostor druženja in zabave. V zimskem času je bila izredno priljubljena oblika 
zabave Ljubljančanov sankanje v parku Tivoli (Šorn, 2007). Da so bila sankališča, kjer so se 
nekateri tudi smučali, množično obiskana ter v kakšni opravi so se zabavali na snegu, lahko 
razberemo iz fotografije v muzeju. 

 

Slika 19: Zimsko druženje v parku Tivoli (stalna razstava Slovenci v XX. stoletju, foto: K. 
Kejžar) 

Naslednja sobana je v celoti namenjena prikazu življenja v času 2. svetovne vojne (1941–
1945). Razstavljeni so predmeti, ki so pripadali vojakom, ki so se borili za različne 
organizacije. Ogledamo si lahko številne primerke strelnega orožja, vojaške uniforme, 
propagandne plakate, fotografije, pisma in voščila vojakov … Na štirih ekranih se predvajajo 
videoposnetki o ljudeh, ki so preživeli vojne čase in pripovedujejo o življenju v času 
okupacije. Čeprav nekateri avtorji (Jerman, 2003; »Kraji, kjer se Ljubljančani posvečajo 
'oddihu'«, 1938; Šorn, 2007) navajajo, da družabno življenje v času okupacije ni popolnoma 
zamrlo, v muzeju ni opaziti virov, ki bi prikazovali to plat življenja. 

Naslednja soba vsebuje muzejske predmete iz konca obdobja, ki ga obravnavam v svoji 
analizi, torej časa po 2. svetovni vojni (do 1960). Takoj ob vstopu naletimo na doprsni kip 
Josipa Broza Tita, osrednjega političnega lika tega časa v Jugoslaviji. Od tu lahko vstopimo v 
manjši, ločen del razstavnega prostora, ki prikazuje temačno stran tega obdobja, o katerem 
piše tudi Ovsec (1994). Tu lahko beremo o taboriščih, zapornikih, suženjskem delu, izselitvah 
in življenju slovenskih manjšin. Zapisane so izpovedi ljudi, ki so to doživeli, razstavljena so 
njihova pisma in fotografije.  
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Slika 20: Razstavni prostor, ki prikazuje dogodke po 2. svetovni vojni (Muzej novejše 
zgodovine Slovenije,  2013) 

V osrednjem delu razstavnega prostora tega obdobja so razstavljeni plakati, ki so nagovarjali 
k (obveznemu) kolektivnemu delu in gradnji, dodane so tudi fotografije, ki prikazujejo ljudi 
pri tem. O obnovi domovine, obveznem in suženjskem delu v tem času v svojem delu govori 
tudi Jerman (2003). Kot omenja Prunk (1998) je poleg omenjenega dela tudi nacionalizacija 
močno prizadela meščanski sloj, ki od tega obdobja dalje ne obstaja več v taki obliki kot v 
prvih desetletjih 20. stoletja oz. nima več tako močnega vpliva na širšo družbo kot v 
preteklosti. O razlastninjenju nepremičnin priča tudi graf v muzeju, ki prikazuje, koliko 
zasebnih podjetij je bilo zaplenjenih s strani države v prvih letih po vojni. Vidimo lahko tudi 
kolaž živilskih nakaznic, bonov in različnih izkaznic, ki nakazujejo omejeno količino in 
pomanjkanje različnih surovin. 

 

