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POVZETEK 

V magistrskem delu smo raziskovali šolstvo v Dobrepolju med obema vojnama (1918–

1941). V teoretičnem delu smo s pomočjo literature na kratko predstavili splošno 

zgodovinsko dogajanje v času med obema vojnama in lokalno dogajanje v Dobrepolju. 

Opisali smo splošno zgodovino šolstva na Slovenskem, ki nam pomaga razumeti 

dogajanje na ljudski šoli v Dobrepolju. Opisali smo njene začetke, razvoj iz 

enorazredne v šestrazredno šolo in ostale pomembne dogodke, ki so jo zaznamovali. 

Na koncu teoretičnega dela smo dodali poglavje o življenju otrok v Dobrepolju med 

obema vojnama, saj je le-to vplivalo na njihovo obiskovanje šole. 

Za empirični del smo poiskali različne dokumente, s katerimi smo pridobili podatke. 

Analizo spričevala in starih šolskih zvezkov smo podkrepili s fotografijami. Raznovrsten 

slikovni material smo vključili tudi v celotno nalogo. S pomočjo sedanjega učnega 

načrta za družbo smo primerjali družboslovne vsebine z učnim načrtom iz leta1937. V 

arhivu slovenskega šolskega muzeja smo poiskali šolsko kroniko ljudske šole v 

Dobrepolju in opisali zanimivejše dogodke, ki so se na šoli zgodili v času med obema 

vojnama. Opravili smo intervjuja z dvema gospema, ki sta šolo v Dobrepolju obiskovali 

v tistem času in jih skupaj z zapisi spominov gospe, ki se je prav tako šolala v 

Dobrepolju v tistem času, strnili v opis, kako je potekalo šolstvo v Dobrepolju takrat. 

Prav tako smo ugotovili, kakšen je bil odnos otrok do šolanja med obema vojnama in 

z njim povezano življenje. 

 

Ključne besede: Šolstvo, med obema vojnama, Dobrepolje, šolska kronika, 

spričevalo, šolski zvezki 

 

 

 

  



 
 

ABSTRACT 

In the master's thesis we discussed the education in Dobrepolje in the Interwar Period 

(1918 – 1941). In the theoretical part we reviewed the literature and described the 

general historical events in Slovenia and Dobrepolje in the Interwar period. We 

described the history of education in Slovenia in the Interwar period and the beginning 

of schooling in Dobrepolje. We described the evolution of the school from one grade 

school to school with six grades and important events that had an influence on it. At 

the end of the theoretical part, we included the chapter about everyday life of children 

(in Dobrepolje) in the Interwar period, because it played an important role in their 

school attendance. 

The information in the empirical part was obtained from different documents. The 

analysis of the school certificate and old notebooks are supported with photos. The 

photos are also included in all parts of the thesis. We compared the sociological 

content from the current curriculum of the school subject “družba” and the content from 

the curriculum from 1937. With the help of the School Cornicle from the Slovenian 

school museum we described interesting events that happened in Dobrepolje primary 

school in the Interwar period. We interviewed two old ladies that were students in 

school in Dobrepolje during the Interwar period. Together with written memories of 

another student, who also attended school during the Interwar period, we found out, 

what attitude the children had towards the education in the Interwar period and how 

life related to it looked like. 
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I. UVOD 

Šolstvo je pomembno za učenje in vzgojo otrok. Potreba po izobrazbi se je pokazala 

zlasti po prvi svetovni vojni, ko sta se začela industrializacija in opuščanje kmetijstva. 

Kljub temu, da je bilo šolstvo na slovenskem ozemlju prisotno že dolgo (za vse otroke 

je bilo osnovno šolanje obvezno od uvedbe splošne šolske obveznosti leta 1774), je 

le-to svoj razvoj doživelo v času med obema vojnama (velik dosežek je bil uporaba 

slovenščine na vseh stopnjah šolanja in ustanovitev univerze v Ljubljani). Obliko in 

vsebino šolanja je sooblikovala tudi državna ureditev. 

Razmah šolstva se je tik pred prvo svetovno vojno zgodil tudi v Dobrepolju, ko je 

ljudska šola končno postala šestrazredna. Dobrepolje je pokrajina (in občina), ki leži 

na zahodu Dolenjske in meji na: Grosuplje, Ivančno Gorico, Žužemberk, Ribnico, 

Kočevje in Velike Lašče. Torej je v času med obema vojnama (od 11. 11. 1918 do 6. 

4. 1941) spadalo pod Kraljevino SHS. Takrat je bilo razdeljeno med tri občine, ki so 

bile pravzaprav vasi – Videm, Podpeč in Kompolje. Ta razdelitev je vplivala tudi na 

vodenje in upravljanje s šolo, ki je bila samo ena: na Vidmu. O šolanju med obema 

vojnama v Dobrepolju so za vsako leto posebej izpisani pomembni dogodki ter število 

učencev in njihovo napredovanje v šolski kroniki, ki jo hrani Slovenski šolski muzej. Iz 

podatkov v različnih dokumentih (poleg šolske kronike tudi stari zvezki, spričevala, 

fotografije, šolski dnevniki …) lahko sestavimo zgodovinski pregled razvoja šole. 

 

Slika 1: Zemljevid, na katerem je vidno Dobrepolje (vir: Slovenske občine. 

Regionalizacija in pokrajine 2019. https://www.ekodezela.si/eko-obcine/na-3-

kongresu-slovenskih-obcin-o-regionalizaciji-in-pokrajinah/.) 
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Učni načrt za predmet družba v 4. in 5. razredu za poučevanje o zgodovini daje 

usmeritve, da naj učenci pridobivajo predvsem predstave o preteklosti in spoznajo 

življenje ljudi v preteklosti. Učenci pri tem izhajajo iz zgodovine 10- ali 11- letnika in 

tudi osebne zgodovine starih staršev. Tako je marsikaj prepuščeno učitelju in 

njegovemu poznavanju (lokalne) bližnje preteklosti. Tematiko šolstva lahko učencem 

s primeri konkretnih predmetov približa tudi to magistrsko delo. S svojo vsebino ponuja 

tudi možnost, da učenci raziščejo preteklost svojih starih staršev z uporabo različnih 

virov. Strokovnim delavcem pa nudi (poleg razumevanja šolstva v Dobrepolju) tudi 

vpogled in snov, ki so jo pri pouku obravnavali nekoč. 

 

 



3 
 

II. TEORETIČNI DEL 

1. SPLOŠNI ZGODOVINSKI OPIS SLOVENIJE MED OBEMA VOJNAMA 

Po koncu prve svetovne vojne je bila Slovenija razdeljena med štiri države: italijansko, 

avstrijsko, madžarsko in jugoslovansko. S to razdelitvijo je propadla tudi ideja 

Zedinjene Slovenije (Okoliš, 2009). Ob razpadu Avstro-Ogrske Slovenci, Hrvati in Srbi 

29. 10. 1918 ustanovijo novo državo – Državo SHS (Slovencev, Hrvatov in Srbov). 

Slovenci so od nove države pričakovali veliko, vendar se je veliko upov razblinilo. 

Država SHS ni bila mednarodno priznana in je bila zaradi številnih težav prisiljena 

popuščati v pogajanjih s Kraljevino Srbijo o tem, kakšna naj bo skupna nova 

južnoslovanska država. Tako je 1. 12. 1918 opravljena združitev v Kraljevino Srbov, 

Hrvatov in Slovencev. To je bila monarhija, ki jo je vodila stara srbska dinastija, srbski 

politiki pa so jo dojemali bolj kot razširjeno Srbijo in ne novo državno zvezo z različnimi 

hotenji in narodi (Dolinar idr.,  2011). 

Na prevlado Srbov v Kraljevini SHS kaže tudi to, da je bila nova ustava sprejeta na 

srbski narodni praznik, 28. 6. 1921. Njeno priljubljeno ime je postalo vidovdanska 

ustava. Kljub temu, da je izhajala iz liberalnih pravic, je določala strogo centralizacijo, 

unitarizem in kralju dajala veliko pooblastil (Dolinar idr.,  2011).  Država je postala 

ustavna monarhija, kar je centralistične pritiske na narode, ki so v kraljevini živeli, še 

okrepilo (Borak in Fischer, 2005). 

  

Slika 2: Razlaga pojmov (NARODNI) UNITARIZEM, (DRŽAVNI) CENTRALIZEM IN 

AVTONOMIJA (vir: osebni arhiv) 
Kralj Aleksander Karađorđević je 6. 1. 1929 preklical ustavo in uvedel diktaturo, kar 

predstavlja nov pritisk za poenotenje države in poskus oblikovanja enotne 

jugoslovanske nacionalne identitete. To nakazuje tudi preimenovanje Kraljevine SHS 

v Kraljevino Jugoslavijo, s čimer so bili iz državnega imena odpravljeni narodi. 

Prepovedale so se tudi narodne oznake in simboli (npr.: Slovensko Narodno 

Gledališče se ni smelo imenovati »Slovensko,« ampak le »Narodno gledališče.«) 

(Dolinar idr.,  2011). V Zakonu o nazivu in razdelitvi kraljevine na upravna območja 

 

NARODNI UNITARIZEM = politika, ki je zagovarjala stapljane vseh Južnih 

Slovanov v Kraljevini SHS v enoten jugoslovanski narod (Razpotnik in Plazar, 

2021). 

DRŽAVNI CENTRALIZEM = vsa državna politika se vodi iz enega centra (v 

Kraljevini Jugoslaviji iz Beograda) (Razpotnik in Plazar, 2021). 

AVTONOMIJA = samostojno upravljanje, samouprava, neodvisnost, 

samostojnost 
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kralj odpravlja tudi vsa društva in ustanove »katerih plemensko obeležje, smoter ali 

delovanje je v nasprotju z državnim in narodnim edinstvom,« s tem kralj prepove 

strankarsko delovanje. Kralj uvede tudi cenzuro tiska (Borak, N. in Fischer, J., 2005).  

Uvedene so bile banovine, ki so delile etnične oz. narodne skupine (razen Dravske in 

delno Vardarske) (Vodopivec, 2010). Dve leti po uvedbi diktature kralj vsili ustavo (zato 

se je je prijelo ime »oktroirana« ustava), ki zgolj potrdi dejstvo, da brez kraljevega 

soglasja ni mogoče ničesar narediti (Dolinar idr.,  2011). Ni bilo več dvoma, da v 

kraljevini ne bo omogočena demokracija. Odpravljene so bile oblasti in njihova 

samoupravnost. Veliko članov senata in drugih državnih uslužbencev (npr. banov) je 

imenoval kralj. Vlada je spadala pod kraljevo odgovornost in ne pod odgovornost 

parlamenta (Vodopivec, 2010). 

 

Slika 3: Zemljevid banovin v Kraljevini Jugoslaviji (vir: Borak, N. in Fischer, J. (2005). 

SLOVENSKA novejša zgodovina: od programa Zedinjena Slovenija do mednarodnega 

priznanja Republike Slovenije 1848–1992. Ljubljana: Mladinska knjiga.) 
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Slovencem novonastala država predstavlja nov civilizacijski in kulturno-politični svet. 

Kljub temu jim ni omogočala narodne enakopravnosti in narodnega uveljavljanja. Je bil 

pa kulturni, politični in gospodarski položaj v novi državi boljši kot v Avstro-Ogrski 

(Perovšek, 1997). Slovenski jezik je pridobil na pomenu, saj je zamenjal nemščino v 

uradih in šolah, v katerih je lahko slovenščino uporabljal tudi po napredovanju v višje 

izobraževalne ustanove (npr. gimnazijo), kjer prej to ni bilo mogoče. Kulturni in 

znanstveni napredek simbolizira tudi ustanovitev Univerze v Ljubljani. Prav tako je v 

prvih desetih letih od nastanka države napredovalo gospodarstvo, še posebej 

industrija in bančništvo (Dolinar idr.,  2011). 

V času med svetovnima vojnama se je dogajala tudi hitra industrializacija – delež 

zaposlenih v obrti in industriji je iz 15 % (leto 1910) narasel na 22 % (leto 1932); delež 

preživljajočih se s kmetijstvom pa je s 67 % padel na 60 %.   K temu je pripomogla tudi 

visoka stopnja pismenosti Slovencev. Največ je bilo obratov lesne in tekstilne 

industrije, največ delovnih mest in kapitala pa so ustvarjali železarski in 

kovinskopredelovalni industrijski obrati. Med zaposlenimi je delež žensk močno 

naraščal. Zaposlene so bile predvsem v tekstilni industriji in terciarnih in kvartarnih 

dejavnostih (Dolinar idr.,  2011). 

Kulturno življenje je bilo pestrejše v mestih, kjer je bilo več kulturnih ustanov (npr. 

gledališč) in tudi kulturnikov, ki so se po nastanku nove države vrnili nazaj. Ustanovljeni 

so bili novi muzeji, narodna galerija in Radio Ljubljana, nove tiskarne pa so poskrbele, 

da so knjige v slovenščini postale dostopnejše. Na podeželju so delovala amaterska 

kulturna društva, ki so Slovence s kulturo seznanjala na prireditvah, gledaliških 

predstavah, koncertih njihovih glasbenih odsekov, omogočala pa so tudi izposojo knjig 

v čitalnicah društev. Tudi ta dejanja so ohranjala slovensko prednost na kulturnem in 

gospodarskem področju v Jugoslaviji. Hiter kulturni razvoj je bil posebnost Slovencev 

v Kraljevini SHS/Jugoslaviji – slovenska kultura v sosednjih državah je zaradi 

nacionalističnih pritiskov nazadovala (Dolinar idr.,  2011).  

Politično življenje v Sloveniji v času med vojnama je imelo dve bistveni značilnosti: 

političen boj in tekmovanje med idejno in politično nasprotnima strankama SLS 

(konservativna, krščanskosocialna in klerikalna stranka) in liberalno stranko, druga 

značilnost pa je bilo zagovarjanje boja proti jugoslovanskemu narodnemu unitarizmu 

in centralizmu – boj za avtonomno Slovenijo. Liberalna stranka je zagovarjala 

jugoslovansko narodno enotnost in unitarizem, SLS pa je podpirala slovensko 

individualnost in avtonomijo, zaščito kmeta in podpiranje kmečkega zadružništva, nižje 

davke za kmete, socialno zaščito in žensko volilno pravico. Temu so liberalci večinoma 

nasprotovali, prizadevali so si za večji razmah in svobodo podjetništva (Cvirn, 1999). 
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2. SPLOŠNI ZGODOVINSKI OPIS DOBREPOLJA MED OBEMA VOJNAMA 

V Dobrepolju je bilo v času med obema vojnama okoli 4500 prebivalcev. Njihove 

družine so bile številne. Krajevni leksikon dravske banovine jih opisuje kot »družabne 

ljudi, ki kažejo veliko vnemo za prosvetno in gospodarsko izobrazbo«. Preživljali so se 

s kmetijstvom in s prodajo lesa. Prodajali so tudi krompir, fižol, seno, zelišča, jagode 

in gobe, ki so jih nabrali. Ženske so odkupovale jajca in perutnino ter jih nosile prodajat 

v Ljubljano in Trst, pozimi pa izdelovale zobotrebce. Kljub temu je bilo denarja 

velikokrat bolj malo, saj je bilo plačanega dela bolj malo, z delom na polju pa prav tako 

niso zaslužili veliko. V času med obema vojnama je Dobrepolje z Ljubljano povezovala 

železniška proga Ljubljana – Kočevje (Kokalj Kočevar, 1996). Proga je omogočila 

lesno trgovino z Italijo ter lažje delo pri prodaji jajc in ostalih pridelkov v Ljubljano. V 

Dobrepolju je bila pomembna tudi trgovina s prašiči in ostalo živino, ki so jo prodajali 

tudi na sejmih. Tam so prodajali tudi rezbarske izdelke – svete podobe in rezljane 

igrače. Rezljanje igrač je kasneje prerastlo v tovarno igrač, ki je »v mirni dobi 

zadovoljivo uspevala.« (Novak, 1996). 

 

Slika 4: Zemljevid Dravske banovine (vir: Dravska banovina. Šumarski odsek Dravske 

banovine, 1930. http://www.dlib.si/?URN=URN:NBN:SI:DOC-568HKZ09) 

V prvi svetovni vojni je padlo 102 Dobrepoljcev. V ujetništvu pa je umrlo še vsaj 10 

mož. Veliko preživelih se je domov vrnilo šele po dveh letih. Ti so poročali o težkem 

življenju in veliki lakoti v Sovjetski zvezi. Proti koncu vojne se je v Dobrepolju hitro 

razširila tudi španska gripa, zaradi katere je bila od oktobra do srede decembra šola 

zaprta. Zaradi nje je umrlo 46 ljudi. Le-ti niso bili samo stari in šibki, ampak tudi zdravi, 

mladi ljudje (Grandovec idr., 2010). 
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V prihodnjih letih se je odsotnost padlih očetov zelo poznala. Ljudje so menili, da mladi 

niso več tako ubogljivi kot pred vojno. Še večji problem je predstavljala huda revščina. 

Vsaj četrtina otrok je bila tako revnih, da ni imela obutve in lepših oblek, v katerih bi 

obiskovali šolo in cerkev. Za njih je Rdeči križ začel zbirati sredstva za pomoč. Tudi 

veliko drugih (sicer manj revnih) otrok obutve ni imelo, ali pa so pri hiši imeli le en par. 

Tako so pozimi otroci okoli hodili izmenično, saj so si čevlje sposojali (Grandovec idr., 

2010).  

Leta 1929 je v Dobrepolju prišel novi župnik Anton Mrkun, ki je pomemben za razvoj 

Dobrepolja. Spodbujal je obnovo in gradnjo številnih stavb in ustanov, širšega pomena. 

Postaviti je dal tudi spomenik padlim v prvi svetovni vojni, začel pa je tudi z gradnjo 

poslovno-kulturnega centra, ki so ga poimenovali Jakličev dom. V njem je nameraval 

odpreti zavod za »slabotne otroke« in internat za deklice in večja dekleta. Posvečal se 

je gradnji bolniške ustanove Zavoda svete Terezike (dom v katerem so sestre križarke 

stregle predvsem ljudem, ki niso imeli doma), zdravstvenega doma v Ponikvah, v 

katerem je bila tudi ambulanta za otroke. V njej so jih pregledovali dvakrat tedensko, v 

letu 1936 pa so začeli tudi s sistematskimi pregledi za posamezne oddelke 

dobrepoljske šole. Ambulanta je pripomogla k znižanju smrtnosti dojenčkov in otrok 

(Grandovec idr., 2010). 

 

Slika 5: Zavod Svete Terezike s kapelo in z zdravstvenim domom v Ponikvah (vir: 

Grandovec, I., Škulj, F., Drobnič, R. (2010). V svetišču spomina: zbornik župnije 

Dobrepolje ob 750-letnici župnije. Dobrepolje; Videm: Župnija.) 
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V stavbi zdravstvenega doma so bili tudi manjši muzej, knjižnica, ljudsko kopališče, 

prostor za lekarno in kmetijsko-gospodinjska šola. Zavod in zdravstveni dom sta bila 

del Mrkunove zamisli o zadružništvu. Menil je, da bi moralo biti zdravstvo zastonj in 

dostopno vsem. Če so se Dobrepoljci včlanili  v zdravstveno zadrugo, so imeli tudi 

različne ugodnosti, kot so cenejša zdravila, brezplačni pregled dojenčkov in otrok, 

cepljenje pred nalezljivimi boleznimi itd. (Štrubelj, 1996). 

Župnik je bil organizator prosvetnega in kulturnega življenja – prirejal je prosvetna in 

socialna predavanja in tečaje (npr. igračarski tečaj za fante, lutkarski tečaj za dekleta, 

zdravstveni tečaj za ženske, gospodinjski tečaj itd.). Ljudi je nagovarjal tudi k 

sodelovanju v različnih društvih. Eno izmed njih je skrbelo tudi za stike z rojaki, ki so 

se izselili v Severno Ameriko. Dobrepoljci so tja odhajali predvsem pred prvo svetovno 

vojno, kasneje pa se je odseljevanje skoraj ustavilo (Grandovec idr., 2010). Kulturno 

življenje v Dobrepolju je bilo zelo pestro – fantje in dekleta so uprizarjali različne igre, 

na veliko dogodkih je nastopala gasilska godba, na vaseh so imeli tudi tombole z 

nagradami in gasilske veselice. Fantje so ob nedeljah popoldne igrali različne igre, po 

navadi za denar. Za pusta pa so se oblekli v »mačkare« in tako zabavali otroke (Kokalj 

Kočevar, 1996). 

Župnik je s šolo dobro sodeloval – pri pomoči pri dramski skupini v okviru Prosvetnega 

društva skupaj s šolo organizira tečaje gospodinjstva, šiviljstva in lutkarstva, spodbujal 

je tudi pogozdovanje, pri katerem so bili v šoli aktivni (Grandovec idr., 2010). 

V Dobrepolju so v tistem času cvetela tudi različna kulturna društva, študentsko gibanje 

in zadružništvo, ki je pomagalo domačinom (Vodičar, 1996). Ideja zadružništva je 

pravična socialna družba. Spodbuja socialno pravično družbo, kar se kaže tudi v 

ustanovitvi zdravstvenega zavoda v Ponikvah. Zadruga naj bi bila sredina med 

individualizmom (kapitalizmom, ki je vodil v gospodarsko krizo) in kolektivizmom 

(komunizmom, kjer posameznik ne pomeni nič) ter idealna rešitev vprašanja med 

njima. Zadružništvo zagovarja samoupravno organiziranje ter razpolaganje z lastno 

ustvarjenim bogastvom (Štrubelj, 1996). V tej ideji so v Dobrepolju ustanovili 

posojilnico, blagovno zadrugo, mlekarno in sirarno. Po prvi svetovni vojni je 

živinorejsko-selekcijsko zadrugo, ki se je ukvarjala s povečavo mlečnosti krav in reji 

plemenske živine. Prirejali so razstave živine, jo med seboj primerjali in izobraževali 

kmete o gnojenju. Kmetijska zadruga je skrbela tudi za to, da so kmetje svoje izdelke 

(suho robo, lesno in tekstilno galanterijo, igrače in lutke) prodajali tudi izven Slovenije 

(Ahačevčič, 1999). 

Katastrofalne poplave v septembru 1933 so veliko Dobrepoljcem uničile krompir v 

kleteh, spravljeno seno in navlažile hiše. Za njih je župnik, ki se je zavzemal za revne 

in dobrodelnost, organiziral nabirko in zbiranje krompirja za poplavljene. Štiri leta 

kasneje je organiziral tudi zbiranje oblačil in obutve za revne otroke, katere je še 

dodatno prizadela huda toča in njihovim družinam uničila pridelek. Občina pa je 

najrevnejšim otrokom pomagala tako, da so vsak dan dobili toplo malico (enolončnico). 

