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Knjižno delo predstavlja razvoj osnovne šole na celotnem narodnem ozemlju. 
Pobuda za preučevanje zgodovine osnovnega šolstva izhaja iz mojega oseb-
nega zanimanja. Pogrešala sem monografijo, ki bi predstavljala razvojno pot 
slovenske šole na celotnem slovenskem ozemlju. Potrebno pa je pogledati 
nazaj, da bi videli naprej in poznali delo naših prednikov, ki so orali ledino na 
področju šolstva in uspešno gradili našo slovensko šolo. V delu je predstav-
ljena dinamika razvoja osnovnega šolstva od prvih začetkov do današnjega 
časa. 

Vsebina je urejena progresivno kronološko v štirih osnovnih poglavjih, ki 
obravnavajo naslednja štiri obdobja: srednjeveško šolstvo, avstrijsko šolstvo, 
šolstvo v Kraljevini Jugoslaviji in socialistični Jugoslaviji. Poglavja torej pred-
stavljajo časovna obdobja držav, ki so urejale šolstvo na našem centralnem 
narodnostnem ozemlju. Med ta dolga obdobja se vrivajo kratkotrajna, preho-
dna, a pomembna za spremembe v šolstvu: protestantizem, Ilirske province, 
šolstvo v vojnem času. V okviru teh časovnih obdobji je predstavljeno šolstvo 
tudi v deželah, kjer je potekal razvoj drugače, to so naše obrobne pokrajine, ki 
so se krajši ali daljši čas razvijale pod vplivom drugačnih kultur: Prekmurje, Be-
neška Slovenija, Kanalska dolina, Koroška pa tudi Trst in Gorica. 

V vsakem poglavju se nahajajo povzetki, ki dajejo preglednost, omogoča-
jo dojemanje bistva in zakonitosti.

Obdobja so različno dolga: trajajo nekaj sto let, nekaj desetletji ali nekaj 
let. V časovnih obdobjih je vsebina tematsko razčlenjena. Opisani so razmere 
v državi, narodnostne posebnosti Slovencev, zakonodaja, ki je urejala šolstvo, 

PREDGOVOR



14

oSNovNa šola Na SloveNSkem NarodNem ozemlju

posebne domače kulturne razmere, silnice, ki so spodbujale ali zavirale tok ra-
zvoja in dajale posebne značilnosti šolstvu, dejavniki pouka, razvitost šolstva, 
organizacija, vsebina, metode in sistemi, učitelji in njihova društva, učbeniki, 
učni pripomočki, značilnosti nekaterih predmetov, pomembne osebnosti in 
njihova dela. 

Pregledna razčlenjenost vsebine omogoča hiter pregled obdobja pa tu-
di vertikalni pregled določenega problema: zakonodaje, vsebine, organizacije 
pouka, učiteljske izobrazbe in podobno.

Temeljna metoda obravnave problema je zgodovinska metoda raziskova-
nja pisnih virov. Uporabljeni so bile monografije o zgodovini šolstva, publika-
cije šolskega muzeja, članki v pedagoški periodiki, dokumenti, zakoni, pred-
pisi, učni načrti in učbeniki. Vgrajeno pa je tudi moje dosedanje raziskovalno 
delo o preteklosti našega šolstva. 

Na osnovi analize dejstev, zbranih iz primarnih in sekundarnih virov, je mo-
goče razbrati bistvene posebnosti slovenskega šolstva v določenih obdobjih 
in presojati, do kolikšne mere so se uradni predpisi o vsebini pouka dejansko 
izvajali v praksi. Pregled učbenikov, predvsem pa člankov v strokovnem tisku, 
daje možnost objektivnega vrednotenja subjektivnih sil in ocenitev kakovosti 
šolstva v posameznih pogojih in obdobjih. Iz nasprotujočih si silnic je mogo-
če razkriti interese državne oblasti in interese domače kulturne elite ter vlogo 
učiteljev in njihovih stanovskih združenj. 

Težav pri pregledu primarnih virov in obdelavi podatkov je bilo dosti. Sre-
ča je, da imamo Slovenski šolski muzej, ki hrani vire, ki dajejo vpogled v pre-
teklost. Slovenska zemlja v vsej svoji zgodovini ni bila združena v eni terito-
rialni upravni politični enoti. Države, ki so upravljale naše ozemlje in šolstvo, 
so se ob vsakem večjem spopadu menjale. Istočasno je šolstvo na slovenski 
zemlji upravljalo več držav. Poleg tega je bilo v isti državi ozemlje razkosano 
na upravne enote: pokrajine, dežele, ki so urejale šolstvo po svoje. Pod Avstri-
jo je bilo ozemlje razdeljeno na dežele, ki so bile vse razen Kranjske narodno-
stno mešane in so imele svoja središča izven slovenskega narodnega ozem-
lja. Upravna ureditev se je spreminjala, prav tako tudi lokalna in šolska uprava.