Slika 21: Prikaz sistema racionirane oskrbe po 2. svetovni vojni – izkaznice, potrdila itd. 
(stalna razstava Slovenci v XX. stoletju, foto: K. Kejžar) 
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V nadaljevanju nas stalna razstava vodi še v tri muzejske sobe, ki vsebujejo vire iz let po 
1960. Prva soba prikazuje 60-ta in 70-ta leta (1960–1980), muzejski eksponati v naslednji 
predstavljajo osemdeseta do osamosvojitve leta 1991, muzejski viri v zadnji sobani 
prikazujejo čas vse od osamosvojitve Slovenije do leta 2008. Šestdeseta in sedemdeseta leta 
prejšnjega stoletja prikazujejo številne črno-bele in tudi že barvne fotografije ter konkretni 
predmeti. Obdobje je predstavljeno po sklopih različnih gospodarskih panog (gostinstvo in 
turizem, trgovina, gradbeništvo, kmetijstvo in ribištvo, promet, industrija in rudarstvo), ki jih 
predstavljajo omenjene fotografije, dogajanje posameznega področja razlagajo tudi 
spremljevalni opisi ter grafi in preglednice. Razstavljenih je mnogo predmetov (prehranski 
izdelki, gospodinjski pripomočki, pohištvo, elektronski izdelki, športni pripomočki itd.), ki so 
jih izdelovala domača podjetja nekdanje Jugoslavije. V nadaljevanju razstavnega prostora viri 
prikazujejo življenje pred propadom nekdanje skupne države, dogodke ob osamosvojitvi in 
10-dnevno osamosvojitveno vojno. Razstava se zaključi z obdobjem samostojne Republike 
Slovenije. Predstavljen je tehnični napredek (npr. prvi brezžični telefon, ki je omogočal 
pošiljanje in sprejemanje GSM sporočil), pohištvo in predmeti, ki jih je uporabljal prvi 
predsednik države, nekdanja denarna valuta – tolar, dogodki ob vstopu Slovenije v Evropsko 
Unijo in njeno predsedovanje leta 2008. 

V Muzeju novejše zgodovine Slovenije organizirajo vodene oglede po stalnih in občasnih 
razstavah, poleg tega pedagoški delavci muzeja vodijo delavnice za predšolske in 
osnovnošolske otroke ter srednješolce. Te naj bi predstavljale obogatitev in nadgradnjo 
rednega učnega procesa, saj so zasnovane v skladu z aktualnimi učnimi načrti (Muzej novejše 
zgodovine Slovenije, 2013). Ob vodenem ogledu po stalni razstavi učenci dobijo tudi delovne 
liste, ki so prilagojeni njihovi starosti. Vodenje lahko poteka po celotni razstavi ali pa se 
osredinijo na posamezno obdobje preteklega stoletja (prav tam). Kot omenjeno, poleg vodenja 
organizirajo tudi delavnice in ustvarjalnice, ki so zasnovane za otroke različnih starostnih 
obdobij. Podrobneje sem pregledala predstavitev tistih, ki so namenjene učencem drugega 
vzgojno-izobraževalnega obdobja. Ob vsaki delavnici naj bi učenci dosegali različne učne 
cilje, tako tiste, ki so del učnega načrta za družbo, kot tudi drugih predmetov. Kot lahko 
razberemo iz zapisa na spletni strani muzeja (prav tam) in iz muzejske brošure (Robežnik in 
Montanič, 2016), z delavnicami, ki so namenjene učencem 4.–6. razreda osnovne šole, ne 
uresničujejo le izobraževalnih ciljev, ampak tudi razvijajo pozitiven odnos do kulturne 
dediščine in muzejskih predmetov ter spoznajo delo muzejskih kustosov, poleg tega otroci na 
delavnicah ustvarjajo in s tem razvijajo svojo domišljijo in ročne spretnosti (prav tam). Pri 
izvedbi večine od delavnic se uresničujejo cilji, ki so predvideni tudi v učnem načrtu za 
družbo. Učenci preteklost spoznavajo s primerjavo nekdanjega načina življenja s sedanjim, pri 
tem uporabljajo različne zgodovinske vire in se učijo orientacije v času. Na različnih 
muzejskih delavnicah sami izdelajo in se učijo uporabljati časovni trak, spoznajo tehnološki 
napredek v 20. stoletju, spoznajo delo muzejskih delavcev, pri raziskovanju uporabljajo 
različna čutila itd. Nekatere delavnice lahko povežemo s spoznavanjem mest, meščanov in 
njihovega načina življenja v preteklosti. Tako na delavnici, imenovani Še veste, kako so nekoč 
živeli?, primerjajo način oblačenja, prevoza, prehranjevanja in sporazumevanja v začetku 20. 
stoletja z današnjim (prav tam). Ob tem lahko izvedejo primerjavo, kako so takrat živeli 
meščani in kako ljudje drugih slojev. Delavnica Zgradimo svoje veliko mesto je namenjena 
spoznavanju sprememb v mestih in vzrokih zanje (prav tam). Kot lahko sklepamo iz opisa v 
muzejski brošuri (prav tam), je delo na delavnici usmerjeno v spoznavanje sprememb v 
zunanji podobi mesta (zgradbe/mestna infrastruktura) in ne o življenju ljudi, a delo na 
delavnici bi lahko nadgradili s spoznavanjem vpliva teh sprememb na življenje prebivalcev. 
Kot že omenjeno, Muzej novejše zgodovine Slovenije hrani največjo zbirko fotografij na 
Slovenskem, zato ni čudno, da se učenci na eni izmed delavnic srečajo s starimi fotografijami. 
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Ob njih spoznavajo način življenja v preteklosti, predvsem s primerjavo oblačil (prav tam). 
Ob tem lahko učenci spoznajo tudi razlike med prebivalci mesta nekoč – razlike v statusnem 
in premoženjskem položaju posameznika, starosti, namenu portretiranca (zabava, delo …) itd. 
Ob tem raziskovanju lahko najdejo razlike med meščanskim in drugimi sloji v preteklosti ter 
izvedejo primerjavo med njimi. Z delavnico Spoznavanje države Republike Slovenije učenci 
sicer ne spoznavajo meščanskega načina življenja, ampak jo velja omeniti, saj z njo dosegamo 
obsežen del učne snovi pri družbi, predvidene za 5. razred, o organiziranosti Slovenije, 
državnih simbolih, manjšinah, zamejcih, povezavi Slovenije z EU itd. (prav tam) 
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4 SKLEP 