Dobrodelne akcije so bile nato v šoli organizirane vsako leto. Dve leti po poplavah so 
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nekatere vasi v Dobrepolju dobile električno energijo. Zanjo se je odločilo 80 % 

gospodinjstev (Grandovec idr., 2010).  

 

Slika 6: Poplave leta 1933. Na sliki je vidna hiša velikega posestnika Štiha na Vidmu. 

V njej so ustanovili tudi čitalnico. (vir: arhiv Ivana Grandovca) 
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3. ŠOLSTVO NA SLOVENSKEM MED OBEMA VOJNAMA 

Po prvi svetovni vojni se je na področju šolstva v Sloveniji dogajalo zelo veliko. Med 

obema vojnama so bili izvedeni razni reformni poskusi na političnem, gospodarskem 

in šolskem področju.  Slovensko šolstvo si je skušalo izboriti sodobne, demokratične 

temelje. Moralo se je bojevati z ostanki fevdalne miselnosti in režima. Cerkev in njena 

vzgoja je dolgo imela pomembno vlogo in tega ni bilo lahko spremeniti. Poleg tega je 

slovenski narod pri nacionalnih in kulturnih zahtevah omejeval tudi jugoslovanski 

režim. Učitelji so bili stalno pod drobnogledom, saj so bili javni uslužbenci. Njihova 

politična prepričanost je bila pomembna tako v službenem kot tudi zasebnem življenju. 

Tako so dejavniki, ki so vplivali na njihovo borbo za reformo šolstva, kompleksni 

(Bergant, 1958). 

Ob imenovanju prve slovenske vlade, oktobra 1918, je šolski minister postal Karel 

Verstovšek. Njegov prvi cilj je bil slovenizacija kulturnih in prosvetni ustanov. Tako je 

slovenščina še istega leta postala uradni učni jezik v ljudskih in srednjih šolah, 

nemščino pa so uporabljali samo še v manjšinskih šolah ali razredih. Teh pa je bilo vse 

manj, saj se je veliko Nemcev po določitvi nove meje preselilo v Avstrijo. Poleg 

slovenizacije šolstva je bila ena glavnih pridobitev v tistih letih ustanovitev Univerze v 

Ljubljani. Ustanovljena je bila februarja 1919 (Gabrič, 2009). Slovensko šolstvo je 

postalo celovit šolski sistem. Že kmalu pa se je moralo soočiti z bojem za svoj obstoj, 

saj so ga želeli (sploh po uvedbi diktature) okrniti ali celo ukiniti (Okoliš, 2009). 

Jugoslavija je Slovencem omogočala osnovne jezikovne pravice in kulturno avtonomijo 

ter preprečila germanizacijo, italijanizacijo ter raznarodovalne pritiske, ki so jih doživljali 

drugje. Izven Kraljevine SHS je slovensko šolstvo izginilo, nazadoval pa je tudi položaj 

slovenskega jezika, saj so Slovencem odrekli pravico do elementarnega izobraževanja 

v maternem jeziku. Slovenske šole na območju Jugoslavije so ohranile velik del 

avtonomije kljub centralističnim težnjam (Okoliš, 2009). Zaradi jezikovne avtonomije 

Slovencev v jugoslovanskih šolah so bili le-ti samozavestnejši, ohranjali in razvijali so 

slovensko identiteto znotraj Jugoslavije in se lažje zoperstavili jugoslovanski 

unitaristični ideologiji (Okoliš, 2001). 
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Slika 7: Slovensko narodnostno ozemlje zunaj Kraljevine SHS. (vir: Gabrič, A., in 

Režek, M., 2011: Zgodovina 4, str. 219. DZS. Ljubljana) 

Na severu je mejo kraljevine določil plebiscit 10. 10. 1920 (veliko Slovencev je ostalo 

v Avstriji). Pred izgubo je ozemlje Štajerske v korist Slovencev oz. Slovenije rešil 

general Rudolf Maister. Na zahodu je bilo veliko Slovencev pod italijansko oblastjo že 

od 19. stoletja (beneški plebiscit), še večje slovensko ozemlje pa je Italiji pripadlo po 

Rapalski pogodbi (12. 11. 1920). Vojska Kraljevine SHS je 1919 pri dušenju 

komunistične revolucije na Madžarskem zasedla Prekmurje, ki ji je pripadlo tudi s 

podpisom  Trianonske pogodbo (4. 6. 1920). Porabje pa Kraljevini SHS ni bilo 

priključeno in je ostalo pod madžarsko oblastjo. Na vseh območjih, ki so ostala izven 

Slovenije, še danes živijo slovenske manjšine. 

Slovenci na ozemlju Jugoslavije so s prehodom od avstrijskega k jugoslovanskemu 

šolanju izpolnili glavne zahteve njihovega šolskega sistema: ustanovitev univerze, 

slovenizacija srednjega, strokovnega in oklicnega šolstva ter poslovenjenje šol, ki so 

bile prej jezikovno mešane. Slovensko šolstvo je v Kraljevini SHS postalo najbolj 

razvito in imelo najnižji delež nepismenih. Struktura avstro-ogrskega sistema se je 

ohranila, vsebina pa se je spremenila. Tako sta krajevni in okrajni šolski svet ostala, 

deželni šolski svet pa so nadomestili z višjim šolski svetom. Prav tako so se ohranile 

organiziranost, delovanje šol, učne navade in odnos do šol. Tudi v drugih delih 

Kraljevine SHS so se držali starih šolskih zakonov do leta 1929, ko je diktatura 

Aleksandra Karađorđevića centralizirala celotno Jugoslavijo. Tako je nastala tudi 

nova šolska zakonodaja. Ta je šolstvo sicer poenotila, vendar ni mogla odpraviti 

razlik med posameznimi pokrajinami (Okoliš, 2009). Tako so Slovenci še vedno 
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prednjačili po številu pismenih – v Sloveniji je bil nepismen približno vsak deseti 

prebivalec, v najbolj zaostalih delih države pa je bilo ravno obratno – pismen je bil 

vsak deseti prebivalec. Za novo šolsko zakonodajo se je skrivala tudi želja po 

unificiranem kulturnem razvoju in uveljavitvi srbščine kot vsedržavnega jezika. Novi 

zakon Sloveniji sicer ni prinašal posebnih novosti (Okoliš, 2009). Novost na področju 

šolanja pa je bila, da so se kmalu po nastanku omenjenega zakona lahko začela 

šolati tudi dekleta (Gabrič, 2009). 

 

Slika 8: Pismenost prebivalstva Kraljevine Jugoslavije leta 1931. (vir: Dolinar, M. F., 

Gabrič, A., Golec, B., Kosi, M., Nabergoj, T. in Rihtaršič, M. (2011). SLOVENSKI 

zgodovinski atlas. Ljubljana: Nova revija.) 

V Sloveniji je bilo nepismenih (z izjemo delov na Koroškem in Pomurskem) pod 10 %. 

Najvišja stopnja nepismenih (ob popisu iz 1931) je bila v okraju Dravograd – 14 %. Tu 

je bilo veliko učencev zelo oddaljenih od ljudskih šol in jih niso obiskovali. 

Zakon je uvedel splošno in obvezno osemletno osnovno šolo, ki jo je Slovenija že imela 

(Ciperle in Vovko, 1987). Ko so učenci končali enotno štiriletno šolanje na nižji ljudski 

šoli (»osnovni šoli«), so lahko izbrali višjo ljudsko šolo (Okoliš (2009) navaja, da le-ta 

na podeželju po navadi ni imela rednega 7. in 8. razreda, ampak le pouk pozimi. Bila 

je nadomestek za nekdanjo ponavljalno šolo.), nižjo gimnazijo, meščansko šolo ali 

strokovno šolo, kjer so učenci preživeli naslednja štiri leta. Kritiki zakona iz leta 1929 
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so izpostavljali predvsem slabost, da učenci praktično niso mogli prehajati med temi 

istostopenjskimi šolami. To je revnejšemu prebivalstvu onemogočalo, da bi izpolnili 

svoje želje in zmožnosti (Gabrič, 2009). 

Zakon je prinesel razvoj predvsem meščanskim šolam, katerim prejšnja avstrijska 

oblast ni bila naklonjena. Tako so iz triletnih nastale štiriletne. Razdeljene so bile na: 

Obrtno-industrijsko, trgovsko in kmetijsko smer. Ob zaključku šolanja pa so učenci 

imeli enako stopnjo izobrazbe kot tisti iz nižjih srednjih šol. Dajale so »obsežnejšo občo 

izobrazbo« kot višje narodne šole. Učenci so se iz nje lahko vpisali na srednje 

strokovne šole in učiteljišča, ne pa tudi na višje gimnazije. Gimnazije so preoblikovali 

v realne, klasične so ostale le gimnazije v Ljubljani, Mariboru in škofijska gimnazija v 

Šentvidu nad Ljubljano. Prav tako so tudi vse realke z zakonom iz 1929 postale realne 

gimnazije. V gimnazije je bila takoj uvedena tudi slovenščina kot učni jezik. Prevrat je 

preoblikoval tudi srednje poklicno in strokovno šolstvo. Na tem področju so delovale: 

Tehnična srednja šola, trgovske akademije, šole za medicinske sestre, babiška šola, 

trgovske, kmetijske in gospodarske šole (Okoliš, 2009).  

Slika 9: Shema šolskega sistema po novem šolskem zakonu iz leta 1929 (vir: osebni 

arhiv) 

Večina učencev se je še vedno nehala izobraževati po končani osemletni obveznosti, 

kljub temu pa je vpis na srednje šole naraščal. Prav tako je naraščal delež deklet, ki 

so nadaljevale s šolanjem. Tako so leta 1940 predstavljale približno tretjino vseh 

vpisanih na gimnazijo in 60 % vseh vpisanih na učiteljišča. Povprečno izobrazbo 

Slovencev je višala tudi Ljubljanska univerza, ustanovljena leta 1919. Delež deklet na 
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njej je začel naraščati ob koncu dvajsetih let, po tem ko so gimnazijsko izobraževanje 

končale prve generacije, v katerih so se šolala tudi dekleta (Gabrič, 2009). 

V času jugoslovanskega ljudskošolskega zakona iz leta 1929 so bile šole v Sloveniji 

dokončno slovenizirane. Slovenski jezik je postal učni jezik v ljudskih in srednih šolah 

in tudi na univerzi, kljub temu da so se že zelo kmalu pojavile želje po enotnem 

državnem tj. jugoslovanskem jeziku in ideologija troedinega jugoslovanskega naroda 

(Srbov, Hrvatov in Slovencev), ki ga vodijo Srbi. Prav navzočnost slovenskega jezika 

v šolah in vseh drugih področjih v Sloveniji je bila pomembna pri ohranjanju slovenske 

identitete in kulture (Okoliš, 2001). 

Kot že omenjeno pa je zakon prinesel novost – koedukacijo (skupno šolanje dečkov in 

deklic). Prepovedoval je telesno kazen, uvajal pa razrede, oddelke in ocene, kakršne 

imamo še danes. Osnovno šolo je poimenoval »narodna šola«. V šoli so se učenci 

šolali do 14. leta (Ciperle in Vovko, 1987). 

Zakon pa je nalagal tudi, da za plačevanje, nameščanje in ustanavljanje šol skrbi 

država (Ciperle in Vovko, 1987). Občine so morale za postavitev šol zagotoviti 

ustrezna zemljišča, krajevni šolski sveti pa so bili zadolženi za zidavo in vzdrževanje 

šolskega objekta in učil v njem. Šolo so morali zgraditi povsod tam, kjer je bilo v 

polmeru 4 km najmanj 30 (oz. 20 v težje dostopnih krajih) otrok. Če je bilo na območju 

manj otrok, so lahko ustanovili šolo s skrčenim poukom t. i. ambulantno šolo (Okoliš, 

2009). 
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Slika 10: Značilnosti šolstva po prvi svetovni vojni in po letu 1929 (uvedba diktature) 

na območju Jugoslavije (vir: osebni arhiv) 
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Osnovno šolstvo so močno centralizirali, saj so odpravili višja šolska sveta v Mariboru 

in Ljubljani, njune pristojnosti pa dodelili beograjskemu prosvetnemu ministrstvu (v 

Sloveniji je imelo prosvetni oddelek banovinske uprave). Nadzor v osnovnih šolah so 

izvajali banovinski šolski nadzornik in tudi okrajni šolski nadzorniki. Narodne manjšine 

so po zakonu iz leta 1929 lahko imele posebne manjšinske oddelke (le-ti so bili 

zapisani v jugoslovanski zakonodaji že prej). V njih je pouk lahko poteka v jeziku 

manjšine, obvezno pa so se učenci morali učiti tudi »državnega jezika«, tj. 

srbohrvaško-slovenskega (Okoliš, 2009). 

Bergant (1958) in Okoliš (2009) navajata, da so bili učitelji v tistem času vpeti v idejni 

in stanovski boj. Po svojem družbenem položaju in izobrazbi so pripadali meščanstvu, 

njihovi slabi dohodki in materialne dobrine pa so jih uvrščali v delavski razred. Prav 

tako so bili s problemi kmečkega delavskega razreda bolj v stikih. Prizadevali so si 

povzpeti višje, med srednji sloj. Tako so učitelji bili razpeti med dvema nasprotnima si 

razredoma (Bergant, 1958). Prav tako so bili razpeti med dvema ideologijama. Učitelji 

so imeli različne, tudi nasprotujoče si svetovnonazorske usmerjenosti in strankarsko 

pripadnost. Zaradi vpetosti učiteljev v politiko (in politike v šolstvo), so bili učitelji 

pogosto premeščeni v odročne kraje. Učitelji so se povezovali v stanovska društva, ki 

so bila tudi politično aktivna (Okoliš, 2009). 

Na področju pedagogike se je med vzgojno-izobraževalnimi teorijami in koncepti v tem 

obdobju najbolj uveljavila kulturna pedagogika. Izhaja iz krščanskega vzgojnega 

smotra, za vzgojo pa je prepričana, da poteka s prevzemanjem določene kulture v 

celoti, zato želi oblikovati celovito kulturno osebnost. Želela je ohraniti stare vrednote, 

razvijala idejo o nevtralni šoli, ki bo neodvisna od politike strank in ideologij, in 

poudarjala navezanost vzgoje na kulturo (Okoliš, 2009). Na Slovenskem je bil v tem 

času dobro poznan tudi Ozvaldov pedagoški koncept. Svoje koncepte je Karel Ozvald 

sistematično predstavil v knjigi Kulturna pedagogika: kažipot za umevanje 

učlovečevanja (1927). V njej pedagogiko predstavi kot deskriptivno vedo, ki išče 

odgovor, kako se povsod in v vseh časih odvijata vzgojno-izobraževalni proces in 

razvoj kulturnega življenja v različnih oblikah – v gospodarstvu, politiki, kulturi in 

umetnosti. Menil je, da se pedagogika v svoji zgodovini ni osamosvojila, ker se je 

preveč ukvarjala z ukoslovjem, namenom in metodami pouka. Ozvald je poudarjal, da 

je pomembno razvijati narodno zavest, hkrati pa je kritiziral nacionalizem in njegovo 

agresivno usmerjenost do drugih narodov. Pedagogiki se je posvečal tudi Stanko 

Gogala. Ozvald je analiziral globalni odnos med kulturo in vzgojo, Gogala pa je tudi 

poudarjal pomembnost odnosa med učiteljem in učencem. Vzgojno-izobraževalni 

koncept, ki ga je predstavil v knjigi Temelji obče pedagogike (1933), tako temelji na 

osebnem odnosu med odraslim (učiteljem) in odraščajočim (učencem), vzgojni proces 

pa je enako strukturiran kot izobraževalni. Kljub temu, da se je odvijal predvsem na 

emocionalni ravni, pa je vključeval tudi razum. Delo učitelja je opisoval kot najvišje, 

celo božje poslanstvo. Tako so to delo lahko opravljali le tisti, ki so pedagoški poklic 

ljubili. S tem pojmovanjem pa se je Gogala oddaljil od preučevanja realnih socialnih 

pogojev delovanja šole in učitelja (Protner, 2000). 
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Gustav Šilih je menil, da so jugoslovanske šole s svojo odmaknjenosti od življenja in 

resničnih potreb neživljenjske. Šolstvo je bilo pomanjkljivo v socialnem pogledu, ker 

naj ne bi omogočalo, da otrok pridobi izobrazbo, ki bi ustrezala njegovi sposobnosti. 

Na to kaže tudi to, da so višje šole obiskovali premožnejši ali tisti otroci, ki so bivali v 

mestu. Šilih je opozarjal, da organizacija jugoslovanskega šolskega sistema ni 

ustrezna, saj so bile ljudska, meščanska in srednja šola namenjene enako starim 

učencem in so opravljale enake naloge, vendar je bil prehod med njimi težek. Šolski 

sistem je bil pomanjkljiv tudi na psihološkem, didaktičnem in pedagoškem področju. 

Učni načrti so bili prenatrpani, zato niso dopuščali nikakršne individualizacije ali 

poglobitve snovi, prav tako pa niso upoštevali razvojne stopnje otrok in njihovih potreb. 

Prav tako je sistem zanemarjal vzgojno nalogo šole. Potrebo po poenotenju šolstva je 

Šilih razumel kot osrednjo reformno idejo (Tancer in Šilih, 1993). 

Z začetkom nove dobe so se spremenili tudi pogledi na poučevanje, uporabo učil in 

učnih pripomočkov. Učitelji so se začeli zavedati, da je pomembna delovna šola – šola, 

ki bi spodbudila učence k aktivnemu sodelovanju, samostojnosti, samoiniciativnosti in 

presega dotedanjo prakso poučevanja, kjer so bili učenci le pasivni poslušalci.  Ker 

učni načrti in učno gradivo po ustanovitvi nove države še niso bili urejeni in ker je na 

šolah primanjkovalo učnih pripomočkov, so morali biti učitelji iznajdljivi in fleksibilni. 

Pomanjkanje učnih pripomočkov se je še bolj izražalo na podeželju, kjer so bili učitelji 

za to še bolj inovativni. Učence so na primer spodbujali, da zemljevid svoje vasi 

ponazorijo s kockami, ovojnim papirjem in podobnimi materiali, merijo razdalje na 

zemljevidih s sukancem itd. Primanjkovalo je zemljevidov, zato so jih nekateri učitelji 

naslikali sami ali izdelali iz gline skupaj z učenci. Učitelji so slikovna ponazorila, ki so 

jih uporabljali prej, nadomestili s tem, da so jih učenci narisali sami, kar je sovpadalo 

tudi z načeli delovne šole. Kot učilo in prostor za fizično aktivnost so šole uporabljale 

tudi šolske vrtove (če so jih imele). V delovni šoli so zelo poudarjali državne praznike, 

ki so hkrati bili tudi šolski prazniki. Menili so, da praznovanje spodbuja duhovno kulturo 

učencev in jih navaja k timskemu delu. Tako so za praznike krasili telovadnice, v 

katerih so pogosto potekale slovesnosti, na katerih so učenci deklamirali domovinske 

pesmi in peli državno himno (Dobaja, 2019). 
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Slika 11: Kratek povzetek vzgojno-izobraževalnih teorij in konceptov v času med 

obema vojnama (vir: osebni arhiv) 

Kot že rečeno, so Slovenci v Jugoslaviji imeli osnovne jezikovne pravice in kulturno 

avtonomijo, česar ne moremo trditi za Slovence, ki so živeli izven Jugoslavije. Le-tem 

so oblasti odrekle pravico do elementarnega izobraževana v maternem jeziku (okoliš, 

2009). Nad njimi so izvajali raznarodovalni teror. Na Primorskem je Slovencem 

Gentilijev zakon leta 1923 odrekel pravico do šolanja v materinščini. Prav tako je bila 

uporaba slovenščine v šolah prepovedana po nacistični zasedbi Avstrije na Koroškem. 

Podobno se je s prisotnostjo slovenskega jezika v šolah dogajalo tudi v Porabju na 

Madžarskem (Ciperle in Vovko, 1987). 
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4. ŠOLSTVO V DOBREPOLJU 

4.1. ZAČETKI ŠOLSTVA V DOBREPOLJU IN DVORAZREDNA OSNOVNA ŠOLA 

V Dobrepolju se je šolstvo začelo v času Marije Terezije, ki je vladala 40 let (od 1740 

do 1780). Le-to pa ni bilo takšno, kot si ga predstavljamo danes. Bilo je skromno – 

organist je poleg igranja orgel poučeval tudi nekaj učencev. Iz zapisnika iz leta 1806 

razberemo, da so se učenci šolali v dveh mežnarijskih sobah. V njih je bila prostorska 

stiska, saj so učenci sedeli povsod po klopeh. Sama mežnarija pa je bila v slabem 

stanju. Kljub načrtom, da bi šolo zidali že naslednje leto, so jo sezidali šele leta 1857. 

Postavljena je bila na mestu, kjer je prej stalo mežnarijsko poslopje. V njej so se učenci 

šolali vse do leta 1980. Poleg učilnic pa sta bili v njej tudi dve stanovanji za učitelja oz. 

mežnarja. Do sedemdesetih let 19. stoletja je bilo življenje učiteljev v Dobrepolju zelo 

težko, saj so imeli malo denarja. To potrjuje tudi prošnja enega izmed učiteljev deželni 

vladi za finančno pomoč, prav tako pa to lahko razberemo iz pesmi, ki jo je napisal 

(Grandovec, 2002). 

 

Slika 12: Prva šolska stavba (na levi strani slike), zgrajena leta 1857 in dozidana 1894 

(vir: Grandovec, I. (2002). Razvoj šolstva v Dobrepolju. Zbornik občin Grosuplje, 

Ivančna Gorica, Dobrepolje, 22, 133–154) 

V Dobrepolju je bilo veliko šoloobveznih otrok, ker pa je jih je učil le en učitelj, jih ni 

mogel kvalitetno učiti. Zato je veliko učencev ostajalo doma. Starši so to podpirali, saj 

so jim otroci pomagali pri paši živine in delu v hlevu ter na polju. Kakovost pouka so 

želeli izboljšati, zato so leta 1859 ustanovili dvorazrednico. Na njej sta učila podučitelj 

in nadučitelj, ki je bil hkrati organist in cerkovnik. Oba sta od »posestnikov« za svoje 

delo dobivala tudi plačilo. Nadučitelj je dohodke prejemal še kot organist in cerkovnik, 
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dobil je bero (proso, pšenico in predivo) in denarni prispevek ob pogrebih, porokah in 

posebnih mašah. Imel pa je tudi njivo, na kateri si je lahko pridelal hrano. Konec 70. 

let 19. stoletja je takratni nadučitelj odšel v pokoj (še pred tem je bil na koncu svojega 

službovanja podučitelj). Letno pokojnino mu je plačevala občina. Kljub temu je 

upokojeni nadučitelj umrl v revščini. To se spremeni po letu 1875, ko tudi Dobrepolje 

dosežejo spremembe, ki jih je prinesel novi avstrijski zakon o šolstvu (Grandovec, 

2002). Z zakonom so učitelji postali podobni drugim državnim nameščencem, njihov 

poklic pa je postal javen. Postali so upravičeni do pokojnin, ki so jih lahko po njihovi 

smrti dobile njihove vdove. Kljub temu so učitelji še vedno spadali v posebno kategorijo 

uslužbencev – niso bili niti občinski niti deželni niti državni. Tako njihov delodajalec ni 

bil znan. Občine so učitelje lahko predlagale in plačevale, njihovo nastavitev pa je 

nadziral deželni šolski svet (Okoliš, 2009). Če občine niso bile sposobne plačevati 

učiteljev, jim je z manjšim dodatkom lahko pomagala deželna vlada. V Dobrepolju so 

ljudje morali poskrbeti za drva, ki so ogrevala šolo. Pogosto jih niso zagotovili, zato je 

pouk v zimskem času kdaj celo odpadel (Grandovec, 2002). 

