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Diplomsko delo z naslovom Razvoj in pomen »Pedagoškega društva« v Krškem opisuje
delovanje društva od nastanka do konca njegovega delovanja. Društvo, ki je bilo v Krškem
ustanovljeno leta 1886, si je za svojo primarno nalogo zadalo izdajanje pedagoške literature.
To je uspešno počelo vse do leta 1895, ko je zašlo v težave. V tem času je društvo izdalo
nekaj knjig ter štiri zbornike, poleg tega pa je prirejalo tudi razna predavanja in začelo
organizirati razstave učil. Društvo se je predvsem po letu 1900 začelo soočati s težavami
zaradi pomanjkanja materialnih sredstev ter avtorjev, ki bi sodelovali pri ustvarjanju zbornika,
hkrati pa je začelo upadati tudi število članov ter število predavanj. Kljub temu so mu nekateri
člani ostali zvesti ter se trudili za njegov obstoj vse do leta 1919, ko so postali del centralne
učiteljske organizacije v Jugoslaviji.
Ključne besede: zgodovina pedagogike in šolstva, Pedagoško društvo, Pedagoški letnik

ABSTRACT
This thesis, entitled »Development and Meaning of the Pedagogical Society in Krško«,
describes the operation of the society from its formation to its end. The society was founded
in Krško in 1886. Its primary goal was to issue pedagogical literature. The issuing of the
pedagogical literature was successful until 1895 when the society found itself in some
difficulties. During those nine years, the society issued several books and four scientific serial
publications, and organised various lectures and exhibitions of teaching aids. Especially after
1900, the society was facing numerous difficulties which were mainly due to the lack of
material resources and the authors that contributed to the creation of the above mentioned
publications, which consequently led to a smaller number of members and lectures.
Nevertheless, some members still remained loyal to the society and fought for its existence up
until 1919 when the society became a part of the central teachers' organisation in Yugoslavia.
Key words: History of Pedagogy and Schooling, Pedagogical Society, magazine Pedagoški
letnik (Pedagogical year study)
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RAZVOJ IN POMEN »PEDAGOŠKEGA DRUŠTVA« V KRŠKEM

1. UVOD

1.1 . NAMEN
Za tematiko diplomske naloge, in sicer o razvoju in pomenu Pedagoškega društva (op.1) v
Krškem, sem se odločila iz dveh razlogov. V prvi vrsti, ker živim v okolici Krškega, poleg
tega pa me je pritegnilo predvsem dejstvo, da vsa leta šolanja, do iskanja teme za pisanje
diplomske naloge nisem slišala za krško Pedagoško društvo.
Tema se je izkazala za izredno zanimivo, saj je Pedagoško društvo v Krškem prvo društvo, ki
v svojem imenu vsebuje besedico pedagoško.
Na začetku mojega pisanja je bila ravno beseda pedagoško tista, ki je pritegnila mojo
pozornost, poleg tega pa me je zavedla in sem imela o samem društvu precej drugačno
predstavo. Predvsem sem pričakovalo strokovno širšo paleto članov.

___________________________________________________________________________
Opomba 1:
Sprememba terminologije: Člani so društvu nadeli ime Pedagogiško društvo za učitelje in
šolske prijatelje s sedežem v Krškem, vendar današnji viri, ki opisujejo to društvo, pišejo o
Pedagoškem društvu v Krškem, kar sem v svoji nalogi uporabljala tudi jaz. Včasih pa
uporabljam še krajšo različico in Pedagogiško društvo poimenujem samo Društvo.
Prav tako so tedanji člani Pedagoškega društva svoj zbornik poimenovali po tedanji
terminologiji Pedagogiški letnik. Sama v nalogi večkrat uporabljam današnjo terminologijo in
tako pišem o Pedagoškem letniku.
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Namen moje diplomske naloge je bil pregled razvoja in delovanja Pedagoškega društva v
Krškem ter njegovega pomena za zgodovino pedagogike in šolstva na Slovenskem.
Delo sem začela pisati tako, da sem najprej pregledala učiteljska društva v tistem obdobju.
Nato sem poiskala nekaj podatkov o sedežu društva – mestu Krško, njegovem razvoju konec
19. stoletja in razvoju šolstva v tistem obdobju v Krškem. Na kratko sem opisala še Ivana
Lapajneta, moža ki je pomembno vplival na šolstvo v Krškem in bil eden idejnih vodja
ustanovitve Pedagoškega društva v Krškem.
O glavi temi, Pedagoškem društvu v Krškem, sem najprej naredila pregled poti od ideje do
same ustanovitve Društva. Nadaljevala pa sem z nalogami in delovanjem Društva od njenega
začetka do konca, pri čemer sem razdelila delovanje društva v dve obdobji.
Podrobneje sem predelala knjižno dejavnost Društva in v nalogi vse izdane knjige tudi
navedla. Za poimensko naštevanje knjig sem se odločila predvsem zaradi dejstva, da je bila to
osnovna dejavnost društva. Poleg tega sem tokom svojega raziskovanja ugotovila, da je
društvo izdalo kar nekaj pomembnih strokovnih knjig, predvsem pa da je izdalo nekaj knjig,
ki so pri nas zaorale ledino na določenem strokovnem področju. Posebej sem pregledala tudi
članke Pedagoških letnikov, ki jih je izdajalo društvo. Vendar sem se odločila, da članke
razporedim po letnikih in ne tako kot raziskovalka zgodovine Pedagoškega društva Tatjana
Hojan, ki je v Bibliografiji »Pedagoškega društva« v Krškem članke razporedila po strokah.

1.2. METODOLGIJA
Tematika diplomske naloge je izrazito teoretskega tipa, zato sem uporabila metodo
neeksperimentalnega pedagoškega raziskovanja, zgodovinsko raziskovanje, zbiranje literature
in virov ter njihovo obdelavo.
Podatki, na katerih temelji moja naloga, so pridobljeni na domoznanskem oddelku
Valvasorjeve knjižnice Krško, kjer so mi dovolili vpogled v starejšo literaturo. Nekaj
podatkov sem pridobila s pomočjo svetovnega spleta, v knjižnici oddelka za Pedagogiko in v
Splošni knjižnici Brežice. Največ podatkov pa sem pridobila v Slovenskem šolskem muzeju,
kjer hranijo časopis Učiteljski tovariš, ki je bil najboljši vir podatkov za mojo nalogo.
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Namen svojega raziskovanja sem želela preveriti s pomočjo treh raziskovalnih vprašanj:
1. Ali je društvo doseglo svoj namen in cilj, ki si ga je zastavilo na začetku delovanja?
2. Ali je društvo s svojim delovanjem preseglo okvirje lokalnega delovanja (kar je bila
značilnost tedanjih učiteljskih društev)?
3. Ali lahko društvu pripišemo kakšen pomen za pedagogiko in šolstvo današnjega časa?
Ter postavila predvidevanja:
Društvo je :
1. delno doseglo svoj namen,
2. preseglo okvirje lokalnega delovanja,
3. pomenilo velik napredek pri spoznavanju pomena pedagogike skozi prevajanje del
velikih pedagogov ter izdajanje pedagoške literature.
Za spoznavanje teme sem uporabljala deskriptivno raziskovalno metodo na nivoju
vprašanja kakšno je nekaj in eksplikativno metodo, ker sem poskusila iskati odgovore na
vprašanje zakaj, torej vzročno posledične vzroke. Gre torej za deskriptivne ter kavzalne neeksperimentalne metode (Sagadin 1993).
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2. OZNAČITEV OBDOBJA IN PROSTORA

Ker je tematika diplomske naloge zgodovinska, je potrebno na začetku osvetliti obdobje in
prostore, v katerih je nastalo Društvo. Časovno gledano je to obdobje konec 19. in začetek
20. stoletja, tja do prve svetovne vojne. Prostorsko pa gre za jugovzhodni del današnje
Slovenije – konkretno mesto Krško.

2.1. DRUGA POLOVICA 19. STOLETJA

V drugi polovici 19. stoletja je bila večina ozemlja današnje Slovenije vključenega v
avstrijsko polovico Habsburške monarhije. Prebivalstvo je bilo le v osrednjem delu dežele
Kranjske z Ljubljano pretežno slovensko.
V obdobju konec 19. in v začetku 20. stoletja, od 1859 do 1918, je za slovensko politično
področje značilno predvsem povečano politično delovanje, narodno prebujanje, boj med
staroslovensko, konzervativistično in mladoslovensko liberalno zamislijo, skupni boj za
uveljavitev slovenstva - slogaštvo, boj za sedeže v državnem zboru, prva organiziranost
Slovencev na volitvah, porast slovenske politične samozavesti, narodno prebujanje kmečkega
prebivalstva ter oblikovanje taborskega gibanja, zborovanja na prostem, prvi politični narodni
program – Zedinjena Slovenija, dualizem, germanizacijski pritisk nemške buržoazije,
oblikovanje kulta cesarja Franca Jožefa ter ideja o zedinjenju jugoslovanskega naroda (Vidic
2000).
Za področje gospodarstva je značilen gospodarski razvoj in nato depresija, urbanizacija,
množično izseljevanja, razvoj in oblikovanje delavskega gibanja, ustanavljanje hranilnic in
posojilnic. Za kulturno področje pa je značilen kulturni boj, nastanek prvih čitalnic,
slovenskega časopisja in ustanavljanje društev.
Na področju šolstva je posebnega pomena Državni zakon o osnovni šoli iz leta 1869, ki uvaja
osemletno šolsko obveznost in podržavlja upravo in financiranje šol (Ostanek 1964).
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V obdobju po revolucionarnem letu 1848 je začelo prihajati tudi do množičnih ustanavljanj
raznih društev ter organizaciji. Poleg ustanovitve političnih, delavskih in kulturnih društev ter
organizacij je v drugi polovici 19. stoletja prišlo tudi do združevanja učiteljstva in nastanka
učiteljskih društev (Iannaccone 1998).

2.2. UČITELJSKE ORGANIZACIJE NA SLOVENSKEM KONEC 19.
STOLETJA

V drugi polovici 19. stoletja, torej v obdobju po revolucionarnem letu 1848, začne prihajati
tudi na področju izobraževanja do sprememb. Šolniki začnejo bolj pogosto prirejati učiteljska
zborovanj ter ustanovijo kar nekaj učiteljski društev in organizacij. »Učiteljska društva in
druge učiteljske organizacije, posebej zadruge in sindikati ter njihova glasila so izraz
učiteljskega gibanja z različnimi idejami, pedagoškimi, nacionalnimi in političnimi
usmeritvami zlasti osnovnošolskega učiteljstva.« (Šuštar 2001, str. 331)
Tako je prišlo tudi do prvih shodov slovenskega učiteljstva ter do ustanovitve prvega
učiteljskega društva na našem ozemlju. Leta 1860 je bilo ustanovljeno prvo učiteljsko
društvo. To društvo, z uradnim nazivom Društvo za pomoč učiteljskim vdovam in sirotam na
Kranjskem, je delovalo do konca prve svetovne vojne, torej vse 1918. leta, nastalo pa je zaradi
»slabega socialnega položaja učiteljstva.« (prav tam, str 331)
Ta prva združevanja ter ustanavljanje novih društev je posebej podprla nova zakonodaja.
»Čeprav se je tu in tam slovensko učiteljstvo shajalo tudi že kako leto prej, je sprožila proces
nastajanja učiteljskih društev na slovenskih tleh in pozneje slovenskih učiteljskih društev prav
liberalnejša politična, šolska in stanovska zakonodaja.« (Strmčnik 1980, str. 16)
Liberalno meščanstvo je konec šestdesetih in v začetku sedemdesetih let 19. stoletja
izbojevalo novo, liberalnejšo zakonodajo. Ta zakonodaja je vključevala tudi tri zakone, ki so
pomenili pomemben korak na poti k združevanju učiteljstva in ustanavljanju društev: Zakon o
društvih iz leta 1867, leto pozneje Zakon o deželnem nadzorovanju šole in učiteljev ter
Osnovnošolski zakon iz leta 1869 (Strmčnik 1980).
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Slovensko učiteljstvo, ki je spoznalo, da bodo uspešni v boju za svoje pravice le združeni, je
zgled za ustanavljanje društev dobilo iz združenj nemškega in avstrijskega učiteljstva, pa tudi
pri češkem in hrvaškem učiteljstvu združenem v Pedagoško književnem zboru.
Učiteljstvo se je tako od 60. let 19. stoletja dalje začelo združevati v manjša okrajna društva,
ki so povečini združevala učiteljstvo posameznega okraja. Društva so štela med dvajset in
trideset članov, našlo pa se je tudi društvo, ki je bilo številčno zelo močno in je imelo okoli 70
članov. Društva so nastala v krajih na celotnem ozemlju Slovenije. Tako so učiteljska društva
imeli v krajih Dravograd, Maribor, Ptuj, Ljubljana, Celje, Radgona, Črnomelj, Ljutomer,
Brežice, Slovenska Bistrica, Ormož, Slovenske Konjice, Šoštanj, Sežana, Koper, Kozje,
Slovenj Gradec, Laško, Radovljica in Krško, Gornji Grad, Kamnik, Logatec, Kranj in Litija
(Šuštar 2001).
Učiteljska društva, ki so nastala v drugi polovici 19. stoletja so imela poleg glavnega namena,
to je pedagoškega in didaktičnega izobraževanja članov, še več področij delovanja. Delovala
so v sindikalnem boju, kot glasniki vedno premajhnih učiteljski plač, prispevala članke za
šolsko časopisje in združevala učiteljstvo. Prav tako pa so si prizadevali še za osnovnošolski
pouk v slovenskem jeziku za slovenske otroke.
Seveda pa društva in organizacije niso delovale le znotraj kroga učiteljev. Delovala so širše,
saj so medsebojno povezovala izobraženstvo, člani pa so bili tudi »šolski prijatelji, uredniki,
trgovci, gostilničarji in posebej duhovniki, ki so igrala tudi pomembno vlogo pri oblikovanju
slovenskega narodnega gibanja.« (prav tam, str. 332)
Slovensko učiteljstvo se je mnogokrat znašlo pred vprašanjem usmeritve. Na usmeritev
slovenskega učiteljstva je vplivala pogosta dilema ali slovensko in s tem katoliško ali
liberalno in s tem dejansko nemško (Šuštar 2001).
Slovensko usmerjena društva so imela poleg ciljev združevati stanovske kolege, še delovati v
borbi proti raznarodovanju. Tako je konec 70. let v Ljutomeru prišlo do ustanovitve
Učiteljskega društva za slovenski Štajer, ki je zagovarjalo slovensko narodnostno usmeritev.
Leta 1885 je bila ustanovljena Družba sv. Cirila in Metoda, ki je ob mejah organizirala
slovensko šolstvo in se tako borila proti raznarodovanju. 1889 pa je v Ljubljani nastala skupna
slovenska učiteljska zveza - Zaveza slovenskih učiteljski društev. Zaveza je združevala
slovensko osnovnošolsko učiteljstvo za stanovske in izobraževalne cilje.
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Kljub temu pa je večkrat prišlo do skupnega sodelovanja nemškega in slovensko usmerjenega
učiteljstva, predvsem zaradi enega samega cilja - boja za višje plače šolnikov. Tako je bilo
1872 v Ljubljani oblikovano Slovensko učiteljsko društvo, ki je nekaj časa združevalo
slovensko in nemško učiteljstvo. Prav tako je v Celju nastala Zveza slovenskih učiteljev in
učiteljic na Štajerskem. Tudi njim so se pridružili nemški učitelji, družil pa jih je predvsem
skupen boj za ureditev učiteljski plač. 1898 pa je nastalo Društvo slovenskih učiteljic, ki se je
borilo za enake plače med učitelji in učiteljicami (Šuštar 2001) .
Nekaj manj kot tri desetletja po ustanovitvi prvega učiteljskega društva je na Kranjskem
nastalo Pedagoško društvo za učitelje in šolske prijatelje, ki, kot navaja Strmčnik, zavzema
izjemno mesto med učiteljskimi društvi, saj si je poleg obširnih izobraževalnih in pedagoških
knjižnih namenov zadalo nekaj originalnih poti delovanja (Strmčnik 1980).
Pedagoško društvo, ki je bilo ustanovljeno 1886. leta v Krškem, je imelo za razliko od drugih
društev, zvez in organizacij predvsem nalogo skrbeti za pedagoško knjižno dejavnost in željo
povezovati učiteljstvo celotnega slovenskega ozemlja, torej ne delovati samo lokalno kot
mnoga društva tedanje dobe, ampak širše, na celotnem slovenskem področju.
Vendar pa je Društvo za slovensko šolsko zgodovino pomembno predvsem z vidika začetkov
pedagoške knjižne dejavnosti, saj so orali ledino na področju pedagoškega tiska in bil hkrati
nekakšen predhodnik Slovenske šolske matice. Za pedagoško književno dejavnost je društvo
skrbelo med leti 1887 in 1900. V teh letih so izdali nekaj zbornikov ter nekaj knjig. Nasledila
pa jih je leta 1900 ustanovljena Slovenska šolska matica s svojim sedežem v Ljubljani,
ki je v štirih desetletjih obstoja, vse do 1941. leta, izdala blizu 200 knjig (Šuštar 2001).
Strmčnik je o posebnem pomenu Pedagoškega društva zapisal: »V čem je posebnost tega
društva, zakaj mu pripisujemo izjemno mesto, da ga (…) obravnavamo in izpostavimo kot
začetnika mnogo kasnejšega pa tudi današnjega stanovskega pedagoškega združenja?«
(Strmčnik 1980, str. 16,17)
Sama bi ta stavek uporabila kot iztočnico za začetek mojega iskanja in dokazovanja pomena
društva.
Tako želim tudi sama v svoji diplomski nalogi predstaviti pomen društva, predvsem gledano z
zgodovinskega vidika, kot društva, ki je bilo začetnik na mnogih pedagoških področjih. Svoje
raziskovanje bom zato začela pri opisu kraja, kjer je bilo društvo ustanovljeno.
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2.3. ZGODOVINA KRŠKEGA IN VZROKI ZA