Večina pregledanega učbeniškega gradiva vsebuje vsaj en vir, ki ga lahko povežemo z 
meščanstvom in/ali njihovim družabnim življenjem, le dve gradivi za 4. (Radovednih pet: 
družba 4, samostojni delovni zvezek in Naša družba 4, samostojni delovni zvezek) in eno za 
5. razred (Radovednih pet: družba 5, učbenik) ne vsebujejo vsebine, ki bi kakorkoli 
nakazovala na meščansko življenje v preteklosti. V gradivu so bodisi pisni bodisi slikovni ali 
celo viri obeh vrst, ki so povezani z raziskovano tematiko. Večinoma gre za vire, ki jih lahko 
le posredno povežemo z omenjeno temo, zato je potrebna dodatna učiteljeva razlaga, 
podvprašanja ali dodatna literatura oz. gradivo. 

Obravnavamo lahko le posamezne segmente družabnega življenja. S pomočjo učbeniškega 
gradiva za 4. razred, v katerem so fotografije, na katerih so upodobljeni meščani ali pripadniki 
kmečkega stanu, lahko učenci spoznajo zunanjo podobo in meščanska oblačila ter izvedejo 
primerjavo med posameznimi sloji ali iščejo podobnosti ter razlike med preteklostjo in 
sedanjostjo. Fotografije prevoznih sredstev lahko povežejo z izleti meščanov, saj so bili ti 
močno odvisni od možnosti prevoza. Spoznajo tudi privilegiran položaj analiziranega 
družbenega stanu. Tudi v učbeniškem gradivu za 5. razred so viri, ki omenjajo promet nekoč. 
Več virov govori tudi o nekdanjih mestnih naselbinah pred obravnavanim obdobjem (rimska, 
srednjeveška naselja), nekaj pa tudi o zgodovini oz. razvoju gospodarskih dejavnosti, kar 
lahko povežemo s spoznavanjem dejavnosti, s katerimi so se ukvarjali tudi meščani v 
prejšnjem stoletju. V nobenem učbeniškem gradivu nisem zasledila zgodovinskih virov, ki bi 
pričali o sprehajanju po promenadi, prirejanju velesejma, obiskovanju gledališč, opere ali kina 
ter o gostilniškem ali kavarniškem življenju. 

 

Stalne razstave vseh kulturnih ustanov, ki sem jih analizirala, vsebujejo vsaj nekaj razstavnih 
eksponatov, ki ponazarjajo meščane ter njihovo življenje v preteklosti. Nekateri predmeti nam 
jasno prikazujejo značilnosti meščanov, medtem ko s pomočjo drugih lahko le posredno 
sklepamo o njihovem življenju nekoč.  