Plačo nadučitelja je novi zakon bistveno povečal, ob tem pa je učitelj izgubil bero in 

njivo. Nadučitelju tudi ni bilo več treba orglati in opravljati cerkovniških del. Še vedno 

je za njegovo plačo morala poskrbeti občina (oz. občine), iz katere so prihajali učenci. 

Učitelji so morali opraviti 30 ur poučevanja na teden, nadure pa bi morala občina 

dodatno plačati (Grandovec, 2002). 

Do leta 1874 je bil torej obisk pouka zelo slab. Takrat pa sta se učitelja odločila držati 

Zakona o javnih ljudskih šolah (1869) in Glavnega deželnega zakona za Kranjsko 

(1873), ki sta učiteljem nalagala, da se izostanki učencev beležijo in tudi kaznujejo. 

Nadučitelj je tako krajevnemu šolskemu svetu začel sporočati zamude. Na začetku je 

le-ta starše povabil le na zagovor in ne tudi materialno kaznoval. Tudi kasneje starši 

po navadi za izostanke svojih otrok niso plačevali kazni, saj je šolski svet opravičil vse 

izostanke. Učitelja pa zamud nista sporočala iz hudobije, kot so verjeli starši, ampak, 

ker sta želela, da bi se učenci bolje naučili branja in pisanja (Grandovec, 2002). 
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Slika 13: Žig krajevnega šolskega sveta, ki se nahaja v eni izmed knjig v arhivu v OŠ 

Dobrepolje (vir: Grandovec, I. (2002). Razvoj šolstva v Dobrepolju. Zbornik občin 

Grosuplje, Ivančna Gorica, Dobrepolje, 22, 133–154) 

Krajevni šolski svet so po navadi sestavljali: župnik, župani vseh treh občin, iz katerih 

so bili učenci (Videm, Kompolje in Podgora), nekaj posestnikov ter nadučitelj. Svet je 

sestankoval vsako prvo nedeljo v mesecu. Skrbel je za nakup didaktičnega materiala 

in knjig ter tako oskrbel knjižnico. Konec 19. stoletja so si učenci iz nje lahko brezplačno 

izposodili 90 knjig in knjižic. Šoloobvezni učenci so bili stari med 6 in 14 let – šolska 

obveznost je bila torej 8-letna, vendar je šolsko nadzorstvo (v skladu z zakoni) dovolilo, 

da učenci 7. in 8. leto obiskujejo le ponavljalno šolo, ki je bila pozimi. Čez leto pa so ti 

učenci pomagali staršem pri delu na kmetiji. Tisti učenci, ki so prihajali iz oddaljenih 

zaselkov, pa so bili izostankov v tej šoli po navadi opravičeni (Grandovec, 2002). 

Po zakonu je imel učitelj v enem razredu lahko največ 80 otrok. Tako bi v Dobrepolju 

v šolskem letu 1874/1875 v šestletki bilo le 160 otrok in še 80 v ponavljalni. Iz podatkov 

pa izvemo, da je bilo tega leta 431 učencev – imeti bi morali štirirazredno šolo in dva 

ponavljalna razreda. Pouk je bil celodneven (3 ure dopoldne in 2 popoldne, vmes pa 

sta bili 2 uri odmora) z izjemo dni, ko je bilo prevroče ali premrzlo (takrat je bil pouk 

samo dopoldne). V ponavljalni šoli, ki je bila od novembra do marca, pa je pouk moral 

potekati vsaj trikrat na teden (dvakrat za dečke, enkrat pa za deklice) za najmanj dve 

uri. Tudi v ponavljalni šoli veliko učencev še vedno ni znalo brati in pisati. Prav tako jih 

veliko ni imelo šolskih potrebščin (tablica, pisalo in gobica). Učenci so se v šoli učili: 

branja in pisanja, učnega jezika (v Dobrepolju je bil vseskozi slovenski), računstva v 

zvezi z geometrijskim oblikoslovjem, »najpomembnejše in najdoumnejše stvari iz 

prirodopisa, prirodoslovja, zemljepisa in zgodovine (s poudarkom na zgodovini 

domovine in njeni ustavi)«, risanja, petja, verouka in telovadbe, ki je bila za deklice 

neobvezna. Deklice so se učile tudi ročnih del, dečki pa osnov kmetijstva (sadjarstvo 

ipd.). Za potrebe slednjega predmeta so naredili tudi drevesnico. Namesto drevesnice 
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so leta 1907 postavili še eno šolsko stavbo, ki stoji še danes. Sedaj so v njej pošta, 

matični urad in občina (Grandovec, 2002). 

Že naslednje šolsko leto pa je pouk postal poldneven, saj je podučitelj iz šole odšel. 

Ves pouk je tako moral poučevati nadučitelj. Ta je učence sam šolal dve leti in pol, ko 

je sredi šolskega leta dobil pomožnega učitelja. Tako je do tedaj pouk potekal celo v 

nedeljo – dopoldne je bilo namenjeno dečkom iz ponavljalne šole, popoldne pa 

deklicam. V ponavljalni šoli so dečke (poleg verouka) učili predvsem o sadjarstvu in 

poljedelstvu. Obisk pouka je bil 75 %. Grandovec pa opozarja, da tudi učenci, 

zabeleženi v evidenci, pouka niso obiskovali vsak dan (med najbolj pridne so se šteli 

tisti, ki so v šolo prišli trikrat v tednu), saj bi bilo v posamezni učilnici preveč učencev 

(samo v prvem razredu bi jih moralo biti 140). Učenci pa niso ostali nepismeni le zaradi 

neobiskovanja pouka, prostorske in kadrovske stiske, ampak tudi zaradi pomanjkanja 

šolskih potrebščin. Pogosto je izostanku iz šole botrovalo tudi pomanjkanje oblek, saj 

so otroci imeli le eno, ki je bila po navadi raztrgana, ponošena ali pokrpana, v šolo pa 

naj bi prišli vsaj malo urejeni (Grandovec, 2002). 

V šolski kroniki najdemo zanimiv podatek, da je 28. 3. 1878 na šolo prišla prva učiteljica 

(Avgusta Matanovič iz Šentvida pri Stični). Na začetku je deklice v ponavljalni šoli 

poučevala ročna dela – šiviljstvo. Šolsko leto 1879/1889 pa je znano kot leto, ko je bil 

obisk pouka zelo slab – sredi novembra je šolo obiskalo le 53 % učencev, julija (pouk 

je potekal od začetka oktobra do srede avgusta) pa je okrajni šolski nadzornik v 

popoldanskem oddelku drugega razreda videl le tri učence. Učenci so šolo slabo 

obiskovali tudi naslednji dve leti. Kljub temu da so šolo pod nadzorom države obiskovali 

razni okrožni in okrajni nadzorniki, niso sprejeli nobenega ukrepa, da bi popravili 

kvaliteto pouka zaradi izostankov učencev. V šolski kroniki je prvič tudi zapisano, da 

»se je očitno začelo kazati, da šola peša« zaradi izostankov učencev (Grandovec, 

2002). 

 

4.2. TRIRAZREDNA OSNOVNA ŠOLA 

Šolo so v trirazrednico končno spremenili oktobra 1885. Kljub temu je bilo v prvem 

razredu še vedno kar 179 otrok. Nekaj učencev v njem je bilo starih že 13 let, pa še 

vedno niso znali brati in pisati. Delovanje šole so zaznamovale tudi črne koze – v 

kroniki je zabeleženo, da so učence v  letu 1884 cepili proti njim, štiri leta kasneje pa 

so otrokom iz določenih vasi za nekaj časa celo prepovedali obisk šole, ker je v njihovih 

vaseh razsajala ta bolezen. Podobno so naredil tudi, ko so učenci zbolevali za gripo – 

za teden dni so šolo zaprli. Šolo so zaprli tudi pozimi 1908, ko je veliko učencev zbolelo 

(kar nekaj pa jih je tudi umrlo) za škrlatinko. Kasneje se je razvila navada, da so učence 

v šoli proti črnim kozam cepili vsako leto. Učence so poleg koz pestile tudi ostale 

otroške bolezni, kot so vnetje ušes, oslovski kašelj, mumps in jetika. Ob raznih 

slovesnostih, kot so 40-letnica prihoda cesarja Franca Jožefa I. na prestol, god 

zavetnika šolske mladine …, so učenci dobili kruh in vino mešano z vodo, da so se z 

njim poveselil. V kasnejših letih so vino zamenjali češnje in malinovec (Grandovec, 

2002).  
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Šola je začela dajati večji poudarek tudi izobraževanju odraslih, ne samo otrok. Maja 

1891 je šola organizirala predavanje o govedoreji, na koncu pa je bilo ustanovljeno še 

kmetijsko društvo. Kmetijstvu v Dobrepolju je  šola pripomogla tudi s tem, da je iz svoje 

drevesnice po zelo nizki ceni prodala okoli 400 cepljenih drevesc. Dobrepoljci pa so 

imeli v tem času tudi šolski svet, ki ni deloval v prid šole. Takratni dobrepoljski veljaki 

v šolskem svetu niso cenili šolanja kmečkih otrok. Na to kaže tudi izjava 

podpredsednika šolskega sveta na sestanku z okrajnimi oblastmi, kjer so govorili o 

širitvi šole v štirirazrednico. Podpredsednik je menil, da širitev ni potrebna, saj je za 

kmeta bolje, če manj zna. Da se šolski svet ne zavzema za dobrobit šole je opazil tudi 

okrajni šolski svet v Kočevju, ki je sprejel sklep, naj se dobrepoljski šolski svet razpusti. 

To se sicer ni zgodilo (Grandovec, 2002). 

 

4.3. ŠTIRIRAZREDNA OSNOVNA ŠOLA 

Aprila 1894 so začeli graditi prizidek šole, v katerem sta nastali še dve učilnici. V 

naslednjem šolskem letu je šola tako postala štirirazrednica. Čeprav so prostorsko 

stisko rešili, pa je kadrovska stiska ostala, saj na šoli ni bilo štirih učiteljev, če pa so že 

bili, je kakšen od njih kmalu odšel na drugo šolo. Še naprej so tako ostale različne 

kombinacije celodnevnega in poldnevnega pouka. Dela na šolski stavbi pa z gradnjo 

niso bila zaključena. Zaradi potresa, 14. april 1895, je bila šola potrebna popravila in 

pouka v njej ni bilo kar 2 meseca. Obnovitvena dela so potekala med počitnicami. Tudi 

zaradi tega se je šolsko leto končalo že mesec prej kot običajno (Grandovec, 2020). 

V šolskem letu 1895/96 je bila kot eden izmed predmetov v višje razrede uvedena 

nemščina. Spremenila so se tudi priporočila, kako naj bi učenci obiskovali šolo. Tisti, 

ki so bili doma blizu šole, so jo začeli obiskovati s šestimi leti, oddaljenejši pa s sedmimi 

leti. Tisti učenci, ki so imeli do šole več kot eno uro hoje, pa so v njo začeli hoditi z 

osmimi leti. Za njih je bil konec šolskega leta ustanovljen poseben razred, ki je imel 

pouk dvakrat v tednu (pozimi 3 ure, poleti pa 4).  V ponavljalno šolo pa so morali hoditi 

vsi učenci, ne glede na oddaljenost (Grandovec, 2020). 

Na šoli je bilo malo učencev, ki bi lahko napredovali v četrti razred. Zaradi starosti so 

morali prestopiti v ponavljalno šolo. Da bi učenci lahko pridobili dovolj znanja za 

napredovanje, je nadzornik iz Kočevja predlaga, da zmanjšajo število učencev v prvem 

razredu. Obiskovanje četrtega razreda se je takratnim oblastem zdelo pomembno, ker 

so se v njem učili nemščine. Le-ta je bila pomembna za enotnost Avstro-Ogrske 

(Grandovec, 2020). 
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Slika 14: Razglednica ob koncu šolskega leta. Učenci so v procesiji s šolskim praporom 

odšli do cerkve, v kateri je bil zavetnik sv. Anton (zavetnik šolske mladine, ki je godoval 

ob koncu šolskega leta) (vir: osebni arhiv Ivana Grandovca) 

4.4. ŠESTRAZREDNA OSNOVNA ŠOLA 

Učenci so se v štirirazredni osnovni šoli malo naučili. Zaradi pomanjkanja učiteljev je 

bil namreč pouk poldneven in ne celodneven. Učitelji so imeli pouka torej preveč (učili 

so po dva oddelka – dopoldne in popoldne), učenci pa premalo. Zato se je krajevni 

šolski svet leta 1900 odločil, da deželni šolski svet zaprosi za dodatnega učitelja, da 

razširi šolsko poslopje in da morajo učenci bolj vestno obiskovati pouk. Sklenili so tudi, 

da 3. in 4. razred spremenijo v 5. in 6. (Prej so bili štirje prvi razredi in dva druga). Kljub 

temu to še ne pomeni, da je pouk v zadnjih dveh razredih potekal po načrtu za 

šestrazredno šolo, saj bi morala šola za to pridobiti soglasje deželnega šolskega sveta. 

Ta je soglasje zanjo dal junija 1907. Tako dobrepoljska šola postane šestrazredna šola 

z manjšimi oddelki (Grandovec, 2020). 

Namesto zidave prizidka se je odbor odločil, da bi bilo bolje, da bi postavili novo šolsko 

stavbo. Imela naj bi tri učilnice, zbornico, klet in nadučiteljevo stanovanje. Za njo pa 

naj bi bila postavljena drvarnica in dve javni stranišči, pred njo pa še prostor za 

telovadbo. V novi šolski stavbi je nadučitelj začel poučevati 18. 5. 1908. V maju je bil 

na šoli tudi prvi roditeljski sestanek za starše. Na njem so učenci predstavili izdelke, 

učenke pa so odigrale igro. Na kasnejših roditeljskih sestankih so se učenci predstavili 

tudi z zborom in razstavo ročnih del ter zvezkov. Nadučitelj je staršem na sestankih 

govoril o pomenu sodelovanja med šolo in starši, o pomanjkanju vzgoje in prevelikem 

poveličevanju znanja in bogastva. Konec šolskega leta je 67 učencev odšlo tudi na 

izlet z vlakom v Ljubljano. Tam so si ogledali tudi grad, stolnico, kinematograf, muzej, 
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Tivoli in tudi 1. mestno ljudsko šolo. To je bil prvi izlet dobrepoljskih učencev 

(Grandovec, 2020).  

 

Slika 15: Odprtje nove šolske stavbe leta 1908 (vir: osebni arhiv Ivana Grandovca) 

Tudi iz ljudske šole v Dobrepolju so nekateri učenci odšli na gimnazijo in mestne šole 

v Ljubljano. Kljub temu pa šola v Dobrepolju še ni bila dobro urejena. Velik problem so 

še vedno predstavljala drva za kurjavo. Ta naj bi se pobiralo po vaseh, vendar veliko 

ljudi kurjave ni imelo niti za ogrevanje lastnega doma. Poleg tega je eden izmed 

županov, ki ni bil naklonjen šolanju, prepovedal svojim vaščanom, da bi prispevali drva. 

Obiska šole niso nižale samo neogrevane učilnice, ampak tudi poti, ki niso bile 

splužene. Posebno pozimi se je pokazalo, da je zdravstvo v Dobrepolju na nizkem 

nivoju, kar se je odražalo tudi na smrtnosti predšolskih in šolskih otrok. Najhujši 

dejavnik, ki je deloval proti šolstvu, pa so bili vplivni ljudje, ki so v učiteljih videli zlo in 

grožnjo, da jim bodo s poučevanjem odpeljali poceni delovno silo. Šola je za svoje 

delovanje potrebovala tudi več financ, kot so ji jih namenjali občinski proračuni. Tako 

so sredstva zbirali z veselicami in proslavami. Leta 1911 so denar zbirali za plačilo 

Letnega poročila za šolsko leto 1908/09. Deželna vlada je priporočala, da letno 

poročilo izide ob vsakem koncu šolskega leta, vendar si dobrepoljska šola (v nasprotju 

s šolami v mestih tržnih naseljih) tega vsako leto ni mogla privoščiti (Grandovec, 2020). 

Tudi šolo je zaznamovala prva svetovna vojna. Učitelji so bili militarizirani, kar je 

ustvarilo kadrovsko stisko. Ob začetku šolskega leta 1915/16 je bilo na šoli le 6 
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učiteljev namesto 11. Ker so učiteljice pomagale pri kmečkih opravilih, spravilu 

pridelkov (ker je primanjkovalo moških) in  pobirale denarne prispevke za revne ter za 

vojna posojila, se je šolsko leto začelo kasneje. Nadučitelj je moral po vaseh popisovati 

tudi pridelek krompirja, seno, slamo, žito in ostale pridelke. Urejal je tudi vojno 

dokumentacijo. Ljudje so postali še bolj revni, kar se je odražalo tudi na otrocih. Po 

navadi so imeli pri hiši le ene čevlje, ki so si jih menjali, zato so pozimi težko obiskovali 

pouk (Grandovec, 2020).  

Slika 16: Časovnica zgodovine šolstva v Dobrepolju (vir: osebni arhiv) 
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5. ŽIVLJENJE OTROK V (DOBREPOLJU) MED OBEMA VOJNAMA 
Včasih so bile družine številčnejše, saj so bili otroci potrebni za delo na kmetiji, starši 

pa so jih pojmovali tudi kot zagotovilo za preskrbljenost, poleg tega je veliko otrok tudi 

umrlo zaradi nalezljivih bolezni. Večje število otrok pa je bilo v katoliškem okolju tudi 

zaradi katoliškega pogleda na reprodukcijo. Vloga družinskih članov je bila hierarhična. 

Oče je predstavljal glavo družine in najvišjo avtoriteto za otroke, vzgajale pa so jih 

matere, babice in drugi sorodniki. Večji vzgojni pomen so ljudje dajali domu kot šoli, 

saj naj bi se otroci doma učili vrednot, navad in znanja starejših generacij. Če pa so 

otroci že zgodaj začeli z delom pri drugih ljudeh (pastirji, pestrne ipd.), so vzgojo 

prevzeli ti ljudje, šolski učitelji, župniki in celotna vaška skupnost s svojim sistemom 

vrednot. Vzgoja je vse do petdesetih let temeljila na spoštovanju starejših, strogem 

odnosu do otrok, pa tudi fizičnem kaznovanju. Otroci so bili s svetom odraslih tesno 

povezani, saj so že zgodaj tudi sami morali poprijeti za delo. Iz njega so se neposredno 

učili. Čeprav starši zaradi načina dela niso mogli veliko časa nameniti otrokom in so se 

z otroki redko igrali in jih ljubkovali, pa otroci niso bili nikoli sami, saj so bili vedno 

obdani z družino. Naklonjenost staršev je bila razvidna iz tega, ko so jim brali ali 

pripovedovali zgodbe in z njimi prepevali (Turk Niskač in Močnik, 2012). 

Na kmetih je delo veljalo za najvišjo vrednoto, brez njega pa kmetje niti niso mogli 

preživeti, saj so si vso hrano pridelali sami. To se je še posebej odražalo v času takoj 

po vojni, ko je veliko družin trpelo pomanjkanje, ki so ga lahko izboljšali le s pridelavo 

lastne hrane in pa z delom pri drugih kmetih, s katerim so tudi kaj zaslužili.  Zato so bili 

tudi otroci že od malega vključeni v delo na kmetiji in pomagali staršem. Starši so 

menili, da jih s tem učijo tudi odgovornosti in razdelitve vlog v skupnosti. Prve resnejše 

zadolžitve, kot so prinašanje vode in drv, pasenje živine in pospravljanje hiše, so otroci 

dobili med tretjim in četrtim letom. Pri sedmih ali osmih letih so morali otroci iz družin, 

ki so bile številčnejše, oditi služit k drugim ljudem, med petim in desetim letom pa so 

deklice že pazile na svoje sorojence. Z odraščanjem so otroci dobili tudi vedno bolj 

odgovorne zadolžitve, ki so bile različne glede na spol, delila pa sta jih mama in oče 

(Turk Niskač in Močnik, 2012). Tako so na primer dekleta že zgodaj pomagala mami 

pri kuhanju in peki kruha. V delo so jih začeli vpeljevati zgodaj tudi za to, da so dobila 

občutek, saj je morala biti krušna peč ravno prav vroča in vsebovati je morala ravno 

prav žerjavice (Drobnič, 1996).  

Zaradi obilice dela na kmetiji so na podeželju šolo pogosto videli kot tujek, ki se je vrinil 

med starše in otroke in jih časovno, delovno in miselno ločuje. Obisk šole in opravljanje 

obveznosti sta bila podrejena delu na kmetiji. Poleg tega so na podeželju veliko bolj 

cenili delo kot pa učenje (Šuštar, 2012). Zato so šolske obveznosti otroci pogosto 

opravljali šele zvečer, po večerji. To je gotovo vplivalo na njihovo (ne-)uspešnost v šoli 

(Drobnič, 1996). Tudi če so otroci obiskovali šolo, so morali pomagati pri delu. Preden 

so odšli k pouku, so že gnali živino na pašo, prav tako pa so morali za delo poprijeti 

popoldne, ko so se vrnili iz šole (Rakuša, Bogša, Rajh, 2013). Nekateri starši so šolo 

že začeli razumevati kot zagotovilo za boljšo prihodnost, finančni položaj in nadgradnjo 

gospodarske stabilnosti družine. Niso bili več zadovoljni samo z ohranjanjem 

pridobljenega gospodarskega uspeha in finančnega stanja, zato so maksimalno vlagali 
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v izobraževanje svojih otrok. Odnos do šolanja se je med drugo svetovno vojno začel 

počasi spreminjati tudi na podeželju. Starši so želeli, da bi bilo otrokom v življenju čim 

boljše. Menili so, da si blagostanje lahko zagotovijo z dobro izobrazbo, ki bo otrokom 

omogočila dobro zaposlitev, kar se jim je zdelo boljši način preživetja, kot je delo na 

kmetiji ali opravljanje neusposobljenega dela (Turk Niskač in Močnik, 2012).  

