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POVZETEK S KLJUČNIMI BESEDAMI
V diplomski nalogi z naslovom Zgodovinski razvoj posebnega šolstva na primeru
Zavoda za usposabljanje Janeza Levca, sem obravnavala razvoj zavoda skozi
posamezna zgodovinska obdobja. Njegovi začetki segajo v leto 1911, ko je bil na IV.
deški osnovni šoli Prule v Ljubljani ustanovljen prvi posebni razred, ki je bil namenjen
otrokom z motnjami v duševnem razvoju. Leta 1919, so sedaj ţe trije posebni razredi
postali samostojni in nastala je prva posebna šola za otroke z motnjami v duševnem
razvoju v Ljubljani. Naziv zavoda pridobi v letu 1952, ko se preimenuje v Vzgojni
zavod Janeza Levca. Ime je dobila po prvem upravitelju posebne šole, Janezu
Levcu. Od takrat dalje se je posebna šola, oz. zavod, nenehno razvijal in spreminjal
svoje strategije delovanja glede na razmere in interese, ki so vladali v šolstvu, v
določenem obdobju.
Sprva sem natančneje opredelila šolanje otrok z motnjami v duševnem razvoju, kdo
so ti otroci in kako jih je posamezno obdobje obravnavalo. Opazila sem, da so
določena obdobja v sodobni zgodovini različno gledala na šolanje teh otrok. V
nadaljevanju sem opredelila samo posebno šolo in njen pomen, ter tudi tega
obrazloţila kronološko. Prvi del se nato zaključi z obravnavo glavne teme, in sicer z
zgodovinski razvojem zavoda po posameznih obdobjih.
Sledi mu drugi del naloge, kjer sem obravnavala in analizirala vpis učencev z
motnjami v duševnem razvoju na zavod. To sem storila kronološko po obdobjih, vse
od ustanovitve sprva posebnega razreda v šolskem letu 1911/12 do šolskega leta
2008/09. Pri tem sem opazovala morebitna nihanja glede na obdobje in razmere, ki
naj bi vplivale na ta nihanja. Tako sem opazila, da je šola imela največ vpisanih
učencev v začetku sedemdesetih let, ko naj bi bil po sprejetem Pravilniku o
kategorizaciji in evidenci otrok z motnjami v telesnem in duševnem razvoju (Ur. L.
LRS, št. 34/1960), tudi trend vpisovanja na posebne šole večji. Diplomsko naloga se
konča s končnimi ugotovitvami in zaključkom, kjer povzemam bistvene ugotovitve
naloge.
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SUMMARY WITH KEY WORDS
My dipoma, titled The Development of Special Education Schools based on Special
Education Centre Janez Levec, deals with the centre's development throughout the
years. It was founded in 1911, when the first special needs class was formed at the
IV Boys Elementary School Prule in Ljubljana. By 1919 there had been as many as
three special needs classes, organized as a separate unit forming the first school for
children with special needs in Ljubljana. It was in 1952 when the school earned the
title Education centre and was named Special Education Centre Janez Levec, after
its first manager Janez Levec. The centre has constantly been developing and
searching for better strategies in order to keep up with the constant changes in
schooling throughout the years.
The introductory part of my work presents the education of children with special
needs in general and points out the different ways these children were treated over
the years. Furthermore, the term special needs school is defined and its importance
and presence are chronologically determined. The first part of my work is concluded
with the historical development of the above mentioned centre.
The second part deals with the analysis of the enrolment of children with special
needs to Special Education Centre Janez Levec. Data are organized chronologically
from school year 1911/12 to 2008/09. Additional attention was put to the oscillation in
number of enrolled children and the possible reasons for it. The number of enrolled
children was the highest in the beginning of the seventies, right after the Placement
of Children with Special Needs Act (Pravilnik o kategorizaciji in evidence otrok z
motnjami v telesnem in duševnem razvoju (Ur. L. LRS, št. 34/1960)) had been
enacted. In the conclusion of my diploma the key findings are enumerated and
explained in more detail.

KEY WORDS

History of schooling, special education school, Special Education Centre Janez
Levec, children with special needs, special needs, legislation.
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1. UVOD
Namen moje diplomske naloge je na podlagi pridobljenih virov prikazati kakšen je bil
pomen posebnega šolstva1 skozi posamezna obdobja in kako se je na podlagi tega
razvijal in pridobival svojo veljavo današnji Zavod za usposabljanje Janeza Levca. Pri
tem vključujem tudi spremembo zakonodaje, ki se je spreminjala skozi posamezna
obdobja in vpliv le te na posebno šolstvo in sam zavod. Nalogo dopolnjujem s
pregledno analizo vpisa otrok na zavod od ustanovitve prvega oddelka leta 1911,
takrat še na IV. deški osnovni šoli Prule do danes. Zanimal me je razvoj zavoda skozi
posamezna obdobja in kako se je le ta širil, saj naj bi se populacija učencev na
zavodu z leti vedno bolj povečevala. Le to bom pokazala z analizo vpisa otrok skozi
posamezna obdobja.
Diplomska naloga je sestavljena iz dveh delov. Prvi del je teoretični, kjer je
predstavljeno šolanje otrok z motnjami v duševnem razvoju v 20. stoletju in pomen
posebnega šolstva skozi to obdobje glede na to, kako je takratna oblast in strokovna
javnost gledala na ta pojav. V nadaljevanju pa sem predstavila zavod skozi
posamezna obdobja njegovega delovanja, vse od začetka ustanovitve do danes, pri
čemer poglavje začnem z namenom ustanovitve posebne šole oz. zavoda.
Z analizo vpisa učencev v drugem, empiričnem delu naloge sem analizirala vpis
učencev po desetletjih, od začetka delovanja leta 1911 do leta 2008. Tako sem
ugotavljala gibanje vpisa učencev in kako je to vplivalo na razvoj zavoda.

METODOLOGIJA DELA

V diplomski nalogi sem uporabila zgodovinsko metodo dela analize dostopnih
primarnih in sekundarnih virov. Prav tako sem uporabila dve metodi empiričnega
pedagoškega raziskovanja. Pri tem sem uporabila deskriptivno in eksplikativno
raziskovalno metodo. S prvo metodo odgovarjamo na vprašanje kakšno je

1

V virih skozi posamezna obdobja najdemo različna poimenovanja šol, ki so namenjena otrokom z motnjami v
duševnem razvoju. Tako je bil v prvem obdobju, do konca druge svetovne vojne, v uporabi termin pomožna šola.
Ker naj bi bil termin slabšalni, so po drugi svetovni vojni začeli uveljavljati termin posebna šola. Le ta se
večinoma pogovorno ohranja tudi danes, sicer pa ga je nadomestil termin šola za otroke s posebnimi potrebami
še pred tem pa se je uporabljal tudi termin šola za otroke s prilagojenim programom. V nadaljevanju diplomske
naloge uporabljam termin posebna šola.
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pedagoško polje, ugotavljamo stanje pedagoškega polja, ne da bi ga pri tem vzročno
pojasnjevali. Z eksplikativno metodo pa iščemo tudi odgovore na vprašanja zakaj. Pri
tem uporabljamo kavzalno metodo s katero raziskujemo vzročno-posledične odnose
med pojavi na pedagoškem področju. Sama sem uporabila neeksperimentalno
kavzalno metodo, moţno pa je uporabiti tudi kavzalno eksperimentalno metodo. Pri
svojem delu tako nisem naredila eksperimenta, ampak sem deskriptivno empirično
pridobljene ugotovitve, skušala vzročno interpretirati, pri čemer se vzročna razlaga
opira na razpoloţljiva spoznanja. (Sagadin, 1992)
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2. ŠOLANJE OTROK Z MOTNJAMI V DUŠEVNEM RAZVOJU
2. 1. ČAS PRVE POLOVICE 20. STOLETJA
V osnovi se otroci z motnjami v duševnem razvoju naj ne bi dosti razlikovali od
ostalih otrok. Tako kot ostali, naj bi se rodili kot člani neke druţine, sčasoma so se
vpenjali v druţbene institucije in prevzemali druţbena pravila vedenja in ravnanja. Od
otrok z značilnim razvojem pa naj bi se razlikovali po tem, da naj bi izoblikovali
okrnjeno, nepopolno predstavo o okolju, ki jih je obdajalo.
Otroka z motnjami v duševnem razvoju2 naj bi v 20. letih 20. stoletja videli kot osebo,
ki ima pomanjkljivo moţnost ali nezmoţnost pridobiti si potrebnih vrednot druţbe
(Lebar 1936, str. 4). Manjkal naj bi mu čut za vrednotenje in zmoţnost za presojanje
vrednot. Čut za vrednotenje naj bi mu izpadel ali pa naj bi bil oteţen, ker ga zaradi
pomanjkljivih duševnih zmoţnosti naj ne bi bil sposoben razviti. Ni nujno, da bi bili ti
otroci duševno nezmoţni. Pomanjkljivost tega čuta so utemeljevali tudi z boleznijo ali
zanemarjenostjo. Takšnega otroka niso označevali zgolj kot otroka z manjšo
inteligentnostjo, ampak naj bi bil moten njegov celoten razvoj. (Prav tam)
V enem izmed virov je navedeno, da so bile značilnosti otrok z motnjami v duševnem
razvoju dokazane. Zato naj bi bilo nujno, da se tem otrokom prilagodi šolsko delo. Pri
tem se vir sklicuje na dva znanstvenika tistega časa, katerih mnenje je bilo sledeče:
-