Fond Narodne galerije vsebuje umetniška dela, ki dopuščajo umetniško svobodo pri 
ustvarjanju, zato so podrobnosti pogosto zabrisane, nejasne, lahko celo stilizirane. Poleg tega 
portretiranci pozirajo umetniku, zato nosijo lepe, svečane obleke in niso prikazani v 
vsakdanjih položajih, med druženjem. Glede na to, da so tudi pripadniki drugih slojev ob 
posebnih priložnostih, kar je obisk umetnika, ki jih je portretiral, vsekakor bil, nosili svoje 
najlepše obleke, bi jih učenci pri opazovanju lahko kaj hitro uvrstili med meščane. Glede na 
to, da gre za galerijo, ne preseneča, da v njej najdemo le umetniška dela – slike in kiparska 
dela, ki jih lahko spoznavamo le z opazovanjem. Vsa našteta dejstva učitelju otežujejo 
obravnavo tematike o značilnostih meščanstva in njihovem družabnem življenju, kajti 
učencem veliko lažje približamo neko učno snov, če imajo stik s konkretnimi predmeti, ki jih 
lahko spoznavajo z različnimi čutili. Z opazovanjem razstavljenih umetniških del lahko 
obravnavamo nekatere značilnosti meščanov – učenci lahko spoznajo njihovo zunanjo 
podobo, kulturo oblačenja. Iz dveh upodobitev je razvidno, da so hodili na izlete in se 
sprehajali po promenadi, a bi iz tega brez dodatne učiteljeve razlage težko delali zaključke.  

Zbirka upodobitev, ki so na stalni razstavi v Narodni galeriji, je dovolj obsežna, da bi učitelj 
lahko z ogledom le-teh izpeljal obravnavo spoznavanja zunanje podobe meščanov nekoč, ne 
pa tudi obravnavo njihovega družabnega življenja. Iz galerijskega fonda ne moremo ugotoviti 
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nič o tem, s čim so se ukvarjali meščani (obrt in trgovina), kje in kdaj je potekala promenada 
ter kakšna so bila pravila obnašanja na njej, kam so hodili na izlete ter kaj je vplivalo na izbor 
lokacij. Prav tako ni moč razbrati, da so pogosto zahajali v gostilne in kavarne ter kako so se 
tam zabavali, kot tudi ne, da so pogosto zahajali v gledališča, opero in v kino ter se zabavali 
še na druge načine. S pomočjo učiteljeve dodatne razlage in spodbude ter s podvprašanji bi 
učenci vseeno lahko izvedli primerjavo zunanje podobe meščanov nekoč in danes ter 
meščanov in pripadnikov drugih slojev v preteklosti. 

Stalna razstava v Mestnem muzeju Ljubljana vsebuje bolj raznolike razstavne eksponate kot 
prej omenjena Narodna galerija. Preteklost namreč prikazujejo najrazličnejši konkretni 
predmeti, ki jih lahko opazujemo, tipamo ali poslušamo. Poleg tega otroke po razstavnem 
prostoru »vodita« dva namišljena lika, ki s svojimi vprašanji in dilemami usmerjata otrokovo 
pozornost k preučevanju različnih predmetov, dodatno razlago predmetov in dogajanja nekoč 
pa ponujajo spremljevalni opisi. Vse to učitelju pomaga pri obravnavi teme o življenju 
meščanstva v začetku preteklega stoletja. Kot sem omenila že pri analizi muzejske zbirke, 
predmeti dobro prikazujejo oz. predstavijo kulturo oblačenja, življenje v meščanskih domovih 
in njihov položaj v družbi ter dejavnosti, s katerimi so se ukvarjali, ne pa tudi družabnega 
življenja. Ni moč videti predmetov, ki bi ponazarjali kavarniško ali promenadno življenje, 
prav tako ne katerokoli drugo obliko zabave in druženja Ljubljančanov (izleti, pohodništvo, 
kopanje itd.).  

Z razliko od Narodne galerije je v Mestnem muzeju Ljubljana nekaj razstavnih eksponatov, iz 
katerih lahko sklepamo o spremembah na področju meščanstva po 2. svetovni vojni. Velik del 
razstavnega prostora namreč zavzemajo ravno zgodovinski viri iz druge polovice 20. stoletja 
oz. časa, ko so Slovenci živeli v Jugoslaviji. Iz vira, ki govori o spremembah v trgovini ter 
omeni, da so se s tem ukvarjali meščani, lahko posredno sklepamo, da so bile posledice za ta 
sloj prebivalstva zelo negativne. V muzeju del stalne razstave prikazuje razvoj (mestnega) 
prometa. Učenci lahko spoznajo spremembe na tem področju, ob dodatni učiteljevi razlagi pa 
razmišljajo o vplivu prometa na družabno življenje ter o spremembah le-tega, saj so bile te 
povezane tudi z razvojem prometa. 