USTANOVITEV

PEDAGOŠKEGA DRUŠTVA

Pedagoško društvo, ki je v zgodovini učiteljskega združevanja ter izdajanja pedagoškega tiska
eden izmed začetnikov, je nastalo v kraju, ki je v tedanjem obdobju šele dobivalo svojo
meščansko podobo z vsemi pripadajočimi arhitekturnimi objekti.
Krško, mesto na jugovzhodnem delu slovenskega ozemlja, ki danes šteje okoli 8000
prebivalcev, je bilo že od nekdaj primerno za naselitev.
»Naravne razmere so omogočale zgodnjo poselitev območja na obeh straneh Save,« (Kološa
in Nered 2005, str. 147). V mestu Krško kot tudi v njegovi okolici najdemo zgodovinske
ostanke iz vseh zgodovinskih obdobij. Tako si lahko v bližini Krškega, natančneje v kraju
Drnovo, ogledamo ostanke rimskega rečnega pristanišča Neviodunum (Kološa in Nared
2005).
Krško se kot predel v virih prvič omenja v listinah iz dne 29. september 895 z nemškim
imenom Gurckfeld, ime Krško pa je mesto dobilo v dobi Celjskih grofov (Lapajne 2004).
»Ime kraja se ponovno pojavi v listini iz leta 1154. Vse omembe se nanašajo na posest in
grad, ki je bil sprva v lasti rodu Heme Krške s Koroškega.« (Medved 2005, str. 8)
Pod gradom se je razvilo naselje, ki mu Friderik II prizna mnoge privilegije, med drugim ga
leta 1343 prizna za trg. V njem se prične razvijati obrt. Prvi so prišli v trg mesarji,
gostilničarji, usnjarji in krojači (Medved 2005).
Zaradi močnih turških vpadov v letih 1463, 1475, 1476

in 1477 habsburški cesar

Friderik III 5. marca 1477 trg povzdignil v mesto in mu podeli vse mestne pravice. Mesto je
tako dobilo pečat in grb, mestni svet ter mestnega sodnika in pravico do dveh sejmov letno
(Lapajne 2004).
Staro mesto je nastalo ob reki Savi. Tako je najdaljša slovenska reka, ki kot vse reke na svetu
ločuje in povezuje, usodno vplivala na razvoj mesta. Med reko in hribom nad njo se je razvila
poldrugi kilometer dolga glavna ulica (Medved 2005).
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Mesto je postalo pomembno predvsem zaradi dveh prometnih poti, ki so povezovale sever in
jug. To sta bili rečna plovba po Savi, od druge polovice 19. stoletja, natančneje od leta 1862
pa še železnica, ki je vodila na jug, vse do Zagreba (Kološa in Nared 2005).
Mesto se je razvijalo počasi, k temu pa so pripomogle tudi mnoge naravne nesreče. Slabe
letine so botrovale lakoti, 1824 leta je letino uničila poplava, 1840 pa je mesto stresel močan
potres (Lapajne 2004).
Skozi zgodovino se je v mestu in njegovi okolici zgodilo kar precej pomembnih dogodkov.
Eden takšnih se je bil v času kmečkih uporov, ko je leta 1573 baron Turn na Krškem polju
potolkel vojsko kmečkih puntarjev in ujel vodjo upora Matija Gubca (Lapajne 2004).
Poleg tega pa je bilo Krško tudi pomembno središče verske reformacije, saj je že okoli leta
1551 imelo začasno protestantsko šolo (Kološa in Nared 2005).
Z zgodovino Krškega pa je povezanih nekaj pomembnih ljudi. Predvsem je tu potrebo omeniti
dve osebi iz časov protestantske reformacije. To sta slovničarja in protestantska pridigarja
Adam Bohorič ter Jurij Dalmatin. Ti dve osebi sta močno zaznamovali čas protestantizma ter
pridobivanje prvih slovenskih knjig v 16. stoletju, Jurij Dalmatin pa je poleg tega Slovencem
podaril prvi slovenski prevod Svetega pisma (Medved 2005).
Na mesto je vplival tudi Primož Trubar, ki je služboval v okoliških krajih. Stoletje za njimi pa
je svoj pečat mestu pustil topograf in zgodovinar, barona Janez Vajkard Valvasor, ki je proti
koncu svojega življenja živel v Krškem in tu tudi zaključil svojo življenjsko pot.
Dvesto let pozneje pa so v tem mestu živeli in delovali nekateri pomembni ljudje s področja
šolstva in pedagogike. Eden izmed njih je bil tudi idejni vodja pedagoškega društva ter
ravnatelj meščanske šole Ivan Lapajne, ki je v krškem Parku zaslužnih meščanov tudi
pokopan.

2.3.1. MESTO KRŠKO KONEC 19. STOLETJA

Mesto Krško je bilo v začetku druge polovici 19. stoletja provincialno. Imelo

je

malomeščansko ter kmečko okolje. Vendar pa se je samo mesto kot tudi njegova okolica
pričelo razvijati ter modernizirati v duhu tedanjega časa.
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V mestu so se zgodili nekateri pomembni dogodki, ki so vplivali na razvoj mesta ter s tem
posledično na razvoj šolstva in nastanek pedagoškega društva.
1. 10. 1862 je mimo mesta prvič peljal vlak. 1866 je brod zamenjal lesen most čez Savo, ki je
povezal stari del mesta z Vidmom in bil v uporabi naslednjih sto let. 1868 je Krško postalo
sedež okraja ter tudi sedež Okrajne sodnije. 1883 je bila v mestu registrirana prva posojilnica
na Dolenjskem, imeli so svojo tiskarno, lekarno, 1899 pa je mesto dobilo bolnico (Černelič
Krošelj 2006).
Mesto je začelo pridobivati na pomenu predvsem zaradi plovne reke Save ter železnice. Od tu
so vozili blago po Dolenjskem in Kozjanskem, v času železnice pa proti Zagrebu. Mesto je
tako imelo pristanišče, ladjedelnico za popravilo savskih ladij ter carinski urad. Poleg najbolj
razvite usnjarske in čevljarske obrti so imeli še sedlarsko, krojaško, kolarsko, mesarsko in
gostilniško obrt, ki se je razvila predvsem zaradi pristanišča ob reki Savi. Starejši so se družili
na gostilniškem vrtu, mladi pa predvsem ob igrah na prostem. To so bile igre, ki so jih igrali
ob lepem vremenu; imenovale so se »vrtec« in »brus« (Lapajne 2004).
V tem času so zrasle tudi številne nove stavb, ki so bile arhitekturno zelo zanimive, mestu pa
so dale novo, sodobnejšo podobo. Mesto se je razvijalo tako arhitekturno kot kulturno,
predvsem pa je prišlo konec 19. stoletja do pomembnih premikov na področju šolstva. Z
razvojem mesta v gospodarskem in družbenem pogledu so se pričeli izobraževati tudi meščani
(Pavlič 1964).
Dostopnost v mesto iz več strani je vanj privabilo precej ljudi. V njem se je naselilo nekaj
bogatih družin, ki so s svojo obrtjo in trgovino pripomogli k spremembi strukture prebivalstva
ter spremembi videza mesta.
Med njimi sta bila v tistem času eni ključnih oseb razvoja Krškega zakonca Martin in Josipina
Hočevar. Zakonca Hočevar sta postala predvsem velika dobrotnika, donatorja in graditelja, ki
sta mestu Krško pustila velik pečat. V mestu sta dala zgraditi več pomembnih stavb, med
njimi okrajno in mestno glavarstvo, bolnišnico, cerkev, več stanovanjskih stavb, ljudsko šolo
na Vidmu ter meščansko šolo v Krškem (Černelič Krošelj 2006).

14

RAZVOJ IN POMEN »PEDAGOŠKEGA DRUŠTVA« V KRŠKEM

2.4. ŠOLSTVO V KRŠKEM KONEC 19. STOLETJA

Prvi začetki šolstva segajo v Krškem že v 16. stol., v čas, ko je Adam Bohorič v lastni latinski
šoli poučeval sinove dolenjskih graščakov (Černelič Krošelj 2006a).
500 let kasneje pa je v akademskem letu 2005/2006 mesto Krško dobilo svojo fakulteto –
Fakulteto za logistiko, članico Univerze v Mariboru in to v prostorih stavbe na Hočevarjevem
trgu 1, v katerih je pred 128 leti začela delovati meščanska šola.
Prav tako, kot je bila konec 19. stoletja za mesto pomembna pridobitev meščanska šola, ki je
pomenila kontinuiteto izobraževanja za tedanje prebivalce, je v današnjih časih pomembna
pridobitev fakultete, ki naj bi omogočila nadaljnje izobraževanje mladih v domačem kraju
(Černelič Krošelj 2006).
V študijskem letu 2008/2009 je v istih prostorih začela delovati še Fakulteta za energetiko,
prav tako članica Univerze v Mariboru.

2.4.1. LJUDSKA ŠOLA

Prvo omembo šole v Krškem zasledimo v pisnih virih leta 1478. »Kakšna šola je to bila, ali
župnijska ali mestna, ni točno ugotovljeno.« (Pavlič 1964, str. 136)
Šola je služila interesom vladajočega razreda meščanov, obiskovali pa so jo otroci trgovcev in
obrtnikov. Za večino ostalega prebivalstva šole ni bilo (Pavlič 1964).
Krško je dobilo svojo prvo šolo že v 16. stoletju. To je bila zasebna protestantska šola Adama
Bohoriča, ustanovljena leta 1551. Adam Bohorič je prvo šolo ustanovil v lastni hiši in v njej
poučeval moške potomce graščakov z Dolenjske. Njegov učenec je bil vse do svojega
osemnajstega leta tudi Jurij Dalmatin (Medved 2005) .To privatno protestantsko šolo je Adam
Bohorič vodil do sredine leta 1563; po tem letu ni več poučeval, ampak se je do svojega
odhoda v Ljubljano leta 1566 ukvarjal z gospodarskimi vprašanji. V Ljubljani je med leti
1566 in 1582 vodil protestantsko šolo (Pavlič 1964).
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O šolanju krških otrok v naslednjih dvestotih letih je znanega zelo malo. Od leta 1566 do leta
1784 o obstoju šole ni pisnih virov, znano je le, da je mesto Krško imelo svojo šolsko hišo, v
kateri naj bi potekalo učenje (Lapajne 2004).
V arhivskem gradivu iz leta 1778 lahko tako zasledimo, da je mesto tega leta dobilo svoje
šolsko poslopje (Pavlič 1964).
Naslednji mejnik v šolstvu mesta Krško lahko postavimo v čas vladanja cesarice Marije
Terezije. V času njenega vladanja je bil leta 1774 sprejet nov osnovnošolski zakon. Po njem
začnejo ustanavljati ljudske šole.
Leta 1784 na prošnjo meščanov v Krško za učitelja pride pater Emanuel Loški. Novi učitelj je
s poukom pričel dve leti po svojem prihodu v mesto. Pouk v ljudski šoli, ki ga je obiskovalo
kar precej učencev, se je pričel 10. decembra 1786. Pater Loški je vodil šolo naslednjih šest
let. 1803. leta dobi šola novo ime. Preimenuje se v mestno trivialno šolo ter dobil prvega
posvetnega učitelja. To je postal Anton Wresitz (Lapajne 2004).
O šolanju v Krškem v obdobju od konca 18. ter za celotno 19. stoletje izvemo največ
podatkov pri Ivanu Lapajnetu, piscu prve zgodovine Krškega, ki v knjigi Krško in Krčani
opiše šolanje v tistih časih takole: »Do nove šolske dobe se je poučevalo v dveh posebnih
tečajih, v zimskem in poletnem. Učenci so bili razvrščeni v dva, pozneje v tri razrede z jednim
samim učiteljem. Prvi razred je imel zopet dva oddelka. Zato so bili učenci razdeljeni po dveh
malih sobah in učitelj si je pri posredovanju pouka pomagal s starejšimi in boljšimi otroci,
poučni jezik je bil večinoma nemški.« (Lapajne 2004, str. 82)
Iz Lapajnetove zgodovine izvemo še, da je bila leta 1827 vpeljana ponavljalna šola za
rokodelske učence ob nedelja, od 1855 pa še privatna dekliška šola (Lapajne 2004).
Dekliška šola, ki je bila ustanovljena 1855, se je imenovala »Splošni privatni poučni in
vzgojni zavod«. Šola je ob finančni podpori Josepine Hočevar delovala do leta 1785, imela pa
je dva glavna predmeta - nemščino in dekliška ročna dela (Šelih 2007).
1860 je mesto kupilo večje šolsko poslopje, leta 1869 pa so vpeljali slovensko-nemški pouk
(Lapajne 2004).
Leto 1869 ni pomembno samo za šolstvo v Krškem, pač pa mnogo širše. Tega leta je maja
izšel šolski zakon, ki je bil pomemben za razvoj splošnega ljudskega šolstva pri nas.
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Avstrijski šolski zakon, ki je bil sprejet 14. maja 1869, je uvajal osemletno šolsko obveznost;
le-ta se je začela z dopolnjenim šestim letom starosti in končala s štirinajstim. Temu so sledili
tudi v Krškem (Ostanek 1964).
Število šoloobvezujočih in šoloobiskujočih se je večalo. Tedanja enorazredna šola se je 30.
januarja 1875 z odlokom deželnega šolskega sveta razširila v dvorazrednico, naslednje leto v
trirazrednico. 1877 so v Krškem odpri še četrti razred. 1880 je na ljudsko šolo prišla učiteljica
Marija Wessner, 1885 pa Fran Gabršek za nadučitelja. (Oba sta bila v ustanovnem odboru
Pedagoškega društva.) 19. septembra 1903 pa je šola postala petrazrednica (Pavlič 1964).
1885 pa je bila v Krškem ustanovljena tudi napredovalna kmetijska šola, ki jo je obiskovalo
40 učencev. Ker pa so to šolo obiskovali v večini obrtniški vajenci, je vodstvo šole 1889
sklenilo ustanoviti obrtno – nadaljevalno šolo (Pavlič 1964).
Če hitro pregledamo še učni jezik v šoli lahko ugotovimo, da je bila na krški osnovni šoli
slovenščina učni jezik v prvem in drugem razredu pri vseh predmetih, v tretjem, četrtem in
petek pa so v slovenskem jeziku poučevali verouk, vse ostale predmete pa v nemščini (Pavlič
1964).

2.4.2. MEŠČANSKA ŠOLA

Kranjski deželni zakon z dne 29. april 1873 je zahteval, da se mora po možnosti ustanoviti v
vsakem šolskem okraju meščanska šola, ki naj nudi učencem priložnost, da si pridobijo za
praktično življenje zaključeno in zaokroženo višjo splošno izobrazbo. Tej zahtevi je najprej
ugodil krški šolski okraj. Tako je mesto Krško, ki je do tedaj imelo ljudsko šolo, leta 1877
dobilo še meščansko(Černelič Krošelj 2005).
Med letoma 1875−1877 je premožen meščan Martin Hočevar zgradil poslopje meščanske šole
in ga s pripadajočim zemljiščem za šolski vrt s posebno darilno listino 15. oktobra 1877
izročil krškemu šolskemu okraju. V novem poslopju sta delovali dve šoli: štirirazredna
ljudska šola v prvem nadstropju ter trirazredna deška meščanska šola v drugem nadstropju
(Černelič Krošelj 2005).
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Ravno ta meščanska šola je imela posebno mesto v zgodovini Krškega. »Pridobitev
meščanske šole leta 1877 oziroma 1878, ko se je pričel pouk, je bila zagotovo prelomnica v
življenju mesta.« (Černelič Krošelj 2005, str. 21)
Krška meščanska šola je bila prva šola na Kranjskem, kjer so poučevali v slovenščini. Bila je
zgrajena zelo moderno in je v svojem sklopu že imela telovadnico, ki je v tistem času bila
prava redkost (Černelič Krošelj 2005).
Prvo šolsko leto je trajalo med 7. oktobrom 1878 in 30. avgustom 1879. Najprej je bil odprt
prvi razred, drugi razred je bil odprt leta 1880/81, tretji pa leta 1881/82.
Trirazredno meščansko šolo je v prvem letu njenega obstoja obiskovalo 14 dečkov, za prva
učitelja pa sta bila imenovana Ivan Lapajne in Vinko Vidmar. »Do 2. svetovne vojne je
delovala kot meščanska šola, v letih 1945−1957 pa kot nižja gimnazija.« (Brenčič 2003, str.
17)
Meščanska šola je bila ustanovljena kot izključno deška šola, z namenom vzgojiti čim več
srednjega kadra, »ki bi si pridobil potrebno osnovno splošno izobrazbo in izvežbal v
praktičnem pouku.« (Pavlič 1964, str. 140) Vendar se je kmalu pokazala potreba, da bi tudi
deklice dobile višjo izobrazbo. Z odlokom dne 10. avgusta 1910 so tudi deklice smele
»obiskovati meščansko šolo za dobo treh let kot hospitantke skupno z dečki.« (prav tam, str.
141) Hospitantke so prisostvovale pouku skozi vse leto, ob zaključku leta pa so morale
opravljati izpit, za kar so morale plačati izpitno takso.
Na krški meščanski šoli je bila nemščina učni jezik in predmet. Slovenščina kot predmet
prvotno ni bila niti predvidena - to je samovoljno uvedel ravnatelj Ivan Lapajne, in sicer 2 uri
tedensko v vsakem razredu (Pavlič 1964).
Pregled delovanja meščanske šole zaključujem s pregledom učiteljev, ki so poučevali na njej.
Predvsem je potrebno tu poudariti pomen učitelja in prvega ravnatelja Ivana Lapajneta ter
njegovega naslednika dr. Tomaža Romiha, ki imata veliko zaslug, da je meščanska šola
slovela daleč naokoli kot zelo dobra šola. Njen sloves se je razširil celo preko meja Slovenije
(Pavlič 1964).
Oba pa sta bila tudi zelo močni figuri pri ustanovitvi ter delovanju Pedagoškega društva.
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Poleg Ivana Lapajneta ter dr. Tomaža Romiha so na šoli poučevali mnogi pedagogi, ki so bili
znani v širšem slovenskem prostoru: pisatelja Tone Gaspar in Josip Brinar, strokovni pisci
Josip Bezlaj, Ferdinand Seidl, Fran Gabršek, Dragotin Humek in Maks Hočevar ter slikar in
muzealec Franjo Stiplovšek.
Krška meščanska šola je bila v mnogih pogledih izjemna. Kljub nasprotovanju oblasti je
tedanji ravnatelj Ivan Lapajne uvedel dve uri slovenščine na teden. V prvih letih obstoja
meščanske šole so učenci dobili brezplačno učne knjige ter šolske potrebščine. Med prvimi so
imeli telovadnico v sami zgradbi (le-ta je ostala v uporabi dijakom Srednje tehniške šole vse
do leta 2002). Prav tako so imeli poučne majske izlete v Ljubljano, Zagreb, Celje ter mnoge
druge kraje, hodili so na planinske izlete na Kum in Lisco, ter okoliška Sremič in Libno. V
šolskem letu 1903/04 je začel delovati četrti razred ter šolska kuhinja. V naslednjem šolskem
letu so učenci tri ure na tedne poslušali francoščino. Šola je ime tudi svojo risalnico in vrt. S
šolskim letom 1945/46 pa je bila tako kot ostale meščanske šole z odlokom ukinjena tudi
meščanska šola v Krškem, njene prostore pa je prevzela osnovna šola (Černelič Krošelj 2005).