Po prvi svetovni vojni in nastanku jugoslovanske države je velik del slo-
venskega ozemlja ostal odtrgan od matičnega jedra in bil priključen kar trem 
državam: Avstriji, Italiji in Madžarski. V Kraljevini Jugoslaviji so preglednost 
oteževali velika družbena dinamika, neurejena šolska zakonodaja, razhajanje 
med centralističnimi odredbami in šolsko stvarnostjo ter obilica neuradnih 
šolskih virov. 



15

predgovor

V Socialistični federativni republiki Jugoslaviji (SFRJ) pa se je nepresta-
no spreminjala zakonodaja in posledično učni načrti ter šolski predpisi, kar je 
povzročalo velik šolski nemir. 

Poleg legitimne, formalne uprave, ki je imela šolstvo v svojih rokah in izda-
jala zakone in predpise, so vedno delovale še druge silnice, ki so vplivale tako 
na šolsko prakso kot pedagoško teorijo in zavirale ali spodbujale šolski razvoj: 
družbene razmere, politične stranke, cerkev, učitelji, starši,. 

Raziskovanje vsakega zgodovinskega obdobja so spremljale specifične te-
žave. Za najstarejše obdobje so primarni viri težje dostopni ali pomanjkljivi. 
Zato opisi temeljijo pretežno na sekundarnih virih. Strokovna terminologija 
se je razvijala in spreminjala, nazadnje pa so domače izraze zamenjale tujke. 

Množica šolskih zakonov in učnih načrtov ter spreminjanje predpi-
sov zamegljujeta bistvo, povzročata nepreglednost in obsežnost. V avstrij-
skem obdobju so učni načrti izšli le dvakrat, a so se razlikovali po deželah in 
po organizacijski obliki, razvitosti šol, in sicer od nedeljene enorazrednice do 
osemrazrednice. Slednje je v tej raziskavi sicer zanemarjeno, podatki so pred-
stavljeni po dokumentih za osemrazrednice na Kranjskem. 

V Kraljevini Jugoslaviji je izšlo veliko neuradnih načrtov, ki so jih sestavlja-
li učitelji, a jih ni bilo mogoče v celoti zajeti. Predmetniki za dečke so se neko-
liko razlikovali od predmetnikov za deklice; v delu so predstavljeni pretežno 
predmetniki za dečke. 

V socialistični Jugoslaviji so se izvajale neprestane spremembe organiza-
cije šolstva, predmetnikov, načrtov in drugih predpisov. V prvem desetletju so 
se učni načrti spreminjali skoraj vsako šolsko leto. 

Naša sedanja šola je dedinja šolstva na osrednjem slovenskem ozemlju. 
Raziskava je zato osredotočena na slednje: v avstrijskem obdobju na deželo 
Kranjsko, v jugoslovanskem na Dravsko banovino in v novejšem obdobju na 
Socialistično republiko Slovenijo. Za natančnejšo obdelavo bi bilo treba pre-
gledati tudi učbenike in strokovne publikacije na slovenskem ozemlju izven 
osrednjega ozemlja.

Nekatere pokrajine in nekatera obdobja so bolj, drugi manj podrobno ob-
delani. Večja pozornost je usmerjena na manj raziskano in manj poznano šol-
stvo. Nedvomno je čutiti tudi osebni odnos. Primorka sem in šolstvo na tem 
koščku Slovenije sem doživljala in soustvarjala tri četrt stoletja. Prav tako je ču-
titi osebno zanimanje za posamezne učne predmete. Natančno analizo pouka 
posameznih predmetov skozi zgodovino bi morali opraviti strokovnjaki posa-
meznih znanstvenih področij, da bi lahko na osnovi analize naše pozitivne tra-
dicije načrtovali šolstvo sedanjosti in prihodnosti, da bi ne bilo treba posne-
mati tujih vzorov. 
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Naloga je zajetna, obsežna, a kljub temu pomanjkljiva, vsekakor pa prispe-
vek in pobuda za nadaljnje raziskovanje in razmišljanje o prihodnji vlogi naše-
ga šolstva za ohranitev naše kulture, dvig narodne zavesti, samostojnost, ne-
odvisnost in pokončnost. 