Poslanstvo Slovenskega etnografskega muzeja je prikaz tradicije in kulture različnih narodov, 
zato v njem ne prikazujejo le slovenske zgodovine. Tako kot v Mestnem muzeju Ljubljana so 
tudi tu razstavljeni zgodovinski viri, ki jih lahko spoznavamo z različnimi čutili, spremljajo pa 
jih dodatni opisi. Kot sem omenila v analizi, je večina razstavnih eksponatov predmetov iz 
vsakdanjega življenja, a prevladujejo predmeti preprostih ljudi iz kmečkega, delavskega 
razreda, manj je tistih, ki so pripadali meščanskemu sloju. Kljub temu lahko učitelj s pomočjo 
razstavnih eksponatov obravnava nekatere značilnosti meščanov in njihovega življenja. Iz 
časovnega traku, ki prikazuje spremembe v socialni strukturi prebivalcev, učenci spoznajo, da 
je že od 19. stoletja dalje opazen trend upadanja kmečkih in rast števila mestnih prebivalcev, a 
je pri tem pomembno, da jih učitelj opozori, da so v to všteti vsi prebivalci v mestih, ne le 
meščanski sloj, hkrati pa spodbudi k razmisleku o vplivu tega pojava na omenjeni družbeni 
sloj. Z ogledom prostora, kjer so razstavljena stanovanjska oprema, pohištvo, gospodinjski 
pripomočki ipd. učenci spoznajo, kakšna je bila stanovanjska kultura meščanov. Spoznajo 
lahko tudi kulturo oblačenja, saj so razstavljene tipične meščanske obleke in dodatki. Ob 
branju dodatne razlage ob muzejskih predmetih lahko učenci spoznajo tudi del meščanske 
miselnosti – njihovo težnjo po prestižu in razlikovanju od drugih slojev. Razstava prikazuje 
tudi človekovo življenje v družbi in združevanje v skupine, iz česar je možno sklepati, da so 
se družili le s pripadniki svojega sloja. To lahko učitelj razširi tako, da obravnavajo tudi, kako 
so meščani s svojimi navadami in življenjskimi obredi ohranjali svoj položaj in svojo moč v 
družbi.  
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V tem muzeju, v primerjavi s prej opisanima, torej lahko izvemo več o miselnosti meščanov, 
njihovem življenjskem stilu in načinu vedenja. Podobno kot velja za Mestni muzej, tudi 
Slovenski etnografski muzej vsebuje dovolj veliko zbirko zgodovinskih virov, da lahko 
obravnavamo kulturo oblačenja in življenje v meščanskih domovih ter ju primerjamo z 
življenjem pripadnikov drugih slojev in današnjimi navadami. O promenadnem življenju in 
kulturnem udejstvovanju meščanov lahko le posredno sklepamo iz razstavljenih svečanih 
oblačil in dodatkov, o gostilniškem in kavarniškem življenju, izletih in drugih družabnih 
dogodkih meščanov pa muzejskih virov ni. Večina predmetov je iz prvih desetletij prejšnjega 
stoletja ali starejših, zato ne pripovedujejo o spremembah v meščanskih vrstah po 1945.  

Namen stalne razstave Muzeja novejše zgodovine Slovenije je prikaz življenja na Slovenskem 
v 20. stoletju. Največ zgodovinskih virov, ki ponazarjajo delo, navade in tudi družabno 
življenje meščanov, je iz dvajsetih in tridesetih letih prejšnjega stoletja, kar ni čudno, saj je ta 
družbeni sloj takrat doživljal svoj vrhunec. Učitelj lahko s pomočjo razstavljenih muzejskih 
predmetov poučuje o določenih vidikih preživljanja prostega časa in druženja. Učenci tako 
lahko iz muzejskih predmetov spoznajo, da so se meščani radi sprehajali in družili na 
promenadi ter na velesejmu, ki je bil pomemben družabni dogodek. Spoznajo tudi kose 
tradicionalne meščanske oprave z obveznimi dodatki. Iz grafov o poklicni usmerjenosti 
prebivalcev lahko sklepajo, s katerimi dejavnostmi so se ukvarjali meščani, iz razstavljenih 
fotografij pa tudi, da so že takrat hodili v kino in se pozimi družili med sankanjem in 
smučanjem v parku Tivoli. Manjkajo pa zgodovinski viri, ki bi ponazarjali kavarniško 
življenje ter druženje ob gledaliških ali koncertnih odrih. Glede na to, da v sobanah, ki 
prikazujejo čas prve oz. druge svetovne vojne, ni virov, ki bi prikazovali družabno življenje 
ljudi, lahko učenci (z učiteljevimi namigi) sklepajo, da je bilo to takrat precej okrnjeno. 