Dr. Hermann je poudarjal, da motnje v duševnem razvoju niso bolezen, ampak
da gre pri tem zgolj za posameznika, ki ima pomanjkljivosti na določenih
mestih njegovega delovanja,

-

Prof. Zichen je motnje opredelil s psihozo z defekti3 .

(Spomenica… 1941, str.1)
Torej so motnje v duševnem razvoju opredeljevali z duševno slabostjo, ki naj bi jo
povzročale ovire v razvoju na moţgansko fiziološkem temelju. Te ovire oz.
pomanjkljivosti pa naj bi bile ključne, da naj bi ti učenci obiskovali posebno šolo.Ta
šola naj bi bila samostojna, saj naj bi bilo nedopustno, da bi bili otroci z motnjami v
2
3

V virih in literaturi se za ta čas uporablja termin slabonadarjen otrok.
Duševna bolezen, ki naj bi jo spremljale še dodatne motnje.

13

duševnem razvoju izpostavljeni posmehovanju in zaničevanju s strani drugih otrok.
Pri tem naj bi ti otroci izgubili veselje do dela, saj naj se ne bi mogli kosati z ostalimi,
ker naj bi bila učna snov preobseţna in prezahtevna. Na samostojni šoli pa bi
delovalo učno osebje, ki bi bilo strokovno primerno usposobljeno, prav tako pa bi se
jim lahko prilagodil učni načrt, urnik in učna snov. Učni načrt naj bi bil prilagojen tako,
da bi ga lahko učitelj glede na napredovanje učencev, razširil, skrajšal ali spremenil.
Vir ţe omenja individualizacijo pri delu z učenci, pri čemer opozarja, da se mora prav
tako upoštevati tudi razpoloţenje otrok. Učna snov naj bi bila podajana urejeno in
smotrno. Pri tem ugotavljajo, da naj mnoţica učne snovi za te otroke ne bi bila
primerna. Prav tako je zaslediti tudi opozorila, da se mora opustiti vsako dresuro teh
učencev. Torej ni bistveno pomnjenje podatkov ampak razumljivo podajanje snovi.
(Spomenica… 1941)
V nadaljevanju je virih zaslediti tudi naslednji izrek ''Srečni bi bili, ko bi nam ne bilo
treba takih šol; vojna leta so žal, rodila premnogo nesrečnih bitij, ki niso in ne bodo
sposobna za normalne šole'' (Dopis 1921, str. 2). Le to nakazuje, da naj bi nekateri
videli razlog za ločeno šolanje otrok z motnjami v duševnem razvoju, tudi v prvi
svetovni vojni in razmerah, ki naj bi se pri tem ustvarile. Tako naj bi lakota in splošno
pomanjkanje, izguba očeta ali obeh staršev v vojni, izguba doma in strah, imelo
izredno negativen vpliv na sam duševni razvoj otroka. Vse te posledice, ki naj bi se
ustvarile zaradi vojne, bi lahko negativno vplivale na otrokovo doţivljanje in
sprejemanje okolja. Otrokov duševni razvoj naj bi bil moten in zato naj ne bi bil
sposoben obiskovati redne osnovne šole.

Kasneje v 40. letih 20. stoletja je zaslediti mnenja, da naj bi imel otrok z motnjami v
duševnem razvoju, prizadeto tako voljo kot tudi čustva. Pri čemer naj bi bila
pomanjkljivost volje in čustva mnogo bolj tragična kot pomanjkljivost inteligentnosti.
Čustvovanje naj bi bilo površno, menjajoče in nezanesljivo, volja pa šibka. Takšen
otrok naj ne bi bil sposoben proizvajati novih idej, ampak naj bi mu bilo pomembno le
materialno ugodje in telesno uţivanje. (Aţman 1947, str. 3)

V zgoraj navedenem besedilu lahko zasledimo, da naj bi bila ena izmed bistvenih
razlik med otroci z motnjami v duševnem razvoju in ostalimi otroci ta, da naj prvi ne bi
bili sposobni dojemanja vrednot človeške druţbe, ker naj bi imeli pomanjkljivo
14

čustvovanje, prav tako pa naj bi jim manjkala volja. Torej naj bi jim motnja v
duševnem razvoju oteţevala

sprejemanje druţbenega okolja in njegovih pravil.

Razloge za to so nekateri videli ne samo v prirojenosti, ampak tudi v posebnih
razmerah, ki naj bi jih otroci doţivljali, npr. v razmerah, ki naj bi jih ustvarila prva
svetovna vojna. Te razlike naj bi bile prevelike, da bi ti otroci

lahko nemoteno

delovali v redni osnovni šoli. Zato naj bi predvsem na Slovenskem ozemlju, kjer še ni
bilo ustanovljene posebne šole, videli nujno potrebo, da se le ta ustanovi.
Otroci z motnjami v duševnem razvoju so svoj prvi oddelek za šolanje dobili leta
1911, v primerjavi z ostalimi deli takratne Evrope, kjer je bilo to šolstvo bolje razvito.
Tako naj bi preostali deli Evrope posebno šolstvo vpeljevali ţe od leta 1870 dalje. Na
mnogih osnovnih šolah v Nemčiji, Švici, Avstriji, Ameriki in Veliki Britaniji so odpirali
posebne oddelke, kjer naj bi vzgajali otroke z motnjami v duševnem razvoju (Mihelič
1936, str. 22). Na slovenskem območju pa naj bi se otroci z motnjami v duševnem
razvoju vključevali v redne osnovne šole, po večini pa naj bi ostajali doma brez
izobrazbe. Redki naj bi bili tisti, ki so jim finančne zmoţnosti staršev omogočale
zasebnega učitelja. (Dopis vsem…, 1921)
V redni program osnovne šole naj bi bili okoli leta 1915 sprejeti otroci od 6 do 14.
leta, posebni oddelek pa naj bi obiskovali otroci od 8 do 14 leta. Prej naj bi otroci z
motnjami v duševnem razvoju eno do dve leti še obiskoval redni program osnovne
šole, šele ko naj bi se pokazala motnja v duševnem razvoju in s tem nezmoţnost
sledenju rednega pouka na osnovni šoli, naj bi otroka premostili v posebni oddelek.
Tako je bila starostna meja dvignjena na 8 let za vstop v posebno šolo.
Premestitev določenih otrok na program za otroke z motnjami v razvoju so
utemeljevali:
 otrok ne more slediti pouku v osnovni šoli,
 zato je ovira celotnemu razredu,
 s svojimi značilnostmi moti celotno razredno skupnost,
 pod drugačnimi pogoji bo lahko uspeval in se duševno razvijal ter sodeloval v
skupnosti, ki bo odgovarjala strukturi njegovega razvoja in duševnim
zmoţnostim,
 ne zmore zadostiti zahtevam šolskega obiska (pot v šolo),
 ne zmore upoštevati red-a redne osnovne šole.
15