Pogosto težavo pri uspehu učencev v šoli so predstavljale tudi šolske potrebščine, ki 

si jih zaradi revščine, ki je bila na podeželju še izrazitejša, mnogi učenci niso mogli 

privoščiti. Najrevnejšim učencem jih je priskrbela šola. Šole so prejele določeno število 

brezplačnih knjig, ki so jih razdelile med učence. Kdo je upravičen do njih, so šole 

ocenile same. Poleg tega so na šolah potekale tudi »ubožne akcije,« kjer so najrevnejši 

otroci dobili toplo malico, občasno pa so jim šole priskrbele tudi obleko. Izredno 

nadarjeni revni učenci so lahko dobili tudi finančno podporo banovine (t. i. »banovinski 

podpiranci.«) (Dobaja, 2019). 

Učenci so svoje šolske potrebščine nosili v šolskih torbah, skromnih nahrbtnikih, 

najrevnejši pa v cekarjih iz ličja. Ponekod so v prvem razredu še imeli tablico, leseno 

škatlico s kamenčkom in gobico za brisanje tablice (Rakuša, Bogša, Rajh, 2013). V 

višjih razredih so imeli otroci mapo, tri zvezke (za matematiko, za lepopis in enega za 

domače naloge) ter slovensko čitanko (kasneje tudi srbohrvaško), pero in svinčnik 

(Dobaja, 2019).  Nekateri učenci so svoje zvezke naredili sami iz »škrniclov« – 

papirnatih vrečk, ki so jih razrezali in sešili (Habe, 2019). Na podeželju so otroci s 

priložnostnimi deli, kot so obiranje hmelja, nabiranje borovnic, gob in divjega kostanja, 

zaslužili denar, ki so ga porabili za nakup šolskih potrebščin (Turk Niskač, 2021). Za 

malico (če so jo imeli) so s seboj nosili kruh oziroma suho sadje, če kruha niso imeli, 

velikokrat pa so bili tudi brez malice (Dobaja, 2019).  

Kmečki otroci so imeli prostega časa zelo malo, ko pa so ga imeli, so se igrali razne 

besedne igre, miselne igre, igre z vlogami, igre z gibanjem telesa in igre, ki so 

posnemale svet odraslih. Priljubljeni so bilo tudi smučanje, sankanje, drsanje, kopanje 

ter ravbarji in žandarji. Deklice so rade nabirale rože in pletle venčke (Turk Niskač in 

Močnik, 2012). Otroci so se veliko igrali, peli in kurili ogenj tudi med tem, ko so pasli 

živino. Med pašo so tudi kuhali, rabutali, lovili ribe in pekli krompir, koruzo, kostanj in 

jabolka. Igrač za igro niso imeli veliko. Ker so bile kupljene igrače na kmetih redkost, 

so si jih otroci naredili sami iz raznih naravnih materialov. Očetje so otrokom iz 

vrbovega lesa izdelovali piščali in trobente ali jim izrezljali kakšno drugo igračo. Pozimi 

so jim naredili smuči, deklicam pa sani. Slednjim so matere izdelovale tudi punčke, ki 

so bile pogosto iz krp blaga (Rakuša, Bogša, Rajh, 2013). Igranje je potekalo na 

prostem, po domačih dvoriščih in v gozdovih. Čas zanj, pa so našli predvsem ob 

praznikih, sobotah popoldne in nedeljah, pozimi pa tudi na poti v in iz šole, ko otrokom 

ni bilo treba delati (Turk Niskač in Močnik, 2012). 

Ker je bilo v družini veliko otrok, so oblačila in obutev nosili drug za drugim. Pozimi so 

nosili čevlje iz svinjskega usnja. Bili so zelo trdi, zato so komaj čakali, da lahko marca 

začnejo hoditi bosi. Velikokrat so nove obleke dobili za božič. Zimskega časa pa otroci 

niso imeli radi le zaradi tega in igre, ampak tudi zaradi velikega števila praznikov 
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(miklavževo, tepežkanje, božič in koline), takrat so običajno dobili v dar priboljške, kot 

so suho sadje, orehi in sadni kruh. Ker je bilo hrane po vaseh v tistem času malo, so 

bili vsakega darila veseli (Rakuša, Bogša, Rajh, 2013). 
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III. EMPIRIČNI DEL 

 

1. OPREDELITEV PODROČJA RAZISKAVE IN PROBLEMA 

Predpostavili smo, da o šolstvu v Dobrepolju med obema vojnama ni veliko znanega. 

Učitelji šolstva in odnosa ter odzivov takrat živečih otrok do samega šolanja in z njim 

povezanega življenja ne poznajo dovolj, da bi si z njimi lahko pomagali pri poučevanju 

učencev o življenju nekoč in danes in v njih spodbudili zanimanje za raziskovanje 

preteklosti s predstavitvijo šolanja iz lokalnega okolja, ki je tudi njim blizu. Predpostavili 

smo tudi, da bi učitelj učence s primeri realnih dokumentov iz tistega časa še bolj 

motiviral za prisostvovanje pouku, vendar jih učitelji ne poznajo. 

Osredni namen raziskovalnega problema je predstaviti šolstvo v Dobrepolju med 

obema vojnama, z njim povezano življenje otrok iz tistega časa in šolske dokumente, 

ki še dodatno opišejo šolstvo med obema vojnama. Poglobljeno smo pregledali šolsko 

kroniko in izpostavili pomembne dogodke iz tistega časa. Z njihovo pomočjo smo 

skušali orisati razvoj dobrepoljskega šolstva. Pregledali smo šolske zvezke in opisali 

ter primerjali njihovo vsebino. Šolanje med obema vojnama smo predstavili tudi s 

šolskim spričevalom ter šolskim dnevnikom oz. Razrednico. Področje odnosa takratnih 

otrok do šolanja in njihove izkušnje smo raziskali z intervjujema, koristne podatke pa 

smo dobili tudi iz zapisov spominov nekdanje učenke. 

 

1.1. CILJI RAZISKAVE 

Opredelili smo 5 ciljev: 

RC1: Raziskati in predstaviti vire o šolstvu v Dobrepolju med vojnama (1918–1941) in 

narediti pregled števila učencev v šoli v tistem času.  

RC2: S pomočjo različnih šolskih dokumentov (šolska kronika, šolsko spričevalo, šolski 

dnevnik) iz časa med vojnama (1918–1941) ugotoviti in opisati, kako je potekalo 

šolstvo v Dobrepolju takrat. 

RC3: Predstaviti in analizirati šolske zvezke iz časa med obema vojnama. 

RC4: Ugotoviti, kakšen je bil odnos otrok do šolanja med obema vojnama in z njim 

povezano življenje.  

RC5: Primerjati del učnega načrta z družboslovno vsebino za četrti razred iz leta 1937 

in današnji učni načrt za četrti razred za predmet družba. 
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2. METODOLOGIJA 

2.1. METODE RAZISKOVANJA 

Podatke v empiričnem delu smo pridobili s pomočjo triangulacije – izvedli smo 

intervjuja in analizirali arhivsko gradivo. Izvedli smo kvalitativno raziskavo – intervjuvali 

smo dve gospe, ki sta šolo v Dobrepolju obiskovali v času med obema vojnama. 

Uporabili smo polstrukturiran intervju. Podatke smo zbrali tudi iz zapisov gospe, ki je 

šolo v Dobrepolju prav tako obiskovala med obema vojnama (desetletje pred 

intervjuvankama). Za analizo šolskih dokumentov (šolska kronika, šolski zvezki, šolsko 

spričevalo in šolski dnevnik) smo uporabili metodo analizo dokumentov. Zbrane 

podatke smo predstavili opisno. 

 

2.2. VZOREC 

Vzorec je bil neslučajnostni in namenski. Vključeval je točno določene osebe, ki so za 

našo raziskavo pomembne in imajo izkušnje s področja, ki smo ga preučevali. 

Raziskava je bila narejena z dvema gospema, ki sta v šolo hodili v Dobrepolju v času 

med vojnama in zapisi pripovedovanja o šolskih izkušnjah gospe, ki se je prav tako 

šolala v Dobrepolju (sedaj je že pokojna). 

 

2.3.  OPIS POSTOPKA ZBIRANJA PODATKOV 

Pri zbiranju podatkov smo uporabili pol strukturiran intervju. Intervju je bil z vsako 

gospo opravljen enkrat, na njihovem domu. Podatke smo pridobili tudi s pregledom 

zapisov spominov na šolanje, ki jih je zapisala pokojna gospa, ki je šolo v Dobrepolju 

prav tako obiskovala med obema vojnama. 

Podatke smo pridobili tudi s pregledom šolskih dokumentov iz časa med vojnama. 

Dokumenti se nahajajo v arhivu osnovne šole Dobrepolje, Slovenskem šolskem 

muzeju, nekaj pa jih hrani tudi družina pokojne gospe. Družina hrani tudi šolske zvezke 

njenih sorodnic, ki smo jih v našem magistrskem delu prav tako uporabili. 

 

2.4. POSTOPKI OBDELAVE PODATKOV 

Za analiziranje podatkov smo uporabili kvalitativno analizo. Odgovore, pridobljene z 

intervjujem, smo interpretirali. Opisali smo tudi podatke, ki smo jih pridobili z analizo 

dokumentov. 
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3. ANALIZA IN INTERPRETACIJA REZULTATOV 

3.1. ANALIZA IN PREDSTAVITEV SRIČEVALA 

Spričevalo oz. »izkaz« je v slovenskem jeziku, kar je za osnovnošolska spričevala 

navadno do konca šestdesetih let 19. stoletja (Ciperle, 1991). Je v obliki knjižice. Prva 

stran vsebuje ime in priimek učenca/-ke (v našem primeru Amalija Hočevar), razlago 

ocen in navodilo o vračanju spričevala. Na tretji strani so zapisani podrobnejši podatki 

o učencu, kot so datum rojstva, stalno prebivališče, začetek šolanja in šolski žig. 

Sledita dve strani, ki sta namenjeni vpisu različnih šol (Učenka Amalija Hočevar je 

obiskovala le eno – šestrazredno ljudsko osnovno šolo v Dobrepolju.), ki jih je učenec 

obiskoval (ob morebitnih menjavah šol), nato pa 8 strani za vpisovanje ocen po 

razredih. Stran poleg podatka o razredu, šolskem letu in ocen pri posameznih 

predmetih (po polletjih) vsebuje tudi oceno letnega uspeha, oceno pridnosti in 

marljivosti, mnenje o sposobnosti o napredovanju v višji razred, podatke o izostankih, 

podpis učitelja in podpis starša. Veljavnost spričevala dokazujeta šolski žig in taksni 

kolek, ki pa je prisoten le na spričevalih do vključno 4. razreda. Zadnji dve strani 

spričevala pa vsebujeta »izpis zakonov in ukazov,« ki so za starše ali skrbnike 

pomembni. Starše opozarjajo, da morajo otroci morajo hoditi v šolo od šestega do 

štirinajstega leta. Prav tako morajo šolo še vedno obiskovati, če se preselijo. Razlogi 

za izostanek od pouka, ki se opravičijo, so predvsem razne bolezni (učenca oz. 

bližnjega družinskega člana), smrt družinskega člana ali slabo vreme, ki bi škodilo 

zdravju otrok in onemogočilo dostop do šole. Izpostavljeno je, da izostanek zaradi 

pomoči pri domačih, kmetijskih ali obrtni delih ni opravičljiv, kljub temu pa v »Razrednici 

o odsotnosti učencev« najdemo opravičene tudi te razloge. 
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Slika 17: Podrobnejši podatki o učenki na 3. strani spričevala (vir: osebni arhiv Ivana 

Grandovca) 
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Slika 18: Izsek iz Razrednice, na katerem je vidno, da so opravičeni tudi izostanki od 

pouka zaradi kmetijskih opravil (vir: arhiv OŠ Dobrepolje) 

 

 

Slika 19: Izsek iz Razrednice, na katerem je vidno, da so opravičeni tudi izostanki od 

pouka zaradi kmetijskih opravil (vir: arhiv OŠ Dobrepolje) 
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Slika 20: Spričevalo za šolsko leto 1931/1932 na katerem je taksni kolek (vir: osebni 

arhiv Ivana Grandovca) 
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Ciperle navaja, da razvoj spričeval ni potekal enosmerno. Izpostavlja štiri temeljne 

oblike –  beneficijsko, zrelostno, odhodno in periodično. Te prvotne oblike spričeval 

imajo tudi karakteristične izrazne oblike, ki za njih veljajo še danes. Po letu 1918 se na 

Slovenskem izpustna spričevala ne pojavljajo več, ampak le še periodična in zaključna 

spričevala. V Jugoslaviji so se imenovala spričevalo in izpričevalo o dovršeni osnovni 

oz. višji narodni šoli (Ciperle, 1991).   

S pomočjo Ciperletovih opisov spričeval smo določili, da je spričevalo ene izmed 

anketirank periodično. Izdajali so jih v enakih časovnih presledkih med letom. Presledki 

so bili odvisni od vizitacij in izpitov, ki so jih učenci opravljali v določenem časovnem 

zaporedju. Skozi zgodovino se pojavljajo od dve do štiri podelitve spričeval. Kot 

obrobni pojav pa se pojavljajo tudi tedenska in mesečna spričevala. Pogostost 

podeljevanja spričevala je bila odvisna od njegovega namena – obvestiti starše o 

šolskem obisku, spodbuditi učence k učenju, oceniti njihovo znanje ali sporočati o 

učenčevi pridnosti in marljivosti. V stari Jugoslaviji so starše o napredku učenca in 

vedenju obveščali dvakrat letno. Izdajali so polletna in letna izpričevala ter izpričevala 

o dovršeni osnovni in višji narodni šoli (Ciperle, 1991). V spričevalu Amalije Hočevar 

so ocene vpisane polletno, z izjemo prvega polletja 1. razreda, kjer je zabeleženo, da 

so vpisane v matičnem listu, in pa zadnjim polletjem 7. razreda – učenka je šolo takrat 

na željo staršev prenehala obiskovati, saj je morala pomagati doma. 
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Slika 21: Spričevalo za 7. razred, kjer je iz zapisa v drugem polletju razvidno, da je 

učenka šolo prenehala obiskovati (»neredovano«) (vir: osebni arhiv Ivana Grandovca) 

S spričevali so omejili in zaključili določene učne cilje ter pogojili prejem zaključnega 

spričevala. Periodična spričevala naj bi najbolj spodbujala tekmovalnost med učenci. 

Na elementarnih šolah je periodično spričevalo služilo predvsem kot kontrola šolskega 
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obiska, kontinuirano spremljanje učenčeve storilnosti in kot orientacija za starše 

(Ciperle, 1991). V analiziranem spričevalu je razvidno, da je učenka Amalija Hočevar 

v šolskem letu 1933/1934  imela zabeleženih 53 zamud, štiri so bile neopravičene. 

Zabeležitev njenih izostankov je razvidna tudi iz šolske razrednice. Razlogi za 

odsotnost so bili: prehlad, dopust, sneg in mraz, »nedoločena bolezen,« noga, 

»izgovor,« »zadržana,« »belili so,« »krompir,« »na polju,« in »zadržana zaradi 

odsotnosti staršev.« V razpredelnici so s plusom označeni dnevi, ko je bil izostanek 

opravičen, z minusom pa, ko je bil neopravičen. Datumi izostankov so prav tako 

navedeni ob razlogih za odsotnost, zato razberemo, da je učitelj kot neopravičeno 

odsotnost štel le razloge, ki jih je zabeležil z »izgovor.« Učenka je največ pouka 

zamudila decembra (50 »poldni«) – zaradi mraza in snega in februarja (51 »poldni«) – 

zaradi poškodbe noge. 

 

Slika 22: Razpredelnica iz Razrednice s podatki o šolski odsotnosti za učenko 

Amalijo Hočevar (vir: osebni arhiv Ivana Grandovca) 

 

Slika 23: Razpredelnica iz Razrednice s podatki o šolski odsotnosti za učenko 

Amalijo Hočevar (vir: osebni arhiv Ivana Grandovca) 
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V narodnih šolah so v stari Jugoslaviji znanje učencev in vedenje ocenjevali v januarju, 

ob koncu prvega polletja in v juniju, ob koncu drugega. Ocena posameznih predmetov, 

je morala biti objektivna, izražati je morala celovito poznavanje vsebine ter upoštevati 

sposobnost, znanje, napredek, delo in sodelovanje učenca. Poudarjen je bilo pomen 

»kompleksnosti preverjanja in ocenjevanja znanja in aktivna ter ustvarjalna vloga 

učenca« (Ciperle, 1991). Za ocenjevanje uspeha pri posameznih predmetih so 

uporabljali ocene 5 – »odličen,« 4 – »prav dober,« 3 – »dober,« 2 – »slab« in 1 – »prav 

slab.« Vedenje pa so ocenjevali z: »odlično,« »prav dobro,« »dobro« in »slabo.« Taka 

razdelitev lestvice marljivosti in vedenja je bila od začetka 20. stoletja zelo pogosta na 

Slovenskem (Flere, 1929). 

V analiziranem spričevalu so ocene večinoma zapisane s številko ali pa kombinacijo 

številke in kratice; letni uspeh pa je vedno zapisan z besedo. Ker je bilo spričevalo 

vnaprej natisnjeno in so bila v njem natisnjena tudi imena predmetov (za vse razrede 

enaka), so učitelji popravke imen vnašali ročno. Na primer v spričevalu za šolsko leto 

1933/1934 je »nazorni nauk in domoznanstvo« izpuščen, nanj je napisana 

»zgodovina.« Neobvezni predmeti so popravljeni v obvezne, pod njih so dopisani: 

»praktično gospodinjsko znanje,« »higiena« in »gospodinjstvo.« Ocena vedenja se ne 

sklada s Ciperletovo razlago, saj ni ocenjeno z besedo, ampak se prav tako kot pri 

ocenjevanju posameznih predmetov pojavljata številčna ocena ali kombinacija številke 

in ocene. S Ciperletovo razlago se ne sklada tudi sama lestvica, ki je 5-stopenjska 

(razvidno že na prvi starani spričevala) in ne 4-stopenjska, kot navaja Ciperle. Štiri 

stopnje ima lestvica za pridnost, vendar je bila le-ta (kot že rečeno) ocenjevana le v 1. 

razredu. Poleg ocene vedenja najdemo tudi oceno pridnosti, ki pa je bila ocenjevana 

le v 1. razredu.  
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Slika 24: Prva stran šolskega spričevala, kjer je pojasnjena vrednost ocen in to, da se 

»izkaz« oz. spričevalo izdaja polletno (vir: osebni arhiv Ivana Grandovca) 

V šestem razredu, v šolskem letu 1933/1934 je učenka Amalija Hočevar imela prav 

dober letni uspeh. Obiskovala je 15 predmetov (vidni so na sliki), večino jih je bilo 

ocenjenih s 3 – »dobro« in 4 – »prav dobro«. S 5 je imela ocenjena le dekliška ročna 
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dela in pa vedenje (ki pa ni učni predmet). Vseh zamud v letu je imela 53, od tega 4 

neopravičene, razrednik pa je ocenil, da je za napredovanje v 7. razred sposobna. 

 

 

Slika 25: Spričevalo za šolsko leto 1933/1934, na katerem sta ocenjevana znanje (po 

predmetih) in vedenje. Vidni so tudi podatki o zamudah, napredovanju v naslednji 

razred, letni uspeh in podpis starša. Taksni kolek pa na tem spričevalu ni več prisoten. 

(vir: osebni arhiv Ivana Grandovca) 
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Periodična spričevala so spodbujevalno moč imela zaradi povezave s prestopom v višji 

razred, posredno pa tudi kot vmesna stopnja do zaključnega spričevala, ki je bilo 

potrebno za nadaljevanje šolanja (Ciperle, 1991). Učenci so v naslednji razred 

napredovali ob koncu leta na podlagi ocen. Upoštevan je bil učenčev skupni napredek 

v šoli. Razred so ponavljali tisti učenci, ki so imeli na splošno slab uspeh, in sošolcev 

v višjem razredu ne bi dohiteli. Slednje Zakon o narodnih šolah iz leta 1929 močno 

poudarja. Ponavljanje razreda je zato zelo omejeno in celo skupni slab uspeh naj ne 

bi bil zadosten razlog zanj. Zakon ne predpisuje, kdo o napredku učenca odloča, 

vendar predlaga, da o tem ne odloča sam učitelj, ampak celoten krajevni učiteljski svet 

(Flere, 1929). Na dnu analiziranega spričevala je viden tudi zapis o (ne-)napredovanju. 

Učenka Amalija Hočevar ni razreda nikoli ponavljala. Odločitev o napredovanju (in 

celotno spričevalo) je na dnu strani vedno podpisal razrednik. Amalija Hočevar je v 1., 

2. in 3. razredu imela isto razredničarko – Marijo Sušnik, nato Pavlo Prek, Angelo 

Češnovar, Ernesta Staniča in Toneta Ljubiča. 
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3.2. PREDSTAVITEV STARIH ZVEZKOV 

Zvezek nam potek pouka predstavlja konkretneje kot učni načrt in učbeniki. Napisane 

naloge predstavljajo dejanski pouk in obravnavane teme. Zvezki odražajo tudi 

značilnosti časa, krajevne posebnosti in narečje. Učenci so najprej pisali na tablice in 

liste papirja, še v 60. letih 19. stoletja uporaba zvezkov v šolah še ni bila navzoča 

povsod. Zvezkov zlasti niso uporabljali na podeželju. Po 1. svetovni vojni je šolske 

zvezke izdajala tudi učiteljska tiskarna, s čimer je ustvarila spor z drugimi trgovci. Spor 

je v svojo korist razrešila država. Od šolskega leta 1931/32 so morali v osnovnih šolah 

po vsej državi uporabljati zvezke, ki jih je izdelovala državna tiskarna, napisi na njih pa 

so bili srbohrvaški v latinici in cirilici (Šuštar, 2011). 

  

Med analiziranimi zvezki še ni zvezkov iz državne tiskarne. Nekateri so brez podpisa 

izdelovalca, nekatere je izdala Učiteljska tiskarna v Ljubljani, nekateri pa so »v korist 

Učiteljskega doma v Ljubljani in Učiteljskega doma v Mariboru.« Zvezki pripadajo 

dvema učenkama – Mariji (Mici) Grandovec in Anici Grandovec. Na nekaterih so 

zapisana šolska leta ali razredi (2.–5. razred), na drugih pa ne. Vsi zvezki pa spadajo 

med obdobje med 1929 in 1932. Nekateri zvezki nimajo naslovov, na drugih pa se 

pojavljajo »Vežbanka, Pisanka, Spisovnica in Številnica.« Učenci so v šolske zvezke 

najpogosteje zapisovali domače naloge, lepopis in (prosto) spisje (Šuštar, 2011). 