Predmeti, ki so na ogled v sobi, ki prikazuje obdobje po drugi svetovni vojni, so učitelju v 
pomoč pri poučevanju o spremembah v meščanstvu v 1. polovici 20. stoletja, saj razstavljeno 
ponazarja prisilne izselitve, življenje (političnih) zapornikov, obnovo domovine – obvezno 
delo itd. Iz grafa pa lahko izvemo, da je v tem času potekala obsežna nacionalizacija, ki je 
prizadela tudi meščane. 

Vse analizirane ustanove, poleg vodenega ogleda stalne razstave, organizirajo različne 
delavnice za osnovnošolce, na katerih učenci dobijo tudi učne liste. V Narodni galeriji in 
Muzeju novejše zgodovine Slovenije je na voljo nekaj delavnic, ki bi jih lahko, z dodatno 
razlago muzejskih delavcev, povezali tudi z življenjem meščanov v prejšnjem stoletju, 
medtem ko v Slovenskem etnografskem muzeju in Mestnem muzeju Ljubljane organizirajo 
delavnice z drugačno vsebino.      

Torej v vseh ustanovah so razstavljeni predmeti, s katerimi lahko obravnavamo temo o načinu 
življenja meščanstva, a le posamezne segmente te tematike. Prav v vseh je možno spoznati 
zunanji videz meščanov in njihovo kulturo oblačenja, v Mestnem in Etnografskem muzeju pa 
tudi bivalne navade (predmeti iz meščanskih stanovanj). O sprehajanju in dogajanju na 
promenadi pričajo fotografije v Muzeju novejše zgodovine. Tu učenci lahko spoznajo tudi, da 
so se nekoč družili ob obiskovanju velesejma, na izletih in v kinu, posredno tudi, da so se 
ukvarjali z obrtjo in trgovino. To izvemo tudi iz spremljevalnih opisov v Mestnem muzeju. V 
galeriji po eno umetniško delo prikazuje sprehajanje po promenadi in izletnike na pohodu. 
Nobena pregledana in analizirana stalna razstava ne vsebuje virov, ki bi prikazovali 
kavarniško oz. gostilniško življenje ter obiskovanje gledališč in opere.  

V Mestnem muzeju Ljubljana so omenjene spremembe v trgovini po 2. svetovni vojni, iz 
česar lahko sklepamo o spremembah v meščanskih vrstah v tem času. V Muzeju novejše 
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zgodovine pa je več razstavnih eksponatov, ki učitelju pomagajo pri obravnavi te teme, saj je 
temu namenjen celo poseben razstavni prostor. Medtem ko stalne razstave drugih dveh 
ustanov ne vsebujejo virov, ki bi nakazovali na spremembe v meščanstvu v 1. polovici 20. 
stoletja.  

Z ogledom razstave in obravnavo teme o meščanstvu v vseh omenjenih ustanovah lahko 
uresničujemo nekatere splošne in operativne cilje, ki so predvideni v učnem načrtu za družbo. 
Prav povsod z ogledom muzejskih predmetov spoznavajo različne načine življenja ljudi v 
preteklosti in jih primerjajo z današnjim, ob tem pa spoznajo tudi delovanje muzejev. Razen v 
Narodni galeriji, kjer so viri precej enolični, preteklost spoznavajo z zelo raznolikimi 
zgodovinskimi viri. Ob obisku muzejev ali galerije pa razvijajo pozitiven odnos do kulturne 
dediščine. Prav tako v vseh ustanovah ob ogledu stalne razstave in obravnavi meščanskega 
načina življenja spoznajo preteklost in kulturno dediščino domačega kraja oz. pokrajine, ki se 
odraža skozi življenje ljudi, kar učni načrt predvideva kot cilj v 4. razredu. Kot sem že 
zapisala, lahko v dveh muzejih obravnavamo tudi spremembe skozi preteklost v načinu 
življenja ljudi (meščanov), kar je eden od izbirnih ciljev, predvidenih za 4. in obveznih za 5. 
razred, kjer predvidevajo spoznavanje in pojasnjevanje vzrokov in posledic (nekaterih) 
sprememb v preteklosti. 