Odločitev o tem, kdaj premostiti otroka na posebni oddelek oz. na kasneje
ustanovljeno posebno šolo za otroke z motnjami v duševnem razvoju, naj bi sprejela
posebna komisija.
(Pomoţna šola… 1932)
S sprejemom v posebni oddelek oz. kasneje na posebno šolo, naj bi se uresničevala
zahteva, da bi otrok v pouku in njegovi vsebini našel nek smisel. Pri tem naj pouk ne
bi temeljil zgolj na sprejemanju in podajanju, ampak naj bi posredoval še skrite
vsebine, ki bi si jih otrok pridobil z lastnim delom. Vsebine, ki naj bi jih posredovala
posebna šola naj bi izhajale iz druţbe in kot take naj bi jih otrok tudi doţivljal. Otrok,
ki je bil sprejet v posebno šolo naj bi imel motnje v duševnem razvoju, ki naj bi bile
vzrok za prešolanje, kljub temu pa naj bi bil še zmoţen skupnega razrednega pouka.
Tako naj bi učenci v posebni šoli obravnavali podobne vsebine, kot na ostalih
osnovnih šolah, le da naj bi bile te prilagojene, poleg teh vsebin pa naj bi imeli še
posebne poudarke na drugih vsebinah.
Pri tem naj bi bil poudarek na:
 orientiranje v času in prostoru,
 uporabi telesnih spretnosti,
 učenju samostojnosti,
 razvijanju smisla za red,
 dvigovanju splošne inteligentnosti,
 razvoju tistih socialnih lastnosti, ki mu bodo pomagale pri samostojnem
bivanju v druţbi. (Lebar 1936, str. 8)
Ločeno poučevanje in šolanje otrok pa so utemeljevali tudi z drugimi razlogi. Za čas
do druge svetovne vojne naj bi obveljalo, da je bilo za uspešno izobrazbo in vzgojo
otrok potrebno, da se v osnovni šoli izvede opredelitev otrok glede na njihove
zmoţnosti. Le to naj bi bilo zelo pomembno za osnovno šolo, ker naj bi otroci z
niţjimi sposobnostmi zavirali in ovirali napredek ostalih otrok, ''Nadarjeni naj se
prosto razvijajo, a slabo nadarjeni naj jih ne zadržujejo pri njih hitrejšem in
temeljitejšem delu.'' (Spomenica… 1941, str. 1). Le to pa naj ne bi bilo v korist samo
tem otrokom, ampak tudi otrokom, ki so nato bili premeščeni v posebno šolo,
''Varstvo človeške družbe namreč zahteva, da se na račun nadarjenih ne zanemarja
in ne zapostavlja slabo nadarjenih otrok. Tudi duševni slabič ima svoje mesto v
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kulturnem življenju.'' (Spomenica… 1941, str. 1). Dolţnost celotne druţbe naj bi bila
skrb za otroke z motnjami v duševnem razvoju, katere naj bi bilo prav tako potrebno
izobraziti in jih pripraviti na samostojno ţivljenje, vendar na drugačen način.
Ločevanje naj bi se utemeljevalo tudi s tem, da naj bi bili otroci z motnjami v
duševnem razvoju neprestano izpostavljeni posmehovanju, zaničevanju ali celo
napadom. Prav tako naj bi imeli v ustanovi, ki naj bi bila namenjena le njim, večje
veselje do šolskega dela in učenja. Pri čemer naj bi jim vse to omogočale prilagoditve
v učnih načrtih, učni snovi in urnikih. (Spomenica 1941)
Vseskozi naj bi obstajale razlike med otroci z značilnim razvojem in otroci z motnjami
v duševnem razvoju. Zaradi teh razlik, ki naj bi onemogočale normalen potek pouka
na osnovnih šolah, je bilo potrebno ustanoviti posebni oddelek in kasneje posebno
šolo za te otroke, kjer bi lahko napredovali skladno s svojimi zmoţnostmi. Pri tem naj
bi imeli poseben poudarek na osvajanju tistih prvin, ki naj bi jim kasneje omogočile
samostojno ţivljenje. Ločeno izobraţevanje pa naj bi koristilo tudi ostalim otrokom,
katerih prvi ne bi ovirali pri napredovanju in osvajanju nove učne snovi.
Slovensko šolstvo je ob uvedbi posebnega oddelka za otroke z motnjami v
duševnem razvoju leta 1911, spadalo pod Avstro-ogrsko upravljanje, zato je zanj
veljala njihova zakonodaja. Tisti čas naj bi tako na Slovenskem veljal zakon o šolstvu
iz 1869 leta. Le ta je ţe predpisal osemletno šolsko obveznost za vse, torej tudi za
otroke z motnjami v duševnem razvoju. Zakon ostane v veljavi vse do 1929 leta, ko
naj bi bil v duhu šestojanuarske diktature sprejet nov zakon o šolstvu (Gaber, KovačŠebart, 2002). Le ta je ponovno uvedel osemletno šolsko obveznost za celotno
Jugoslavijo. To pa naj ne bi spremenilo stanja na Slovenskem, saj je takšna določba
tu ţe veljala iz časa Avstro-ogrske. Od takrat dalje naj bi se vseskozi pojavljale
pobude in potrebe po celotni reformi šolstva, katera se zgodi šele devetindvajset let
kasneje.