 

 

Slika 26: Naslovi zvezkov. Na njih je vidno tudi ime učenke. Na nekaterih je napisano 

tudi šolsko leto in razred. (vir: osebni arhiv Ivana Grandovca) 



44 
 

 

Slika 27: Naslovi zvezkov. Na njih je vidno tudi ime učenke. Na nekaterih je napisano 

tudi šolsko leto in razred. (vir: osebni arhiv Ivana Grandovca) 

 

Slika 28: Naslovi zvezkov. Na njih je vidno tudi ime učenke. Na nekaterih je napisano 

tudi šolsko leto in razred. (vir: osebni arhiv Ivana Grandovca) 
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Slika 29: Naslovi zvezkov. Na njih je vidno tudi ime učenke. Na nekaterih je napisano 

tudi šolsko leto in razred. (vir: osebni arhiv Ivana Grandovca) 

Poleg šolskih zvezkov je učenka Anica Grandovec imela tudi ribe, narisane na trši 

papir. Vse so podpisane, dve pa sta označeni tudi z razredom (2. in 5. razred). Risbe 

so narisane s svinčnikom, večina jih je pobarvana tudi z barvicami. Vse risbe so 

ocenjene (večina s 5, nekatere tudi s 4). Na njih se pojavljajo prizori iz narave (npr. 

listje), praznični motivi (npr. božična smreka; na teh risbah se pojavljajo tudi napisi 

(npr. »Vesela velika noč.«)) in pa šolski prizori oz. tematika, povezana z učno snovjo. 

Iz ilustriranega urnika razberemo, katere predmete (in kdaj) so imeli – računstvo, 

zgodovina, petje, risanje, verouk, zemljepis, geometrija, ročna dela, čitanje in pisanje, 

srbohrvaščina, prirodoslovje in telovadbo. 
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Slika 30: Barvna risba z velikonočno tematiko. (vir: osebni arhiv Ivana Grandovca) 

 

Slika 31: Risba urnika. (vir: osebni arhiv Ivana Grandovca) 
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Iz risb z učno snovjo in v povezavi s teorijo lahko sklepamo, da so jih učenci ustvarjali, 

ker ni bilo veliko učnih pripomočkov in so si z njimi pomagali pri učenju. V času učenke 

Anice Grandovec so s tem namenom pri pouku zemljepisa v 5. razredu v zvezke risali 

zemljevide. Zvezek je brezčrten, učenka pa si je za pomoč vanj s svinčnikom narisala 

črte. Zemljevidi niso pobarvani, vsebujejo le ključne sestavine (obrisi pokrajin, reke, 

jezera, prometnice, označena glavna hribovja in kraji …) ter naslove. Na začetku so 

narisani slovenski kraji (npr. Ptujsko polje in Pohorje), nato pa še ostali kraji v 

Jugoslaviji (npr. »Bosenski-hercegovski kras«). 

 

 

Slika 32: Risba Ptujskega polja in Pohorja. (vir: osebni arhiv Ivana Grandovca) 
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Slika 33: Bosensko-hercegovskega krasa. (vir: osebni arhiv Ivana Grandovca) 

Spisovnica za 2. razred vsebuje vajo zapisa. Na začetku so vadili zapis posameznih 

besed in deljenje besed po zlogih, nato pa tudi zapis celotnih stavkov. Zapis je učitelj 

popravil. Ponekod so vidni njegovi podpisi in popravki, drugje pa tudi ocena. Učitelj je 

vse pisal z rdečo barvo. Učenka je v 2. razredu za vajo pisanja uporabljala tudi 

brezčrtni zvezek (platnice so žal izgubljene), v katerega je sama narisala črte. Zvezek 

vsebuje proste spise (naslovi: Moj zlati dom, Velika noč, Naša vas …), vaje, kjer so 

vadili zapise stavkov, naloge iz snovi (»Glagol je beseda, ki pove, kaj dela.«). Sledijo 
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izpisani glagoli; samostalnikom je določila spol, število in sklon) in tudi pripisane pesmi 

ter kratke nauke (»Pametnice«). Pri večini nalog je zapisan tudi datum.  

 

 

Slika 34: Vaja zapisov stavkov z vidnimi popravki in podpisom učitelja. (vir: osebni arhiv 

Ivana Grandovca) 
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Slika 35: Brezčrtna stran v zvezku, iz katere je razvidno, da je črte v zvezek risala 

učenka sama. (vir: osebni arhiv Ivana Grandovca) 

Spisovnici za 3. razred (ena vsebuje tudi zapise višjega razreda) vsebujeta 10 šolskih 

nalog. Pod zapisom šolska naloga je naslov vsakega sestavka, nato pa še dopis 

»Prosto.« Teme sestavkov so o naravi (npr. Zakaj ljubim gozd?), o aktualnih dogodkih 

in izletih (npr. V Ponikvah. (izlet) in tudi o higieni (Kjer v časteh sta solnce in zrak, jetika 

zlobna ne sili čez prag.)). Na koncu vsake naloge so zapisani kraj, datum in ime 

učenke. Učitelj je nalogo vedno popravil (z rdečo) in na koncu zapisal oceno dela in 

oblike. Učenka je nato morala narediti popravo, ki jo je učitelj zopet popravil in podpisal. 
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Slika 36: Primer naslova in vsebina sestavka z vidnimi popravki. (vir: osebni arhiv Ivana 

Grandovca) 
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Slika 37: Nadaljevanje vsebine sestavka z vidnima ocenama za delo in obliko ter 

popravo. (vir: osebni arhiv Ivana Grandovca) 

 

V Spisovnici 3. razreda je tudi nekaj domačih nalog in vaj za 5. razred. Vse vsebujejo 

kraj, datum in ime učenke. Učitelj jih je popravil s svinčnikom, podpisal pa z modro 



53 
 

barvico. Vsebina domačih nalog je slovnična. Naloge vsebujejo vprašanja o 

samostalnikih, pridevnikih, glagolih, zaimkih, števnikih … 

 

 

Slika 38: Vaja iz 5. razreda. (vir: osebni arhiv Ivana Grandovca) 

V 5. razredu so učenci imeli tudi Pisanko, v katero so zapisali 6 šolskih nalog. Tako kot 

tiste iz 3. razreda tudi te pod zapisom »šolska naloga« vsebujejo naslov spisa. Večina 

jih ima pod naslovom še pripis »Prost spis.« Tudi te naloge je učitelj popravil in ocenil. 

Sledi poprava s podpisom učitelja. Nekatere poprave so narejene kar ob rob strani v 
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isto vrstico, kot je bila narejena napaka. Veliko tem je naravoslovnih (npr. Skrb za naše 

ptiče, Kapljica pripoveduje), ena govori o starših, ena pa o prihajajočem prazniku – 

božiču. 

 

 

Slika 39: Spis z vidnim popravkom in popravo, ki je bila narejena ob desni rob v vrstico, 

kjer  je učenka napačno zapisala besedo. (vir: osebni arhiv Ivana Grandovca) 
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Šolske naloge so učenci delali tudi pri matematiki. Del šolskega zvezka vsebuje 5 

matematičnih šolskih nalog, vsaka od njih pa vsebuje 4 naloge. Na koncu so napisani 

podatki o kraju, času in učenki. Rešene naloge je učitelj popravil in ocenil delo ter 

obliko. Da se je ocenjevala tudi oblika, je razvidno že iz same postavitve zapisa – 

naloge niso natlačene, so pregledne. Skice so jasne, brez popravkov. Pomembni 

podatki, kot so formule in končni odgovor, so podčrtani. Nalogi sledi poprava, ki jo je 

učitelj tudi pregledal in podpisal. V šolskih nalogah so predvsem vprašanja iz 

geometrije (o ploščinah in obsegih različnih likov, višinah in stranicah trapezov, 

trikotnikov in paralelogramov). 
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Slika 40: Primer šolske naloge s popravki učitelja in ocenama za delo in obliko. (vir: 

osebni arhiv Ivana Grandovca) 

 

Geometrijsko snov je učenka zapisovala v zvezek z mrežnimi črtami (šolske naloge je 

delala v zvezek, ki je imel samo vodoravne črte). Snov je napisala samo čez eno višino 

kvadrata, zelo skupaj. Izgleda, kot da je varčevala s prostorom. Kljub gosti pisavi pa 

snovi ni natlačila. Izpuščeni so prostori za naslove. Te je od ostale vsebine ločila s 

podčrtavo. Prav tako je podčrtala pomembne podatke v snovi. S svinčnikom (snov je 
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zapisana s peresom) je narisala tudi geometrijske pojme, o katerih je snov govorila 

(npr. kot, pravokotnik, trikotnik, prizma, trapez …). Po koncu nekaterih zapisov so 

napisane in rešene tudi naloge. 

 

 

Slika 41: Stran z zapisom geometrijske snovi. (vir: osebni arhiv Ivana Grandovca) 

V Vežbanki je vsebina napisana manj na gosto in zelo pregledno. Naloge so podčrtane, 

prav tako pa tudi končni rezultati oz. odgovori. V Vežbanko je učenka reševala vaje iz 

matematike. Vaje so geometrijske (obseg in ploščina) in aritmetične (ulomki, deli 

celote, deljenje, množenje, seštevanje, odštevanje, besedilne naloge). Nalog učitelj ni 
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pregledal; nekatere naloge so obkljukane s svinčnikom ali peresom – enakim pisalom, 

s katerim je učenka naloge reševala, zato predvidevam, da so si učenci naloge 

pregledali sami. 

 

 

Slika 42: Stran s pregledno razporejenimi in pregledanimi (obkljukanimi) nalogami. (vir: 

osebni arhiv Ivana Grandovca) 

Dva zvezka vsebujeta naravoslovno in zgodovinsko snov. Na eni strani je učenka 

pisala naravoslovne vsebine, nato pa zvezek obrnila in z druge začela pisati 



59 
 

zgodovinske. V drugem zvezku se snov 5. razreda konča in nadaljuje s 6. razredom.  

V petem razredu so pri zgodovini govorili o Ilirih in najstarejših časih, Rimljanih, 

Germanih in Hunih, slovanskih plemenih, nato pa so se posvetili (prvi) Hrvaški državi, 

njeni samostojnosti, pod Habsburžani, turškimi napadi nanjo …  Podobno so si 

pogledali še zgodovino srbske države. V 6. razredu so v zvezke pisali o najstarejših 

civilizacijah (Egipčani, Feničani, Babilon, Perzijci, Grki, Atenci in Špartanci, Aleksander 

Veliki in Rimljani). Učenka je naslove snovi zapisala večje kot snov in jih podčrtala z 

barvo. Pomembne podatke v besedilu je podčrtala s peresom. Pri pisanju je bila 

učenka zelo pozorna na lepopis. Sam zapis je pregleden. 
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Slika 43: Zapis snovi z urejenimi (podčrtanimi) naslovi in pregledno obliko. (vir: osebni 

arhiv Ivana Grandovca) 

Prav tako je pregleden tudi zapis naravoslovnega dela snovi. Tudi tu so naslovi 

napisani z večjimi črkami in podčrtani. Besedilo spremljajo tudi skice, narisane s 

svinčnikom, ki ponazarjajo snov. V zvezku so zapisi o magnetizmu, kroženju vode in 

njenem agregatnem stanju (rosa, slana, sneg, toča, studenci, tekoča voda), kemijske 
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vsebine (kemijske prvine, kisik, ogljikov dioksid, vodik, voda, zrak), elektrika in različni 

energenti (premog, petrolej). V 6. razredu so vsebine bolj fizikalne (nebesna telesa, 

absolutna in specifična teža, vzvod, tehtnica in škripec). Predvsem te vsebine so 

opremljene z nazornimi skicami. 

 

 

Slika 44: Zapis snovi z nazornimi skicami. (vir: osebni arhiv Ivana Grandovca) 
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Iz zapisov v zvezke je razvidno, da so varčevali s prostorom, saj so snov učenci 

zapisovali z majhnimi črkami. Kljub temu pa pisave niso stiskali skupaj. Zapisi so 

pregledni in premišljeni, saj v njih ni veliko prečrtanih besed (napak), prav tako pa iz 

zvezkov niso trgali listov. Iz oblike zapisa je razvidno, da so v šoli velik poudarek dajali 

lepopisu in čitljivi pisavi. Snov so v zvezke zapisovali s črnilom, barve pa so uporabljali 

le za podčrtavo naslovov in risanje risb na posebne liste pri likovnem pouku. Rdečo 

barvo je uporabljal le učitelj pri popravljanju. Skice v zvezke so delali s svinčnikom. Z 

njim so prav tako v nekatere brezčrtne zvezke risali črte. 

 

3.3. PRIMERJAVA VSEBINE ZVEZKA ZA 5. RAZRED ZGODOVINE IZ LETA 1927 IN 

ZDAJŠNJE ZGODOVINSKE VSEBINE V UČNEM NAČRTU ZA DRUŽBO V 5. 

RAZREDU 

 

VSEBINA ZVEZKA ZA 
ZGODOVINO ZA 5. 
RAZRED  (1927) 

5. razred (UN družba, 
2011) 

Razlaga pojma/vsebine (1927) 

najstarejši časi  delno 

prazgodovina 
* Nekateri učbeniki prazgodovino 
omenijo, a le v sklopu časovnega traka 
(nekaj povedi, slika življenja ljudi). 

Iliri NE  

Rimljani DA  

Germani delno 
* Nekateri učbeniki Germane omenijo, 
vendar se ime pojavi le kot ljudstvo, ki 
je premagalo Rimljane. 

Huni NE  

Slovani delno 

* Zdajšnji učni načrt vsebuje vsebine o 
Karantaniji. Karantanija je del vsebine o 
Slovanih, ki pa so bile leta 1927 
zastavljene širše.  

(prva) hrvaška država NE 

* Tu ni mišljena samostojna država iz 
leta 1991 (leta 1927 je bilo sodobno 
zgodovinopisje nove skupne države še 
»v povojih«). 

turški vpadi DA 

* Leta 1927 so govorili predvsem o 
njihovem vplivu na hrvaško državo, 
danes pa govorimo o dogajanju na 
slovenskem ozemlju. 

doba Habsburžanov delno 

* Zdajšnji učni načrt obravnava 
Slovence v 20. stoletju od A-O, doba 
Habsburžanov pa je mnogo daljša. V 
zvezku je o njej pisano spet glede na 
hrvaško in ne slovensko ozemlje. 

Zgodovina Srbije  NE  

Tabela 1: Primerjava vsebine zvezka za 5. razred zgodovine iz leta  in zdajšnje 
zgodovinske vsebine v učnem načrtu za družbo v 5. razredu. (vir: osebni arhiv) 

Sedanji učni načrt za družbo nima točno določenih zgodovinskih vsebin, katere bi 

učenci morali poznati. Zato je obravnavana vsebina odvisna tudi od učitelja in 

učbenika, ki ga učenci uporabljajo. Učni načrt pa daje splošne usmeritve, naj učenci 
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spoznajo temeljna zgodovinska obdobja (prazgodovina, stari, srednji in novi vek). 

Predlaga sledeče vsebine: Karantanija, turški vpadi, kmečki upori, reformacija, 

življenje ljudi na Slovenskem skozi Valvazorjev pogled,19. in 20. stoletje, tehnološki 

razvoj, Slovenci v 20. stoletju od Avstro-Ogrske, preko Jugoslavije do samostojne 

Slovenije. 

Kot že napisano, zgodovina, ki so se jo učenci učili v petem razredu leta 1927, temelji 

predvsem na zgodovini celotne Kraljevine SHS. Tu se kaže glavna razlika z današnjim 

učnim načrtom – tudi če so teme podobne, so jih nekoč obravnavali z drugačnih zornih 

kotov. Današnji učni načrt predvideva obravnavo zgodovinskih dogodkov, ki so se 

dogajali (in vplivali) na slovenskem ozemlju. Tako se tudi teme, ki so na prvi pogled 

podobne ali enake (Rimljani, Slovani, turški vpadi in doba Habsburžanov (v današnjem 

učnem načrtu ožje – kot Avstro–Ogrska)) razlikujejo, saj so se učenci učili o njihovem 

vplivu na različna ozemlja (torej celotno Kraljevino SHS, danes pa le na Slovenijo). 

Tako za nobeno vsebino ne moremo z gotovostjo reči, da je ista, so si pa podobne. 

Prav tako se vsebine razlikujejo glede na to, kateri učbenik (poleg učnega načrta) 

danes uporabljamo. Tako se vsebine, kot so prazgodovina in Germani, v nekateri 

učbenikih (sicer le na kratko) pojavijo, v drugih pa ne. 

Glede na podrobnosti zgodovinskih vsebin v zvezku za peti razred leta 1927 

ugotavljamo, da je bila zahtevnost snovi takrat višja kot je danes. Učenci so snov 

obravnavali podrobneje, zapomniti so si morali več podatkov. Učenje zgodovine takrat 

ni temeljilo na njim poznanih izkušnjah in zgodovinskih dogodkih, ki so njim blizu tako 

kot danes. Prav tako učitelji niso videli nobenih ovir, da učencev že v petem razredu 

ne bi učili večjega števila letnic in imen. Glavna razlika v snovi pa se kaže predvsem 

pri vsebini: leta 1927 so se učili o vsebinah povezanih s Kraljevino SHS, kar je 

pričakovano, saj so takrat učenci v njej živeli, prav tako pa je bila že pred uvedbo 

diktature navzoča želja po unifikaciji narodov. 
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3.4. ŠOLSKA KRONIKA LJUDSKE ŠOLE V DOBREPOLJU 

Šolske kronike so za zgodovino šolstva pomemben vir, saj vsebujejo podatke, ki 

predstavljajo zgodovino posamezne šole. Iz njih lahko tako sestavimo zgodovinski 

pregled razvoja šole (Ostanek, 1953). Kroniko ljudske šole v Dobrepolju hrani 

Slovenski šolski  muzej.  

Kronike so za vsako šolsko leto pisali šolski upravitelji v posebej za to namenjene 

zvezke/knjige. Na prvih straneh so zapisana navodila, kaj naj šolska kronika vsebuje. 

Poleg zgodovine šole mora vsebovati tudi zaporedne podatke: 

– začetek in konec šolskega leta,  

– pomembnejše dogodke iz vladarske rodovine,  

– šolske slovesnosti,  

– verske vaje,  

– izlete,  

– spremembe v učiteljskem zboru (pri vsakem je potrebo napisati tudi, kje je 

služboval prej),  

– dopuste učiteljev,  

– podatke o krajevnem in okrajnem šolskem svetu,  

– imenovanja krajnih, okrajnih in deželnih šolskih nadzornikov,  

– spremembe na šolski stavbi in ostalih šolskih poslopjih, vrtu, drevesnici, 

– ustanovitve novih oddelkov ali razredov, 

– podatki o kmetijskem pouku, 

– pomembnejše sklepe in ukaze krajnega in okrajnega ali višjega šolskega 

sveta, 

– o zdravstvenem stanju šolske mladine, 

– če so pouk motile epidemije ali druge nezgode (poplave, požar …), 

– o nadzoru šole, 

– če so šolo obiskale uradne osebe, 

– o donatorjih šole. 

 

Kronisti so morali v kroniko vključiti statistične podatke (št. učencev (šoloobveznih in 

tistih, ki so šolo dejansko obiskovali) na začetku in koncu šolskega leta, št. šolskih 

otrok, ki niso bili sprejeti v šolo v domačem kraju, št. otrok, ki šolo obiskujejo in so iz 

drugih šolskih okrajev in pregled št. učencev na šoli po njihovem maternem jeziku). Za 

nekatera šolska leta najdemo tudi zapise, koliko učencev (ne-)napreduje v naslednji 

razred. V kroniki niso zapisani vsi podatki, ki so navedeni pod navodili za pisanje 

statističnih podatkov. Edini podatki, ki se pojavijo pri zapisu kronike za vsako šolsko 

leto, so podatki o številu učencev ob začetku šolskega leta. 

 

Analizirana kronika vsebuje podatke o učiteljskem zboru, številu učencev po 

posameznih razredih, pomembnejših novih zakonih, pomembnejših dogodkih 

(povezanih s šolo, pa tudi takimi, pomembnimi za celoten kraj; npr. toča, ki je naredila 

kmetom veliko škode) in praznikih (npr. 100-letnica smrti Valentina Vodnika). 

Zabeleženi so podatki o učiteljih – njihov »bolezenski dopust,« odsotnost z dela zaradi 
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vojne, bolezni otrok, zasedanja v raznih svetih, smrti v družini, izobraževanja, 

odpovedi, upokojitve, nadomeščanja učiteljev, premestitve … V kroniki so zapisani tudi 

podatki o napredovanju učiteljev in njihovih plačah. Zabeleženi pa so tudi pomembnejši 

verski dogodki, kot je prejem prvega svetega obhajila. 

 

 3.5. KRATEK POVZETEK DOGODKOV, ZAPISANIH V ŠOLSKI KRONIKI ZA 

LJUDSKO ŠOLO V DOBREPOLJU (od šolskega leta 1918/1919 do 1940/1941) 

V šolskem letu 1918/1919 so v Ljudski šoli v Dobrepolju konec oktobra za dva tedna 

prenehali s poukom, ker je veliko otrok zbolelo za špansko gripo. Ker je bilo okuženih 

s špansko gripo še vedno veliko in ker občine šoli niso priskrbele drv, šola ostane 

zaprta do 16. 12. Tudi v šolski kroniki so zabeleženi konec prve svetovne vojne in 

različne uredbe, povezane z njim (šolski svet v Kočevju uraduje v slovenskem jeziku, 

učenci naj se »predvsem pobliže seznanijo z zgodovino slovanskih narodov, severnih 

(Čeho-Slovakov, Poljakov in Rusov), zlasti pa z zgodovino jugoslovanskih plemen«). 

Konec januarja so bile šole obveščene, da je nemščina kot obvezni predmet 

odpravljena (že v naslednjem letu pa so sprejeli sklep, da se jo v štiri- in več 

razrednicah lahko poučuje kot neobvezni učni predmet). Uvedli so tudi slovesno 

praznovanje praznikov, ki so bili pomembni za novonastalo državo SHS (npr. 

Vidovdanski dan in god kralja Petra, rojstni dan kralja …). Praznovali so jih s sveto 

mašo, nato pa so se učenci zbrali v šoli, kjer so jim pojasnili pomembnost teh dni in 

skupaj z njimi zapeli himno. Pouka na praznik niso imeli. Poročilo o naslednjem 

šolskem letu vsebuje predvsem veliko zapisov o odobritvah »bolniškega dopusta« in 

nadomestnih učiteljih. Zabeleženi sta tudi praznovanji Vidovega in Petrovega dneva. 