2.4.3. ŠOLSKA STAVBA

Kadar govorimo o šolstvu v mestu Krško moramo omeniti tudi samo stavbo meščanske šole,
ki jo je leta 1877 mestu v trajno last podaril dobrotnik Martin Hočevar. Stavba, ki je nastala
med letoma 1875 in 1877, stoji v svoji prvotni podobi še danes (seveda so stavbo večkrat
prenovili, nazadnje fasado).
Vse od svojih začetkom je stavba imela velik pomen in vrednost za mesto Krško. Bila je
arhitekturno izredno zanimiva, veličastna in lepa. Ob otvoritvi 1877. leta je bila
najmodernejša šolska stavba v Sloveniji. 1894 leta, sedem let po njeni izgradnji, je o njej v
svoji knjigi Krško in Krčani pisal tudi Ivan Lapajne: »Od tedaj imata ljudska in meščanska
šola jedno najkrasnejših poslopij na Kranjskem. To je velikansko šolsko poslopje … «
(Lapajne 2004, str. 87)
V njeni 150-letni zgodovini, so v njej potekale različne dejavnosti, večina povezane z
izobraževanjem meščanov. Najprej je bila v njej meščanska in ljudska šole.
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V času prve svetovne vojne je šolska stavba postala vojna bolnica, v času druge pa policijska
bolnica SS-a. Po letu 1945 je bila v prostorih stavbe nekaj časa osnovna šola, nato pa je bila
stavba dolga leta Srednja tehniška šola.
Danes potekajo v stavbi, ki stoji na Hočevarjevem trgu 1 (ulica ima naziv po graditelju šole,
Martinu Hočevarju) predavanja izrednega študija Fakultete za organizacijske vede Kranj. V
njej ima od leta 2004 svoj sedež tudi Fakulteta za logistiko, ki deluje v okviru Univerze v
Mariboru. Od leta 2008 pa ima v isti stavbi svoj sedež še Fakulteta za energetiko.
Tako kot je bila meščanska šola korak naprej v izobraževanju prebivalcev mesta in širše
okolice, naj bi tak korak v začetku 21. stoletja pomenila Fakulteta.
Stavba pa je pomembna tudi z vidika Pedagoškega društva, saj so v njej poučevali in prebivali
učitelji meščanske in ljudske šole Ivan Lapajne, Marija Wessner, Fran Gabršek, Dragutin
Humek, Josip Bezlaj in mnogi drugi (Černelič Krošelj 2005).
Vendar pa vsi ti niso bili samo učitelji pač pa tudi ljudje, ki so ustanovili Pedagoško društvo.
Bili so njegovi člani, pisci člankov v zborniku, predavatelji na zborovanjih.
Ker pa so poučevali v šoli in tako preživeli velik del svojega dneva, poleg tega pa so nekateri
v stavbi še živeli, lahko sklepamo, da se je veliko idej za delo društva in pisanje člankov
porodilo prav v stavbi na Hočevarjevem trgu 1.

2.4.4. UČITELJI MEŠČANSKE ŠOLE

Skupno število učiteljev, ki so poučevali na tedanji meščanski šoli je po podatkih Krošelj
Černeličeve 54, med njimi je kar nekaj tistih, ki so s svojim delovanjem pustili velik pečat
slovenskemu šolstvu, vendar sem med vsemi imeni izbrala le tiste, ki so poleg poučevanja ali
ravnateljevanja na šoli bili še vidnejši člani Pedagoškega društva v Krškem.
To sta Fran Gabršek ter predvsem Ivan Lapajne ki mu namenjam nekaj več prostora, saj bi ga
lahko imenovali idejni oče Pedagoškega društva.
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2.4.4.1. IVAN LAPAJNE

Ivan Lapajne je bil eden pomembnejših meščanov Krškega konec 19. in v začetku 20.
stoletja. Bil je učitelj in ravnatelj, pisec pedagoških tekstov, kronik letnih poročil meščanske
šole, predavatelj in organizator zborovanj, predvsem pa eden idejnih vodij Pedagoškega
društva, njegov dolgoletni član, nekajletni predsednik ter pisec mnogih člankov v zborniku
društva. Bil je napreden učitelj (Pavlič 1964).
Rodil se je 24. decembra 1893 na Vojskem nad Idrijo. Osnovno šolo je obiskoval v Idriji in
bil leta 1859 vpisan v drugi oddelek tedanjega prvega nadaljevalnega razreda. Bil je med
najboljšimi učenci. Po končanem četrtem razredu je šolanje nadaljeval na realki v Gorici, ki
pa jo je zaradi smrti staršev ter bolezni zapustil. Šolanje je nadaljeval v Ljubljani na dveletni
preparandiji, šoli za učitelje v osnovnih šolah. Po dveh letih je bil pri devetnajstih letih
usposobljen za učitelja glavne šole. Prvo delovno mesto učitelja je dobil na idrijski glavni šoli
(Pavlič 2000).
Kot mlad učitelj se je zanimal za uvajanje novih predmetov v učni načrt, bil je zagovornik
novega šolskega zakona, poln idealov v želji po ustvarjanju sodobnejše šole. 1871 je kot prvi
med slovenskimi učitelji naredil izpit za meščanskošolskega učitelja jezikovno-zgodovinske
skupine. Naslednje leto je odšel za upravitelja osnovne šole v Ljutomer in tam ostal do
svojega odhoda v Krško. V Krškem je nato ostal do svoje smrti 17. novembra 1931, tu je tudi
pokopan.
S svojim delom je veliko »pripomogel k razvoju slovenske šole, k povečanju samozavesti in
izobrazbi slovenskega učiteljstva v dobi, ko je dobila osnovna šola nov temelj za svoj razvoj.«
(Pavlič 2000, str. 114)
Njegovo življenje in delovanje v Krškem je datirano v leto 1878. Avgusta tega leta je bil z
odlokom deželnega šolskega sveta v Ljubljani za učitelja jezikovno-zgodovinske skupine na
novi meščanski šoli v Krškem imenovan Ivan Lapajne. Lapajne je bil takrat že učitelj z
določenim »slovesom«, saj je aktivno in narodnozavedno deloval v Ljutomeru.
Špekulant ter bogataš Martin Hočevar je zgradil šolo v želji, da bi se v njej vzgajalo predvsem
v nemškem duhu ponemčevanja. Zgodilo pa se je ravno nasprotno.
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Za učitelja in prvega ravnatelja so postavili narodno zavednega in naprednega šolnika, ki se je
boril proti ponemčevanju (Černelič Krošelj 2005).
Kmalu po prihodu v Krško, še isto leto, je bil imenovan za začasnega ravnatelja. Februarja
1883 pa je bil imenovan za prvega stalnega ravnatelja meščanske šole in je to funkcijo
opravljal do svoje prisilne upokojitve meseca junija 1906 (Černelič Krošelj 2005).
Iz gradiva, ki sem ga imela na razpolago, je razvidno, da je bil Ivan Lapajne izrednega
pomena za slovensko šolstvo, saj se je ves čas svojega delovanja v šolstvu boril za slovensko
šolo in šolanje širših kmečkih množic. Boj za slovensko šolo je nadaljeval tudi po prihodu v
Krško in to počel vse do svoje upokojitve leta 1906.
Njegova najpomembnejša dejavnost na področju narodnozavednega delovanja sta bili dve uri
slovenščine na teden, ki ju je Lapajne v šolo uvedel kljub nasprotovanju oblasti.
Poleg tega je uvedel še poučne izlete, zbiral učila, učencem kupoval šolske zvezke ter na
lastne stroške izdal pisanko s slovenskimi napisi. Prizadeva si je tudi, da so imeli lepo urejen
šolski vrt, v šolski kuhinji pa so učenci v zimskem času dobili topel obrok.
Bil je velik zagovornik pisanja in izdajanja pedagoške literature ter šolskih knjig nasploh.
Skrbel je, da je imela meščanska šola dobro založeno knjižnico, s priročniki za vse predmete
in pedagoško literaturo. Bil pa je pisec mnogih pedagoških del.
Velik del svojega časa je namenil pisanju samostojnih pedagoških del ter člankov.

S

pedagoškega področja je napisal tri knjig. Leta 1881 Prvi poduk, 1882 Praktično metodiko ter
1887 Kratko zgodovino pedagogije, prirejeno po knjigi profesorja pedagogike na Zagrebški
univerzi Stjepana Basarička (Smrekar 1977).
Od šolskega leta 1881/82 naprej je po zgledu gimnazij pisal letna poročila meščanske šole, ki
predstavljajo pomemben vir za zgodovino šolstva in življenja v Krškem, hranijo pa jih v
arhivu Osnovne šole Jurij Dalmatin v Krškem. Poleg tega je leta 1894 napisala še knjigo
Krško in Krčani, zgodovinske in spominske črtice, ki prav tako predstavljajo pomemben vir
za zgodovino mesta Krško in njegovih prebivalcev v 19. stoletju.
Poleg poučevanja, ravnateljevanja in pisanja je sodeloval na razih zborovanjih društev,
predaval po mnogih krajih Slovenije ter sam organiziral predavanja.
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Tako je 5. maja 1879 na zborovanju v Sevnici predaval o učitelju meteorologu, na zborovanju
1882 je govoril o šolskem zakonu in noveli, ki so jo takrat pripravljali ter o šest in osemletni
šolski obveznosti. Naslednje leto je razpravljal o vplivu novel na šolstvo, 1884 o učiteljskih
plačah, 1885 pa o tem, da Slovenci potrebujemo slovensko pedagogiko (Černelič Krošelj
2005).
V diplomski nalogi ga uvrščam na prvo mesto predvsem zaradi njegove ideje in želje po
ustanovitvi društva, ki bi povezovalo učitelje.

2.4.4.2. FRAN GABRŠEK

Drugi v nizu pomembnih ustvarjalcev Pedagoškega društva je bil učitelj in pedagoški pisec
Fran Gabršek. Po prihodu za nadučitelja meščanske šole v Krškem, ter po srečanju z Ivanom
Lapajnetom je postal eden od ustanoviteljev ter prvi predsednik Društva.
Fran Gabršek je z opazovanjem spoznal borno življenje takratnega učiteljstva, njegov slab
družbeni položaj in še stokrat slabšo gmotno življenje ter predvsem slabo pedagoško in
splošno izobrazbo (Pavlič 2000).
Rojen je bil 1856 pri Kamniku, jeseni 1885 pa je prišel za nadučitelja v Krško in tam ostal do
svojega odhoda v Ljubljano leta 1895 (Pavlič 2000).
Njegov

prihod

v

Krško

je

bil

izrednega

pomen

za

Pedagoško

društvo.

Gabršek, ki je verjel, da je le v društvu moč in napredek, se je takoj po svojem prihodu za
nadučitelja v Krško, lotil ustanavljanja društva.
Prvi korak na poti k ustanovitvi društva je bil Poziv k združevanju učiteljstva, ki ga je skupaj
z učitelji meščanske šole razposlal po šolah
Poziv o združitvi se je glasil takole :
»Osamljeni ne moremo napredovati, zakaj le v družbi je moč in napredek! Vrh tega je naše
delo posvečeno narodu in domu. Iščimo stikov med šolo in domom, da bo uspešnejše naše
delo in da dobimo zaslombo v ljudstvu. Tako bomo utrdili ugled šole in učiteljstva.
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Iz teh razlogov sem sklenil, da ustanovim s tovariši Pedagoško društvo, za učitelje in šolske
prijatelje. Društveni sedež bodi v Krškem.« (Pavlič 2000, str. 127)
Ob ustanovitvi društva je postal njega prvi predsednik in to funkcijo opravljal do svojega
odhoda v Ljubljano leta 1895. Bil je tudi prvi urednik in pisec mnogih člankov v zborniku
Pedagoški list, ki ga je izdajalo Pedagoško društvo. Poleg tega, da je bil ustanovitelj in prvi
predsednik Pedagoškega društva v Krškem, naj bi bil, kot zapiše Strmčnik, tudi njegov
»grobar«, saj je po njegovem odhodu v Ljubljano društvo ostalo brez enakovrednega
naslednika (Strmčnik 1980).

2.4.4.3. MARIJA WESSNER

Pri ustanovitvi Društva je sodelovala tudi predstavnica ženskega spola, učiteljica na ljudski
šoli Marija Wessner.
Rodila se je 1856. leta v Ljubljani, leta 1875 je bila med prvimi, ki so maturirale na učiteljišču
v Ljubljani. Marija Wessner ni bila le učiteljica ampak predvsem vzgojiteljica mladih deklet;
1908 leta pa je postala nadzorovalna dama na liceju v Ljubljani (Pavlič 2000).
Delo učiteljice je opravljala vestno in požrtvovalno, svoje aktivnosti je usmerjala na vsa
področja vzgoje in izobraževanja. Veliko je brala in se nenehno izpopolnjevala. Bila je
aktivna zagovornica izobraževanja in zaposlovanja žensk ter ustanoviteljica društva Mladika.
Z devetnajstimi leti je postala prva ženska učiteljica v Kostanjevici na Krki. Tam je poučevala
med leti 1875 in 1880, nato do 1888 na ljudski šoli v Krškem (Pavlič 2000).
Že od samega začetka svojega dela ni omejevala le na šolo, temveč se je aktivno vključevala v
življenje mesta, kjer je poučevala. Kot vsestransko dejavna oseba je delovala tako v korist
mesta kot v korist vzgoje in izobraževanja. Kljub temu da je živela v obdobju, v katerem je
prevladovalo število moških učiteljev in so bile učiteljice v manjšini, je bila izredno uspešna
na svojem področju (Šelih 2007).
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Tako je bila tudi ob ustanovitvi Pedagoškega društva edina ženska med moškimi, poleg tega
pa se je od ostalih ustanoviteljev razlikovala tudi po tem, da je poučevala na ljudski in ne na
meščanski šoli. V društvu so jih zaupali nalogo prve blagajničarke Pedagoškega društva.
Šest učiteljev meščanske šole ter učiteljica ljudske šole so tako leta 1886 v Krškem ustanovili
učiteljsko društvo. Za bolj podroben opis Ivana Lapajneta ter Frana Gabrška sem se odločila
zaradi njunega velikega pomena pri začetkih ustanavljanja društva, Mariji Wessner pa sem
namenila nekaj vrstic zato ker je bila edina ženska predstavnica med ustanovitelji. Poleg
zgornjih treh so pri ustanovitvi društva sodelovali še štirje možje, o katerih je manj podatkov,
zato njihovega opisa nisem podala.

Poleti 1886 je tako v prostorih meščanske šole nastalo Pedagoško društvo za učitelje in šolske
prijatelje s sedežem v Krškem.

3. PEDAGOGIŠKO DRUŠTVO ZA UČITELJE IN ŠOLSKE
PRIJATELJE S SEDEŽEM V KRŠKEM

Leta 1886 je bilo v Krškem ustanovljeno učiteljsko društvo. Člani so društvu dali ime
Pedagogiško društvo za učitelje in šolske prijatelje s sedežem v Krškem. »Ustanovitelji
svojega društva niso slučajno krstili za pedagoško, oziroma »pedagogiško« društvo – tako se
ni imenovalo nobeno takratno učiteljsko društvo na Slovenskem – marveč so hoteli s tem
poudariti njegove specifične namene.« (Strmčnik 1980, str. 17)
Prvo slovensko učiteljsko društvo, ki je imelo v svojem nazivu besedo pedagoško se od ostali
učiteljski društev ni razlikovalo samo zaradi naziva, pač pa zaradi želje po združitvi vseh
učiteljev ter predvsem zaradi namena svojega delovanja; izdajanja pedagoške literature.
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Ustanovni člani društva so več let pred ustanovitvijo Pedagoškega društva opozarjali, da vlada
na našem prostoru veliko pomanjkanje pedagoškega tiska, oziroma da tiska sploh ni. Zato so
si izdajanje pedagoškega tiska zadali kot eno poglavitnih nalog društva, ki so jo na začetku
svojega delovanja vestno uresničevali z izdajo knjig, člankov in zbornikov in zapolnili vrzel v
pomanjkanju literature ter utrli pot Slovenski šolski matici, ki je z izdajanjem pedagoške
literature nadaljevala po letu 1900.
Ravno zato je velika poznavalka društva Tatjana Hojan v članku »Ob stoletnici ustanovitve
Pedagogiškega društva v Krškem« zapisala, da je bilo Pedagoško društvo »naše prvo
pedagoško knjižno društvo«. (Hojan 1986b, str. 61)
Društvo se je (poleg izdajanja pedagoške literature ter združevanja učiteljstva) borilo za
slovensko šolo, prirejalo je predavanja in razstave ter izdajalo zbornike društva - Pedagoške
letnike.
Ustanovitev društva 1886. leta je bil le zaključek predhodnih prizadevanj nekaterih slovenskih
učiteljev in pedagoških delavcev. O prvem slovenskem pedagoškem društvu so nekateri
razmišljali že več kot deset let prej.
Leta 1871 so hrvaški učitelji v Zagrebu ustanovili Hrvatski pedagoški-književni zbor, ki je
izdajal učbenike in priročnike za učitelje, njegovi člani pa so postali tudi nekateri slovenski
učitelji.
Kmalu po ustanovitvi podobnega društva na Hrvaškem so na našem ozemlju začeli svoje
razmišljanje glasno izražati nekateri slovenski učitelji. »Že leta 1873 je bil v Slovenskem
učitelju objavljen anonimen članek, ki sta ga ponatisnila Učiteljski tovariš in Slovenski narod,
v katerem je avtor predlagal, da bi tudi pri nas ustanovili podobno društvo, ki bi izdajalo
pedagoške knjige.« (Hojan 1986a, str. 569)
Poziv ni naletel na odobravanje in podporo, saj so bili nekateri, med drugim tudi v uredništvu
Učiteljskega tovariša, proti. Uredništvo Učiteljskega tovariša je bilo mnenja, da ustanovitev
novega društva ni potrebna, ker pri nas take knjige lahko izdajajo Slovensko učiteljsko
društvo ali Narodna šola (Hojan 1986a).
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Naslednje večje dejanje na poti k ustanovitvi društva v Krškem je tri leta kasneje storil njegov
pobudnik Ivan Lapajne. Leta 1876 je na občnem zboru Slovenskega učiteljskega zbora
predlagal, da se v Ljubljani ustanovi učiteljsko društvo Slovenska šolska matica, ki bi izdajalo
šolske knjige. Njegov predlog ni bil sprejet, saj so tako kot tri leta prej (po članku v
Učiteljskem tovarišu) menili, da že imamo dve društvi, ki bi te knjige lahko izdajali (Černelič
Krošelj 2005).
Ivan Lapajne si je kljub temu še naprej močno prizadeval za ustanovitev enotnega
slovenskega učiteljskega društva za vse slovenske pokrajine, pri čemer pa se je ves čas
svojega delovanja boril z močnim odporom nemško usmerjenih učiteljev na Kranjskem. Le-ti
so ustanovili svoje društvo z imenom »Krainischer Lehrerverein – Kranjsko učiteljsko
društvo«. Poleg tega je problem predstavljalo tudi pomanjkanje denarnih sredstev in
zadostnega števila članov.
Velik napredek na poti k ustanovitvi društva je pomenila predvsem podpora somišljenikov
tako v Krškem kot tudi na Štajerskem in Primorskem. Med njimi so bil trije, ki so Ivanu
Lapajnetu nudili največjo podporo. To so bili učitelji krške meščanske šole Josip Bezlaj, Fran
Jamšek in Jernej Ravnikar, ki so aktivno sodelovali pri začetnih idejah za ustanovitev društva.
Naslednji korak na poti do ustanovitve pedagoškega društva je bila Poziv iz leta 1882. Tega
je Ivan Lapajne objavil dne 15. 7. 1882 v Učiteljskem tovarišu številka 14.
V Učiteljskem tovarišu, ki je bil časopis za učiteljski stan tedanje dobe je zapisal, da naj se v
Ljubljani ustanovi posebno pedagoško književno društvo.
Njegova naloga naj bi bilo izdajanje in pospeševanje izdaje znanstvenopedagoških knjig,
učnih knjig za učence in učitelje za posamezne učne predmete za ljudske in meščanske šole
ter knjig za mladino. Pedagoško društvo naj bi ustanovil Ivana Lapajne skupaj z učitelji krške
meščanske šole Josipom Bezlajem, Franom Jamškom, Jernejem Ravnikarjem in Božidarjem
Valantom. Društvo naj bi začelo izdajati tudi svoje glasilo, zato je povabil učitelje, da
pošljejo svoje pedagoške prispevke na njegov naslov.
Pripravili so tudi načrt za izdajo pedagoških knjig, in sicer bi izšla 1882 knjiga Nauk o vzgoji,
leta 1883 Metodika in leta 1884 Zgodovina pedagogike. Ker ni bilo zadostnega odziva, je
ideja propadla (Černelič Krošelj 2005).
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3.1. NASTANEK DRUŠTVA