2. 2. ČAS DRUGE POLOVICE 20. STOLETJA
Skupaj s spremembo zakonodaje šolstva leta 1958, je izšel dve leti kasneje še Zakon
o posebnem šolstvu (Ur. L. FLRJ št. 51/60). Skladno z njim je izšel tudi Pravilnik o
kategorizaciji in evidenci otrok z motnjo v telesnem in duševnem razvoju (Ur. L. LRS,
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št. 34/1960). Na podlagi navedenega pravilnika so imeli otroci z motnjami v
duševnem razvoju pravico do posebne strokovne obravnave in pomoči pri
usposabljanju za ţivljenje in delo. Tako se je kategorizacija otrok z motnjami v
duševnem razvoju ubesedila v posebej sprejetem pravilniku, ki je natančneje definiral
te otroke. Le to pa naj bi imelo za posledico povečanje števila učencev na posebnih
šolah. Pravilnik je jasno razdelil otroke na podlagi inteligenčnega kvocienta, ki je bil
za otroke z motnjami v duševnem razvoju manjši od 70.
Tako so obstajale naslednje kategorije:
 idioti, otroci, ki se ne morejo naučiti govora in ne skrbeti zase;
 imbecili, otroci, ki se ne morejo usposobiti za samostojno delo in se tudi ne
morejo naučiti brati in pisati;
 debilni, otroci, ki jih ni mogoče vzgajati, izobraţevati in usposobiti za ţivljenje
in delo na normalen način in jim je za to potrebno posebno nadzorstvo in
skrbstvo;
 za otroke z motnjami v duševnem razvoju pa naj bi se lahko prištevali tudi tisti
otroci, pri katerih je inteligenčni količnik med 70 in 80 in se pri normalnem
šolanju pojavljajo teţave.
(Priročnik… 1966, str. 163, 164)
V nadaljevanju je moţno zaslediti opozorila, da naj bi bili pri vsakem posamezniku
zelo previdni pri opredeljevanju, saj bi lahko bile pri posameznem otroku motnje ali
teţave zgolj prehodnega značaja. Tako so bila opazna opozorila učiteljem, da morajo
svoj individualni pristop prilagoditi učencu, tako v redni osnovni šoli kot tudi na
posebni šoli, da otrok zaradi tega ne bi bil prikrajšan. Če pa se je ugotovilo, da ima
otrok motnjo v duševnem razvoju, pa naj bi veljala priporočila, naj takšnega otroka ne
zadrţujejo v redni osnovni šoli, ker bi bilo to zanj škodljivo. Prav tako naj bi šlo tu tudi
za druţbeno škodo, saj naj bi tak otrok lahko v posebni šoli napredoval v skladu s
svojimi sposobnostmi in se kasneje vključil v druţbo kot član, ki se lahko samostojno
preţivlja, medtem ko naj bi mu bilo zaradi ne napredovanja na redni osnovni šoli to
oteţeno. (Pomoč učiteljev… 1965)
Skozi čas se je torej pogled na otroka z motnjami v duševnem razvoju začel
spreminjati. Tako so se začeli spreminjati tudi metode in cilji delovanja šole. V
sedemdesetih letih je postalo bistveno, da si otroci vključeni v posebno šolo pridobijo
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osnovno izobrazbo in vzgojo, da si bodo tako mogli razviti pozitiven in odgovoren
odnos do dela. (Posebna Osnovna šola 1975)
Spremembe so se odraţale tudi v novem Pravilniku o razvrščanju in razvidu otrok,
mladostnikov in mlajših polnoletnih oseb z motnjami v telesnem in duševnem razvoju
(Ur. L. SRS, 18/1977). V primerjavi s prejšnjim pravilnikom iz leta 1960, je uvedena
tudi nova terminologija, ki ne govori več o idiotih, imbecilnih in debilnih otrocih,
ampak na novo opredeli kategorije, kjer pa meja še vedno ostaja inteligenčni
kvocient, ki je pri teh otrocih manjši od 70.
Tako so v veljavo prišle naslednje kategorije:
 laţje duševno prizadeti otroci, ki imajo tako zmanjšane sposobnosti za umsko
delo, da ne morejo biti uspešni pri rednem vzgojno- izobraţevalnem delu in
potrebujejo zato posebne oblike usposabljanja;
 zmerno duševno prizadeti otroci, ki imajo zmanjšane sposobnosti za
samostojno delo, so pa sposobni vzdrţevati kontakt z okolico, pridobiti navade
in skrbeti za svoje osnovne potrebe ter se priučiti za preprosta opravila;
 teţje duševno prizadeti otroci, ki imajo tako zmanjšane sposobnosti, da so
omejeni v gibanju, govoru in v skrbi za svoje osnovne potrebe ter so
nesposobni za samostojno delo, lahko pa se priučijo za najbolj enostavna
opravila;
 teţko duševno prizadeti otroci, ki imajo tako slabo razvite umske sposobnosti,
da so tako omejeni v svoji sposobnosti gibanja, govora in skrbi za svoje
osnovne potrebe, da potrebujejo stalno varstvo, posebno oskrbo in nego.
(Pravilnik o razvrščanju … 1977, str. 1)
Prav tako se je tem času začel poudarjati pomen zgodnjega prepoznavanja otrok z
motnjo v duševnem razvoju, saj naj bi bilo le to ključno za uspeh učenca na tej šoli.
Otrok z motnjo v duševnem razvoju, naj bi ob večletnem neuspehu v redni osnovni
šoli in v konfliktih z okoljem, ki jih je pri tem doţivljal, razvil različne moteče oblike
vedenja, le to pa naj bi onemogočalo kasnejšo uspešno vključitev v posebno šolo.
Zato naj bi bilo zelo pomembnega pomena zgodnje prepoznavanje. Prepozno
prešolanje naj bi imelo za posledico neuspeh tako v šoli kot v kasnejšem poklicnem
ţivljenju. Pri tem naj bi dali velik poudarek na takratno malo šolo, ki naj bi pripomogla
k prepoznavanju zmoţnosti otrok. Ni bilo nujno, da je učenec sprejet na posebno
19

šolo, tu ostal do konca osnovnošolskega izobraţevanja. Če se je izkazalo, da bi
lahko deloval v redni osnovni šoli, je bila moţnost prešolanja na redno šolo, v
nasprotnem primeru, ko pa ni mogel doseči standardov posebne šole pa je bil lahko
prešolan v Oddelke delovnega usposabljanja Jarše, ki so bili prav tako pod okriljem
zavoda ali na drugo šolo za posebne potrebe. (Vzgojni zavod J. Levca… 1978)

V devetdesetih letih

je na podlagi Programa vzgoje in izobraţevanja otrok in

mladostnikov z zmerno, teţjo in teţko motnjo v duševnem razvoju in drugimi
dodatnimi motnjami (1994), ki ga je sprejel strokovni svet Republike Slovenije leta
1994, v ciljih in načelih programa, ki naj bi jih uresničevala posebna šola pri svojih
učencih, posebej zaslediti izraţeno zahtevo po razvijanju delovnih navad, spretnosti
in zaposlitvenih tehnikah. Ob tem se izrazito poudarja načelo zaposlitve in dela. Tako
se cilji posebne šole ne spreminjajo, ampak postajajo še bolj izraziti v smeri
kasnejšega samostojnega preţivljanja teh učencev.