Izstopata podatka, da so 130 učencev 26. 6. 1920 cepili proti kozam in da so poleti 

prebarvali 6 učilnic, popravili peč in vodnjak. Zaradi popravil pa se je šola naslednje 

šolsko leto začela šele 20. septembra. 

V tem šolskem letu so štirje učitelji februarja pomagali pri štetju in popisovanju živine, 

zato takrat niso imeli pouka. V aprilu so izvedli roditeljski sestanek, na katerem so 

staršem govorili o pouku in o vzgoji v predšolski dobi. Sestanek je bil dobro obiskan, 

kronist ga je označil za zelo uspešnega. Namesto Šolske matice in Kataloga se je 

uvedla enotna tiskovina – matični list. Namesto »šolskega naznanila« pa knjižica 

»Izkaz o šolskem napredku.« Okrajni šolski svet je poročal, da se med obvezne šolske 

predmete uvršča tudi srbohrvaščino, katero naj začnejo poučevati že naslednje šolsko 

leto. Tudi to šolsko leto so proti kozam cepili 150 otrok. S proračunom krajevnega 

šolskega sveta in prostovoljnimi prispevki so obnovili knjižnico. 16. 8. 1921 je umrl kralj 

Peter I, vladati pa je začel kralj Aleksander.  

Novembra 1921 so na šoli organizirali nadaljevalni gospodinjski tečaj za dekleta med 

14. in 17. letom. Stroške za »stvarne potrebščine« so poravnali s pomočjo prostovoljnih 

prispevkov. Ustanovljena je bila tudi »Javna knjižnica na osnovni šoli v Dobrepoljah,« 

ki je poleg ponujanja »zdravega čtiva« v šoli prirejala tudi predavanja in tečaje o lepem 

vedenju, kmetijstvu in literaturi. Z ustanovitvijo knjižnice so želeli preprečiti posedanje 

po gostilnah. V januarju 1922 je bila sprejeta odredba, da bo šolsko leto imelo 2 polletji 
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in ne 4 četrtletja, kot prej. Konec šolskega leta pa je bil sprejet še sklep o spremembi 

datuma poletnih počitnic. Trajale so od 29. 6. do 31. 8. Tudi čez poletne počitnice so 

popravljali šolo (ograjo, streho in dve lončeni peči v učilnicah). 

V šolskem letu 1922/1923 so v šoli v Dobrepolju v eni izmed učilnic postavili šolski 

oder za proslave in igre. Les za oder so darovali tamkajšnji in okoliški lesni trgovci, 

stroške za delo pa je plačal krajevni šolski svet. Že naslednji mesec so na postavljenem 

odru zaigrali prvo spevoigro Letni časi. Vsebovala je pevske točke, deklamacije in žive 

slike vseh letnih časov. Tudi v tem šolskem letu so med poletnimi počitnicami obnavljali 

šolo (prepleskali vse table in tri učilnice, zamazali šolske peči in uredili tesnjenje oken). 

 

Slika 45: Učiteljica Šweiger z učenci pred 2. svetovno vojno. Iz slike je razvidna 

revščina učencev, saj večina dečkov v prvi vrsti nima čevljev (vir: osebni arhiv Ivana 

Grandovca) 

Konec septembra 1923 so zdravstveno pregledovali šolske otroke, 63 so jih tudi cepili 

proti kozam. Pregled in cepljenje so ponovili tudi v juniju. V začetku junija naslednjega 

leta so za učence organizirali izlet na Kopanj (Približno 10 km oddaljen grič v občini 

Grosuplje. Na njem je poleg cerkve  tudi župnišče, v katerem je France Prešeren pri 

svojem starem stricu, kaplanu, preživel 3 predšolska leta). Učenci so z razredniki tja 

odšli peš, nazaj pa so se vrnili z vlakom. V juniju so uprizorili tudi mladinsko igro in peli 

ter deklamirali pesmi. Učenci so primerno igro uprizorili tudi za tiste učence, ki so prejeli 

prvo sv. obhajilo. 

Naslednje šolsko leto se je pouk začel 10. septembra. V maju so na šoli s petjem, 

deklamacijami in primernimi predavanji obeležili dan treznosti; nekaj dni kasneje pa so 
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imeli tudi predavanje o tuberkulozi. Konec maja je 24 otrok šestega razreda imelo izlet 

k Sv. Gregorju, nazaj pa so šli čez Velike Lašče. V juniju pa so z vlakom na izlet v 

Ljubljano odšli učenci 1. in 2. razreda; učenci 5. razreda so odšli peš čez Grmado v 

Ortnek, nazaj pa so prišli z vlakom. Tudi to leto je zdravnik pregledoval otroke in jih 

cepil proti kozam. Sredi junija je 21 otrok imelo ošpice. 

V šolskem letu 1925/1926 so praznovali obletnico koroškega plebiscita. Učencem so 

predavali o njegovi pomembnosti. Tudi to šolsko leto so se učenci ob državnih 

praznikih udeležili sv. maše, nato pa peli narodne pesmi, prirejali proslave in poslušali 

govore o pomembnosti določenega praznika. V juliju je drugi razred imel izlet v Velike 

Lašče. Čez nekaj dni je tak izlet imel tudi 3. razred.  

V maju 1927 je potekalo že vsakoletno pregledovanje in cepljenje otrok. Prav tako so 

v maju učenci imeli dneve zdravja, ko so se zanjo uro pouka pogovarjali »o kaki 

higienični temi.« Šolsko leto je minilo brez posebnosti. Tudi v naslednjem šolskem letu 

so pregledovali otroke in jih cepili proti kozam. Ob materinskem dnevu so imeli v 

posameznih razredih predavanja o njegovem pomenu. V maju so po razredih predavali 

tudi o škodljivosti alkohola. Šolo je kot vsako leto obiskal šolski nadzornik, ki je nadziral 

vse razrede, nato pa na učiteljski konferenci povedal, kaj je bilo dobrega in kaj slabega 

ter podal nekaj navodil in usmeritev. 

 

Slika 46: Dr. Herbart Josip, ki je cepil otroke, sestra Bernardka in Upravitelj 

Zdravstvene Zadruge Ponikve leta 1938 ) (vir: arhiv Ivana Grandovca) 
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V šolskem letu 1928/1929 v februarju dva tedna ni bilo pouka zaradi vremena (mraza 

in snega), drugače pa je šolsko leto minilo brez posebnosti. Prav tako naslednje. V 

njem je šolski nadzornik že v januarju obiskal vse razrede in nato svoje ugotovitve 

učiteljem predstavil na konferenci. Svoj obisk je ponovil še aprila. V aprilu so naredili 

tudi šolsko drvarnico, z zemljo, ki je ostala od izkopa, pa uredili gredice in šolski vrtiček. 

Za učence so uredili tudi igrišče. Maja so vsi razredi »napravili več poučnih izletov.« 6. 

razred je obiskal celo Blejski vintgar. 

 

 

Slika 47: Skica obeh šolskih stavb in šolskega vrta (sadnega in zelenjavnega) za novim 

šolskim poslopjem leta 1929 iz šolskega lista (vir: Slovenski šolski muzej) 

V novem šolskem letu (1930/1931) je šolo šolski nadzornik obiskal trikrat – v marcu in 

dvakrat v juniju. V šolski kroniki je zabeleženo tudi sestankovanje treh občin, ki so 

takrat sestavljale Dobrepolje – Videm, Podgora in Kompolje. Razpravljale so o zelo 

pomembni temi – združitvi pod eno občino »Dobrepolje,« kar bi po besedah kronista 

pripomoglo k razvoju dobrepoljskega šolstva. Šolski upravitelj je januarja ustanovil 

društvo Sokol. Telovadili so v šolskih prostorih, imeli pa so tudi prosvetno-dramski 

odsek. Naslednji dve šolski leti sta minili brez posebnosti – z obiski šolskega 

nadzornika, zdravstvenim pregledom otrok in cepljenjem ter proslavama ob 

pomembnih državnih praznikih. 

Med šolskim letom 1933/1934 so poleg vseh dosedanjih proslav in predavanj o zdravju 

in alkoholu pozornost namenili tudi ozaveščanju učencev o pomembnosti domače obrti 

ter praktičnih nalog pri matematiki. Imeli so tudi poseben teden, namenjen tematiki 
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izseljenstva. V septembru so pouk prekinili zaradi poplav. Te so najbolj prizadele 

Podpeč, Kompolje in Struge, februarja pa so v šoli organizirali gospodinjski tečaj za 

dekleta. Povpraševanje po njem je bilo veliko, vendar so lahko sprejeli le 12 deklet. 9. 

10. 1934 je umrl kralj Aleksander prvi. Žalno sveto mašo, katere so se udeležili tudi 

učenci, so darovali tudi v Dobrepolju. V tem šolskem letu so enako kot prejšnje leto 

imeli teden, kjer so govorili o nevarnostih alkohola ter teden izseljencev. V maju so 

razredi imeli izlet v okolici Dobrepolja (npr. Velike Lašče in Krka). Naslednje šolsko leto 

(1935/1936) so poleg že prej omenjenih dni in proslav učenci imeli tudi 

protituberkolozni teden, ki je bil posvečen delovanju proti tej bolezni. Imeli so tudi dan 

miru, ko so se pogovarjali o grozotah »svetovne vojne.« Ob osemdesetem rojstnem 

dnevu Nikole Tesle so učitelji učencem predavali o njem. Novembra 1935 v sklopu 

elektrifikacije Dobrepolja dobi elektriko tudi šolsko poslopje. 

 

Slika 48: Ograjen šolski vrt iz leta 1935 (vir: osebni arhiv Ivana Grandovca) 
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 V šolskem letu 1936/1937 so učenci 5. in 6. razreda sodelovali pri pogozdovanju, 

posadili so okrog 1000 sadik dreves. V juniju so bili učenci 4., 5. in 6. razreda povabljeni 

na sistematski pregled v zdravstveni dom v Ponikvah, drugi razredi pa naj bi na vrsto 

prišli naslednje leto. Učenci so imeli končne izlete v bližnji okolici, 6. razred pa je odšel 

na izlet v Ljubljano. Konec šolskega leta se je šola razširila – ustanovila je vzporednico 

4. razreda. Tako je imela 12 razredov. Severni del Dobrepolja je bil močno prizadet v 

julijski toči, ki je uničila tudi streho na šolskih poslopjih. To so čez poletje prekrili. 

Prenovili so tudi notranje prostore (v treh učilnicah zamenjali pod, prepleskali vsa 

lesena okna, v eni učilnici so zamenjali klopi in mize, zunaj in znotraj prebelili obe šolski 

stavbi). V naslednjem šolskem letu pa naj bi obnovili tudi stranišča. 

Naslednje šolsko leto so v novembru za 4 dni prekinili s poukom, ker je več otrok 

zbolelo za davico. Po več letih so konec novembra imeli roditeljski sestanek. Udeležilo 

se ga je 80 staršev. V njih so želeli vzbuditi več zanimanja za šolo, da bi svoje otroke 

pošiljali k pouku. Starši so na sestanku izrazili željo, da bi se roditeljski sestanki 

sklicevali večkrat med šolskim letom. Naslednji je bil v maju, ko je staršem predaval 

zdravnik iz zdravstvenega doma v Ponikvah o »socialni preskrbi žene in 

mladoletnikov.« Decembra so imeli božično proslavo, kjer so po govoru, deklamacijah 

in petju božičnih pesmi najrevnejši otroci dobili darilo (obleke). V januarju so opremili 

šolsko kuhinjo. V njej so kuhale učenke gospodinjske šole, uporabljale pa so le tiste 

sestavine (hrano), ki so jo prinesli učenci. Tudi v tem letu so učenci sadili sadike 

dreves, bili cepljeni proti kozam, imeli sistematski pregled in protituberkulozni teden. 

25. 9. 1938 ustanovijo samostojno ljudsko šolo v Ilovi Gori. Prej so morali učenci iz 

Male in Velike Ilove gore hoditi v šolo v Dobrepolju ali na Kopanju, ki pa sta bili od njih 

precej oddaljeni (dobrepoljska je bila od njih oddaljena 7 km). Iz šole v Dobrepolju se 

je v njo prešolalo 19 učencev. Novembra so na roditeljskem sestanku govorili o tem 

ter o sodelovanju med šolo in domom, da bodo vzgojili zgledno in marljivo mladino. O 

vzgoji so prav tako govorili na naslednjem roditeljskem sestanku, v marcu. Novembra 

si je komisija  ogledala »stavbišče,« ki je bilo namenjeno gradnji šole v Kompoljah, in 

ga odobrila. Tudi to leto so za božič najrevnejši učenci (bilo jih je skoraj 20 več kot 

prejšnje leto) dobili čevlje, boljša oblačila in blago za perilo. Drugi učenci so dobili 

šolske potrebščine. V aprilu so učenci pogozdovali drevesa, poleg tega pa so 

oskrbovali tudi drevesnico. 
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Slika 49: Šolska stavba v Kompoljah danes. Stavba se od tiste, postavljene leta 1939, 

razlikuje le v obnovljeni strehi, oknih in fasadi (vir: osebni arhiv Ivana Grandovca) 

1. 6. 1939 je bila izdana odločba o ustanovitvi ljudske šole z dvema oddelkoma v 

Kompoljah. Pouk v njej pa se je lahko začel izvajati šele, ko je bilo zgrajeno novo šolsko 

poslopje. 17. avgusta istega leta se določi tudi šolsko stavbišče za gradnjo šole v 

Ponikvah. Dokler šola ni bila zgrajena, je pouk potekal v pritličju hiše enega izmed 

posestnikov. V šolskem letu 1939/1940 so v Ponikvah ustanovili svojo šolo. Iz 

dobrepoljske se je na njo prešolalo 70 otrok iz Ponikev. Tudi to leto so učitelji 

organizirali dobrodelno božičnico za svoje učence. V šolski kuhinji so poskrbeli za 30 

do 40 revnih otrok. Vsak dan so prejeli hrano (po navadi mleko in košček kruha). V tem 

letu je šola kupila tudi radio, na katerem so višji oddelki ob torkih in petkih poslušali 

program šolskega radia. V tem šolskem letu o drugi svetovni vojni govori le podatek, 

da učenci slabše obiskujejo pouk, ker očetov zaradi orožnih vaj ni doma. 
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Slika 50: Posestnik iz Ponikev pred tamkajšnjo osnovno šolo (vir: osebni arhiv Ivana 

Grandovca) 

Šolska kronika za naslednje leto opisu pričetka vojne nameni 3 strani – toliko kot 

popisu ostalih dogodkov. Na teh treh straneh pa ni napisanega veliko drugega, kot 

število učencev in kateri učitelji so določen razred poučevali. Podatki, ki jih še najdemo 

zabeležene so: proslava na predvečer praznika sv. Miklavža, odprtje šole v Kompoljah, 

dobrodelna božičnica in roditeljski sestanek. 

 

Slika 51: Staro (na levi) in novo (na desni) šolsko poslopje z dvoriščem, kjer so imeli 

telovadbo, med poslopjema. Na sliki je viden tudi novozgrajeni Jakličev dom – zadnja 

stavba pred cerkvijo (na desni) (vir: osebni arhiv Ivana Grandovca 
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3.6. ANALIZA SKUPNEGA ŠTEVILA UČENCEV V ŠESTRAZREDNI LJUDSKI ŠOLI 

DOBREPOLJE MED LETI 1918 IN 1941 

 
Tabela 2: Število učencev v šestrazredni Ljudski šoli Dobrepolje med leti 1918 in 1941 
(vir: osebni arhiv) 

* Od šolskega leta 1930/31 je bila osnovna šola razdeljena na nižjo (do četrtega razreda) 

in višjo (od 5. do 8. razreda). Kljub temu zadnja dva razreda nista bila obvezna, če so 

učenci uspešno zaključili šest razredov in so starši v prošnji zapisali, da morajo otroci 

pomagati pri poljskih delih. 
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Tabela 3: Število učencev v šestrazredni Ljudski šoli Dobrepolje med leti 1918 in 1941 
(vir: osebni arhiv) 

 

 

Graf 1: Število vseh učencev na Ljudski šoli v Dobrepolju med šolskimi leti 1918/1919 
in 1940/1941 (vir: osebni arhiv) 

Število učencev v Ljudski šoli v Dobrepolju je od šolskega leta 1920/21 pa do 1926/27 padalo. 

Ravno pred tem zadnjim letom je padec najbolj strm. Na padec je vplivala prva svetovna vojna, 

saj se je po njej v Dobrepolju poznala odsotnost očetov, pojavila pa se je tudi huda revščina. 

Tako se je rojevalo manj otrok, pa tudi starši so menili, da naj otroci raje pomagajo doma, pri 

pridelavi hrane za preživetje, ne pa da obiskujejo šolo. Ker se veliko očetov in starejših sinov 

ni vrnilo iz vojne, so na kmetijah za pomoč pri delu še kako potrebovali tudi otroke. Vse do 

šolskega leta 1932/1933 število otrok nato narašča, v naslednjem šolskem letu se pojavi rahel 

padec, potem pa velik poskok (za 62 učencev). Za padec števila učencev v šolskem letu 

1938/39 je bila »kriva« ustanovitev Ljudske šole na Ilovi Gori, kamor se je prešolalo 19 

učencev. Naslednje šolsko leto je bila ustanovljena Ljudska šola v Ponikvah, kamor se je 

prešolalo še 70 učencev. Te številke se ne ujemajo s tabelo in grafom, vendar moramo bit 

pozorni na to, da število vseh učencev na šoli ni odvisno le od odhodov otrok na nove šole, 

ampak tudi od odhodov učencev, ki so šolo uspešno zaključili in prihodov novih otrok v šolo 

(vpis v prvi razred).  

V zadnjem analiziranem šolskem letu (1940/1941) se število učencev spet poveča, kljub temu 

da so v tem letu ustanovili Ljudsko šolo v Kompoljah. Odhod 136 učencev na kompoljsko šolo 

se v tabeli in grafu ne pozna tudi zato, ker so učenci na novo šolo odšli šele konec decembra 

in so bili tako ob začetku šolskega leta (podatki za analizo so bili zbrani takrat) še vpisani v 

Ljudsko šolo v Dobrepolju. V šolski kroniki so sicer tudi podatki za število in uspeh učencev ob 

koncu šolskega leta, vendar jih kronisti niso zapisovali vsako leto. Eden izmed razlogov za to 

je začetek druge svetovne vojne. V šolski kroniki se takrat pojavi tudi najbolj izrazit primanjkljaj 

zapisanih podatkov, ki so jih prej skozi beležili. Staro šolsko stavbo so zasedli Italijani, zato se 
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je pouk predčasno končal in kronist ni zabeležil podatkov o številu in uspehu učencev na koncu 

leta. Iz tabele pa lahko z gotovostjo sklepamo, da je bilo po 6. 12. 1940 (ustanovitev Ljudske 

šole v Kompoljah) na šoli na Vidmu le še 403 učencev. To pa je 130 učencev več, kot jih je na 

matični šoli na Vidmu letos. 
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3.7. DRUŽBOSLVONE VSEBINE V PODROBNEM UČNEM NAČRTU ZA LJUDSKE 

ŠOLE (1937) IN UČNEM NAČRTU ZA DRUŽBO (2011) 

Učni načrt iz leta 1937 poudarja, da mora biti učna snov povezana z učenčevim 

zunanjim svetom in doživljanjem (torej izhaja iz njemu poznanega). Učni načrt 

upošteva učenčev telesni in duševni razvoj. Učencem je potrebno prikazati povezanost 

med naravo, gospodarstvom in človekom. Povezovanja vsega tega pa se ne da hitro 

doseči, zato je učni načrt za vsak razred razdeljen na kratke delovne enote (npr. Po 

železnici v Ljubljano), ki so učinkovite le, ko so povezane v večje enote. Učni načrt za 

vsak razred vsebuje posebno letno, stvarno enoto, ki je razdeljena na manjše; učitelj 

pa si jih lahko oblikuje po svoje glede na krajevne in časovne okoliščine. Učnih enot si 

učitelji ne smejo razlagati izven konteksta, ampak lahko povezanost dosežejo le, če 

gledajo vse učne enote skupaj. Njihova vsebina učiteljem služi kot okvirni načrt, katere 

vsebine so pomembne. Za »resnično učno in vzgojno sintezo se mora potruditi učitelj 

sam« (Dolgan in Vranc, 1937). 

 

Slika 52: Začetna stran učnega načrta iz 1937 (vir: arhiv OŠ Dobrepolje) 

Učni načrt za družbo iz 2011 v primerjavi z učnim načrtom iz 1937 ni razdeljen na 

delovne enote, ampak na tri vsebinske sklope – Ljudje v družbi, Ljudje v prostoru in 

Ljudje v času. Ti trije sklopi so nato deljeni še na manjše sklope – predlagane vsebine. 
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Vsak vsebinski sklop se deli na 4. in 5. razred, učni načrt iz 1937 pa je že v osnovi 

razdeljen na razrede (8 razredov), nato je predstavljena letna stvarna enota (za 4. 

razred je to Slovenska zemlja), nato pa delovne enote. Ne predpisuje le vsebine za en 

predmet, kot ta iz leta 2011, ampak kar za vse predmete, ki so se jih v šoli učili.  V 

četrtem razredu so to priroda, gospodarstvo, družba in preteklost (združeni v enem 

razdelku), način doživljanja, jezik, računstvo in geometrija (v enem razdelku) ter 

risanje, delo, petje in telovadba (v enem razdelku). 