Ivan Lapajne ni obupal in ni prenehal misliti na društvo, ki bi izdajalo pedagoški tisk ter
združevalo učitelje celotnega slovenskega ozemlja. Nekaj let kasneje mu je uspelo.
Svojega somišljenika je našel v Franu Gabršku, ki je leta 1885 prišel za nadučitelja v Krško.
Fran Gabršek, ki je verjel, da je le v društvu moč in napredek je sestavil pripravljalni odbor.
Ta je 6. maja 1886 v Krškem sklical učitelje in učiteljice (Pavlič 1964).V stavbi meščanske
šole, na današnjem Hočevarjevem trg 1, je potekal sestanek pripravljalnega odbora na
katerem so sklenili, da ustanovijo prvo pedagoško društvo.
Društvo je bilo ustanovljeno dne 23. junija 1886 z odlokom deželne vlade številka 6062.
(Pavlič 1964).
2. avgusta 1886 je bil prvi občni zbor društva. Ustanovljeno je bilo strokovno združenje z
uradnim nazivom: PEDAGOGIŠKO DRUŠTVO ZA UČITELJE IN ŠOLSKE PRIJATELJE
S SEDEŽEM V KRŠKEM.
To je bilo po opredelitvi tedanjih ustanovnih članov šolsko-literarno društvo; Ivan Lapajne je
postal član upravnega odbora.
Na prvem občnem zboru so določili upravni odbor. Prvi predsednik društva je postal Fran
Gabršek, namestnik predsednika in tajnik Jernej Ravnikar.
Upravni odbor društva, ki je ves čas delovanja štel sedem članov, so sestavljali predvsem
moški. Poleg upravnega odbora pa je društvo imelo še tri pregledovalce računov.
Člani prvega upravnega odbora so bili vsi delavci meščanske šole. Poleg predsednika, ki je bil
hkrati nadučitelj v meščanski šoli so bili v upravnem odboru še ravnatelj meščanske šole Ivan
Lapajne ter učitelja Josip Bezlaj in Franc Lunder (Černelič Krošelj 2005).
Edina ženska predstavnica v prvem upravnem odboru je bila Marija Wessner, učiteljica na
ljudski šoli. Poleg tega, da je bila članica upravnega odbora, je bila tudi prva blagajničarka
društva.
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»Na prvem občnem zboru 2. avgusta 1886 je bilo 39 pravih in 6 podpornih članov.« (Hojan
1986a, str. 569) Na njem je predsednik Fran Gabršek očrtal naloge Društva. Poleg njega pa so
na zboru govorili še drugi. Učitelj Josip Bezlaj je predaval o zgodovini pedagoškega tiska na
Slovenskem, pri čemer je omenjal Antona Martina Slomška. Ta je namreč že leta 1846 začel
izdajati letopis Drobtinice, ki so bile nekakšen predhodnik Pedagoškega letnika, zbornika, ki
ga je društvo nameravalo izdajati. Na njem pa so se člani dogovorili tudi to, da bo letna
članarina oziroma letnina društva znašala 1 goldinar (toliko je npr. znašala tudi letna članarina
društva Sv. Cirila in Metoda).

3.2. NAMEN IN NALOGE DRUŠTVA

Člani društva so na svoji ustanovni seji opredelili tudi namen in naloge društva.
Uresničevanje le-teh naj bi vodilo člane društva pri njihovem delu.

3.2.1. NAMEN DRUŠTVA

Po ustanovitvi Društva so člani v Učiteljskem tovarišu objavili Poziv za članstvo v Društvu
ter vabilo avtorjem člankov za prispevke v Pedagoških letnikih.
V Pozivu so zapisali tudi namen svojega delovanja:
»Duševni in materialni napredek naroda je mogoč le na podlagi dobre, domače in šolske
vzgoje. Zato je potrebno narod ustno in pismeno poučevati tudi izven šole, kar se najlažje
doseže po društvih in z razširjanjem primernih spisov.
V zadnjem obziru pa, nam primanjkuje slovenske pedagoške literature. Da se temu nekoliko
pomore, ustanovilo se je »Pedagogiško društvo« za učitelje in šolske prijatelje, s sedežem v
Krškem. »Namen temu društvu je poleg nadaljnjega izobraževanja učiteljev — posebno
teženje po tem, da se v vseh stanovih naroda prebudi zanimanje in volja za pravo vzgojo in za
potrebni pouk mladine.« (Učiteljski tovariš, 26, številka 16, dne 15. 8. 1886)
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Že nekaj mesecev pred ustanovitvijo so o namenih društva na svojem prvem srečanju meseca
maja govorili ustanovni člani, Fran Gabršek pa je o namenu društva spregovoril tudi na prvem
občnem zboru avgusta istega leta.
Prvi predsednik društva Fran Gabršek je ob ustanovitvi dejal: »Da bodi namen društva
vzajemno vsestransko pedagoško-didaktično izobraževanje učiteljstva, pospeševanje njene
koristi in težnja po tem, da se v ljudstvu vzbudi zanimanje za pravo vzgojo in pouk mladine.«
(Pavlič 2000, str. 127)
Na prvem sestanku so ustanovni člani društva pripravili tudi pravila pedagoškega društva, v
katera so med drugim zapisali tudi namen Društva in predloge, kako ta namen doseči.
Pod prvo točko pravil so zapisali tudi namen delovanja društva. Razdelili so ga v dve točki:
a) vzajemno vsestransko pedagoško-didaktično izobraževanje učiteljev;
b) teženje po tem, da se v vseh slojih naroda prebudi zanimanje za pravo vzgojo in pouk
mladine (Šuštar 2001).
Svoje namene se je društvo trudilo dosegati s pomočjo zastavljenih nalog: pisanje člankov v
zbornikih, izobraževanjem učiteljev ter širših kmečkih množic, izdajanje knjig, zborovanj in
organizacij predavanj, izdajanjem Pedagoškega letnika … (Strmčnik 1980).
Društvo se je razglasilo za nadstrankarsko, po svoji programski, idejni in akcijski
naravnanosti pa za so se opredelili za slovensko šolo, nasproti raznarodovalni ter za liberalno
osnovnošolsko zakonodajo (Strmčnik 1980) .
Borilo pa se je, kot je ob 25-letnici društva 1911 leta zapisal njen tedanji predsednik Drago
Humek, predvsem proti stanu, »ki hoče obdržati narod v temi, da lažje ohrani svoje
gospodarstvo nad njim in da ne izgubi moči, ki ji je pogoj ljudska nevednost.« (Strmčnik
1980, str 17)

3.2.2. NALOGE DRUŠTVA

Društvo si je na začetku svojega delovanja zadalo za tisti čas nekaj precej naprednih nalog.
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Naloge, ki si jih je društvo zadalo, so bile: nadaljnje izobraževanje učiteljstva, izboljšanje
domače vzgoje, razvoj pedagoškega tiska, zavzemanje za pravice učiteljstva, sodelovanje z
drugimi učiteljskimi društvi in prirejanje zborovanj s predavanji (Černelič Krošelj 2005).
V svojem programu se je zavzelo za duševni in materialni napredek naroda in si tako
postavilo dve temeljni nalogi:
a) sistematično pedagoško, gospodarsko in poljudnoznanstveno izobraževanje ne le
učiteljstva, marveč tudi preprostih množic;
b) sistematično izdajanje pedagoške in druge poučne literature.
»Predvsem pa naj bi društvo delovalo literarno, saj bi izdajalo pedagoški zbornik in knjige.«
(Hojan 1986a, str. 569)
Člani društva so se zelo dobro zavedali tedanje težke socialno ekonomske situacije
sproletarizirane vaške in kmečke revščine ter po posvetni in cerkveni gosposki izkoriščanega
kmeta. Verjeli so, da bodo le z izobraževanjem neukih kmečkih množic dosegli napredek in
jim tako pomagali izboljšati ekonomsko situacijo. Prav tako so se člani Društva zavedali
težavnega položaja takratnega učiteljstva, zato so tudi svojim stanovskih kolegom želeli
pomagati skozi izobraževanje (Strmčnik 1980).
Zato so si kot eno izmed dveh glavnih nalog zadeli izobraževanje, kot drugo pa izdajanje
pedagoške in druge literature, ki bo v pomoč pri izobraževanju (Strmčnik 1980).
Poleg dveh temeljnih nalog si je društvo zastavilo še eno pomembno nalogo ki jo je
izpolnjevalo vse do konca svojega delovanja. To je bilo narodnoobrambno delovanje ter
širjenje slovenske nacionalne zavesti pri učencih in učiteljih.
Člani društva so tako z mnogimi dejanji izpričali svoje delovanje. To so počeli vse do svojega
zatona, saj so še leta 1919 kritizirali Italijane, ki zapirajo slovenske šole.

3.2.2.1 PEDAGOŠKO-KNJIŽEVNA DEJAVNOST
Društvu si je ob svojem nastanku zastavilo nekaj nalog, ki so jih uspešno opravljali v teku
svojega delovanja.
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Kot že rečeno, sta bili dve glavni nalogi društva izobraževanje ter izdajanje pedagoške
literature. Društvo je kljub velikim uspehom na izobraževalnem in posvetnem ter socialnem
področju, »vendarle dajalo prednost svoji pedagoško književni dejavnosti in bilo nanjo tudi
najbolj ponosno.« (Strmčnik 1980, str. 20)
V

sklopu

svoje

pedagoške

književne

dejavnosti

so

si

zadali

dve

nalogi:

a) nalogo izdajanje zbornika z imenom Pedagoški letnik ter
b) izdajanje pedagoških knjig.
Ti dve nalogi sta bili zapisani že v ustanovnih dokumentih, saj se je društvo že na začetku
proglasilo za šolsko-literarno društvo, katerega namen v prvi vrsti je literarno delovanje.
Slovenskega pedagoškega tiska v času ni bilo veliko. Učitelji in drugi prosvetni delavci so
članke s svojega področja lahko prebirali v osrednjem časopisu za učiteljstvo Učiteljskem
tovarišu, Popotniku ter Slovenskemu učitelju. Društvo si je zato kot svojo primarno nalogo
zastavilo izdajanje zbornika. Postal naj bi središče za vse slovenske učitelje pisatelje, kljub
temu pa naj ne bi vseboval samo pedagoške vsebine. Vseboval naj bi članke raznovrstne
vsebine ter bil dostopen tudi preprostim ljudem.
V Pozivu, ki so ga objavili v časopisju takoj po ustanovitvi Društva, so zapisali, da
nameravajo doseči namen društva poleg z zborovanji, tudi »s priobčevanjem primernih spisov
v posebnem glasilu, v „Pedagogičnem letniku", kateri se bode brezplačno delil
društvenikom.« (Učiteljski tovariš, 26, številka 16, dne 15. 8. 1886)
Pedagoški letnik, kot so zbornik poimenovali je izšel v sedmih številkah. Urejanje
Pedagoškega letnika je prevzel Fran Gabršek, sourednika pa sta postala Josip Bezlaj in Jernej
Ravnikar (Hojan 1986a).
V Pedagoškem letniku so izšli za slovensko pedagogiko in šolstvo pomembni spisi predvsem
s področja obče pedagogike, didaktike, psihologije, jezikovnega, likovnega, geometrijskega in
»nadzornega« pouka.
»Ta dela, ki jih je v glavnem priredil ali pa spisal Fran Gabršek in so med prvimi slovenskimi
pedagoškimi teksti, so zanesljivo pospeševala kvaliteto našega šolstva in bila, tudi zaradi
razvijanja slovenske pedagoške terminologije, solidna podlaga za nadaljnje izpopolnjevanje
pedagoške literature.« (Strmčnik 1980, str. 21)
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Vendar samo želja in volja po izdajanju zbornikov in knjig ni bila dovolj. Društvo, ki je
delovalo v skromnih kadrovskih in finančnih podeželskih razmerah, se je ubadalo z mnogimi
težavami (Strmčnik 1908).
Težava, s katero se je društvo pri izdajanju zbornika soočalo, je bila pomanjkanje pedagoških
pisateljev in originalnih člankov, pomanjkanje interesentov za nakup Pedagoških letnikov ter
predvsem pomanjkanje denarnih sredstev. Prvih nekaj let so Pedagoški letnik izdajali redno,
nato je prišlo do premora. Kljub temu niso odnehali in so po padcu interesentov po začetnih
letnikih izdali še naslednje tri z nekaj večjimi časovnimi presledki. V vsakem od njih pa so
pozivali pisce člankov in kupce Pedagoškega lista k sodelovanju. Zadnji Pedagoški letnik je
izšel 1898.
Poleg izdajanja zbornika si je Društvo zadalo za eno poglavitnih nalog še izdajanje strokovnih
knjig s področja vzgoje, didaktike, metodike predmetov, psihologije, zgodovine šolstva …
»Med temi publikacijami je veliko del, ki so pri nas zaorala ledino. Tako smo prvič dobili
slovensko pedagogiko, psihologijo, metodiko jezikovnega in nadzornega pouka in razprave o
risanju. Prav tako samo dobili potom tega društva prve prevode del pedagoga Jana Amosa
Komenskega.« (Hojan 1986b, str. 51)
Poleg knjig s področja pedagogike in šolstva je društvo imelo željo izdajati mladinsko
literaturo ter liste za starše.
Književna dejavnost bi se gotovo še bolj razmahnila, če bi imelo društvo večjo finančno
zaledje ter podporo »Zaveze slovenskega učiteljskega društva«.
Člani društva so stroške izdajanja pedagoškega tiska pokrivali predvsem s članarino društvu
in nekako uspešno delovali v skladu s svojimi načrti glede izdajanja knjig vse »dokler niso
odhod Gabrška v Ljubljano, ustanovitev Slovenske šolske matice in naraščajoče finančne
težave ter pomanjkanje piscev izdajateljsko dejavnost društva povsem ohromile.« (Strmčnik
1980, str. 22)

3.2.2.2. ZBOROVANJA
Poleg izdajanja zbornika je bila naloga društva tudi organiziranje vsakoletnih zborovanj.
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Društvo je prirejalo zborovanja vsa leta svojega obstoja, na začetku svojega delovanja večkrat
letno, proti koncu pa je število zborovanj upadlo in je društvo imelo le še letne občne zbore.
Zborovanj so se udeleževali člani društva, njihovi prijatelji ter povabljeni gostje in
predavatelji. Poleg njih je večini zborovanj prisostvoval tudi vladni komisar.
Glede lokacije zborovanj so se ves čas držali tradicije zborovanj v različnih krajih v okolici
Krškega, vendar so se proti koncu delovanja lokacije zborovanj začele ponavljati, predvsem
sta to postali poslopje meščanske šole v Krškem ter šola v Kostanjevici na Krki.
Na svoji zborovanjih pa so predvsem želeli pomagati učiteljskemu stanu s predavanji,
razgovori in hospitacijami. Na njih so predavali člani pedagoškega društva ali pa so povabili
zunanje predavatelje. Teme, ki so se jih lotevali, so govorile o »šolskem delu in vzgoji,
znanstvenih vprašanjih, narodnem gospodarstvu in učiteljevem izvenšolskem delu. Posebno
pozornost so posvetili odnosu med šolo in domom ter domači vzgoji.« (Hojan 1986b, str. 570)
Seveda pa zborovanja niso bila namenjena samo poslušanju predavanj. Udeleženci na
zborovanjih so lahko tudi aktivno sodelovali v razpravah.
Teme razprav so bile z različnih področji, tako s šolskega kot z domačega. Razpravljali so o:
vlogi pedagoškega tiska, povezovanju šole z domom, družinski vzgoji, nadarjenosti učencev,
pospeševanju šolskega obiska, razširjanju šolske mreže, metodiki posameznih učnih
premetov, učilih, učbenikih in učnih načrtih, učiteljevem vplivu na gospodarstvo in
kmetijstvo, socialnem poslanstvu učitelja in njegovem delu zunaj šole, najnovejših pojavih na
pedagoškem in šolskem področju in drugem (Strmčnik 1980).
Zborovanja so se navadno začela s pozdravom ter uvodnim govorom predsednika društva,
nato je sledil pregled zapisnika predhodnega zborovanja in dopisov, ki so prišli na naslov
društva.
Osrednji del zborovanj so bila predavanja o najrazličnejših aktualnih temah, od vzgoje do
kmetijstva ter razprave o njih. Govorili so tudi o izdajanju knjig ter Pedagoških letnikih, o
problemih pomanjkanja avtorjev člankov ter pomanjkanju denarja za njihovo izdajanje.
Na koncu je bila vedno točka drobni oziroma »pojedini« nasveti, na občnih zborih so
pregledali še stroške preteklega leta ter potrdili upravni odbor. Na večini zborovanj pa so
poudarjali pomen »gmotne in duševne« podpore društvu.
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Zanimiv podatek glede zborovanj pa je tudi ta, da so se zborovanj v večini udeleževali samo
učitelji. V Učiteljskem tovarišu, letnik 27, številka 9, z dne 1. 5. 1887 je avtor poročila z
zborovanja v Sevnici zapisal: »Čudno se nam zdi, da se našemu društvenemu zborovanju
odtegujejo nekatere gospice učiteljice! Mari mislijo, da so bolj učene kakor učitelji?«.
(Učiteljski tovariš, 27, št. 9, dne 1. 5. 1887)