Leta 2000 je bil sprejet nov Zakon o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami (Ur. l.
RS št. 54/ 2000). S sprejetjem tega zakona naj bi druţba sledila novim
postmodernističnim smernicam, ki temeljijo na vrednotah kot so strpnost in enakost
moţnosti za vse. Tako je uzakonila integracijo otrok s posebnimi potrebami v različne
splošne in posebno vzgojno-izobraţevalne programe, v izobraţevalne programe s
prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo, prilagojene izobraţevalne
programe, posebne programe vzgoje in izobraţevanja ter vzgojne programe. Glavna
razlika med prejšnjim zakonom in tem je, da utemeljuje otrokovo pravico, da glede na
primanjkljaje pridobi ustrezno pomoč in prilagoditve, katere se sedaj izvajajo tudi v
redni osnovni šoli. Spremembe se nanašajo tudi na odločanje o usmeritvi otrok z
motnjami v duševnem razvoju. Pred uvedbo zakona je pri usmeritvi veliko vlogo
imela šola, ki sedaj le predloţi predlog o usmeritvi. Postopek usmerjanja se po
novem zakonu uvede na zahtevo staršev.
Za otroka z motnjami v duševnem razvoju se je vseskozi ugotavljalo, da ima posebne
potrebe zaradi katerih se razlikuje od otroka z značilnim razvojem. Le to je pripeljalo
do ustanovitve sprva posebnega oddelka in kasneje posebne šole, v kateri te potrebe
ne bi ovirale njegovega šolanja. Ločitev otrok naj bi tako enim kot drugim omogočala,
da znotraj ločenega vzgojno-izobraţevalnega programa napredujejo v skladu s
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svojimi zmoţnostmi. Pri tem je pri otrocih z motnjami v duševnem razvoju opaziti
poseben poudarek na osamosvajanju in osvojitvi tistih spretnosti, ki naj bi jim kasneje
omogočale samostojno ţivljenje in delovanje. Ti cilji pa naj bi bili dosegljivi le v
ločenem izobraţevanju. Z novim zakonom sprejetim v letu 2000 (Ur. l. RS št. 54/
2000), pa se je poloţaj otrok z motnjami v duševnem razvoju v šolstvu spremenil. Po
tem zakonu so jim bile dodeljene večje prilagoditve in strokovna pomoč tudi znotraj
rednega osnovnošolskega izobraţevanja. Tako so dobili moţnost, da se šolajo
skupaj z otroci z značilnim razvojem in ne ločeno od njih. Kaj je boljše, tu so mnenja
različna, vsekakor pa je ne glede na to v kateri ustanovi se otrok izobraţuje, potrebno
poskrbeti za njegovo varnost in vsestranski razvoj glede na pogoje, ki mu jih lahko
ponudimo.
Različna obdobja prinašajo različne poglede na šolanje otrok z motnjami v duševnem
razvoju. Vse to se dogaja v prepričanju, da je to najboljše kar se jim lahko tisti čas
ponudi. Danes naj na to ne bi imela vpliva le stroka, ki se ukvarja s to problematiko,
ampak predvsem tudi politika in starši teh otrok.
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3. POMEN POSEBNE ŠOLE
3. 1. ČAS PRVE POLOVICE 20. STOLETJA
Iz zapisov iz začetka dvajsetih let lahko razberem, da je bil namen posebne šole
vzgoja in izobraţevanje otrok za koristne člane druţbe. Ta namen naj bi šole
dosegale po lastnem načinu vzgoje in pouka, s katerim naj bi nadomeščali pouk v
osnovni šoli. Osnovna šola naj bi tako izločala takšne otroke, katerim zaradi njihove
motnje ne bi mogla nuditi potrebne izobrazbe. Kot je nadalje zaslediti naj bi bila
posebna šola tisti potrebni člen v verigi šolstva, ki naj bi vezal osnovno šolo z
zavodom za otroke s teţjo motnjo. (Dopis… 1921)
Podoben pomen posebne šole je prav tako razbrati iz zapisov, ki govorijo, da je
glavni pomen posebne šole tistega časa vzgoja teh otrok za praktično ţivljenje
(Notranji ustroj… 1925). Torej za ţivljenje, kjer se bodo lahko zmoţni samostojno
preţivljati in s tem ne obremenjevati ostalih članov druţbe. Pri tem naj bi dali velik
poudarek na pouk, ki naj bi imel vseskozi vzgojni značaj in pri katerem bi otroke z
motnjami v duševnem razvoju skušali pripraviti na vključitev v delovno okolje.
Posebna šola naj bi si dala za cilj, da te otroke, ki naj bi obremenjevali drţavno
premoţenje, uvrsti med dela zmoţne. Le to naj bi bilo v korist tako njim, kot celotni
druţbeni skupnosti. (Prav tam)
Tudi v dopisu, ki ga je Mestni šolski svet v Ljubljani poslal Pomoţni šoli (1927), se
ugotavlja velik pomen te šole, ki naj bi se v tistem času priznaval ţe vsepovsod. Le to
navezujejo tudi na vpliv, ki naj bi ga imela posebna šola na starše: ''roditelji takih
revežev, dasi sami pogosto preprosti, manj izobraženi, pedagoško vzgojnih poslov
pa nevešči, so vzljubili to šolo, ki jim dviga njih bolj nji nepolnočutno deco, s pravilno
in smotrno vzgojo iz duševne teme in jo polagoma usposablja za koristne člane
človeške družbe.'' (Dopis… 1927, str. 2). Poleg tega naj bi posebna šola pripomogla,
da bi se ti otroci pribliţali doseţkom ostalih otrok: ''Ako v normalni šoli ne gre, da bo
pa pomožna šola, ki je v ta namen ustanovljena, dvignila otroka vsaj gotovo blizu
polnočutni deci in da ji celo utegne postati tak otrok enakovreden polnočutni deci''.
(Dopis… 1927, str. 2).
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Tako naj bi posebna šola med drugim tudi pripomogla, da bi se otroci z motnjami v
duševnem razvoju, skozi prilagojeno izobraţevanje pribliţali doseţkom ostalih otrok.
V nadaljevanju je iz Načrta zakona o Pomoţnih šolah (1936) razvidno, da naj bi bila
naloga posebne šole, sprejemati izobraţevalno zmoţne otroke, pri katerih naj bi se
ugotovilo, da se zaradi motnje v duševnem razvoju ne morejo z uspehom
izobraţevati na ostalih osnovnih šolah. Predvsem naj bi bil velik pomen te šole v
vzgoji, zato se po načrtu, zaradi razvoja otrok, naj ne bi dovoljevalo predčasnega
izstopa iz šole. Prav tako naj ne bi bila dovoljena prestopanja v redno osnovno šolo,
razen v izjemnih primerih. Šolska oblast naj bi imela tudi pravico, da bi te otroke
prisilila k obisku, kar je zapisano tudi v načrtu, ''slabonadarjene otroke šolska oblast
lahko prisili, da hodijo v pomožno šolo'' (Načrt… 1936, str. 2).
Šola je torej sprejemala otroke, kateri niso bili zmoţni slediti načrtom osnovne šole,
so pa vseeno zaradi zmanjšane vzgojne in izobraţevalne zmoţnosti bili sposobni
slediti načrtom posebne šole. V posebno šolo v Ljubljani naj bi vpisovali le otroke z
motnjami v duševnem razvoju. Posebno šolo pa naj ne bi smeli obiskovati ''težje
slabomiselni; zanemarjeni, nervozno razdražljivi otroci in oni, ki so zaostali v šoli
zaradi bolezni in drugih zunanjih vzrokov pa so sicer normalni; otroci psihopatične
konstitucije; slepi, gluhonemi, gluhi in nagluhi otroci, ki so sicer normlani, kakor tudi
epileptiči otroci.'' (Prav tam, str. 3)
Posebne šole naj bi spadale med socialno skrbstvene4 ustanove. Tako naj te šole, ne
bi skrbele le za otrokovo izobrazbo, ampak naj bi pri tem imelo velik pomen celotno
usposabljanje za ţivljenje in delo. Ustanovljene naj bi bile kot pomoč osnovni šoli,
vendar naj bi bile samostojne in neodvisne od nje (Načrt…, 1936, str. 1). Namen naj
bi bil vzgojiti in izoblikovati te otroke z individualnim poukom, za koristne člane
človeške druţbe. Pri tem je bilo mišljeno, da bi te otroke izobrazili za najenostavnejše
poklice.
Zgoraj naveden cilj naj bi dosegli tudi s tem, da bi bili učenci te šole ''oproščeni vseh
javnih prireditev in drugih svečanosti, da se ne bi izpostavljali javni kritiki in