Združenost ciljev različnih predmetov v enem razdelku učni načrt iz leta 1937 

utemeljuje s tem, da preveč učnih predmetov za učence ni dobro, vendar jih ni mogoče 

odpraviti, saj je njihova vsebina raznolika. Lahko pa število predmetov zmanjšamo s 

sistemom kurzov – predmeti »informativne narave« (zgodovina, geografija in biologija 

– v učnem načrtu so zajeti pod en razdelek) se poučujejo le eden naenkrat, ko se 

zaključi s snovjo enega, se nadaljuje s poučevanjem naslednjega. S takim načinom je 

poučevanje stvarnih učnih predmetov uspešno, saj je tako potrebno čim manj 

spominskega učenja. Tako pa se ne poučuje tehničnih učnih predmetov (branje, 

pisanje, matematika, ki so v učnem načrtu zapisani ločeno), saj se pri njih naučimo 

več, če vadimo oz. snov obravnavamo več dni po malo, kot pa le nekaj dni veliko. Tako 

poučevanje samo enega stvarnega učnega predmeta naenkrat omogoči več časa za 

poučevanje tehničnih predmetov in poglobitev v snov vseh predmetov. Urnik tako ne 

predvideva točnega števila ur za določen predmet, ampak jih (sploh za tehnične 

predmete) učitelj določa sam, glede na to, kako dobro so neko dejavnost učenci že 

usvojili. Ob zapisu vsebin se zato pojavljajo le okvirni termini, koliko časa naj jih učitelj 

obravnava (npr. od začetka šolskega dela, do srede oktobra). Učne predmete pa 

združuje letna stvarna enota, na katero se nanaša vsebina vseh poučevanih 

predmetov. S tem dosežemo strnjenost, ki naj bi jo poučevanje imelo (Dolgan in Vranc, 

1937). V nasprotju s tem je število učnih ur za vsak učni predmet v učnem načrtu iz 

2011 natančno določan, kar učitelju ponuja nekoliko manj samostojnosti in možnosti 

prilagajanja pouka. Prav tako za vsak učni predmet obstaja svoj učni načrt, predmeti 

pa se poučujejo vsi na enkrat in ne kot sistem kurzov (Učni načrt. Program osnovna 

šola. Družba, 2011).  
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Slika 53: Stran iz učnega načrta za 4. razred iz leta 1937 na kateri sta vidna združitev 

predmetov »informativne narave« in učna enota (vir: arhiv OŠ Dobrepolje) 

Učni načrt iz 1937 vsebuje predgovor (obrazložitev in navodila za uporabo, ki 

poudarjajo strnjenost in sistem kurzov), razdelitev razredov in navodila, snov katerega 

razreda naj učitelj poučuje v določenem razredu, sledi pa učni načrt za vseh 8 razredov 

ljudske šole. Vsak razred se začne z naslovom letne stvarne enote in predstavitvijo 

bistva razreda, sledi vsebina, zapisana po učnih predmetih, (nekateri so, kot že 

opisano zgoraj, združeni). Vsak učni predmet je razdeljen še na različne učne enote, 
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ki si kronološko sledijo (do četrtega razreda je ta vsebina zapisana v razpredelnici, 

nato pa so podani v sestavku). Vsebina učnih predmetov ni zapisana v obliki učnih 

ciljev ali standardov znanja, kot so v učnem načrtu iz 2011, ampak v obliki kratkih 

povzetkov/zabeležk vsebine in tega, kaj učenci počnejo (npr. »Čist zrak. Prah. Otroci 

se navajajo k rednemu delu.«). Tudi učni načrt iz 2011 na začetku vsebuje opredelitev 

predmeta, nato pa splošne cilje za predmet družba in vse tri vsebinske sklope posebej. 

Po tem, da izpostavljajo okvirne cilje, so splošni cilji podobni »smotru,« ki je zapisan 

na začetku vsakega razreda v učnem načrtu iz 1937, vendar v učnem načrtu za 2011 

cilji niso podani samo za posamezen razred. Splošnim ciljem sledijo operativni cilji in 

vsebine, ki so razdeljeni na 3 vsebinske sklope (kar je podobno učnim enotam iz 

učnega načrta iz 1937, le da jih ima le-ta več), ti pa še na predlagane vsebine in na 4. 

in 5. razred. Podobno vsebino imajo tudi standardi znanja, ki se v učnem načrtu iz 

1937 ne pojavljajo. V njem se besede »cilji ali standardi znanja« sploh ne pojavijo. Še 

eno poglavje, ki učnega načrta iz leta 1937 ne vsebuje, je poglavje z didaktičnimi 

priporočili, ki jih sploh ne poda. Učni načrt iz 2011 v didaktičnih priporočilih poleg 

nasvetov za metode poučevanja in temeljenjih pojmov izpostavi še individualizacijo in 

diferenciacijo, medpredmetno povezovanje ter usmeritve za preverjanje in ocenjevanje 

znanja. Tega učni načrt iz 1937 ne izpostavlja in učiteljem ne poda nobenih didaktičnih 

usmeritev za izvajanje. 
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Slika 54: Stran iz učnega načrta za 4. razred iz leta 1937,  na kateri je zapisana letna 

stvarna enota in predstavljen »smoter« (bistvo) 4. razreda (vir: arhiv OŠ Dobrepolje) 

Namen predmeta družba iz današnjega učnega načrta je spoznavanje razmerja med 

posameznikom, družbo in naravnim okoljem ter interakcij med njimi. Tudi učni načrt iz 

leta 1937 predvideva spoznavanje razmerij med družbo in naravnim okoljem, nekoliko 

ob strani pa pušča posameznika oz. bolj poudarja njegovo vpetost v družbo. Tako ne 

vključuje tem, ki se osredotočajo na posameznika (npr. svoje značilnosti, kot so 

potrebe in želje, veščine komunikacije, mnenja in stališča). Predmet družba (2011) 

vključuje predvsem cilje s področja geografije, sociologije, zgodovine, etnologije, 
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psihologije, ekonomije, politike, etike, estetike, ekologije idr.; v učnem načrtu iz leta 

1937 pa razdelek, kjer so zapisani družboslovni cilji, vsebuje tudi cilje iz gospodarstva, 

preteklosti, biologije in ostalih naravoslovnih področij (fizika, matematika). Družba 

(2011) nadgrajuje vsebino, ki so se jo učenci naučili pri spoznavanju okolja v 1., 2. in 

3. razredu. Prav tako naučene vsebine nadgrajuje tudi učni načrt iz 1937. V 1. razredu 

so družboslovne vsebine zapisane pod naslovom »Stvarna snov,« v 2. pod »Priroda, 

delo in družba,« v 3. »Priroda, gospodarstvo, družba in preteklost.« Ta naslov je v 4. 

razredu enak, v 5. se spet pojavi naslov »Stvarna snov,« ki nato ostane enak do konca 

8. razreda. V učnem načrtu iz 2011 predmeta »družba« po petem razredu ni več, se 

pa spoznanja, pridobljena pri njem, nadgrajujejo pri predmetih zgodovina, geografija, 

gospodinjstvo, državljanska vzgoja in etika (Učni načrt. Program osnovna šola. 

Družba, 2011). 

Oba učna načrta predvidevata obravnavo snovi iz okolja učencev. V preteklosti je bila 

to Jugoslavija, ki je vključena v učni načrt. Sedanji učni načrt je zastavljen ožje – bolj 

se koncentrira na domači kraj, v katerem živijo učenci, česar učni načrt iz leta 1937 za 

4. razred ne vključuje, obravnavi domačega kraja nameni 2. in 3. razred. Učno snov 

četrtega razreda pa povezuje z ozemljem Slovenije in Jugoslavije, ne pa tudi ožje. 
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3.8. PREGLED OBRAVNAVANE DRUŽBOSLOVNE SNOVI V PODROBNEM UČNEM 

NAČRTU ZA LJUDSKE ŠOLE (1937) IN UČNEM NAČRTU ZA DRUŽBO (2011) 

 
PODROBNI UČNI NAČRT ZA LJUDSKE ŠOLE, 1937 
 

 
ZEMLJEVID: 

– pomanjšano merilo (sem so vključili tudi merske enote za dolžino in 
načrtovanje osnovnih ploskev predmetov – danes to matematika) 
določanje smeri neba (po soncu, kompasu, mahu in zvezdah) 

– glavne in stranske smeri neba 
– magnet, magnetizem, severni in južni pol (danes bi ta snov spadala pod 

naravoslovje) 
– navidezno kroženje sonca, letni časi kroženje lune in njene spremembe, 

zvezdi Severnica in Večernica, ozvezdje 
– poldnevniki in vzporedniki (lega mest, kje je topleje in kje hladneje, časovni 

pasovi) 
– višine in nižine (reliefne oblike – hrib, gora, vrh, gorovje, hribovje, gričevje, 

doline, soteske, jarki, nadmorska višina, barva nadmorske višine na 
zemljevidu, izohipse) 

– vodovje (izvir, struga, breg, pritok, odnašanje in nalaganje materiala, rečno 
dno, jezero, požiralnik, ponikalnica, poplave, morje, močvirje, obala, zaliv, 
otok, polotok; vodovje na zemljevidu) 

– kraji na zemljevidu (mesto, vas, trg, grad, kopališče) 
– ceste in železnice 
– meje (državne, banovinske, občinske in sreske) 
– zemljevid (kdo ga riše, različne karte) 

 
Učenci naj bi najprej dobro spoznali zemljevid in se ga naučili brati, da bodo kasneje 
lahko spoznavali kraje, ki ležijo na njem. 
 

 
PRIRODA: 

– slovenske pokrajine (hribovje, gričevje, mesta, reke) v Jugoslaviji in 
drugih državah (učenec jih mora poznati, zaznati, ne pa se jih učiti na 
pamet) 

– vrste kamnin 
– vrste prsti, plasti prsti 
– toplota (prevodnost, stopinje, raztezanje, termometri, agregatna stanja 

– fizikalna tema), temperatura glede na lego, višino in gozdove 
– zrak (naravoslovni vidik) 
– vetrovi (naravoslovni vidik) 
– voda (naravoslovni vidik) 
– padavine (naravoslovni vidik) 
– voda nad zemljo in pod zemljo (odtekanje, močvirja, potoki, hudourniki, 

podtalnica, kras) 
– podnebje (temperatura, vetrovi, padavine) 

 

 



83 
 

GOSPODARSTVO: 
– kmetijske rastline v Sloveniji (naravoslovni del: deli rastline, seme, 

opraševanje, listno zelenilo, dihanje, razmnoževanje rastlin, kateri del 
rastline uživamo) 

– gozdarstvo (tudi biološki pogled)  
– divje rastline (rastje) 
– živina (kje so pogoji za posamezno živino in v katerih pokrajinah jih redijo) 
– divje živali (in razporeditev po vrstah) 
– rudnine in rudniki (kje se nahajajo in naravoslovni vidik) 
– rokodelstvo (kovač, ključavničar, mehanik, tkalec, krojač, šivilja, čevljar, 

žagar, mizar) 
– orodje in delovna sila (samo naravoslovni vidik) 
– parni stroj in motor (samo naravoslovni vidik, celo tehnika) 
– tovarna (žaga, poslopje, stroški in dohodki, delavci, delovodja, strojnik, 

zaslužek, kako živijo delavci in kako gospodar) 
– tovarne, trgovine 
– ceste, železnice, zračni promet, rečni in morski promet 

 
*Veliko biologije in naravoslovja v tem poglavju. 

 
PREBIVALCI: 

– na katere narode mejijo Slovenci, Nemci in Italijani, naseljeni po 
slovenskih krajih 

– pravice Slovencev v Jugoslaviji, Italiji in Avstriji, izseljenci 
– vera 
– sloji (kmetje, delavci, veleposestniki, gospodarji …) 
– zdravje (prehrana, alkohol, gibaje) 
– bolnišnice (oddelki, vrste bolezni, osebje) 
– šole (vrste, univerza, kako se ljudstvo še izobražuje) 
– tiskarna in knjigarna 
– poštenost, prijaznost, tepež 
– način življenja (obleka, stanovanje, hrana, zabava, narodne noše, 

pohištvo) 
– uprava (državni organi, banovine, občine) 

 

 
IZ PRETEKLIH ČASOV: 

– prazgodovina (jamski človek, koliščarji, Iliri in Kelti) 
– Rimljani (vojaki, sužnji, življenje, vera, žrtvovanje, kolonije, ceste, trgovina) 
– Huni (življenje, vojskovanje, v naših krajih) 
– Naselitev Slovenov (danes jih imenujemo Slovani), Obri, Franki, Furlani 
– Krščanstvo, pokristjanjevanje,  
– Karel Veliki 
– nemški grofje 
– sv. Ciril in Metod 
– tlačansko življenje, grad, graščak, vojaki, služabniki, tlačani, ustoličevanje 

koroških vojvod 
– nova doba, mesta, trgovina, odkritje Amerike, meščani, kruti graščaki 
– Turki (vera, sultan, roparski pohodi, janičarji, turški napadi, obramba) 
– kmečki upori 
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– Martin Luter in njegova vera, prve slovenske knjige, preganjanje 
protestantov 

– Francozi, Napoleon, Valentin Vodnik 
– 1848: Revolucija na Dunaju in na Ogrskem, zahteva zedinjene Slovenije, 

Bleiweis, Prešeren 
– šole, nemški jezik, Martin Slomšek 
– nemško bogastvo: Slovenci pod Nemci so bili kmetje, delavci, mali trgovci, 

uradniki, duhovniki; nemški in slovenski jezik, ponemčevanje in 
poitaljevanje (tako piše v izvirniku, mišljeno poitalijančevanje), narodna 
zavest, tabori, čitalnice, prosvetna in telovadna društva 

– Jugoslavija (sosednje države, meje, jezik, vreme, zgodovinske pokrajine, 
naravne značilnosti) 

– pred svetovno vojno, cesar Franc Jožef, Srbija in kralj Peter I., Črna gora 
in kralj Nikita 

– svetovna vojna 
– zedinjenje (majniška deklaracija, krfski pakt, konec vojne, 1. december) 
– koroški plebiscit in rapalska pogodba 

 

Tabela 4: Povzetek vsebine družboslovnega dela predmeta za 4. razred iz 
Podrobnega učnega načrta za ljudske šole iz leta 1937 (vir: osebni arhiv) 

 

 
UČNI NAČRT ZA DRUŽBO, 2011 
 

 
LJUDJE V DRUŽBI 
Učenci: 
JAZ V SKUPNOSTI 
• prepoznajo in ocenijo svoje značilnosti (potrebe, želje, sposobnosti, cilje, osebni 
napredek idr.),  
• poznajo in uporabljajo različne veščine komuniciranja in sodelovanja,  
• oblikujejo lastna mnenja in stališča; pripravljeni so jih izraziti in smiselno 
zagovarjati,  
• poznajo in uporabljajo različne učne strategije, analizirajo in presojajo njihovo 
učinkovitost,  
• prepoznavajo lastni proces učenja; 
 
DRUŽINA 
• poznajo različne (svoje) družbene vloge in primerna ravnanja v teh vlogah,  
• razumejo smisel povezovanja v družine (ljubezen, varnost, pomoč, sodelovanje 
idr.),  
• razumejo nekatere spremembe v družinskem življenju (razveze, smrt, novi člani 
idr.),  
• razlikujejo sestavine načina življenja (prosti čas, bonton, vsakdanjik, praznik, šege, 
navade idr.),  
• spoznajo pomen kritičnega odnosa do potrošništva; 
 
OTROKOVE PRAVICE 
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• poznajo in razumejo temeljne otrokove pravice, dolžnosti in odgovornosti (do sebe 
in drugih),  
• ob primerih prepoznajo uveljavljanje človekovih in otrokovih pravic in dolžnosti (pri 
nas in drugje, danes in nekoč),  
• razumejo pomen sprejemanja in spoštovanja drugačnosti,  
• prepoznajo vrste nasilja med otroki in nad otroki, 
• spoznajo in uporabljajo različne strategije obvladovanja čustev, odločanja in 
reševanja različnih vprašanj, na primer: medosebnih, intelektualnih idr. 

 
LJUDJE V PROSTORU in LJUDJE V ČASU 
 
Učenci: 
PROSTORSKA ORIENTACIJA IN KARTOGRAFIJA 
• znajo določiti glavne smeri neba s soncem, senco, uro in kompasom,  
• poznajo sestavine zemljevida (znaki, tloris, mreža, legenda, naslov, datum, avtor, 
grafično merilo),  
• se orientirajo na različnih skicah, kartah, zemljevidih (domači kraj/domača 
pokrajina); znajo brati podatke (besedni, količinski, simbolični podatki),  
• znajo skicirati preproste skice, zemljevide,  
• uporabljajo kartiranje kot metodo shranjevanja in prikaza prostorskih podatkov; 
 
DOMAČI KRAJ 
• poznajo naravne osnove za nastanek in razvoj domačega kraja za življenje ljudi,  
• spoznajo gospodarske in druge dejavnosti, različne poklice,  
• prepoznajo in analizirajo varne in manj varne poti za pešce in kolesarje,  
• poznajo različne dejavnike, ki vplivajo na ravnanje udeležencev v prometu, na 
primerih analizirajo in presojajo strategije ravnanja pešcev in kolesarjev,  
• razumejo vlogo posameznika v skupnosti pri skrbi za urejenost domačega kraja,  
• vrednotijo urejenost domačega kraja z vidika različnih potreb ljudi, varovanja okolja 
ter naravne in kulturne dediščine; 
 
DOMAČA POKRAJINA 
• spoznajo naravne značilnosti domače pokrajine (relief, vode, prst, podnebje, 
kamnine, tla, rudnine),  
• opišejo nekatere značilnosti in razlike med naselji v domači pokrajini (občinsko 
središče, mesto, vas idr.),  
• spoznajo vlogo gospodarskih in drugih dejavnosti v domači pokrajini,  
• vrednotijo vplive človeka na spreminjanje narave; 
 
SLEDOVI PRETEKLOSTI 
• 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,  
• znajo izdelati in kronološko prikazati dogodke iz preteklosti na preprostem 
časovnem traku,  
• pojasnijo vzroke in posledice gospodarskih in drugih sprememb skozi preteklost na 
enem od primerov (na primer promet, gospodarstvo, načini življenja, prenos 
informacij idr.),  
• presojajo o načinih varovanja in ohranjanja naravnega in kulturnega okolja. 
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Tabela 5: Povzetek vsebine predmeta Družba za 4. razred iz Učnega načrta za družbo, 
2011 (vir: Učni načrt. Program osnovna šola. Družba. (2011). Ljubljana: Ministrstvo RS 
za šolstvo in šport, Zavod RS za šolstvo.) 

Družboslovne vsebine za 4. razred v učnem načrtu iz 1937 se začnejo z obravnavo 

zemljevida. To vsebino vsebuje tudi učni načrt za 4. razred iz 2011, ki je v veljavi še 

danes. Pri obeh se učenci učijo o glavnih smereh neba in določanju, o sestavinah 

zemljevida, branju podatkov in orientaciji na zemljevidu. Učni načrt iz 1937 predvideva 

tudi nekoliko težjo snov, kot so poldnevniki in vzporedniki, vsebuje pa tudi bolj 

naravoslovne vsebine (npr. obravnava merskih enot za dolžino, ki bi bolj spadala pod 

matematiko in vsebine o magnetih, ki bi danes sodile pod fiziko). Od učnega načrta iz 

2011 se pri vsebinah o zemljevidu razlikuje tudi v tem, da ne predvideva kartiranja in 

skiciranja.  

Obravnavi zemljevida sledi delovana enota Priroda, ki vsebuje velik del naravoslovnih 

vsebin (npr. zrak, toplota in agregatna stanja, voda …). Od družboslovnih pa se učenci 

tu učijo o podnebju, vodovju (reke, močvirja, podtalnica, kras …), kamninah, prsti in 

slovenskih pokrajinah oz. krajih. Vključena snov je, (če zanemarimo naravoslovne 

vsebine) podobna sklopu Domača pokrajina (iz 2011). Tudi tu učenci spoznavajo 

naravne značilnosti domače pokrajine (relief, vodovje, prst, podnebje, kamnine, 

rudnine …); od učnega načrta iz 1937 pa se snov razlikuje v tem, da se učenci tu 

pogovarjajo tudi o različnih naseljih in človekovem vplivu na spreminjanje narave. V 

starem učnem načrtu (1937) spreminjanje narave zasledimo le kot vpliv gospodarstva, 

ne zasledimo pa še velike ekološke osveščenosti. Novi učni načrt (2011) v sklopu 

Domača pokrajina vsebuje še spoznavanje gospodarskih in drugih dejavnosti v domači 

pokrajini, kar stari učni načrt obravnava v naslednji delovni enoti – Gospodarstvu. 

Tudi delovan enota Gospodarstvo poleg družboslovnih vsebin vsebuje veliko drugih 

(bioloških in naravoslovnih) vsebin, kot so deli rastline, razmnoževanje rastlin, živalske 

vrste, parni stroj in motor … Z družboslovnega vidika obravnava rastlinstvo, živinorejo, 

rudnike, rokodelsko dejavnost, tovarne, trgovine in promet. Poleg že prej omenjenega 

sklopa Domača pokrajina (iz današnjega učnega načrta), bi tej delovni enoti po 

podobnosti vsebin ustrezal tudi sklop Domači kraj, ki prav tako predvideva 

spoznavanje gospodarskih in drugih dejavnosti ter poklicev. Vsebuje pa tudi vsebine o 

varnih poteh za pešce in kolesarje, varnosti v prometu, skrbi za urejenost domačega 

kraja, česar stari učni načrt ne vsebuje. 

Delovna enota Prebivalci (učni načrt 1937) zajema vsebino o sosednjih narodih, 

izseljencih, veroizpovedi in različnih slojih družbe. Govori tudi o ustanovah, ki so 

družbeno pomembne (šole, bolnišnice itd.) in ureditvi države (državni organi). V novem 

učnem načrtu vse naštete vsebine niso izpostavljene. Skupno obema je poudarjanje 

pomembnosti poštenosti in prijaznosti – kako sobivati z drugimi ljudmi. 

Zadnja delovna enote starega učnega načrta (Iz preteklih časov) obravnava 

pomembnejše zgodovinske dogodke vse od prazgodovine pa do nastanka Jugoslavije 

(podrobnejša vsebina je prikazana v tabeli). Tako poglobljene učne snovi novi učni 
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načrt v sklopu Sledovi preteklosti ne predvideva. Spoznavanje preteklosti bi moralo po 

navodilih sedanjega učnega načrta potekati na podlagi učencu znanih stvari – bližnje 

preteklosti, ki si jo lahko predstavljajo in preteklosti domačega kraja, ki učencem prav 

tako ne predstavlja abstraktnega pojma, saj so z njo stalno v stiku. Sklop predvideva 

tudi vzgojo učencev za prepoznavanje pomembnosti in ohranjanje naravnega in 

kulturnega okolja. 

Enote iz novega in starega učnega načrta (1937) so si v osnovi po vsebini podobne, z 

izjemo vsebinskega sklopa Ljudje v družbi (novi učni načrt). Te vsebine v starem niso 

navzoče. Stari učni načrt ne predvideva poučevanja o potrebah, željah in 

sposobnostih, razvijanja veščin komunikacije, učnih strategij in izražanja stališč. Ne 

poučuje o družini, življenju in spremembah v njej ter načinih življenja. Prav tako stari 

učni načrt ne vsebuje poznavanja otrokovih pravic, njihovega razumevanja, 

ozaveščanja za obvladovanje čustev in reševanje problemov. Se pa v starem učnem 

načrtu prav tako kot v novem pojavijo vsebine o nasilju. 

Na splošno lahko rečemo, da sta si učni načrt iz leta 1937 in sedanji iz leta 2011 v 

obravnavi družboslovnih vsebin za 4. razred kar podobna. Zajemata podobne glavne 

vsebine, kot so zemljevid, naravne značilnosti (domače) pokrajine (relief, vodovje, prst, 

podnebje, kamnine, rudnine …), gospodarstvo in preteklost. Seveda se v vsebinah 

pojavljajo tudi odstopanja, najbolj vidna razlika je, da novejši učni načrt podrobneje 

obravnava tudi socialne vidike, kot so skupnost, družina in otrokove pravice. 