3.2.2.2.1. ZBOROVANJA DO LETA 1896

Društvo je v prvih desetih letih svojega delovanja priredilo več zborovanj letno. Prvo
zborovanje je bilo hkrati tudi ustanovno.
Prvo zborovanje je bilo 2. avgusta 1886 v Krškem. Udeležilo se ga je 39 pravih in 6
podpornih članov. Po uvodnem pozdravu je Fran Gabršek udeležencem predstavil naloge in
namene društva, Josip Bezlaj pa je govoril o izdajanju Pedagoškega letnika.
Zborovanje so zaključili z izvolitvijo vodstva in članov upravnega odbora ter z določitvijo
datuma in kraja naslednjega zborovanja.
Drugo zborovanje je imelo društvo istega leta 4. novembra. Sestali so se v šoli v Šentjerneju
na Dolenjskem.
Naslednje leto so imeli največ zborovanj. Najprej 14. aprila v Mokronogu na Dolenjskem. 5.
maja 1887 so imeli zborovanje skupaj s Sevniško-Brežiškim učiteljskim društvom v Sevnici.
Zborovanja v Sevnici se je udeležilo okoli 30 učiteljev.
30. junija so imeli še občni zbor v Krškem.
Na občnem zboru so pregledali delovanje društva v predhodnem letu, plačevanje članarine,
izvolili nove člane upravnega odbora ter govorili o ceni Pedagoškega letnika. (Učiteljski
tovariš, let. 27, št. 15, dne 1. 8. 1887)
Tega leta so zborovali še 11. avgusta na Raki ter 20. novembra v Kostanjevici na Krki
(Učiteljski tovariš, let. 27).
1888 leta so na prvem zboru 1. marca razpravljali o Liechensteinovih šolskih predlogih in o
njih podali negativno mnenje. Nato so istega leta zborovali še 3. maja v Kostanjevici na Krki.
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1889 leta so zborovali dvakrat, 4. aprila ter 3. avgusta, zborovanje pa je bilo v obeh primerih
v Krškem. 1890 so zborovali 10. aprila v šolskem poslopju v Krškem ter 1. maja v šolskem
poslopju v Radečah. Zborovanja v Radečah se je udeležilo 36 članov in povabljenih.
1891 so imeli občni 15. julija v Krškem (Učiteljski tovariš, let. 28-31).
Leta 1892 so pripravili dve zborovanji. Prvo zborovanje je bilo 5. maja v Kostanjevici. Na
tem zborovanju so poleg poročila o delovanju društva in nasvetov imeli samo še govor o
pedagoškem delovanju Jana Amosa Komenskega. Pod četrto točko dnevnega reda pa so imeli
»prosto zabavo s petjem«.
Istega leta so imeli zborovanje še 27. julija v Krškem. Tu so posebej poudarili pomen pristopa
novih članov iz celotnega slovenskega območja, saj bo le tako mogoče nadaljevati začetno
pedagoško–slovstveno delo (Učiteljski tovariš, let. 32).
Zato so po zborovanju v časopisje poslali vabilo, v katerem so zapisali, da se v sili zaradi
pomanjkanja članov ter predvsem pomanjkanja materialnih sredstev, obračajo na vse
slovenske učitelje in učitelje s prošnjo, da se jim pridružijo in postanejo njihovi člani, saj bo le
tako društvo lahko delovalo naprej.
Zapisali so tudi, da verjamejo, da ni učitelja ali učiteljice, ki ne bi bil podpornik društva, a žal
to ni dovolj. Društvo potrebuje člane, teh pa ni veliko. In če društvo ne bo imelo dovolj
članov ter s tem denarnih prispevkov, bo moralo prenehati z izdajanjem Pedagoškega letnika.
Svoje pisanje so nadaljevali s tem, da bi pomenil propad društva sramoto za učiteljstvo,
njegov uspeh pa največji in najlepši stanovski ponos. »Zdramite se torej, častiti tovariši in
tovarišice — brez izjeme! Žrtvujte malo letnino sebi v duševno korist, stanu pa v čast in
ponos!«
Prav tako so povabili učitelje naj kupijo že izdane knjige ter s tem finančno pomagajo društvu
(Učiteljski tovariš, let. 32, št. 14., 14. 1. 1892).
Iz tega poziva je razvidno, da se je društvo že kmalu po začetku svojega delovanja ukvarjalo z
denarnimi težavami, ki so postale stalnica pri delovanju društva in take pozive je društvo
objavljalo v časopisju še večkrat v naslednjih letih.
Leta 1893 so imeli zborovanje 19. julija v Krškem. Na njemu so ugotovili, da delo Društva
napreduje po začrtanih planih.
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Poudarili pa so tudi, da povzroča precejšen problem Društvu veliko število članov, ki še niso
plačevali članarine in so tako Društvo prikrajšali za del pomembnih denarnih sredstev. Tega
leta so imeli vpisanih 521 članov, od tega jih je članarino plačalo le 371 (Učiteljski tovariš,
let. 33, št. 16., 16. 8. 1893).
Občni zbor 10. maja 1894 v Kostanjevici ni bil najbolj obiskan, predsednik društva pa je na
njem imel govor o cesarski družini (Učiteljski tovariš, let. 34, št. 14., 16. 6. 1894).
Na občnem zboru 31. julija 1895 je njen predsednik Fran Gabršek po pozdravnem govoru
spregovoril o zmanjšanem obsegu delovanja Društva v letu 1894. V primerjavi s predhodnimi
leti delovanja, po mnenju predsednika Društvo ni delovalo tako živahno, vzrok temu pa naj bi
bilo predvsem pomanjkanje finančnih sredstev, vse manj pa je tudi avtorjev, ki prispevajo
članek za Pedagoški letnik (Učiteljski tovariš, let. 35.).
Leta 1895 je imelo Pedagoško društvo zborovanje še 5. septembra v Novem mestu.
To zborovanje se je od predhodnih razlikovalo v dveh točkah in sicer zborovali so v sklopu
letnega zbora »Zaveze slovenskih učiteljskih društev«, zborovanje pa je namesto predsednika
Društva vodil njegov namestnik Josip Bezljaj, saj se predsednik Gabršek zborovanja ni mogel
udeležiti zaradi obilice obveznosti (Učiteljski tovariš, 35, št. 19, dne 1. 10. 1895).
Po letu 1896 je število zborovanj upadlo. Zaradi izgube arhivskega gradiva ter manjšega
sodelovanja Pedagoškega društva z Učiteljskim tovarišem pa je sledljivost zborovanj težja.

3.2.2.3. RAZSTAVA UČIL

Ena izmed nalog, ki jih je Društvo realiziralo je bila ustanovitev stalne razstave učil.
Lapajne je ustanovitev poseben stalne razstave učil predlagal že 6. junija 1887 na občnem
zboru Slovenskemu učiteljskemu društvu v Ljubljani, vendar je mestna občina prošnjo
zavrnila (Hojan 1986a).
Ker pa je bil Ivan Lapajne človek, ki ne odnehal ob prvi zavrnitvi in je želel svoje ideje
realizirati, je isto predlagal Pedagoškemu društvu v Krškem.
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Svojo idejo, da tudi Slovenci dobimo razstavo učil, ki bi bila dostopna vsem, je članom
društva predlagal na zborovanju 16. februarja 1888. Člani društva so predlog podprli ter
sprejeli sklep o ustanoviti stalne razstave učil, ki bo imela svoje mesto v prostorih meščanske
šole v Krškem. »To je bila prva stalna razstava učil pri nas.« (Černelič Krošelj 2005, str. 62)
Razstave učil so tedaj že imeli po nekaterih mestih, na primer v Gradcu in na Dunaju in v želji
po ustanovitvi take razstave pri nas so člani društva 1. marca 1888 v Učiteljskem tovarišu
objavili oglas, v katerem so naznanili, da želijo po zgledu podobnih razstav v tujini tudi v
Krškem odpreti razstavo učil za slovenske šole in učitelje. Zato so povabili posameznike kot
tudi založnike, ki so pripravljeni društvu brezplačno in v trajno last odstopiti kakršnokoli
učilo, knjigo za šolo in učitelje, karte, slike, kalupe, aparate, … » vse pač, kar šola rabi in kar
šoli koristi«. Zapisali so tudi, da se bodo predmeti zbirali ter razstavljali v prostorih
meščanske šole, kjer bo stalna razstav tudi dobila svoje mesto in bo na ogled vsem učiteljem
in šolskim prijateljem. Vse darovane predmete naj bi sproti popisali ter njihov opis objavili v
zborniku društva ter v ljubljanskem Učiteljskem tovarišu in mariborskem Popotniku
(Učiteljski tovariš, let. 28, št. 5., 1. 3. 1888).
Poleg oglasa v časopisju so vabila poslali še domačim in tujim založnikov in v njih prosili za
učila, ki bi postala trajna last Društva.
Na prošnjo se je poleg posameznikov odzvalo kar precej založnikov. Razstavljalci so bili tako
številni slovenski založniki (Družba sv. Cirila in Metoda, Slovenska Matica in drugi) kot tudi
založniki in izdelovalci učil z Dunaja, Hrvaške, Češke, Moravske in Poljske (Černelič Krošelj
2005).
Za prvo razstavo učil so med drugim pridobili: zvezke različnih velikostih, Zgodovino
avstrijsko-ogrske monarhije, 2. natis iz leta 1877, stenske table za pouk živalstva, za pouk
anatomije, Deset pravil o zdravju, Stensko tablo časovnih razmerij, Stenska tabla o
»normalnem držanju peresa«, Abecednik za slovenske ljudske šole iz leta 1883, Stenska tabla
- Kemijska sestava najvažnejših hranil (pijač in jedil), stekleničko črnila za šolo, knjige o
naravi, astronomiji, mineralogiji in geognoziji, botaniko, poučne povesti: Sreča v nesreči in
druge, Pripovedke za mladino, računske zvezke, risanke in pisanke, bloke za risanje,
zemljevide, zvezek za note ... ( Učiteljski tovariš, 28 , št. 11, dne 1. 6. 1888).
Ker so imeli precej odziva in s tem razstavnih premetov so v manj kot pol leta odprli prvo
stalno razstavo učil.
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To je bil podvig ki ga v tistem času ni zmoglo nobeno drugo slovensko mesto in zato v velik
ponos Društvu (Strmčnik 1980). Zelo pomembno dejstvo pa je bilo tudi to, da založniki in
drugi niso prenehali s pošiljanjem učil po odprtju razstave, ampak so to redno počeli tudi v
naslednjih letih ter tako bogatili »Prvo slovensko stalno učilsko razstavo«.
Razstava, ki je bila odprta 2. septembra 1888 ob 10. uri je doživela velik odmev. Z njenim
odprtjem so člani društva počastili in slavili štiridesetletnico vladanja cesarja Franca Jožefa.
V Učiteljskem tovarišu pa so po odprtju razstave podelili Društvu veliko pohvalo ter priznanje
za dobro opravljeno delo. V članku o razstavi so zapisali, da je društvo v zelo kratkem času
opravilo veliko delo ter odlično pripravilo razstavo, saj so pridobili vse najvažnejše šolske
knjige najboljših založnikov iz Kranjske, Hrvaške, Češke, Poljske in Nemčije. Hkrati so
povabili vse, naj si razstavo ogledajo (Učiteljski tovariš, 28, št. 18, dne 15. 9. 1888).
Vsi razstavljeni predmeti so bili opisani in ocenjeni v Pedagoških letnikih 1888, 1889, 1890
in 1891−92. »Pri ocenah so sodelovali skoraj vsi člani društva v Krškem.« (Hojan 1986b, str.
58-59) V prvih štirih letih po odprtju razstave so najbolj aktivno opisovali ter ocenjevali
razstavljene predmete štirje člani društva. To so bili Fran Gabršek, Ivan Lapajne, Jernej
Ravnikar in Josip Bezlaj. Z ocenami pa so jim v posameznem Letniku pomagali še Marija
Wessner, Marija Michel, Tomaž Romih, Florjan Rozman, Ivan Rupnik in Fran Ivanec.

3.3. DELOVANJE DRUŠTVA PO OBDOBJIH

Delovanje društva lahko razdelimo glede na aktivnost društva na dve med seboj precej
različni obdobji. Prvo obdobje obsega čas od ustanovitve društva 1887 do 1895. Drugo od leta
1895 do njenega konca. Drugo obdobje se razdeli še na obdobje do 1900 in po njem, ko je
društvo počasi izgubljalo svoj pomen ter število članov.

3.3.1. PRVO OBDOBJE DELOVANJA DRUŠTVA
Prvo obdobje delovanja društva obsega čas med letoma 1887 in 1895. Torej čas od
ustanovitve društva do odhoda prvega predsednika društva Frana Gabrška v Ljubljano.

39

RAZVOJ IN POMEN »PEDAGOŠKEGA DRUŠTVA« V KRŠKEM
Društvo je začelo zelo aktivno in prvih deset let je delovalo precej živahno. Društvo je bilo
aktivno tako na področju izdajanja knjig, zbornika Pedagoški letnik kot tudi na področju
organiziranja predavanja, srečanj in zborovanj.
Pridobivalo je vedno nove člane in sodelavce. Leta 1894 je imelo že okoli 700 članov.
Društvo je štelo člane, ki so prihajali iz vseh slovenskih dežel, zato so trdili, da se jih ne sme
primerjati s kakšnim okrajnim učiteljskim društvom, saj glede na prostorsko raznolikost
članov delujejo »občno« in ne le lokalno (Strmčnik 1980).
Članstvo učiteljev iz vseh območij Slovenije je lepo razvidno predvsem iz poročil o letnem
plačevanju letnine, ki je bilo objavljeno v Učiteljskem tovarišu. Leta 1888 so tako imeli člane
iz: Krškega, Bučke, Ljubljane, Škocjana, Jesenic, Boštanja, Šentjurja, Kranja … Člani niso
bili samo učitelji pač pa tudi šolski prijatelji. Med njimi najdemo geometra, posestnika, vodjo
zemljiške knjige, zdravnika, železniškega uradnika, župnika, kovača, … Seveda pa je glede na
stan bilo v društvo včlanjenih največ učiteljev.
Člani pa so bili znani po svoji svobodomiselni liberalnopolitični in svetovnonazorski
usmerjenosti in po svojem slovenskem domorodnem poslanstvu (Učiteljski tovariš, 28 , št. 4,
dne 15. 2. 1888).
Takoj na začetku svojega delovanja, že v manj kot pol leta, je bilo društvo postavljeno na
preizkušnjo, ko je moralo zavzeti stališče do predloga o spremembi državnega
osnovnošolskega zakona. S predlogom, ki ga je poslanski zbornici predložil princ
Liechtenstein, so želeli konservativci ponovno oživeti konkordatsko osnovno šolo, zožiti in
zmanjšati njeno izobraževalno raven, nadzor nad osnovno šolo pa ponovno zaupati cerkvi.
Društvo je na to temo sklicalo zbor 1. marca 1888 in se opredelilo proti Liechtensteinovim
šolskim predlogom. Poleg tega so na istem zboru, kot zapiše dr. Strmčnik obsodili klerikalno
gonjo proti naprednemu slovenskemu učiteljstvu in tedanji šoli (Strmčnik 1980).
Poleg knjižne dejavnosti in predavateljstva so bili posebej aktivni na področju boja za boljši
položaj učiteljstva.
Čeprav sindikalni boj ni bila ena glavnih nalog društva, pa so vseskozi delovali tudi v tej
smeri. Menili so, da imajo učitelji prenizke plače, zato se je društvo večkrat »zavzemalo za
izboljšanje učiteljskih plač na Kranjskem in poslalo državnemu zboru več vlog.« (Hojan
1986a, str. 570)
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Eno prvih vlog so poslali že leta 1888. V njej so se obrnili na deželni zbor s prošnjo za
ureditev in izboljšanje učiteljskih plač na Kranjskem. Prav tako so večkrat pozivali tudi vse
učitelje naj se jih pridružijo v boju za višje plače. Eden takih pozivov je izšel 26. junija 1888
prav tako v Učiteljskem tovarišu, kjer so pozvali učitelje, naj se jim s podpisom pridružijo v
boju za višje plače ter za 10 % starostne doklade (Učiteljski tovariš, let. 28, št. 13, 1. 7. 1888).
Člani društva so ves čas svojega delovanja težili tudi k slovenstvu na vseh področjih šolstva, v
literaturi in pri pouku. Tako so si že na začetku svojega delovanja kot eno izmed
pomembnejših nalog zadali »tudi materialno podpiranje naprednega narodnoobrambnega
društva »Sv. Cirila in Metoda«, ki je med drugim skrbelo za ustanavljanje slovenskih šol,
zlasti na narodnostno ogroženih področji …« (Strmčnik 1980, str. 18)
To finančno podporo so člani društva dajali društvu »Sv. Cirila in Metoda« ves čas, tudi v
času ko sami niso imeli več veliko finančnih sredstev. Takrat so pošiljali le simbolne zneske.
Leta 1892 je Pedagoško društvo celo predlagalo, naj bi Družba Cirila in Metoda ustanovila,
kot protiutež nemškemu, slovensko zasebno učiteljišče v Ljubljani. Vendar Družba Cirila in
Metoda za to ni imela materialnih možnosti (Strmčnik 1980).
Aktivni so bil tudi na področju šolstva. Leta 1889 so izvolili odsek za preureditev učnih
načrtov. Prav tako so si prizadevali, da bi imela vsaka šola svoj vrt ter da bi imeli šolarji
ljudskih in meščanskih šol dvomesečne počitnice.

3.3.1.1. SESTANKI IN PREDAVANJA

Člani društva so se udeleževali sestankov, zborovanj in srečanj. Svoje sestanke in občne zbore
za učitelje in stanovske kolege je društvo prirejalo v raznih krajih v bližini Krškega.
Predavanja so večinoma pripravljali učitelji krške meščanske šole in hkrati člani društva, k
sodelovanju pa so vabili tudi stanovske kolege in strokovnjake z raznih področji.
Poleg tega so člani Društva predavali tudi na shodih drugih društev.
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Člani društva so se na svojih zborovanjih predavali o različnih temah. Tako so predavali o »o
šolskem delu in vzgoji, o strokovni literaturi in znanstvenih vprašanjih, o narodnem
gospodarstvu in učiteljskem delu zunaj učilnic.« (Pavlič 2000, str. 127)
Največ predavanj je bilo s šolskega področja. Na njih so predavali o učilih, šolskih poslopjih
in domači vzgoji, lotevali pa so se tudi raznih strokovnih vprašanj, metodike posameznih
predmetov, izboljšanja učnih načrtov in ocenjevanja novih učil. Prav tako so bila s področja
šolstva tudi predavanja »ob 40−letnici državnega šolskega zakona, izboljšanju materialnega
stanja učiteljstva, razdeljenem in nerazdeljenem pouku, uporabi šolarske knjižnice, šolskem
vrtu, pomenu šolskih odrov, gospodarstvu, sadjarstvu, čebelarstvu, predenju in tkanju.«
(Hojnik 1986b, str. 59)
Najštevilčnejša so bila predavanja o metodiki posameznih predmetov in veliko teh predavanj
je pripravil dr. Tomaž Romih. Tako je že leta 1889 predaval o fiziki, ki je bila takrat še nov
predmet v šolah. Glede metodike poučevanja je predlagal, da pri pouku fizike učitelj
uporablja poskuse ter priporočal učila Houddekove tvrdke iz Prage. Leta 1890 je predaval o
hlapenju, kjer je razlagal, kako naj učitelj metodično obravnava fizikalna berila. Istega leta je
predaval tudi o elektriki v ljudski šoli. Pokazal je, kako je treba na preprostih aparatih izvajati
fizikalne poskuse (Hojan 1986a).
Seveda pa učitelji na zborovanjih niso samo poslušali predavanja, temveč so o določenih
temah tudi razpravljali. Na sestanku 17. aprila 1887 v Mokronogu so debatirali o problemu
»domačih nalog na kmetih«, saj kmečki otroci domačih nalog niso prinašali v šolo (Učiteljski
tovariš, let. 27, št. 3, 1. 12. 1887).
Istega leta so večkrat razpravljali o »Velikih dvomesečnih počitnicah,« za katere so
prikrajšani kmečki otroci ljudskih šol. Na zborovanju 4. avgust so razpravljali o temi, kako bi
bilo mogoče po tistih krajih, kjer je silna potreba, razširjati šole in jih ustanavljati na novo
(Učiteljski tovariš, let. 27 , št. 17, 1. 9. 1887).
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Pedagoško društvo je ves čas svojega delovanja posvečalo posebno pozornost domači vzgoji
in razmerju med šolo in domom, zato so poleg predavanj in shodov za učitelje pripravili tudi
predavanja za starše. To so bila predavanja s področja vzgoje otrok in mladine (2), »o
sodelovanju roditeljev in učiteljev pri otrokovi vzgoji, o otroških igrah, nerednem šolskem
obisku in domačih nalogah na kmetih.« (Hojan 1986b, str. 59)