4

Socialno skrbstvo po SSKJ: dejavnost, s katero se življenjsko ogroženim osebam zagotavlja materialna pomoč
in pomoč pri njihovem usposabljanju za življenje, delo. (http://bos.zrcsazu.si/cgi/a03.exe?name=sskj_testa&expression=socialno+skrbstvo&hs=1, pridobljeno 26. 4. 2010)
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zasmehu.'' (Prav tam, str. 3). Takšna razmišljanja je opaziti tudi ţe prej, ker naj bi bilo
to proti cilju, ki skrbi za to, da bi te učence rešilo ''telesnega in duševnega pogina''
(Notranji ustroj… 1925, str. 2). Sodelovanje pri javnih shodih in prireditvah naj bi
otroke z motnjami v duševnem razvoju izpostavljalo kritiziranju in posmehovanju, le
to pa naj bi škodilo njihovemu razvoju. Zaradi tega naj bi bili učenci opravičeni vseh
javnih nastopov. Torej lahko predvidevam, da so otroke z motnjami v duševnem
razvoju na nek način skrivali znotraj zidov šole in doma v prepričanju, da je to njim v
korist. To bi lahko nasprotovalo ideji in ciljem, da bi te otroke osamosvojili in
usposobili za koristne člane druţbe. Ideja je po mojem mnenju dosegljiva tako, da se
otroci z motnjami v duševnem razvoju vključujejo v druţbeno okolje in njegovo
delovanje. Le z učenjem, opazovanjem in posnemanjem okolja lahko osvojijo tiste
veščine, ki so potrebne za ţivljenje.
V nadaljevanju je še zaslediti, da je nesmiselno smatrati posebno šolo za
pospeševalno šolo oz. šolo, ki bi odpravljala motnje in iz katere bi se otroci po dveh
ali treh letih vrnili v osnovno šolo (Predpisi…1937, str. 1). Tako naj bi bila mišljenja
kot samostojna veja osnovnega šolstva, ki je namenjena izključno otrokom z
motnjami v duševnem razvoju. Tem naj bi bil prilagojen pouk, v katerem bi delovali
skladno s svojimi sposobnostmi.
Po koncu druge svetovne vojne pa se je pomen posebnega šolstva začel spreminjati.
Posebna šola pred tem ni omogočala prestopa na redno osnovno šolo, kar se sedaj
spremeni. Tako je zaslediti, da v primeru, da bi bila pri učencu doseţena določena
količina znanja in razumevanja, se učencu lahko omogoči prestop na redno osnovno
šolo (Načrti 1945). Torej, če se bo učenec z motnjo v duševnem razvoju pokazal, kot
zmoţnega za redno obiskovanje osnovne šole, naj bi mu bil dovoljen prestop. To je
sedaj pomenilo pomemben napredek v izobraţevanju otrok z motnjami v duševnem
razvoju.
Zaradi vojne, ki se je končala 1945, pa naj bi bil pomen posebne šole v tem času še
globlji. Tako kot vsaka vojna je tudi druga svetovna vojna za seboj pustila globoke
druţbene in gospodarske posledice. Da bi obnovili in popravili to stanje, naj bi bilo
potrebno sodelovanje vseh, tudi posebne šole.
Tako naj bi bila le ta zelo pomembna v povojni obnovitveni dobi ker:
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 je po vojni ostalo veliko otrok brez staršev, zato se mnogi od njih niso mogli
duševno razvijati zaradi zanemarjenosti in podhranjenosti, ki sta nastopili kot
posledica in spremljevalka vojne;
 mnogi otroci naj bi zaradi grozot, ki so jih videli, ţivčno oslabeli in umsko
zaostali;
 zaradi staršev, ki so bili po vojni ţivčno oslabeli in telesno izčrpani, naj bi bili
mnogi otroci, ki so bili šoloobvezni v prvem desetletju po vojni, duševno manj
razviti;
 v dobi obnove, ki je nastopila po vojni, naj bi bil potreben in nepogrešljiv dela
zmoţen vsak, tudi ljudje z motnjo v duševnem razvoju;
 v dobi, ki naj bi druţbi nalagala teţke dajatve, naj bi bilo posebnega pomena,
da bi se kdor bi se le lahko sam vzdrţeval z lastnim delom.
Zato je postal pomen posebnega šolstva po vojni, ob razmerah, ki jih je le ta prinesla,
še večji in delovno-usposabljajoča usmerjenost posebne šole je tu še bolj izraţena,
kot je bila prej. (Pomen… 1945, str. 2)

3. 2. ČAS DRUGE POLOVICE 20. STOLETJA
V petdesetih letih se je pogled na otroka z motnjami v duševnem razvoju začel
spreminjati. Prej so obstajali predsodki tako širše okolice kot tudi samih staršev teh
otrok, kateri so največkrat zaradi sramote, ki bi doletela druţino, takšnega otroka
skrivali pred okoljem. Zato naj bi bili otroci z motnjo v duševnem razvoju, oproščeni
vseh javnih nastopov in sodelovanj s širšim druţbenim okoljem. Obiskovali naj bi
posebno šolo v kateri bi se izobraţevali in druţili le s sebi enakimi, medtem ko z
ostalimi ne bi imeli večjih stikov.
Večina staršev pa je kmalu spoznala, da je posebna šola, posebne vrste osnovna
šola, ki naj bi njihovemu otroku omogočila pridobiti poklic in jih pripraviti za ţivljenje.
Ker naj bi bili ti otroci razumsko in čustveno nedozoreli in nesposobni, da bi
spoznavali in presojali lastna dejanja in ravnanje svoje okolice, naj bi delo v posebni
šoli temeljilo na posebni vzgoji, ki naj bi upoštevalo učenčeve razumske zmogljivosti,
njegove dobre lastnosti in pomanjkljivosti. (Koman 1959)
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Drugačen pogled na posebno šolo je opaziti v Pravilniku o kategorizaciji in evidenci
otrok z motnjami v telesnem in duševnem razvoju (Ur. L. LRS št. 34/1960), ki je izšel
kmalu po šolski reformi iz leta 1958. Tam je za duševno zaostalega otroka označen
otrok, ki je zaradi zaostalega ali počasnejšega duševnega razvoja umno zaostal in
ima pri analizi rezultatov testiranja inteligenčni količnik niţji od 70. Tega otroka naj bi
sprejela posebna šola, ki bi kolikor bi to bilo mogoče glede na stopnjo prizadetosti
otroka, dosegala enake cilje vzgoje in izobraţevanja kot jih imajo v ustreznih rednih
osnovnih šolah oz. drugih šolskih zavodih. Pri tem naj bi imele te šole posebne
naloge. Tako naj bi bile posebne šole dolţne:
 skrbeti, da bi se bi pri otrocih kar najbolj razvila njihova nagnjenja in ublaţile
ali odpravile motnje v razvoju;
 usmerjati, pripravljati in usposabljati otroke za tista dela in poklice, ki naj bi
najbolj ustrezala njihovim nagnjenjem in sposobnostim;
 omogočiti otrokom, da bi se koristno in aktivno udeleţevali gospodarskega in
kulturnega ţivljenja.