 

 PODROBNI UČNI NAČRT 
ZA LJUDSKE ŠOLE, 1937 

UČNI NAČRT ZA 
DRUŽBO, 2011 

 
 
 
podobna vsebina 

delovne enote: sklopi: 

Zemljevid Prostorska orientacija in 
kartografija 
 

Priroda Domača pokrajina 

Gospodarstvo Domača pokrajina in 
Domači kraj 

Iz preteklih časov             Sledovi preteklosti        

 
 
različna vsebina 

Prebivalci / 

/ Jaz v skupnosti 

/ Družina 

/ Otrokove pravice 
 

Tabela 6: Povzetek primerjave družboslovne vsebine v Podrobnem učnem načrtu za 
ljudske šole iz leta 1937 in Učnega načrta za družbo iz 2011 (vir: osebni arhiv)  
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3.9. ODNOS OTROK DO ŠOLANJA MED OBEMA VOJNAMA IN Z NJIM POVEZANO 

ŽIVLJENJE 

Vse tri intervjuvanke so v šolo hodile peš, kar je bilo v tistem času povsem normalno. 

Dve sta večino časa hodili bosi, čevlje sta dobili le pozimi. Le-te so starši kupili za več 

let, tako da so jima bili preveliki. Čevlji so bili gojzarji, ki jih je doma izdelal čevljar. Ena 

izmed pričevalk, ki je bila rojena najkasneje, pa navaja, da je ona vedno imela čevlje 

in neponošeno obleko, ker je bila rojena zadnja in edina deklica. Zato jo je mama 

nekoliko razvajala. Vendar ji ni kupovala oblek, ampak le blago, katerega si je potem 

sama zašila. Te obrti se je eno zimo učila od sovaščanke. Kljub temu je bilo nekaj 

povsem običajnega, da so takrat otroci v šolo hodili bosi in v pokrpanih oblačilih. Taki 

so hodili tudi pričevalkini bratje. Navaja, da matere ob tem ni bilo sram, saj je rekla, da 

je pomembno, da je obleka čista. Učenci so bosi hodili vse do prvega snega 

(novembra) in takoj po tem, ko je izginil. Zato jih je velikokrat zeblo v noge. To so 

skušali omiliti s tem, da so na poti v šolo stopili v kakšen iztrebek in si noge pogreli. 

Učenci v učilnicah niso nosili copat. Ko so bili bosi, so z umazanimi nogami vstopili v 

učilnico. Pozimi so bile učilnice zelo mrzle in jih je v noge zeblo kljub dvema paroma 

debelih nogavic in čevljem. Na šipah učilnic so bile od začetka decembra pa vsaj do 

pusta ledene rože, tako da se ni videlo ven. 

 

Slika 55:  Slika 6. razreda ljudske šole v Dobrepolju leta 1934. Ob učencih stoji učitelj 

Janko Kokotec. Deklica v belem predpasniku z uhani, na desni strani slike pri vratih 

je pričevalka Amalija Hočevar 
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Učilnice so imele le manjšo peč na drva. Pričevalke se spominjajo, da je drv tudi 

zmanjkalo. Takrat so ostali doma. To se je zgodilo tudi, če je zapadlo preveč snega. 

Cest niso plužili tako, kot to poznamo danes. S pomočjo dveh konj, ki sta vlekla dva 

panja, so naredili gaz, po kateri so ljudje hodili k maši, na občino, v šolo … Ko je sneg 

pomrznil, pa otroci niso več hodili po gazi, ampak kar po njem. Ena izmed pričevalk se 

spominja, da so se na poti iz šole ustavili pri zamrznjeni luži, kjer so se igrali. Ena 

izmed deklic se je opogumila in odšla na led, ki se je udrl. Še dobro, da je bilo okoli 

veliko sošolcev, da so jo izvlekli. 

Pouk je potekal dopoldne in popoldne. Dopoldne se je začel ob 8.00 in končal ob 12.00 

ali 13.00; popoldanski pouk pa se je začel ob 12.00. Prednost popoldanskega pouka 

je bila pozimi to, da je bila učilnica že nekoliko ogreta, pomanjkljivost pa, da so učenci 

domov hodili v popolni temi (ob 17.00). Učenci niso imeli organizirane malice. Prinesli 

so jo s sabo. Vse tri pričevalke so imele bolj skromno (posušene jabolčne krhlje ali kos 

kruha iz soržične moke (mešanice ržene in črne moke)). Učenci so včasih imeli srečo 

in svojo malico zamenjali s tistimi, ki so imeli boljšo. Dve premožnejši sošolki ene od 

pričevalk sta imeli zelo radi posušene jabolčne krhlje in sta z veseljem zamenjali svoj 

kos kruha zanje. Spet druga sošolka (prav tako z belim kruhom) pa ga je brez menjave 

razdelila tudi sošolcem. O veliki revščini priča tudi pripoved ene od pričevalk, ki navaja, 

da je bil bel kruh le za očeta, ki je imel zaradi ujetništva v Rusiji in lakote v prvi svetovni 

vojni poškodovan želodec. Oče se je včasih tudi skregal z mamo, ker so bili otroci 

poleg njega, ko je jedel bel kruh, pravil ji je: »Kristina (ime žene), pa saj veš, da mi ne 

gre dol po grlu, ko se spomnim na otroke.« Učenci so si jeseni, ko so bili zreli pridelki 

na poti v šolo tudi »narabutali« jabolk ali kakšne repe. Kmetje so jih seveda ošteli, če 

so jih videli. Nanje so tudi vpili ali jih celo oklofutali, saj je bil tudi njim vsak kos pridelka 

zelo pomemben. Pričevalka se spominja, da je občina, ko je bila sama že v šestem 

razredu, organizirala neke vrste šolsko kuhinjo za reveže. Po vaseh so učitelji prosili 

za krompir in koruzno moko, učenke ponavljalne šole pa so bile določene, da skuhajo 

žup krompir ali pa močnik za te otroke v nižjih razredih. Pripravile so do osemdeset 

obrokov. Postregle so jih v emajliranih skodelicah in z debelimi aluminijastimi žlicami. 

Potem so posodo še pomile. Najbolj imenitno se jim je zdelo, ker so kuhale na 

štedilniku, kjer je imel nadučitelj z družino stanovanje. Še pogledati si skoraj niso upale 

po kuhinji. 

Učiteljice in učitelji so bili zelo strogi. Razredi so bili zelo veliki, zato so predvsem fantje 

radi klepetali ali pa niso naredili domače naloge. Običajno so morali za kazen klečati 

ob steni ali pa so bili po končanem pouku zaprti, da so naredili domačo nalogo. 

Velikokrat so jih dobili tudi z metrom po prstih. Nekatere učenke so zelo rade tožarile 

sošolce, pričevalkama pa so se smilili, zato jih nista nikoli. Ena se spominja, da je 

učenec skočil iz višjega nadstropja skozi okno, da bi se izognil udarcem, druga pa, da 

je učitelj sošolca oklofutal, ker je sošolki s črnilom polil novo belo bluzo, za katero je 

cel mesec pridno delala zobotrebce. Naslednji dan se je oče tega premožnega učenca 

oglasil v šoli. Učitelj se je prestrašil, da ga bo okregal, vendar se je oče postavil na 

učiteljevo stran in mu naročil, naj sina naslednjič še močneje kaznuje, »da bo kdaj kaj 

iz njega,« učenkini družini pa je povrnil škodo. 
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Pričevalke se spominjajo tudi verouka. Starejšo pričevalko je učil župnik Mrkun. 

Velikokrat se je razgovoril o svojih načrtih (zidava zdravstvenega doma v Ponikvah in 

sirotišnice, pisanje prošenj za denarno pomoč, pisanje knjig o kmetovanju in sadjarstvu 

in boju proti alkoholizmu …), ko je začel govoriti o zvezdah, pa se je zgodilo, da je sredi 

pouka zaspal. Zato so učenci menili, da je pri njem »najbolj luštno«. Drugo pričevalko 

je učil kasnejši župnik. Spominja se, da je imela vedno dobre ocene, enkrat pa je bila 

vprašana in ni znala, ker je pri prejšnji uri zaradi bolezni ni bilo. Župnik ji ocene ni 

vpisal, ji je pa rekel, naj se uči. Naslednjo uro jo je ponovno vprašal, ker je mislil, da se 

ni učila in ji bo lahko dal slabo oceno. Učenka pa se je učila in dobila dobro. To dejanje 

se ji ni zdelo najprijaznejše, je pa bila vesela, da ji je uspelo dobiti dobro oceno. 

Učenci so šolske potrebščine in malico s seboj nosili v cekarjih iz ličkanja. Imeli so 

nekaj zvezkov, svinčnik in pero. Pisali so s črnilom, ki so ga nalili v kozarček in položili 

na mizo v za to narejeno luknjo. Pri pisanju so morali biti zelo previdni, saj se črnilo ni 

sušilo hitro in so ga lahko po nesreči zabrisali z rokavom. Zgodilo pa se je tudi, da so 

črnilo po nesreči prevrnili. Učenci niso imeli veliko učbenikov. Starejša pričevalka 

(šolala se je od 1928 do 1935) navaja, da so dve leti imeli Abecednik, ki so mu rekli 

tudi prva čitanka. Šele v petem in šestem razredu je bilo zaželeno, da bi imeli več knjig 

(berilo in učbenik oz. knjigo za zemljepis in zgodovino). Učiteljica je učencem naročila, 

kaj naj preberejo iz Mohorjevega koledarja ali večernic. Te knjige je imelo naročeno 

veliko ljudi, tako da so jih imeli učenci doma ali pa so si jih sposodili pri sosedih. Nekaj 

knjig so si lahko učenci sposodili tudi v razredu – v omari na koncu učilnice, vendar si 

jih večina ni, ker so jih imeli že doma. Pričevalka, ki je šolo obiskovala tik pred drugo 

svetovno vojno, navaja, da so imeli učbenikov že več, vendar se njihovih naslovov in 

vsebine ne spomni več dobro. 

Učilnica je poleg klopi za učence in peči imela še črno tablo, na katero je učiteljica 

pisala črke ali računa. Pri zgodovini je učitelj risal zemljevide. Ena izmed pričevalk se 

še posebej spominja učitelja Toneta Ljubiča, »ki je risal tako lepe rože ter nas učil, 

kakšni morajo biti vzorci na vezeninah. Risal je tudi okraske, ki so morali biti na fasadi 

okoli lin in na lesenih »plankah« pri skednjih in kozolcih.« Učenka, ki je šolo obiskovala 

med letoma 1928 in 1935, se je v tretjem ali četrtem razredu začela učiti cirilico in 

srbohrvaščino. Spominja se, da ji je učitelj govoril: »ne vem, kaj je s teboj Hočevarca, 

ko znaš bolje srbohrvaščino kot slovenščino. Tudi cirilica ti gre bolje od naše pisave.« 

Sicer pa pričevalke navajajo, da so bili glavni poudarki na pisanju in računanju: »v šoli 

smo se učili isto, kot vi – seštevanja, odštevanja, množenja in deljenja.« V šoli so se, 

tako kot danes, učili tudi recitirati pesmi in peti. Ena izmed pričeval še danes na pamet 

pozna nekaj pesmi, med njimi tudi »Kmetov stan.« Imeli so tudi pevski zbor, ki je 

nastopal na proslavah. Prav tako kot danes, tudi včasih niso bili vsi učenci dobri v petju 

in tako niso peli v zboru. Na izlete pričevalkini razredi sicer niso hodili, se pa 

spominjajo, da so nekateri razredi šli. Njihovi razredi so imeli izlete le na bližnje hribe 

v Dobrepolju (Kamen vrh, Javhe, Stari grad …). 

Pričevalke se spominjajo, da so morale veliko pomagati na kmetijah. Tako je morala 

ena izmed pričevalk že pri desetih letih kuhati v krušni peči (drugačnih štedilnikov še 
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niso poznali). Spominja se, da je bilo težko lonce polagati v peč. Spet druga pričevalka 

je morala pomagati v trgovini … Vse navajajo, da so zelo zgodaj morale začeti pometati 

in pleti na njivi. Za dodaten zaslužek so nabirale tudi gobe, zelišča in druge gozdne 

plodove, pozimi pa nekatere izdelovale tudi zobotrebce. Prostega časa tako niso imele 

veliko, prav tako se niso veliko igrali – le ob nedeljah in praznikih, na poti iz šole … 

Družili so se veliko pozimi ob delanju zobotrebcev, dekleta pa so tudi skupaj šivala po 

hišah. 

Tudi pri njihovih starših je bila še navzoča miselnost, da naj raje pomagajo doma, ne 

pa da hodijo v šolo. Ko je šolanje obiskovala ena od pričevalk (1928–1935), je bila šola 

osemletna, vendar zadnji dve leti (ponavljalna šola) nista bili obvezni, zato so tudi njeni 

starši dali prošnjo, da ostane doma. Pričevalka s ponosom pove, da je  bila ena od 

redkih učenk, ki so vseh šest razredov naredile brez ponavljanja (kljub temu da ni bila 

odlična, je ta podatek veljal kot velik uspeh). Iz generacije 1922 je brez ponavljanja 

šestrazredno osnovno šolo končalo 12 od 70-ih učencev.  Spominja se, da bi sama 

sicer šolo še rada obiskovala. Kasneje pa je v šoli obiskovala še šiviljski tečaj, tečaj 

lutkarstva in tečaj kuhanja. (Ob zaključku šiviljskega tečaja so dekleta z učiteljicami 

odšla na izlet v Ljubljano, kjer je bila posneta tudi fotografija). Tudi njen brat, ki je bil v 

šoli v Dobrepolju odličen, si je želel nadaljevati šolanje. Da je nadarjen, je menil tudi 

učitelj, ki je prišel prosti očeta, naj ga vpiše v realko v Ljubljano, vendar je oče odgovoril, 

da ga potrebujejo za delo na kmetiji, ker je bil sam bolan. Brat se je kljub temu sam 

doma učil nemščine in bral tehnične knjige. Ko je po drugi svetovni vojni zbežal v 

Ameriko, se je tam izšolal in postal inženir. Prav tako se tudi ostali dve pričevalki 

spominjata, da sta morali šolo hitreje zaključiti. Ena meni, da se v šoli ni ravno veliko 

naučila in ni imela najboljšega uspeha, ker je velikokrat morala ostati doma in 

pomagati. Tudi staršem se ni zdelo potrebno, da bi hodila v šolo. 
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Slika 56: Šiviljski tečaj leta 1938. Druga z desne v prvi vrsti sedi Amalija Hočevar 

(lastnica spričevala, analiziranega v praktičnem delu in avtorica pričevanja). (vir: arhiv 

Ivana Grandovca) 

Tudi zaradi takih izkušenj pričevalke na šolanje gledajo kot na dobrino. Menijo, da se 

mora sedaj mladina kolikor se le da potruditi in obiskovati šole, ker imajo to možnost. 

V izobrazbi vidijo možnost za boljše življenje. Ena od pričevalk, kot ponazorilo 

deklamira pesem: 
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Menijo, da je najtežje opravljati kmečka opravila. Če pridobiš izobrazbo, pa se lahko 

zaposliš in dobiš službo. Le-te naj bi omogočale boljše življenje. Kljub temu ena od 

pričevalk doda, da pri vnukinji vidi, da so tudi službe naporne in da imajo v njih danes 

ljudje vse več odgovornosti, klicev iz služb tudi popoldne … Kljub temu je v njihovem 

pričevanju zaznati željo po nadaljevanju oz. bolj rednemu obiskovanju šole. 
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IV. ZAKLJUČEK 

Glavni cilj našega magistrskega dela je bil raziskati šolstvo med obema vojnama v 

Dobrepolju in s tem pripomoči k pouku družboslovja. Rezultate smo zbrali s pomočjo 

pregleda dokumentov, z intervjujema in pisnim pričevanjem. 

Pred raziskovalnim delom smo zbrali ključne podatke iz literature. Predstavili smo 

splošno zgodovinsko ozadje med obema vojnama in izpostavili dogajanje v 

Dobrepolju. Nato smo se osredotočili na razvoj šolstva v Sloveniji v času med obema 

vojnama. Opisali smo ključne spremembe in vpliv državne ureditve ter novega 

šolskega zakona iz leta 1929 na šolstvo. Za lažje razumevanje smo pomembne 

podatke ponazorili tudi z grafičnimi predstavitvami. Predstavili smo shemo šolstva in 

takratne vzgojno-izobraževalne teorije. 

Za kasnejše razumevanje dogajanja na šoli v Dobrepolju med obema vojnama smo 

opisali začetke šolstva, ki se je začelo kot poučevanje nekaj dečkov, nato pa iz pouka 

v sobi v mežnariji razvilo v poučevanje na samostojnem šolskem poslopju. Število 

razredov in tudi sama stavba sta rastla. Tako so pred prvo svetovno vojno v Dobrepolju 

dobili šest razrednico in dve šolski poslopji. Delovanje šole je posebej pred 20. 

stoletjem omejeval slab obisk učencev. Delno so bili za to odgovorni starši, ki so raje 

videli, da so jim otroci pomagali pri delu oz. opravilih, delno so za to krivi dobrepoljski 

»veljaki,« ki so se bali, da jim bo izobrazba odvzela poceni delovno silo, deloma pa so 

bile za to krive bolezni in vremenske razmere. 

Za razumevanje intervjujev smo na koncu teoretičnega dela dodali še poglavje o 

življenju otrok v (Dobrepolju) med obema vojnama. V poglavju smo razložili, zakaj 

otroci niso imeli veliko časa za igro in obiskovanje pouka. V času med obema vojnama 

je veliko otrok na podeželju trpelo revščino; niso imeli veliko oblačil in obutve, šolskih 

potrebščin in celo hrane.  

V empiričnem delu smo z obravnavo šolske kronike uresničili cilj raziskati in predstaviti 

vire o šolstvu v Dobrepolju. Naredili smo pregled števila učencev na šoli in ga grafično 

ponazorili. Iz šolske kronike smo izpisali prelomne dogodke, ki so zaznamovali 

delovanje ljudske šole v Dobrepolju.  

Potek šolstva v Dobrepolju smo opisali tudi s pomočjo starih šolskih zvezkov in 

spričevala. Vsebino spričevala smo analizirali s pomočjo strokovne literature. Podatke 

v njem smo dodatno preverili in dopolnili  tudi s šolsko kroniko (imena razrednikov) in 

šolsko razrednico (neopravičene ure). 

Vsebino šolskih zvezkov smo na kratko opisali in dodali slikovne primere zapisov. Iz 

vsebine zvezkov smo izvedeli tudi, kako so učitelji včasih poučevali: učenci so pisali 

šolske naloge (spise), učitelji so jih popravili, učenci pa so naredili popravo. Za vaje so 

učenci uporabljali druge zvezke kot za ocenjevanje. Prav tako so pri matematiki 

uporabljali poseben zvezek za zapisovanje snovi (geometrija), enega za reševanje 

nalog in enega za ocenjevanje. V zvezkih se vidi, da jih učenci niso imeli veliko, saj so 

pisali z majhno pisavo, prav tako pa so v enem zvezku vsebine iz več razredov. 
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Vsebina je v zvezkih zapisana pregledno, z lepopisom. Nekatera snov je opremljena 

tudi s skicami (skice fizikalnih naprav, zemljevidi …). Na koncu poglavja smo snov v 

zvezku za zgodovino primerjali s sedanjim učnim načrtom in ugotovili, da je bila snov 

včasih zahtevnejša, saj so se učenci učili več podrobnosti. Od zgodovinskih vsebin, ki 

jih predmet družba vsebuje danes, se najbolj razlikuje v tem, da so se nekoč učili o 

zgodovini na celotnem področju Kraljevini SHS, danes pa se učenci učijo predvsem o 

zgodovinskem dogajanju na Slovenskem.  

Učno snov smo preverili tudi v učnem načrtu iz leta 1937. Družboslovne učne vsebine 

smo primerjali z današnjim učnim načrtom za družbo za 4. razred. Ugotovili smo, da 

je veliko vsebin podobnih (prostorska orientacija in kartografija, domača pokrajina in 

domači kraj, preteklost), razlikujejo pa se v podrobnostih in detajlih oz. količini snovi. 

Nov učni načrt vsebuje tudi socialne vsebine o otrokovih pravicah, družini, ki jih stari 

ne vsebuje. V poglavje smo vključili tabeli, v katerih smo predstavili vsebino 

posameznega učnega načrta in tabelo, v kateri smo povzeli primerjavo podobnih in 

različnih vsebin. 

O obiskovanju pouka v šoli Dobrepolju med obema vojnama smo se pogovarjali z 

dvema gospema iz Dobrepolja, uporabili pa smo tudi zapisane spomine ene od 

nekdanjih učenk. Vsa tri pričevanja lahko povežemo s strokovno literaturo. 

Sogovornice so posredovale podobne informacije, kot tiste, ki smo jih našli v literaturi. 

Veliko so morale pomagati doma, zato je bilo za šolo in igro malo časa. Družine so bile 

revne, kar se je kazalo tudi v pomanjkanju šolskih potrebščin, obleke in obuval. 

Ugotovili smo, da je imel čas med obema vojnama (na območju Jugoslavije) po eni 

strani pozitivne učinke na slovensko in tudi dobrepoljsko šolstvo, saj se je sloveniziralo, 

dobilo univerzo; hkrati pa ga je z željo po centralizaciji in unificiranosti omejeval. V 

Dobrepolju se je šolstvo že razvilo pred prvo svetovno vojno, ko je šola postala 

šestrazredna, zgradili pa so še drugo šolsko poslopje. Nekaj let pred drugo svetovno 

vojno so učenci iz šole v Dobrepolju odšli na tri novo zgrajene podružnice (Kompolje, 

Ponikve in Ilova Gora).  V času med obema vojnama so poleg pouka v ljudski šoli v 

Dobrepolju potekale tudi druge dejavnosti za druge prebivalce (kmetijski in 

gospodinjski tečaji itd.). Učencem so bile namenjene tudi različne prireditve oz. 

praznovanja (božič, sv. Miklavž). Zaradi vključenosti slovenskega ozemlja v Kraljevino 

Jugoslavijo so v šoli poudarjali in praznovali tudi takratne praznike. 

Odnos otrok do šole in pouka je bil takrat drugačen. Ker so prihajali iz revnega okolja 

in so si težko privoščili obleke, obutev in šolske potrebščine, so v šoli videli zagotovilo 

za boljšo prihodnost. Menili so, da se bodo s pomočjo izobrazbe lahko rešili revščine. 

Tako so bili za obiskovanje šole motivirani in so šolske obveznosti izpolnjevali, kljub 

temu da so bili utrujeni (po šoli so najprej morali pomagati pri delu na kmetiji). 
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