 

VSEBINA 
Narodna 
galerija 

Mestni 
muzej 

Ljubljana 

Slovenski 
etnografski 

muzej 

Muzej novejše 
zgodovine 
Slovenije 

meščanska stanovanja  + +  

oblačila + + + + 

promenada (+)   + 

velesejem    + 

izleti (+)   + 

gledališče in opera     

kino    + 

gostilne in kavarne     

meščanski poklici  +  + 

spremembe po 1945  +  + 

Preglednica 3: Prisotnost posameznih segmentov družabnega življenja meščanov v muzejih in 
v galeriji2   

                                                 
2 + pomeni, da stalna razstava vsebuje zgodovinske vire s posamezno tematiko. 
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5 ZAKLJUČEK 

Že od nastanka prvih mestnih naselbin so se v teh naseljih pojavljale razlike med prebivalci. 
Čeprav so bili vsi, z razliko od ljudi, ki so živeli na podeželju, svobodni, niso imeli enakega 
položaja, pravic in možnosti. Na eni strani so bili nižji sloji, ki so bili dninarji meščanom, na 
drugi plemstvo in duhovščina, sloja, ki sta imela pomembno vlogo pri upravi in vodenju, ter 
privilegiran srednji sloj – meščanstvo. Tudi po marčni revoluciji sredi 19. stoletja in odpravi 
osebne nesvobode razlike med mestnimi prebivalci niso izginile. Zaradi tehnološkega 
napredka ter hitrega razvoja industrije so se v naslednjih desetletjih ljudje začeli množično 
seliti s podeželja v mesta. Z veliko rastjo mest oz. porastom mestnih prebivalcev (predvsem 
na račun priseljevanja ljudi s podeželja) v 20. stoletju so razlike med prebivalci postale še 
opaznejše. Priseljeni so večinoma sodili v delavski razred in ne med meščansko elito. Že po 
dejavnostih, s katerimi so se ukvarjali nižji (kmečki in delavski) sloji in s katerimi meščani, je 
možno sklepati o razlikah, ki so se kazale v premoženjskem stanju posameznikov, to pa se 
odraža tudi na zunanjem videzu in pri preživljanju prostega časa oz. družabnem življenju. 
Razlike v socialnem statusu posameznikov so se ohranile vse do današnjih dni. Te so 
najopaznejše v svetovnih velemestih, kjer lahko na eni strani vidimo prestiž in bogastvo, 
medtem ko se na drugi strani istega mesta srečamo z revščino in bedo. 

Glede na vse te značilnosti meščanov in njihov odnos do drugih slojev, bi lahko izvedla tudi 
primerjavo med družabnim življenjem meščanov in drugih (nižjih in višjih) slojev, a sem se 
odločila, da podrobneje raziščem eno področje meščanskega življenja – družabnost. Tako 
lahko učenci primerjajo življenje nekoč in danes, saj tudi učni načrt za družbo predvideva, da 
pojave iz preteklosti primerjajo z današnjimi. Poleg tega je smiselno, da zgodovinske dogodke 
povežejo in primerjajo s svojimi življenji oz. dogodki, ki so jim blizu. Učenci sami občutijo in 
vidijo razlike med posamezniki v svoji družbi oz. okolici, saj se ukvarjajo z različnimi 
dejavnostmi in imajo različne oblike družabnega življenja, na kar ima vpliv tudi socialni 
status posameznika. Ker je otrokom torej ta tema poznana, lažje primerjajo meščansko 
družabno življenje nekoč in danes. Hkrati pa se lahko zavedajo, da so se razlike med 
posamezniki, ki jih opazijo tudi sami, pojavljale že nekoč in so prisotne še danes, čeprav 
morda ne v popolnoma enaki obliki. 