Opomba 2: Kratek povzetek enega od govorov o vzgoji je bil zapisan v Učiteljskem tovarišu, letnik 27, št. 9,
leta1887. Govor z naslovom »O napakah pri vzgoji« je imel Jernej Ravnika, učitelj iz Krškega.
» Ta je vsa predbacivanja in napačne misli, ki jih ima občinstvo v obče in sploh nasproti šoli in učiteljstvu, da sta
ta dva faktorja temu kriva, da je mladina dan danes tako neotesana in zasurovela, prav dobro zavrne]. Pomisliti je
treba, da je bilo že od nekdaj tako, da so vse slabe pojave, izvirajoče iz naroda, kaj radi pripisovali šoli —
oziroma učiteljskemu osobju. Kdo je bil n. pr. kriv v 17. stoletji, da je ljudstvo tako moralno propalo? Kdo drugi,
kakor grozovita 30 1etna vojska, ki je toliko zla napravila v vsi Evropi I Kakor se je pri tacih in jednacih
okoliščinah že od nekdaj pokazal kak moder in pameten mož, spoznavši popačenost ljudstva,
tako je tudi v tedanjih slabih časih stopil na površje učenjak, pedagog prve vrste vseh
časov in vseh narodov J. A. Komenski, ki je vsemu svetu glasno klical: »Boljšo generacijo doseči je jedino
mogoče s pametno in pobožno vzgojo«. Ta glas so slišali knezi in vladarji — in jeli so zares skrbeti za boljšo
vzgojo mladine . . .
Tudi sedanji časi so nekako podobni onim za časa Komenskega, kajti nevarnost nam preti — ne od strani
svetovne vojske, temveč od strani slabe domače vzgoje (se ve ne povsodi!). Nezmisel je, ker šoli in učiteljstvu
podtikajo, da je mladež od dne do dne bolj neotesana in surova. Šola stori vse, kolikor ji dopuščaji moči in za to
postavna sredstva. Toda kaj pomaga, ako šola še tako uspešno vzgoja, če pa jej dom vse pokvari! Stariši so tisti
faktor, ki bi v prvi vrsti morali skrbeti za boljšo vzgojo svojih otrok. Potem šele prido šola na vrsto. — Sploh pa
učiteljstvo nikakor ni kos vsega storiti, kar se od njega zahteva. Na to g. poročevalec še prečita nekaj pisem, ki
jih je bil že jedenkrat priobčil javno, v katerih razkriva občne napake pri telesni in duševni vzgoji mladine —
zlasti pa v teh biča nespametne matere, ki bolj gledajo na telesno razvijanje svojih hčera, nego pa na lepe
duševne čednosti. — Žalostno, da je danes to tako v navadi!«
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Poleg predavanj o izobraževanju in vzgoji namenjenih učiteljem in staršem so prirejali tudi
predavanja za širšo odraslo populacijo. Tako so organizirali predavanja o kmetijstvu,
gospodarstvu, vremenu in o mnogih splošnih temah. Odrasle so predvsem seznanjali z
novostmi s področja gospodarstva in kmetijstva ter jim tako širili obzorje (Brenčič 2003).
Tako je bilo že na zborovanju novembra 1886 predavanje o vplivih na kmetijsko
gospodarstvo nasploh, s posebnim poudarkom na sadjarstvu.
Poleg strokovnih tem se je društvo lotevalo tudi lahkotnejših predavanj; to so bila potopisna
predavanja s potovanj na primer o Dalmaciji, Srbiji, Maroku. Nekatera predavanja so
obogatili z nastopi gostov in koncerti. Prirejali pa so tudi samostojne koncerte in gledališke
igre.
Društvo se je ukvarjalo tudi z zgodovino šolstva; v ta namen so imeli nekaj predavanj in
proslav. Tako so imeli 5. maja 1892 na zborovanju v Kostanjevici na Krki predavanje
oziroma govor o »Pedagogiškem delovanju Jana Amosa Komenskega«. Govor so pripravili v
čast 300. obletnici rojstva pedagoga ter 150-letnici rojstva pedagoga Johanna Heinricha
Pestalozzija (Hojan 1986a).

3.3.2. DRUGO OBDOBJE DELOVANJA DRUŠTVA

Drugo obdobje obsega časovno daljšo dobo, vendar ima celotno obdobje en sam imenovalec,
to je upadanje delovanja društva. »Društvo je zelo živahno delovalo do leta 1895, potem pa je
število članov upadlo.« (Černelič Krošelj 2005, str. 61)

3.3.2.1. DELO DRUŠTVA DO LETA 1900

Začelo se je zmanjševati število članov, izdajanje knjig je upadlo, prav tako izdajanje
zbornika.
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Zmanjšal se je interes avtorjev za sodelovanje v Pedagoškem letniku in za udeležbo na
sestankih in predavanjih. V tem obdobju sta izšla le dva zbornika; prvi 1896 leta in drugi ter
hkrati zadnji Slavnostni pedagoški letnik, ki je izšel leta 1898.
Leto 1895 je za društvo pomenilo prvo prelomnico in preizkušnjo. Tega leta je njen prvi
predsednik Fran Gabršek odšel poučevat na žensko učiteljišče v Ljubljano, število članov je
začelo upadati, pojavile so se zahteve po prestavitvi sedeža društva v Ljubljano.
Zanimiv podatek glede začetka delovanja društva ter začetka njegovega konca je povezan
ravno s Franom Gabrškom, idejnim vodjem, ustanoviteljem in prvim predsednikom društva.
Mož, ki je ustanovil društvo, je hkrati kriv tudi za prvo krizo društva. Po njegovem odhodu
društvo ni imelo več dostojnega naslednika, ki bi društvo vodil z enako vnemo kot Fran
Gabršek (Strmčnik 1980).
Njegov odhod v Ljubljano je povzročil prve zahteve po prestavitvi sedeža iz Krškega v
Ljubljano. V Popotniku so tako ob odhodu Gabrška iz Krškega zapisali: » (…) dokler je bival
predsednik društva Fr. Gabršek v Krškem, niso hoteli priti javno s tako zahtevo. A zdaj, ko se
je preselil v Ljubljano, ni ovire, da se preseli tudi sedež društva.« (Strmčnik 1980, str. 23)
Vodenje Pedagoškega društva in urejanje glasila je po Franu Gabršku prevzel tedanji član
upravnega odbora Josip Bezlaj.
Josip Bezlaj je začel svoje delo predsednika društva že z nadomeščanjem tedanjega
predsednika Gabrška na zborovanju v Novem mestu. Ker pa je nalogo predsednika pričel v
času prve krize društva, je bilo vso njegovo delo usmerjeno v boj za obstanek društva.
Tako je že v Novem mestu, ko je prvič vodil zborovanje, poudaril, da se je društvo do sedaj
ubadalo predvsem s pomanjkanjem denarja za izdajanje knjig, sedaj pa se kažejo še nove
težave. To je upadanje članov društva ter avtorjev, ki bi prispevali članke, zato je prihodnost
izdajanja knjig ter delovanja društva že ogrožena (Učiteljski tovariš, 35, št. 19, dne 1. 10.
1895).
Prav tako je bilo na tem zborovanju predlagano, da bi v Pedagoško društvo »vključili tudi
slovenske profesorje in naj se v njem združijo vsa slovenska učiteljska društva.« (Hojan
1986b, str. 570) Nekateri člani so v združevanju videli možnost za obstoj društva. Vendar
predloga nista dobila zadostne podpore.
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Pedagoško društvo in z njim novi predsednik se je skozi svoje drugo obdobje borilo s
pomanjkanjem denarja, piscev člankov ter članov, ki bi redno plačevali članarino in hkrati s
tem tudi zbornik, ki so ga člani prejemali brezplačno.
Žal so bila vsa prizadevanja za uspešno nadaljnje delo društva in večje literarno delo brez
uspeha. Predvsem je društvu manjkalo materialnih sredstev, velika ovira delovanju društva pa
je bila njegova lokacija. Tako so se v slovenskem pedagoškem tisku večkrat »pojavile zahteve
za prestavitev društva v Ljubljano, ker naj bi bilo Krško preveč lokalno okolje.« (Černelič
Krošelj 2005, str. 61)
Tako je zaradi sedeža društva večkrat prišlo do burnih razprav tako znotraj društva kot širše.
O tej temi so razpravljali že na občnem zboru 1895 leta v Novem mestu, o njem pa so pisali v
Učiteljskem tovarišu ter v Popotniku. V Popotniku je uvodničar zapisal »naj se sedež
Pedagoškega društva prenese v Ljubljano, ker da je društvo, ki je velikega pomena za razvoj
slovenskega šolstva v obče, posebno pa slovenske pedagoške književnosti, prelokalno. V
Ljubljani naj bi se društvo šele prav razvilo in razcvetelo, ker bi mu priskočili na pomoč tudi
srednješolski učitelji.« (Strmčnik 1980, str. 23)
Člani društva pa so se strinjali samo v enem, sedež mora ostati v Krškem; če pa bi prišlo, do
spremembe v sedežu, je vsekakor bolj primeren Maribor kot Ljubljana. Predlog o preselitvi
društva v Maribor je 1898 prišel celo iz krogov društva, razlogi za preselitev pa so bile
predvsem finančne težave ter skoraj popolno prenehanje izdajanja literature po 1895 letu.
Vodenje ter upravljanje društva so tedaj ponudili veliki pedagoški avtoriteti Henriku
Schreinerju. Vendar odziva na ta predlog ni moč zaslediti (Strmčnik 1980).
V tem boju za sedež društva se pokaže vloga in pomen Frana Gabrška, ki je po odhodu iz
Krškega na pobudo nekaterih učiteljev iz Ljubljane »zaprosil vse člane in druge, naj mu
sporočijo svoje stališče o premestitvi društva; za 26. maj 1896 pa je potem, ko se je za
premestitev zavzel tudi upravni odbor »Zaveze«, že sklical občni zbor Pedagoškega društva
Krško v Ljubljani, s točko dnevnega reda »Preosnova društvenih pravil«. V tej zvezi Gabršek
ponovno utemeljuje premestitev društva, da bi moglo biti »v resnici ognjišče vsemu
duševnemu pedagoškemu delovanju vseh učiteljev na višjih in nižjih šolah« in da bi moglo
vplivati na vse reformatorske težnje na šolskem polju.« (prav tam, str. 23)
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Prizadevanja Gabrška in ljubljanskega učiteljstva niso obrodila sadov. O usodi zborovanja v
Ljubljani ni podatkov, sedež Pedagoškega društva je ostal v Krškem, Fran Gabršek pa je bil
leta 1900 pobudnik novoustanovljenega pedagoškega društva Slovenska šolska matica,
konkurenta Društvu.
Leta 1899 je Krško zapustil tudi Josip Bezlaj. Na mestu predsednika Pedagoškega društva ga
je zamenjal eden njegovih idejnih vodij in dotedanji član Ivan Lapajne.
Izvoljen je bil na zborovanju društva 12. julija 1899. Društvo je dobilo tudi novega tajnika, to
je postal Ivan Rupnik, za blagajnika je bil postavljen Florijan Rozman, odborniki pa so bili:
Andrej Šest, dr. Tomaž Romih, Josip Bezlaj in Jernej Ravnikar (Černelič Krošelj 2006).

3.3.2.2. DELO DRUŠTVA PO LETU 1900

Vse od leta 1895 se je društvo borilo z izgubo članov in izgubo pozicije v svojem strokovnoliterarnem prostoru. Še posebej po leti 1900 pride do vidnega zastoja v delovanju društva,
predvsem na področju založništva, zmanjšalo pa se je tudi število članov ter sestankov in
predavanj organiziranih s strani društva.
Za drugo prelomno leto (prvo je bilo leto 1895) v delovanju društva lahko označimo leto 1900
Tega leta je bila v Ljubljani ustanovljena Slovenska šolska matica. Zanimivo dejstvo o
zgodovini Pedagoškega društva v Krškem je podatek, da je ravno njen ustanovitelj, idejni
vodja in prvi predsednik Fran Gabršek posredno kriv za začetke propada društva. Po preselitvi
v Ljubljano je namreč postal eden od ustanoviteljev Slovenske šolske matice, ki je začela
izdajati pedagoške knjige in zbornike, kar je bila do tedaj domena Pedagoškega društva v
Krškem (Strmčnik 1980).
Ustanovitev Slovenske šolske matice je pomenila konec pomembnega obdobja Pedagoškega
društva. Prenehali so izhajati Pedagoški letniki, ki so ga so člani društva izdajali vse od svoje
ustanovitve in tako je društvo 1900. leta »izgubilo značaj književnega društva in postalo le
okrajno učiteljsko društvo« . (Hojan 1986a, str. 570).
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Kljub težavam, s katerimi se je društvo ukvarjalo nekateri njegovi člani niso prenehali z
aktivnim delovanjem. Med njimi je bil tudi idejni vodja Pedagoškega društva ter njegov
tedanji predsednik Ivan Lapajne.
Leta 1900 je imelo društvo 3. maja zborovanje v Šentjerneju. V spomin stoletnice rojstva
Antona Martina Slomška je predavanje pripravila učiteljica Pavlina Rus. Lapajne je
razpravljal o spisu Učiteljski pravnik in nasploh o problematiki pravnih razmer učiteljstva.
Istega leta je imelo društvo zborovanje še 27. junija. Na njem so potrdili star odbor (Černelič
Krošelj 2006).
Seveda pa se je tudi v tem obdobju nadaljeval problem, ki je društvo konstantno pestil že
nekaj časa. Pomanjkanje denarja in zainteresiranih naročnikov. Ker so bili finančni problemi
dokaj veliki, so leta 1900 izdali zadnji zbornik Pedagoški list. Kljub temu člani niso želeli
prenehati s svojim književnim delovanjem. O tem so razpravljali naslednje leto 2. maja na
občnem zboru v Sv. Križu pri Kostanjevici (današnje Podbočje).
2. maja 1901. leta so zborovanje v Sv. Križu pri Kostanjevici začeli z ogledom
novozgrajenega šolskega poslopja, nato pa je Ivan Lapajne kolege seznanil z namenom
Slovenske šolske matice o izdajanju pedagoške literature. Poročal je, da bo novoustanovljeno
društvo Slovenska šolska matica izdajalo didaktično in vzgojeslovno literaturo, posledično pa
bo njihovo društvo omejilo svojo literarno dejavnost. Kot nadomestilo zbornika je članom
predlagal, da bi njihovo društvo začelo izdajati list, ki bi pisal o domači in šolski vzgoji
(Hojan 2005).
Glede lista, ki naj bi nadomestil Pedagoški letnik in bi kljub finančnim težavam še vedno
ohranjal pedagoško književno dejavnost društva, je Ivan Lapajne predlagal, da ne bi začeli
izdajati samostojnega pač pa bi lahko razširi vsebino njegovega lista imenovanega Zadruga, ki
ga je izdajal od leta 1899. Listu Zadruga bi dodali strani s članki o vzgoji ter tako z manj
sredstvi vseeno ohranili kontinuiteto izdajanja člankov o vzgoji in izobraževanju. Dodana
vsebina bi dobila svoj naziv in bi se imenovala »O domači vzgoji«, člani društva in starši pa
bi dobili brezplačni izvod takega lista. Člani so predlog podprli. Vendar do realizacije
predloga ni prišlo zaradi pomanjkanja denarja (Černelič Krošelj 2006).
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Leta 1902 je društvo prvič zborovalo 20. maja v Boštanju, drugič pa 26. junija v Kostanjevici
na Krki. Na prvem zborovanju je predsednik Ivan Lapajne vodil pogovor o pripravah učitelja
na pouk, metodah pouka in o raznih ukrepih šolskih oblasti.
Udeleženci zborovanja pa so protestirali proti nastavljanju učiteljev z ljudskošolsko izobrazbo
za začasne učitelje, kjer vlada pomanjkanje le-teh.
Na drugem zborovanju sta imela predavanje Olga Gasperin Kobal o lepopisu in pravopisu ter
šolski nadzornik Ljudevit Stiasny o učiteljevi pripravi na pouk (Hojan 2005).
V 1903. letu je imelo društvo zborovanje 24. julija v Krškem. Na njem so poročali o delu
društva, izbrali delegate za zborovanje v Trstu ter članom razdelili dva brezplačna knjižna
izvoda. To sta bila knjiga Frana Jamška Napake pri vzgoji ter list Slovenska zadruga s članki
o domači vzgoji. List so brezplačno razdelili tudi med starše (Černelič Krošelj 2006).
Še pred tem pa je 7. maja na zborovanju v Šentjerneju Ljudevit Stiasny na mestu predsednika
zamenjal Ivana Lapajneta, ki je še naprej ostal odbornik društva.
Do konca delovanja sta nato društvu predsedovala še dva moža. Ljudevita Stiasnya je nasledil
Josip Brinar. 1906 pa je predsedovanje društva prevzel Dragotin Humek, ki je društvo vodil
vse do njegovega konca leta 1919.
Vsekakor pa se z odhodom Frana Gabrška ni končalo pomembno poslanstvo, ki mu je društvo
sledilo vse od ustanovitve. Še naprej so se borili za izboljšanje učiteljskega položaja. Tako so
1904. leta sestavil prošnjo o odobritvi 25 % draginjske podpore za učiteljstvo, 1906 pa so na
čelu z Dragotinom Humekom sprejeli resolucijo o plačah namenjeno za shod avstrijskega
naprednega učiteljstva na Dunaju (Hojan 1986a).
Ker je društvo izgubilo značaj knjižnega društva, je v naslednjih letih izdalo le malo knjig.
Pod predsedovanjem Dragutina Humeka, med leti 1906−1919 je izdalo le še tri knjige. Pa tudi
te so izšle z velikimi časovnimi presledki, zadnja med njimi 1911. leta (Hojan 1986a).
Ves čas po letu 1900 pa se je društvo vse bolj spreminjalo v navadno okrajno učiteljsko
društvo s peščico aktivnih članov.
1. junija 1913 je bil občni zbor društva v Kostanjevici na Krki. Učitelj Kosec je na njem
predaval o spremembi društvenih pravil. Predvsem pa se je na zborovanju vnela debata glede
novega imena društva, saj so nekateri močno nasprotovali izgubi svojega »atributa« v imenu.
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Ta poseben »atribut« v nazivu društva je bila seveda beseda pedagoško oziroma v originalu
pedagogiško. Pri glasovanju je sicer obveljal predlog, da bi se po novem društvo imenovalo
Učiteljsko društvo za krški okraj, vendar so proti temu nekateri člani protestirali in končno
sklenili, da bodo o tem odločali prihodnjič.
Novembra istega leta so se ponovno sestali, tokrat v Šentjanžu. Tokrat je o spremembi pravil
predaval učitelj Hočevar. Po novih pravilih se naj bi društvo imenovalo Pedagoško društvo za
učitelje in prijatelje krškega okraja. S tem so se člani društva strinjali, saj je beseda pedagoško
ostala v nazivu. Društvo je pod novim imenom delovalo do svojega konca 1919. leta (Hojan
1986b).
Društvo je uradno obstajalo do prevrata. 1919 pa se je po treh desetletjih končalo delovanje
Pedagoškega društva s sedežem v Krškem. »Leta 1920 je društvo, tako kot ostala, bilo
vključeno v učiteljsko organizacijo UJU.« (Hojan 1986b, str. 60−61)

3.4. KONEC DRUŠTVA IN NJEGOV POMEN

Pedagoško društvo za učitelje in šolske prijatelje s sedežem v Krškem, ki je bilo ustanovljeno
1886 v malomeščanskem Krškem s strani peščice učiteljev, je delovalo do leta 1919.
Po prvem desetletju zelo uspešnega delovanja društva so se težave, ki so društvo pestile od
1895, ves čas povečevale. Člani društva so se nato še skoraj dve desetletji borili za obstanek,
prirejali zborovanja in vabili nove člane k vpisu, učitelje k pisanju člankov ter vse k nakupu
Pedagoških letnikov in knjig, ki so jih izdali v prvem desetletju. Vendar so bile težav vse
večje, pomanjkanje denarja vse hujše, Društvo je imelo vse manj članov. Tisti člani pa, ki so
ostali v Društvu, niso imeli več takšnega zagona, kot ga je imelo prvih nekaj ustanoviteljev ter
članov konec osemdesetih in v začetku devetdesetih let 19. stoletja. Eden redkih, ki je
Pedagoškemu društvu ostal zvest od začetka pa vse do konca je bil Ivan Lapajne.
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Leto 1913 pomeni konec društva z imenom Pedagoško društvo za učitelje in šolske prijatelje
s sedežem v Krškem. Člani društva so o svojem novem imenu razpravljali kar na dveh
zborovanjih. Tako je društvo 1913 leta dobilo ime »Pedagoško društvo za učitelje in šolske
prijatelje krškega okraja« in tako ohranilo v svojem imenu besedo pedagoško.
»Pod tem nazivom je živelo društvo do prevrata, ko so ga tudi uradno preimenovali v okrajno
učiteljsko društvo kot del centralne učiteljske organizacije v Jugoslaviji.« (Strmčnik 1980, str.
22)

3.4.1. POMEN DRUŠTVA

Pedagoško društvo za učitelje in šolske prijatelje je bilo izrednega pomena za takratni
učiteljski stan, prav tako pa je društvo s svojim delovanje pomembno vplivalo tudi na
zgodovino pedagogike in šolstva. Društvo se je s svojim delovanjem dvignilo nad ostala
učiteljske društva tedanje dobe (Strmčnik 1980).