Iz teh navodil, ki so bili objavljeni v Pravilniku o kategorizaciji in evidenci otrok z
motnjami v telesnem in duševnem razvoju (Ur. L. LRS št. 34/1960), se lahko razbere,
da naj bi bilo sedaj v interesu skupnosti in druţbe, da se otrok z motnjami v
duševnem razvoju pojavlja v skupnem druţbenem ţivljenju. Le to ni veljalo za
prejšnje obdobje, saj je bilo zaslediti, da bi bilo pojavljanje teh otrok v druţbi, za njih
škodljivo. Le tu pa se sedaj tudi pojavlja določba, da so ''posebne šole dolžne skrbeti
za pravilen odnos družbenega okolja do otrok in za nemoteno vključevanje otrok v
življenje v družbi.'' (Priročnik… 1966, str. 169). Tako naj bi se počasi začela
spreminjati praksa, da se otroke z motnjami v duševnem razvoju ne bi izpostavljalo
druţbenemu okolju.
Poleg tega pa je obstajala še ena razlika. V posebno šolo se je po tem pravilniku
vpisoval samo otrok, ki je bil tja dodeljen na podlagi posebne kategorizacije. Ta
kategorizacija pa ni bila enkratna. Tako se je na podlagi tega pravilnika, otroka lahko
premestilo na redno osnovno šolo, če je bil ob ponovni kategorizaciji označen kot
tega zmoţen. (Priročnik… 1966)
Posebna šola naj torej ne bi bila le šola, katero bi obiskovali otroci, ki niso zmoţni
napredovati v rednih programih šol, ampak naj bi bila šola, ki bi te otroke ne le
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ustrezno poučevala, ampak jih tudi vključevala v širšo druţbeno okolje. Le to je bil
eden izmed glavnih ciljev tudi v prejšnjem obdobju, spremenil naj bi se le v toliko, da
bi za dosego tega cilja vse otroke vključili v širše druţbeno okolje, da bi tako prvi kot
drugi laţje sprejeli en drugega, medtem ko naj tega interesa v prejšnjem obdobju ne
bi bilo.
Zakonodaja o posebnem šolstvu se znova spremeni v sedemdesetih, ko je bil
skladno z novim Zakonom o šolstvu sprejet tudi Zakon o izobraţevanju in
usposabljanju otrok in mladostnikov z motnjami v telesnem in duševnem razvoju
(Ur.l. SRS, št. 19/1976).
V njem so posebne šole opredeljene kot organizacije, ki naj bi:
 ublaţile in odpravile motnje oz. posledice motenj v razvoju otrok, pri tem pa
razvijale otrokove sposobnosti;
 izvajale osnovno vzgojo in splošno izobraţevanje šoloobveznih otrok ter jih v
skladu z njihovimi sposobnostmi razvijale v samostojne osebnosti socialistične
skupnosti;
 usmerjale, pripravljale in usposabljale otroke za tista dela in poklice, ki najbolj
ustrezajo njihovim sposobnostim in nagnjenjem;
 pripravljali otroke, da se bodo koristno in aktivno vključevali v ţivljenje.
(Ustava in šolski zakoni 1993, str. 134)
Navedeno se sklada s cilji, ki so bili opredeljeni ţe v Pravilniku o kategorizaciji in
evidenci otrok z motnjami v telesnem in duševnem razvoju. Tako do nekih večjih
sprememb ni prišlo.
Vedno bolj pa so se začeli pojavljati pomisleki o organizaciji šolstva, ki je na nek
način uvajal dualizem v naše šole. Tako so v osemdesetih letih obstajale osnovne
šole za otroke z značilnim razvojem in posebne šole oz. šole s prilagojenim
programom, katere naj bi obiskovali otroci z motnjami v duševnem razvoju. V
strokovni javnosti so se začeli pojavljati pomisleki, ali je ta stroga ločitev najbolje kar
se lahko ponudi otrokom s posebnimi potrebami. Tako so začeli opozarjati, da naj bi
se s tem, ko se je začrtala meja, ''od kod je nekdo ''normalen'' in kod ni več'' (Ivanuš
1986, str. 171), ustvarilo več predsodkov do otrok z motnjami v duševnem razvoju.
Začeli so se pojavljati predlogi po zbliţevanju obeh šol, kar naj bi pripomoglo k
drugačnemu gledanju na učence s posebnimi potrebami v posebni šoli oz. šoli s
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prilagojenim programom. Šola s prilagojenim programom oz. posebna šola, je
sprejemala otroke z laţjo motnjo v duševnem razvoju in temu naj bi bil prilagojen tudi
program dela, medtem ko naj bi ostale osnovne šole poleg otrok z značilnim
razvojem sprejemale tudi ''mejne'' otroke. Kot so ugotavljali (Uranjek 1986, str. 228),
le to ne bi bilo primerno, saj naj bi se pojavljale teţave v osnovni šoli, kjer učenci, ki
naj bi imeli teţje specifične učne teţave ali naj bi bili ''mejni'', niso bili učno uspešni.
Učenci, ki so se šolali v posebnih šolah, pa naj bi bili od ostalih ločeni, brez stikov z
drugimi, le to pa naj bi jih še dodatno stigmatiziralo.
Vse glasnejše so postajale zahteve po novi ureditvi šolstva in znotraj tega šolstva za
otroke s posebnimi potrebami. Predvsem se je slovensko šolstvo v teţnji po
modernizaciji le tega obrnilo in iskalo zglede na šolstvu tedanje Evrope. V Evropi naj
bi ta čas temeljila organizacija in razvoj osnovne šole na načelih enotnosti, strpnosti,
pravičnosti, enakih moţnosti, prehodnosti in zagotavljanju šolske uspešnosti vsem
učencem. Razvoj naj bi se tako začel nagibati v smer opuščanja strogih oblik zunanje
diferenciacije in je šel v smer večje heterogenosti. Predvsem naj bi šlo za to, da bi
nadomestili

prejšnje

ločene

oblike

izobraţevanja

in

institucije

osnovnega

izobraţevanja povezali v integrirano šolo. To naj bi bila šola, ki bi povezovala oz.
zdruţila več različnih šol v eno samo. Le to naj bi bila posledica dejstva, da so
strokovnjaki ugotovili, da naj bi bilo kar 20 do 25% otrok s posebnimi potrebami, od
tega naj bi bilo 18% otrok z motnjo v duševnem razvoju (Sprinthall v Bela knjiga,
1995, str. 115). Prav tako pa naj bi na spremembo šolstva za otroke s posebnimi
potrebami opozarjale različne mednarodne organizacije (UNESCO, programi
Evropske skupnosti), ki so pozivale takratne članice Evropske unije, naj povsod, kjer
bi bilo to le mogoče, vključujejo otroke z motnjami v razvoju v redne šole. Pri tem pa
naj bi zagotavljali ustrezne programe za njihovo šolanje. Ţe v teh napotkih pa je tudi
zaslediti naj se v proces razvrščanja oz. usmerjanja otrok z motnjami v duševnem
razvoju in tudi v izvajanje programov, dejavno vključujejo tudi starši teh otrok. Le to
se uresniči v naslednjem zakonu, ki ga je sprejela Slovenija na podlagi danih
priporočil. S tem se spreminja pomen posebnega šolstva, kajti z večjo integracijo
otrok z motnjami v duševnem razvoju, naj bi te šole izgubile veliko učencev, prav
tako pa naj bi se z novimi smernicami, ki so se pojavile v splošnem šolstvu,
spremenila tudi posebna šola. (Bela knjiga, 1995)
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Leta 2000 je bil sprejet nov zakon o Usmerjanju otrok s posebnimi potrebami (Ur. l.
RS št. 54/ 2000). Novi zakon predvideva vključevanje otrok z nekaterimi motnjami v
razvoju, ki so prej obiskovali posebne šole, v redne osnovne šole, pri čemer naj bi
bile šole dolţne takemu učencu priskrbeti pomoč in delo po prilagojenem programu.
Tako naj bi se šola začela prilagajati otroku in njegovim potrebam. S tem naj bi
skušali napraviti šolstvo bolj pravično in v njem uresničevati načelo tolerantnosti in
enakosti. Tako šolanje naj bi pridobilo čisto novo dimenzijo, ne le učenje in
usposabljanje za samostojno delovanje v druţbi, ampak šolanje v katerem bi se
učenci naučili spoštovati en drugega ne glede na razlike, ki obstajajo med njimi. Na
takšen način naj bi se v šolstvo vpeljevale

nove postmodernistične vrednote, ki

slonijo na tolerantnosti in doktrini inkluzije (Rovšek 2009, str. 1). Pred sprejetjem tega
zakona je komisija, ki je ugotavljala otrokove motnje in primanjkljaje, podala mnenje
o razvrstitvi v določeno kategorijo ''prizadetih''. Prizadetost je ta čas veljala za stanje,
ne bolezen, tako naj bi bila ta kategorizacija

trajna in

praviloma dokončna.

Ponovnega preverjanja odločitve komisije praviloma ni bilo. Novi zakon pa naj bi
prinesel novost. Opuščeno naj bi bilo razvrščanje komisije in navaja, da naj bi samo
starši ali zakoniti zastopniki otrok z motnjami v duševnem razvoju lahko zahtevali
uvedbo postopka o usmeritvi, šola pa naj bi lahko upravnemu organu postopek
predlagala. Novost je vplivala na vse posebne šole, ki so sprejemale otroke s
posebnimi potrebami. Po novem naj bi se z integracijo hotelo k otroku pristopiti bolj
celostno in mu glede na njegove primanjkljaje nuditi ustreznejšo pomoč. To ne
prinese ukinitev posebnih šol za otroke z motnjami v duševnem razvoju, le te naj bi
še vedno obstajale. Tako naj bi se na to šolo vpisovali tisti otroci ki niso usmerjeni v
izobraţevalne programe s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo, teh
pa naj bi bilo sedaj manj. Prav tako pa naj bi se na to šolo vpisovali tudi otroci, ki
kljub prilagojenemu programu in strokovni pomoči, ne bi mogli delovati v redni šoli.
(Rovšek 2004)
Vsekakor se v vsakem obdobju ugotavlja velik pomen posebnega šolstva, ki pa se je
glede na interese in prepričanja, ki so tisti čas vladali, različno dosegal. V posebni
šoli naj bi otroci z motnjami v duševnem razvoju pridobili tiste veščine, katere
omogočajo samostojno ţivljenje in katere so potrebne za vključitev v širše druţbeno
okolje. Poleg tega pa naj bi imela šola še en pomemben pomen, in sicer naj bi z
ločenim izobraţevanjem otrok omogočila, da bi vsak otrok lahko napredoval v skladu
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s svojimi sposobnostmi. Otroci z motnjami naj ne bi več zadrţevali osvajanje snovi
ostalim otrokom, delo učiteljev bi bilo laţje in stigmatizacija teh otrok naj bi bila
manjša. Takšno mišljenje pa naj bi se spremenilo, saj danes v šolstvu obstaja ravno
obratna teţnja. Tako naj bi otroci z motnjami v duševnem razvoju obiskovali pouk z
ostalimi otroki, pri čemer bi pri šolskem delu imeli določene prilagoditve in dodatno
strokovno pomoč. Razlogi za tak preobrat naj bi bili v spremembi vrednot, ki so
preplavile današnjo druţbo. Tako naj bi le s skupnim izobraţevanjem vseh otrok,
dosegali tiste druţbene cilje, ki so danes v ospredju (tolerantnost, pravičnost,
inkluzija). Pri tem pa se vseskozi pozablja na same otroke z motnjo v duševnem
razvoju, in se v ospredje bolj postavlja tisto kar najbolje koristi celotni druţbeni
skupnosti