Z raziskavo sem želela pokazati, kako si lahko učitelj pri obravnavi teme o družabnem 
življenju oz. o meščanstvu v preteklosti pomaga z muzejskimi stalnimi razstavami in koliko 
mu je pri tem v pomoč učbeniško gradivo. Ugotovitve raziskave magistrske naloge bodo 
učitelju v pomoč pri obravnavi tematike, saj kažejo, katere analizirane stalne razstave 
vsebujejo največ zgodovinskih virov oz. muzejskih predmetov, ki jih lahko povežemo z 
meščanstvom. Iz ugotovitev je možno razbrati tudi, katere segmente meščanskega družabnega 
življenja lahko spoznamo z ogledom posamezne razstave ter s katerimi učnimi cilji jih lahko 
povežemo. Učitelj lahko razbere tudi, koliko in katere vire o meščanstvu vsebuje učno 
gradivo, ki ga uporablja pri pouku, ter s katerim gradivom si še lahko pomaga. 

Poslanstvo Muzeja novejše zgodovine Slovenije je prikaz življenja Slovencev v 20. stoletju. 
Zato bo učitelj z obiskom tega muzeja in ogledom razstave, glede na rezultate analize, 
najlažje obravnaval tematiko o meščanstvu in (njihovem) družabnem življenju. Ta ustanova 
namreč (izmed vseh analiziranih) razstavlja največ gradiva, povezanega z obravnavano 
tematiko. Izmed vseh analiziranih pa je stalna razstava v Mestnem muzeju Ljubljana 
najprimernejša za učence drugega vzgojno-izobraževalnega obdobja z vidika upoštevanja 
zakonitosti otroškega razvoja, zaznavanja in motivacije. Zaradi velike raznolikosti razstavnih 
eksponatov lahko obiskovalec preteklost spoznava na različne načine, z različnimi čutili – vid, 
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tip, sluh. Poleg tega so za usmerjanje pozornosti mlajših obiskovalcev ustvarili otroška lika, ki 
jih vodita in usmerjata po raziskovalni poti muzeja. Vse to pripomore k večji motiviranosti in 
učinkovitejšemu zaznavanju ter pomnjenju učencev. Če učiteljev cilj ni obravnava zgolj 
meščanskega družabnega življenja, ampak nekdanjega načina življenja na Slovenskem oz. v 
domačem kraju nasploh, mislim, da je zaradi vsega naštetega najboljša izbira ravno ogled 
stalne razstave v Mestnem muzeju Ljubljana. 

Kot je razvidno iz rezultatov in analize, vse stalne razstave vsebujejo zgodovinske vire, ki 
pričajo o obravnavani tematiki. Da bi učenci kar čim bolj uspešno dosegli zadane učne cilje, 
bi moral učitelj poskrbeti za dodatne zgodovinske vire (poleg razlage med samim ogledom 
posamezne razstave), s katerimi bi obravnavali segmente meščanskega družabnega življenja, 
ki jih z obstoječo ponudbo ni mogoče. Podrobnejšo obravnavo z dodatnim gradivom bi lahko 
učitelj (pred ali po ogledu) opravil v razredu. Tu bi si lahko ogledali fotografije, 
videoposnetke (npr. o novih prevoznih sredstvih, ki so se pojavili v začetku prejšnjega 
stoletja), v dodatni literaturi ali starih časopisih prebrali zanimive zgodbe iz preteklosti itd. 

Da bi učencem še bolj približali oz. predstavili življenje meščanov pred stoletjem, bi jih 
lahko, ob vnaprejšnjem dogovoru, peljali na obisk k obrtnikom, pri katerih bi spoznali ročno 
oz. neindustrijsko izdelavo različnih izdelkov. Tako bi lahko spoznali obrtniške poklice, ki so 
bili pomembni za tedanje meščane (npr. šivilja/krojač, čevljar, dežnikar, modistka, rokavičar 
itd.). S tem bi učence lažje navdušili in pridobili njihovo pozornost za obravnavano tematiko, 
poleg tega bi spoznali spremembe, ki so se na tem področju zgodile v zadnjem stoletju, kar pa 
je tudi eden od predvidenih standardov znanja pri pouku družbe. Ker me je zanimalo, kateri 
obrtniki se še nahajajo v centru Ljubljane, sem se sprehodila po ulicah starega mestnega jedra 
in ugotovila, da se tu še nahaja nekaj obrtniških delavnic, a so zelo redke. Opazila sem 
prodajalno klobukov, urarne, čevljarske delavnice, kjer izdelujejo in popravljajo čevlje in 
torbice, več modnih butikov, kjer prodajajo obleke, torbice, nakit itd. V mestu se nahaja celo 
mojstrica dežnikarske obrti, ki v svoji delavnici izdeluje in popravlja dežnike.  
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