Pomen društva lahko glede na predelano literaturo strnemo v nekaj točk:

1. združevanje slovenskega učiteljstva iz celotne Slovenije ter s tem preseganje lokalnega
delovanja;
2. boj za slovensko šolo, slovenske učbenike, slovenski učni jezik;
3. boj za izboljšanje gmotnega položaja učiteljskega stanu;
4. boj proti nazadnjaškim silam ter utiranje poti napredku ;
5. organiziranje predavanj s pomočjo katerih so želeli izboljšati družinsko vzgojo
kmečkega prebivalstva;
6. izobraževanje učiteljstva s predavanji in izdano literaturo;
7. pedagoško književno delovanje: spoprijemanje z revščino pedagoškega tiska, pisanje
člankov in knjig, prevajanje tujih tekstov, izdajanje zbornika in pedagoških knjižnih
del;
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8. poleg pomena ki ga je imelo društvo v krogih učiteljev, staršev, ljudi tedanje dobe,
najdemo tu tudi zgodovinski pomen Pedagoškega društva za učitelje in šolske
prijatelje s sedežem v Krškem tudi za nas, pedagoge 120 let kasneje. Sama sem
razbrala ta pomen v stavku izrečenem leta 1889: PEDAGOGIKA JE VAŽNA
ZNANSTVENA PANOGA. (Pedagoški letnik, III. leto).

3.5. KNJIŽEVNO DELOVANJE DRUŠTVA

Pedagogiško društvo s sedežem v Krškem se je na začetku svojega delovanja opredelilo kot
šolsko-literarno društvo in si kot primarno nalogo zadalo izdajanje pedagoške literature. Prav
zaradi tega namenjam literarni dejavnosti društva nekaj več prostora v svoji nalogi.
Društvo in njegovi ustanovni člani so že od začetka kot osnovno dejavnost Pedagoškega
društva v Krškem navedli izdajanje pedagoške literature. O izdajanju knjig ter predvsem o
izdajanju zbornika so govorili na prvi seji, torej ob ustanovitvi društva (op. 3) 2. avgusta
1886. O izdajanju zbornika je prisotnim članom na ustanovni seji pod naslovom »Razgovoru
o izdajanju Pedagogičnega letnika« govoril Josip Bezlaj.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------Opomba 3: Povzetek govora iz ustanovne seje je bil zapisan tudi v Učiteljskem tovarišu :
»Leta prav jedrnato omenja, da se je pedagogično delovanje na slovenskem slovstvenem
polji veliko premalo razvijalo. Edini Slomšek je bil, ki je oral ledino, ter mnogo storil za
slovensko pedagogiko; a za njim se je — z malenkostnimi izjemami — na tem polji malo storilo.
Poglejmo svoje sosedne brate Hrvate na jugu in Čehe na severu! Koliko so ti storili
ravno v tem obziru! Le Slovenci smo jako zaostali za njimi. Dolžnost naša je , da tudi mi
resno mislimo na to, kako bi se nadaljevanje v Slomškovem duhu na novo oživelo in nadaljevalo.
To lepo nalogo je prevzelo naše društvo s tem, da bode leto za letom izdajalo »Pedagogični
letnik« pedagogičnodidaktične vsebine — a tudi take, ki bode ugajala bolj priprostemu ljudstvu.
— »Pedagogični letnik« naj bi bil po tem takem nekako središče za vse slovenske učitelje —
pisatelje, kjer se bodemo zbirali »z združenimi močmi« z edinim namenom: koristiti svojemu narodu ter mu
pomagati k boljšej vzgoji in plodonosnejšemu pouku z raznimi navodi.« (Učiteljski tovariš, let. 26, št. 16)
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Društvo je svojo idejo o izdajanju pedagoške literature začelo uresničevati kmalu po
ustanovitvi. Knjižno delovanje društva obsega izdajanje knjig ter izdajanje zbornika
Pedagoški letnik. V času svojega delovanja je izdalo skupaj 20 del, od tega sedem Pedagoških
letnikov ter 13 knjig. Med 13 knjigami je bilo nekaj originalnih del in nekaj ponatisov daljših
razprav, ki so izhajali v zbornikih. Pedagoški letnik pa je bil zbornik društva in je izhajal s
presledki do leta 1900.
Društvo je bilo najbolj aktivno pri svojem delovanju v prvem obdobju do leta 1895 in tako je
tudi večina knjig izšlo v prvem obdobju delovanja društva. Kar devet do leta 1895 in nato
samo še štiri.
Zadnje knjižno delo ki ga je Društvo izdalo je bila publikacija ob 25-letnici Pedagoškega
društva; izšla je 1911. leta, uredil pa jo je tedanji predsednik Dragotin Humek. V prvem delu
knjige najdemo razpravo Antona Sovreta o Levu Tolstoju, drugi del pa obravnava društveno
delo na zborovanjih, kjer so kronološko navedeni vsi sestanki in obči zbori s kratkimi zapiski.
(Hojan 1986b) Vendar pa ima delo veliko pomanjkljivost, saj ne navaja društvenih sestankov
in občih zborov med leti 1899 in 1904, podatkov, ki bi meni bili v veliko pomoč pri pisanju
naloge. Razlog pomanjkljivosti naj bi bila izguba zapisnikov.
Ravno postavitev izdajanja literature, predvsem Pedagoškega letnika, kot osnovne dejavnosti
društva je tisto, kar je bistvena razlika Pedagoškega društva glede na ostala učiteljska društva
tedanje dobe na našem ozemlju. Njihov pomen za zgodovino pedagogike in šolstva pa je
predvsem zaradi dejstva, da so bila nekatera izdana dela prva na svojem strokovnem področju.
Poleg knjig in člankov v svojem zborniku je Društvo pripravilo še nekaj člankov za izdajo v
Učiteljskem tovarišu. Predvsem so bil velikega pomena članki pod nazivom Učiteljski
pravnik. To je bila serija člankov, ki jih je Pedagogiško društvo med letoma 1900 in 1901
prispevalo v časopisu Učiteljski tovariš, njihov namen pa je bil predvsem pomoč učiteljem
(Hojan 1986a).
Nasvete, ki so jih delili v Učiteljskem pravniku, so sprva nameravali izdati v samostojni
knjigi, vendar za to ni bilo dovolj denarja, tako so s pomočjo Učiteljskega tovariša vseeno
realizirali svojo idejo in članke izdajali v njem.
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Učiteljski pravnik, ki naj bi učiteljem pomagal pri branjenju njihovih pravic, je prvič izšel v
prvi številki Učiteljskega tovariša v letu 1900, letnik 40, dne 1. 1. 1900. (op. 4)

3.5.1. IZDANE KNJIGE:

Poleg sedmih Pedagoških letnikov je društvo izdalo trinajst knjig. Prvo knjigo so izdali že leto
dni po nastanku društva, vendar to ni bilo izvirno delo, pač pa ponatis članka iz prvega
zbornika. Prav tako so bili ponatisi prispevkov tudi knjige, ki so izšle v naslednjih letih do leta
1892. Prva knjig, ki ni bila ponatis iz Pedagoškega letnika, je bilo delo Frana Gabrška o
nadzornem pouku.
Do leta 1900 so izdali skupaj deset knjig. Nato je sledilo nekajletno zatišje na področju
založništvo. Društvo pa se je začelo ukvarjati s kupom nerazprodanih knjig, zato so knjigam
znižali cene, učitelje pa so prosili, da kupijo katerega od nerazprodanih izvodov knjig in tako
pomagajo društvu. Društvo se je tudi odločilo, da nove knjige ne bo izdalo, dokler ne
razproda starih, razlog temu je bilo seveda pomanjkanje materialnih sredstev. Izid naslednjega
knjižnega dela je sledil šele čez deset let. Leta 1909 sta tako izšli kar dve knjigi, zadnjo knjigo
pa je društvo izdalo 1911. leta.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Opomba 4: Prvi članek se je začel takole: »Da bo »Učiteljski tovariš" od novega leta šolsko-politiški
list, temu je tudi »Pedagogiško društro" v Krškem z veseljem pritrdilo, zakaj na ta način bo
list, bodo društva in učitelji sploh lažje stopili na dan s svojimi politiškimi nazori, kar je kolikor toliko vredno,
ker je bila že cesarica Marija Terezija šolo proglasila za
„politikum", t. j. za važno državno zadevo. Vendar menimo, da bo nova naloga »Učiteljskega tovariša" z novim
letom vkljub temu le v tem, da bo branil dobre šolske zakone, branil svobodo učiteljev in šole, zagovarjal
učiteljske in šolske pravice. Pri tem je pripravljeno tudi »Pedagogiško društvo" podpirati cenjeni list in s tem tudi
Učiteljski pravnik.« (Učiteljski tovariš, let. 40, št. 1).
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SEZNAM KNJIG KI JIH JE DRUŠTVO IZDALO:

1. Obče vzgojeslovje Spisal Jos. Mich. Po šestem natisku poslovenil Fran Gabršek. V
Ljubljani, 1887. Ponatis iz Pedagogiškega letnika I.
2. Pouk o Črtežih (planih). II. del. Sestavil Jos. Bezlaj. V Ljubljani, 1887.
Ponatis iz Pedagogiškega letnika I.
3. Obče Ukoslovje. Po Jos. Michu sestavil Fran Gabršek. V Ljubljani, 1888.
Ponatis iz Pedagogiškega letnika II.
4. Izkustveno dušeslovje. Sestavil Fran Gabršek. V Ljubljani, 1889.
5. Jezikovni pouk v ljudski šoli. Spisal Fran Gabršek. V Ljubljani, 1890
Ponatis iz Pedagogiškega letnika IV.
6. Navodila k početnemu risanju in oblikovanju Metodična razprava za ljudske šole.
Napisal Jos. Bezlaj. V Ljubljani, 1891. Ponatis iz Pedagogiškega letnika IV.
7. Jana Amosa Komenskega I. Šola v igri. (IV. del) – II. Kako pregnati lenobo iz šol.
Prevedel in uredil Fran Gabršek. V Celju, 1892.

Ponatis iz Pedagogiškega letnika V.

8. Nazorni pouk v ljudski šoli. I. del. Spisal Frančišek Gabršek. V Ljubljani, 1894.
9. Pouk o črtežih (planih). II. del. Spisal Jos. Bezlaj. 1894. Drugi pomožni natis.
10. Stavbni črteži (plani) s proračuni in kratek nauk o projekcijskem, situacijskem in
perspektivnem risanju. Napisal Jos. Bezlaj. V Ljubljani, 1899.
11. Zbirka prostih spisov nalog učencev krškega in litijskega okraja. Uredil Ivan Magerl.
1909.
12. Merstvo v vsakdanjem življenju. Napisal Dragotin Humek. 1909.
13. Ob 25-letnici Pedagoškega društva v Krškem. Uredil Dragotin Humek. 1911.
(Hojan 1986a).

3.5.2. PEDAGOŠKI LETNIK

Poleg izdajanja knjig je bila ena glavnih nalog Društva izdajanje Pedagoškega letnika oziroma
Pedagogiškega letnika, kot je imelo glasilo takrat naziv.
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Ustanovitelji in člani Društva »so se dobro zavedali, da bodo težko kos svojim rodoljubnim,
prosvetljenskim in zahtevnejšim pedagoškim nalogam nove šole, če se ne bodo spoprijeli z
revščino slovenskega pedagoškega tiska.« (Strmčnik 1980, str. 21)
Pa ne le zato, ker so bili pri delu bolj ali manj praznih rok, marveč tudi zaradi odtod
izvirajočega povečanega manjvrednostnega kompleksa nacionalno zavednejšega, bolj
občutljivejšega in izobraženega učitelja, kompleksa, ki ga je nemški nacionalizem načrtno
razvnemal z omalovaževanjem in ironiziranjem slovenske ustvarjalnosti, češ »pod pazduho
nesem vso slovensko pedagoško literaturo.« (Strmčnik 1980, str. 21)
Zato se je Pedagoško društvo odločilo, da bo to stanje vsaj malo spremenilo v korist
slovenskega tiska in začelo izdajati Pedagoški letnik, ki naj bi postal središče za vse slovenske
učitelje – pisatelje.
Ob ustanovitvi društva so si člani tako zadeli zahtevno, hkrati pa tudi zelo pomembno nalogo.
Nalogo, ki naj bi prispevala k izboljšanju tedanjega slabega položaja slovenskega učiteljskega
stanu, k izboljšanju slabega dušnega stanja ostalih pripadnikov slovenskega naroda,
pomembna pa je tudi za zgodovino slovenskega šolstva, pedagogike ter za zgodovino
pedagoškega tiska.
Izdajanje Pedagoškega letnika so si kot cilje zastavil že na uvodnem sestanku.
Zbornik društva naj bi izhajal kot »samostojna redna letna publikacija z naslovom Pedagoški
letnik, ki naj bi objavljali pedagoške in didaktične članke za učiteljstvo, pa tudi poljudne in
poučne razprave.« (Pavlič 2000, str. 127)
Najprej so mu določilo ceno 1 goldinar, kasneje so to ceno dvignili. Izdajati so ga začeli po
ceni 1goldinar 40 kron za nečlane, člani Društva pa so ga dobili brezplačno (za primerjavo
Učiteljski tovariš, ki je izhajal dvakrat mesečno, je za celo leto stal 3 goldinarje). Poleg tega
so naročniki zbornika prispevali še 10 kron za poštnino, tako je Pedagoški letnik za naročnike,
ki niso bili člani, znašal 1 goldinar 50 kron.
Člani Pedagoškega društva v Krškem so izdali sedem letnikov svojega zbornika. Pedagoški
letnik je prvič izšel leta 1887 in nato so sledili še trije v letih 1888, 1889, 1890. Po štirih letih
rednega izhajanja je prišlo do nekajletnega zastoj v izdajanju zbornika. »Do leta 1890 je
izhajal redno, nato pa mu je jelo primanjkovati sodelavcev in gradiva.
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Predsednik Fran Gabršek je na zborovanju društva leta 1891 poročal, da bo moral odbor
opustiti izdajanje letnika in izdajati le še posamezne spise, če ne bo dovolj naročnikov.«
(Hojan 1986b, str. 54)
Peti zaporedni zbornik je izšel kot dvojna številka za leti 1891−1892.
Po menjavi predsednika društva je tudi zbornik dobil novega urednika. Frana Gabrška je na
uredniškem mestu zamenjal novi predsednik Društva Josip Bezlaj. Le ta je že na začetku
svojega urednikovanja - 1895 na zborovanju v Novem mestu - opozoril kot pred njim že prvi
urednik Frank Gabršek 1891 na pomanjkanje sodelavcev ter naročnikov zbornika.
Vendar pa tudi izdajanje zbornika ni bilo brez težav in zapletov. Po nekajletnem rednem
izhajanju le-tega je prišlo do prve krize, ki je bila seveda povezana s krizo celotnega društva,
predvsem s pomanjkanjem denarnih sredstev ter učiteljev pisateljev, ki bi prispevali nove
članke s pedagoško vsebino. Nekajkrat je prišlo celo do ideje o ukinitvi Pedagoškega letnika,
najprej s strani učiteljstva v Ljubljani, kasneje pa tudi s strani samih članov. Zadnji so
razmišljali o ukinitvi predvsem zaradi pomanjkanja denarnih sredstev. Ideja o ukinitvi
Pedagoškega letnika s stani ljubljanskega učiteljstva pa je prišla v času prve krize
Pedagoškega društva leta 1895, torej v istem času kot ideja o prestavitvi sedeža društva iz
perifernega Krškega v središčno Ljubljano. Tako so nekateri predlagali, da naj bi mesto
Pedagoškega letnika zavzel Učiteljski tovariš, ki bi tako postal »mesečnik z obsežnejšim
programom ter obenem tudi glasilo Pedagoškega društva.« (Hojan 1986a, str. 53)
Tako kot se ni uresničila ideja o prestavitvi sedeža društva v Ljubljano je bila tudi ideja o
ukinitvi Pedagoškega letnika zavrnjena. Člani Pedagoškega društva v Krškem so se kljub
krizi, pomanjkanju sredstev ter piscev odločili, da še naprej izdajajo svoj Pedagoški letnik.
1896. leta je izšel šesti, predzadnji letnik. Zadnji zbornik pa je bil izdan 1898 ob
petdesetletnici vladavine cesarja Franca Jožefa I. Poleg ostalega gradiva je bila zborniku »kot
priloga dodana obsežna razprava Jerneja Ravnikarja o življenju cesarja Franca Jožefa. Ta
tednik se je imenoval Slavnostni pedagogiški letnik.« (Hojan 1986b, str. 55)
Pedagoški letniki so vsebovali članke s področja vzgoje, metodike posameznih predmetov,
didaktike in zgodovine pedagogike. Poleg tega so člani v vsakem svojem glasilu, razen v
prvem, poročali še o delovanju svojega društva v predhodnem letu ter o »prvi stalni učilski
razstavi«.
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Poročilo o razstavi je vsebovalo predmete, ki jih je Društvo pridobilo za razstavo ter osebe,
založnike in druge, ki so prispevali te predmete. Prav tako so v zbornikih pisali članke še o
šolskih poslopjih, psihologiji, učilih in opremi, zdravstvu in kemiji, avtorji pa so prispevali
tudi nekaj biografij.

3.5.2.1. AVTORJI ČLANKOV

Pri pisanju člankov za Pedagoški letnik je sodelovalo okoli 30 avtorjev, med njimi so bili
predvsem učitelji in učiteljice krškega okraja. Število avtorjev je bilo za čas, ko pedagoških
pisateljev še ni bilo veliko kar letno in kot zapiše Hojanova: »Če upoštevamo, da so takrat na
Slovenskem izhajale tri pedagoške revije, pedagoških pisateljev pa ni bilo mnogo, je bilo
delovanje Pedagoškega letnika še dokaj uspešno.« (Hojan 1986b, str. 55)
Po pregledu člankov v vseh izdanih Pedagoških letnikih lahko zaključimo, da so pri pisanju
člankov za zbornik najbolj aktivno sodelovali štirje člani društva: Ivan Lapajne, Fran
Gabršek, Josip Bezlaj in Jernej Ravnikar.

3.5.2.1.1. FRAN GABRŠEK

Eden glavnih piscev člankov je bil prvi urednik Pedagoškega letnika Fran Gabršek. Poleg
člankov ki jih je sam napisal, je objavil kar precej prevodov tujih avtorjev.
V prvih treh Pedagoških letnikih je objavil daljše razprave z naslovi Občno vzgojeslovje,
Občno ukoslovje in Izkustveno dušeslovje. Razprave, ki jih je prevedel in priredil po Josefu
Michu, so bile naše prve večje pedagoške razprave in so vse izšle tudi kot posebne knjige. Po
prevodu teh knjig je Pedagoško društvo zaprosilo ministrstvo za potrditev knjig v učbenike, ki
bi jih lahko uporabljali za učiteljske strokovne izpite, vendar je bila njihova prošnja zavrnjena,
saj je bil učni jezik na učiteljiščih takrat nemški.
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3.5.2.1.2. JOSIP BEZLAJ

S svojimi prispevki je pri vseh Pedagoških letnikih sodeloval tudi Josip Bezlaj, najprej samo
kot avtor člankov, pri zadnjih dveh zbornikih pa je sodeloval kot avtor prispevkov in urednik
zbornika. Njegov pomen je predvsem zaradi številnih novih področji ki jih je v člankih
obravnaval.
V Pedagoškem letniku je sodeloval predvsem z razpravami o tehničnem pouku in pouku
risanja. 1889 je v tretjem zborniku prvi spregovoril o šolskih delavnicah, ki so jih takrat imele
le redke šole in njihovem pomenu.
Mnogo je napravil zlasti na področju tehnične terminologije, ko pa je za Gabrškom prevzel
uredništvo zbornika, je v njem sodeloval tudi s številnimi članki z različno tematiko.

3.5.2.1.3. IVAN LAPAJNE

Zelo pomembne prispevke za zgodovino pedagogike in šolstva je pisal Ivan Lapajne.
Pomembni so predvsem njegovi spisi z naslovom Pogled na pedagogiško polje ki jih je
objavil v vseh Pedagoških letnikih, razen v prvem.

V

svojih spominih po prisilni upokojitvi je leta 1907 napisal, da je njemu pripadala naloga
»slikati vsako leto pregled slovenskega šolstva, kako je napredovalo ali nazadovalo vsakem
leti v enem ali drugem oziru.« (Lapajne 1907, str. 166) To je zelo rad počel in kot je zapisal v
spominih, je bil to njegov »konjiček, ki sem ga rad jahal«.
V teh pregledih je natančno popisal statistično stanje šol, pedagoško časopisje, mladinske
knjige in revije, učbenike, delo učiteljskih društev, delo deželnih učiteljskih konferenc,
deželnih in okrajnih svetov, učiteljske izpite. Poleg tega je bežno omenil tudi pedagoško delo
na Nemškem in v slovenskih deželah (Černelič Krošelj 2005).
Poleg Pogleda na pedagogiško polje je sodeloval pri vseh ocenah in popisih del, ki so bila
razstavljena na stalni razstavi na krški šoli.
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Ocenjeval je mladinske knjige, učbenike, Abecednik, Prvo berilo in prvo slovnico, Sketovo
Slovensko čitanko za 1. razred srednjih šol (Černelič Krošelj 2005).
Lapajne je prispeval tudi dva obsežna življenjepisa ter prispevek o hrvaškem šolstvu.

3.5.2.1.4. JERNEJ RAVNIKAR

Velik doprinos Pedagoškim letnikom je prispeval tudi Jernej Ravnikar predvsem s svojimi
članki s področja pedagoških klasikov.
Ravno pedagoškim klasikom se je društvo želelo bolj posvetiti v svojih zbornikih, po zgledu
hrvaških kolegov, a jim je zato primanjkovalo gradiva. Prav zato so prispevki Jerneja
Ravnikarja toliko pomembnejši.
Že v prvem letniku je Ravnikar primerjal Komenskega in Slomška, v drugem letniku je izdal
Nekaj odlomkov iz Komenskega Didaktike. O Komenskem je nato pisal še v članku: Važni
spisi Jana Amosa Komenskega v letniku 1896 (Hojan 1986b).
V drugem letniku je napisal članek o Zgodovini slovenskega šolstva, kjer je segel v 13.
stoletje in podrobno opisal pomembne šolnike do tedanje dobe.

3.5.3. PREGLED ČLANKOV PO LETNIKIH

Pedagoški letniki so vsebovali članke z raznih področji in bili delo predvsem štirih članov
društva. Vsi letniki, razen prvega, so na koncu vsebovali poročilo o delovanju društva v
preteklem letu ter poziv k članstvu v društvu in sodelovanju v Pedagoškem letniku. Prav tako
so po odprtju učilske razstave 1888 vsi Pedagoški letniki vsebovali popis darovanih učil ter
njihovih darovalcev.
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Glede pestrosti obdelanih tematik v člankih je Josip Bezlaj na zborovanju 1895 v Novem
mestu poudaril, da je bilo v dotedanjih Pedagoških letnikih največ obdelana splošna
pedagogika in risanje, nekoliko tudi jezikovna znanost in zgodovina slovenskega ljudskega
šolstva Poudaril pa je, da bi potrebovali članke o specialni metodiki posameznih predmetov
ter prevode pedagoških klasikov.

PRVI PEDAGOŠKI LETNIK, 1887

V

prvem Pedagoškem letniku so bil objavljeni naslednji članki: Poročilo o delovanju

Pedagoškega društva v prvem letu svojega obstoja Frana Gabrška ter vabilo odbora novim
sodelavcem in novim prispevkom.
Jamšek, Franc je napisal članek s področja vzgoje. V njem je govoril o »zasurovelosti« med
mladino. Mich Josef je na 117 straneh prispeval Občno vzgojeslovje. S področja metodike je
Učne slike iz somatologije je prispeval Anton Brezovnik, Josip Bezlaj pa je napisal člane
Pouk o črtežih z 51 podobami. Jernej Ravnikar je prispeval delo – biografijo: Komenski Slomšek.

DRUGI PEDAGOŠKI LETNIK, 1888

Kot v prvem letniku je tudi v tem letniku nekaj strani zavzelo poročilo o delovanju Društva,
tokrat o delovanju v drugem letu svojega obstoja. Poleg poročila je prav tako kot prvi letnik
tudi drugi vseboval Vabilo oziroma Poziv, kot so ga člani Društva poimenovali.
»Vabilo pisateljem, da pišejo in vsem drugim, da se včlanijo v društvo.« (Hojan 1986b, str.
573)
S področja zgodovine pedagogike je Ivan Lapajne napisal članek Pogled na pedagogiško polje
leta 1887.
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Predsednik društva Fran Gabršek je poročal o »prvi stalni učilski razstavi« Pedagoškega
društva v Krškem. Anton Brezovnik je pisal o šolstvu na Štajerskem v šolskem letu
1886/1887, Jernej Ravnika pa o Zgodovini slovenskega ljudskega šolstva v kar dveh člankih.
Drugi letnik je ime tudi članek s področja didaktike, občno ukoslovje ki ga je po Josefu Michu
sestavil Fran Gabršek. S področja metodike je bil v letniku članek Navod za risanje strojev
(mašin). Poleg Pogleda na pedagoško polje je Ivan Lapajne prispeval še članek Ob učilih,
Anton Brezovnik pa je pisal o šolski knjižnici.

PEDAGOŠKI LETNIK. III LETO, 1889

Tretji Pedagoški letnik je vseboval poročilo o »prvi slovenski razstavi učili« Pedagoškega
društva v Krškem, ki ga je skupaj spisalo več članov. Ivan Lapajne je prav tako kot v prvem
letniku tudi v drugem spisal Pogled na pedagogiško polje, tokrat za leto 1888.
Letnik je vseboval še članek V šolski delarni, Jernej Ravnikar pa je napisal nekaj odlomkov iz
didaktike Komenskega.

PEDAGOŠKI LETNIK. IV. LETO, 1890

Kot v predhodnih dveh je bilo tudi v tem letniku poročilo o »Prvi slovenski učilski razstavi in
tudi tokrat je pri tem poročilo sodelovalo več članov: Ivan Lapajne, Fran Gabršek, Jernej
Ravnikar, Ivan Bezlaj, Tomaž Romih in Marija Michel.
Prav tako je letnik vseboval poročilo o delu Društva v četrtem letu svojega delovanja ter
ponovno vabilo k sodelovanju. Ivan Lapajne je napisal Pogled na pedagogiško polje, tokrat za
dve leti 1889 in 1890.
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S področja metodike posameznih predmetov je bil v tem letniku Navod k početnemu risanju
in oblikovanju ter Jezikovni pouk v ljudski šoli Frana Gabrška. Sledilo je tudi nadaljevanje
članka iz predhodnega letnika, V šolski delarni II avtorja Andreja Žumra.
Prvič se je pojavil tudi članek s področja zdravstva. Napisal ga je Josip Bezlaj, nosil pa je
naslov Vpliv prirode in hrane na zdravje človeško.

DVOJNI LETNIK. V. LETO, 1891−1892

Poleg poročila o »prvi stalni učilski razstavi« je bilo v tem letniku še poročilo iz Nurimberške
risarske izložbe. Kot v vseh predhodnih letnikih je bilo tudi v tem poročilu o delovanju
Društva v predhodnem letu ter vabilo k sodelovanju.
S področja zgodovine pedagogike je avtorica Marija Michel napisala Statistiški pregled
ljudskega šolstva v Avstriji leta 1890. Fran Gabršek je s področja didaktike prevedel
Komenskego Šolo v igri (IV. del), metodiko poka pa je zastopal članek o kotomerstvu.
Josip Bezlaj je poslovenil Jednostavne premte iz stavbarstva in strojstva Karla Heska, po
dolgem času pa je bil zopet en članek s področja biografije, in sicer je Ivan Lapajne pisal o
Simonu Rudmašu, koroškemu šolniku in domoljubu.

ŠESTI PEDAGOŠKI LETNIK, 1896

Tokrat je poročilo o delovanju Pedagoškega društva napisal novi urednik Josip Bezlaj.
Poročilo je obsegalo delovanje društva med letoma 1892 in 1896. Poleg tega je urednik dodal
v letnik namesto vabila še Poziv k sodelovanju, ter seznam nerazprodanih knjig.
Ivan Lapajne je spisal članek Zgodovinska črtica o hrvatskem šolstvu ter Ozir po
pedagogiškem polju na Slovenskem.
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Kar nekaj letnikov je minilo od članka o vzgoji. Tokrat ga je prispeval Franc Ivanec z
naslovom Kolegialnost. Njeno bistvo in nje vrednost ter kako naj jo učitelj neguje in
pospešuje.
S področja metodike je letnik vseboval štiri članke. Situacijski črteži in risanje zemljevidov,
Zbirka gospodarskih, obrtnih in gospodinjskih, računskih in merstvenih nalog s posebnim
ozirom na ponavljalne in nadaljevalne šole, Rupnikov članek O lepopisji v ljudski šoli ter
Dopisovanje v meničnih zadevah Tomaža Romiha.
Josip Bezlaj je spisal prvi članek s področja kemije z naslovom Pogled v kemijo in alkemijo.
O šolski opremi je pisal Zaznamek priporočljivih knjižnic za šolarske knjižnice. Letnik pa je
vseboval še biografije. Prvo z naslovom Frančišek Ser. Jamšek ter Važni spisi Jamna Amosa
Komenskega.

SLAVNOSTNI PEDAGOŠKI LETNIK, 1898

Stalni članek vseh Pedagoških letnikov Poročilo o delu Društva je izšel tudi v zadnjem
slavnostnem letniku, tokrat poročilo za obdobje med letoma 1896 in 1898.
Tudi Lapajne je ostal zvest letniku do konca s svojim člankom Pogled na slovensko
pedagogiško polje, tokrat za leti 1896 in 1897.
Josip Bezlaj je prevedel delo Mita Neškovića Kratek pregled srbske pedagoške književnosti
ter priredil Donesek k strokovni terminologiji češkega avtorja Horovsky. Poleg prevoda je
Josip Bezlaj napisal članek Odlični hrvaški in srbski pedagogi. S področja metodike pa je
zadnji letnik vseboval članek O porabi modelov, ki ga je poslovenil Jerovšek.
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3.5.4. POVZETEK BIBLIOGRAFIJE DRUŠTVA

Po pregledu bibliografije Pedagoškega društva sem prav tako kot pri pomenu društva naredila
nekaj izvlečkov :
1. Društvo je poleg Pedagoškega letnika letno izdalo največ knjigo ali dve. Bilo je nekaj
let, ko so izdali samo Pedagoški letnik (1896, 1898), precej let, pa je bilo tudi brez
izdaje knjige. To je bilo predvsem po ustanovitvi Slovenske šolske matice 1900, kar
seveda ni pozitivno za Društvo, čigar prvotna naloga je izdajanje knjižnih del.
2. Kar se tiče izdaje trinajstih knjig, je mogoče ugotoviti, da društvo ni imelo dovolj
originalnih del in je bilo veliko knjig ponatisov razprav iz Pedagoških letnikov. Od
trinajstih izdanih knjig jih je bilo skoraj pol ponatisov (šest od trinajstih).
3. Veliko člankov v Pedagoških letnikih ni bilo originalno delo avtorjev pač pa prevod
ali priredba drugih avtorjev.
4. Pri pisanju člankov in knjig so aktivno sodelovali le nekateri posamezniki. To sta bila
oba urednika, prvi Fran Gabršek in drugi Josip Bezlaj, ter stalni član društva in
sodelavec zbornika Ivan Lapajne. Nekaj več člankov je napisal še Jernej Ravnikar, dva
prispevka je dal Franc Jamšek, ostali le po enega.
5. Vendar pa je Krško Pedagoško društvo za zgodovino pedagogike in šolstva
pomembno predvsem zaradi dejstva, da so bila nekatera izdana dela prva na svojem
strokovnem področju.
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4. SKLEPNE MISLI

Nalogo z naslovom Pedagogiško društvo sem izbrala zato, ker je to naloga, ki vsebuje dva
področja, ki sem ju želela vključiti v svojo nalogo, ker sem želela sem pisati nekaj s področja
Zgodovine pedagogike in šolstva ter s področja lokalne skupnosti. Po pregledu razpoložljive
literature in dosegljivih virov sem s odločila za temo Pedagogiško društvo za učitelje in šolske
prijatelje s sedežem v Krškem, o kateri ni veliko napisanega. Delovanje društva je raziskovala
le gospa Tatjana Hojan in o njem napisala nekaj člankov.
Glede na ime društva sem pričakovala, da bodo v njem združeni pedagogi tedanje dobe s
celotnega slovenskega področja, mogoče tudi širše. Izkazalo pa se je nekaj povesem drugega.
Pri prebiranju literature sem naletela na kar nekaj presenetljivih dejstev in podatkov. Prvo in
tisto, ki me je že na samem začetku pisanja presenetilo, je bilo dejstvo, da je bilo društvo z
naslovom Pedagoško društvo v bistvu društvo učiteljev.
Naslednja stvar, ki me je presenetila, je bila njihova primarna dejavnost, to je bilo izdajanje
knjig in ne predavanja in izobraževanja kot sem sama pričakovala. Tudi tokrat sem
razmišljala ali bo moja naloga sploh kaj povezana s področjem pedagogike in ne samo s
področjem šolstva. Vendar sem ob nadaljnjem raziskovanju in prebiranju literature naletela na
zelo presenetljive podatke.
Res da je bilo Pedagoško društvo društvo učiteljev, res je tudi, da so si kot primarno nalogo
zastavili izdajanje literature, a ravno v tej literaturi se skriva bistvo njihove povezave s
pedagogiko kot strokovnim področjem. Člani društva so sami pisali članke s področja
pedagogike, poleg tega pa so prevajali knjige ter prirejali članke velikih pedagogov in pisali
njihove življenjepise. Poleg tega so pozivali tedanje učenjake pa tudi laike k zavedanju
važnosti pedagogike kot znanosti. Njihov pomen sega tudi na področje širjenja nacionalne
zavesti, pa ohranjanja zgodovine, sindikalno področje in mnoga druga.
V svoji nalogi sem želela predstaviti razvoj in delovanje ter njegov pomen za tedanji čas ter
tudi za zgodovino pedagogike in šolstva.
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Poskušala sem najti odgovore na tri vprašanja. Najprej o tem, ali je društvo doseglo
zastavljene cilje. Drugo vprašanje se je nanašalo na delovanje društva izven okvirjev lokalne
skupnosti, pri tretjem pa sem iskala pomen društva za današnjo pedagogiko. Zaključki, ki jih
lahko naredimo so naslednji:
Društvo je delno doseglo svoj zastavljeni cilj izdajanja literature. Literaturo so izdajali
predvsem v prvem obdobju svojega delovanja − do leta 1900. Potem je izdajanje
literature močno upadlo, bila so tudi leta, ko niso izdali nobene knjige. Veliko izdane
literature so bili ponatisi.
Društvo je preseglo delovanje znotraj lokalne skupnosti, saj je za razliko od tedanjih
učiteljski društev, ki so bila omejena na okrajno delovanje, delovalo širše. Člani
društva so bili iz vseh krajev Slovenije, kar je razvidno iz poročil plačanih članarin v
Učiteljskem tovarišu. Poleg tega društvo ni imelo le okoli 30 lokalnih učiteljev kot
ostala društva, pač pa se je število članov povzpelo do 700, kar je bilo precej za
učiteljsko društvo tedanje dobe. V društvu pa so bili poleg učiteljev ter ostalih
šolnikov še mnogi drugi (pravniki, gostilničarji …).
Društvo je pomembno za današnjo pedagogiko in šolstvo predvsem z vidika izdajanja
pedagoške literature, predvsem zaradi dejstva, da so bila nekatera izdana dela prva na
svojem strokovnem področju, prevajali pa so tudi dela velikih pedagogov (npr. J. A.
Komenskega).

Na tem mestu lahko sklenem, da je raziskava dosegla svoj namen predstavitve Pedagoškega
društva od ustanovitve do konca ter namen predstavitve namena in pomena društva.
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VIRI :
- Domoznansko gradivo Valvasorjev knjižnice Krško.
- Učiteljski tovariš 1886–1919 (hranjen v arhivu Slovenskega šolskega muzeja).
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PRILOGE
PRILOGA A: Slika šole na Hočevarjevem trgu 1 danes. (avtor P. Haler)

PRILOGA B: Spomenik Ivana Lapajneta, v Aleji slavnih, v mestnem parku v Krškem. (avtor
P. Haler)
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