in

ne

otrokom

z

motnjami

v

duševnem

razvoju.
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4. ZAVOD ZA USPOSABLJANJE JANEZA LEVCA
Zavod za usposabljanje Janeza Levca je ustanova za otroke in mladostnike z
motnjami v duševnem razvoju. Zdruţuje jo več enot, poleg dveh šol s prilagojenim
programom na Levstikovem trgu in na Dečkovi ulici v Ljubljani ter Oddelkov vzgoje in
izobraţevanje v Jaršah, tudi Dom – internat in mobilna specialna pedagoška sluţba.
Pod njegovim okriljem je tudi Delovni in zaposlitveni center – varstveno delovni
center s knjigoveznico. Šolo naj bi obiskovali otroci, ki se teţje učijo, oz. imajo zaradi
bolezni ali drugih okoliščin različne motnje v razvoju. Praviloma se danes za takšne
otroke uveljavlja izraz otroci s posebnimi potrebami, oz. tu otroci z motnjami v
duševnem razvoju. Namen in vodilo zavoda je, da vsak učenec potrebuje vzgojno
izobraţevalni program, skozi katerega bo kar najbolje razvil svoje psihične in fizične
sposobnosti. Danes naj bi imel zaradi vključevanja otrok s posebnimi potrebami v
programe osnovnih šol, zavod tudi druge naloge, saj se mora prilagajati novim
usmeritvam in sprejemati temeljne vrednote postmoderne, s tem pa mora osnovat
nove strategije dela. (Poslovno poročilo…, 2009)

4. 1. NAMEN USTANOVITVE
Kakor je ţe omenjeno, slovensko šolstvo v začetku 20. stoletja ni posebej zajemalo
področja šolanja otrok z motnjami v duševnem razvoju. Čeprav naj bi potrebe
nakazovale, da je skupno poučevanje otrok z značilnim razvojem in otrok z motnjami
v duševnem razvoju, moteče in slabo učinkovito, ker otroci z motnjami ne morejo
slediti šolskemu delu, šol za te otroke ni bilo. Tako so se tisti, ki so imeli motnje v
duševnem razvoju vpisovali v redne osnovne šole, kjer pa naj bi bili po večini
neuspešni. Redkim naj bi bila dana moţnost, da jim je dober socialni poloţaj staršev
omogočal zasebnega učitelja. Teţnja po bolj učinkovitem šolanju vseh otrok in
pogostejši inšpekcijski pregledi, pa naj bi kmalu spremenili to stanje.
Leta 1908 so mestni šolski inšpektorji pri pregledu pedagoškega dela v osnovnih
šolah ugotovili, da določen odstotek otrok ne napreduje zaradi motenj v duševnem
razvoju. Zato so sklenili, da se v Ljubljani odpre poseben razred za otroke in s tem
razbremeni razrede ostalih osnovnih šol, katerim naj bi otroci z motnjami v duševnem
razvoju zavirali učno delo. V ta namen naj bi bila istega leta na Dunaj poslana dva
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slovenska učitelja, Ana Lebar in Ivan Dimnik. Tam naj bi obiskovala tečaj, ki je bil
prirejen za učitelje posebnih osnovnih šol. (Sušnik 1967)
S tem je bil narejen prvi večji korak za uresničitev zastavljenih ciljev. Ne le odredba
za odprtje posebnega razreda, ampak tudi usposabljanje učiteljev za poučevanje v
tem razredu, je pripomoglo, da je bil prvi takšen razred, ki naj bi bil prilagojen
otrokom z motnjami v duševnem razvoju, odprt leta 1911.
O namenu ustanovitve posebnega razreda piše Mihelič (1936). Pravi, da naj bi tem
otrokom zaradi duševne ali telesne nerazvitosti ali zaradi zanemarjene domače
vzgoje, manjkale predstave in pojmi, ki naj bi jih otroci z značilnim razvojem ţe
prinesli v šolo. Ker naj bi imeli primanjkljaje, naj ne bi mogli slediti pouku in zato naj bi
eno do dve leti brezuspešno obiskovali redno osnovno šolo. Tako naj ti otroci ne bi
spadali v osnovno ampak v posebno šolo, kjer bi jim bila vzgoja in pouk bolj
prilagojena. Pri tem naj bi razvijali njihove slabotne točke in krepili močne točke v
razvoju, pri čemer bi se posluţevali individualnega in posebno prilagojenega pouka.
Posebna šola naj bi razbremenila osnovno šolo, in jim ''odvzela slabiče, ki zadržujejo
napredek osnovnošolskega otroka''. (Prav tam 1936, str. 23)
Bistvene namene šole je zaslediti tudi iz zapisnika sestavljenega na konferenci, kjer
so poročali o začetnem delovanju šole, iz marca 1912. V zapisniku je zaslediti, da je
glavni predmet v prvem razredu posebne šole ročni pouk, ki naj ne bi bil zanemarljiv
tudi v višjih razredih, saj naj bi bila naloga šole ta, da učence usposobi za samostojno
bivanje, ''pa tudi v višjih razredih je dalekosežnega pomena, vsaj si bodo morali vsi
otroci, ki pohajajo to šolo, svoj kruh služiti z rokami in sicer le z mehaničnim delom.''
(Zapisnik, 1912, str. 1). V nadaljevanju je zaslediti, da je zelo pomembno kako učitelji
vzgajajo te otroke. Tako naj bi bila vzgoja takšna, da bodo vzgojitelji vplivali na
učenčev intelektualni čut. Pri tem naj bi otroka usposobili, da bi znal presojati kaj je
prav in kaj ni, kaj je koristno in kaj škodljivo in kaznivo. (Prav tam)
Pouk naj bi imel vseskozi izobraţevalni in vzgojni značaj, ki bi otrokom po končanem
izobraţevanju pomagal priti do delovnega mesta in jih s tem usposobil za ţivljenje.
Hkrati s tem naj bi tudi dosegli, da bi ostali otroci lahko nemoteno spremljali pouk.
To podkrepijo tudi kasnejši zapisi navedeni v Poročilu upraviteljstva iz 1939 leta, kjer
je zapisano, da je bila posebna šola ustanovljena:
32

o ''da vzgaja slabo nadarjene otroke, dviga in razvija njihove duševne
sposobnosti ter jih na ta način usposablja za življenje;
o da razbremeni ljudsko šolo, ker doseže s tem, da ji od leta do leta
odvzame tiste slabiče, ki zadržujejo napredek ljudskošolskega pouka;
o da bi služila kot vadnica za hospitacije kandidatom in kandidatkam
učiteljišč in pedagoškemu krožku univerze.'' (Poročilo upraviteljstva
1939, str. 4)
Posebna šola v Ljubljani naj bi nastala iz potrebe, da bi otrokom z motnjo v
duševnem razvoju omogočila boljšo pripravo na ţivljenje. Ker pred tem še ni bilo
ustanovljene nobene šole s tem namenom, pa naj bi hkrati sluţila še za hospitacije
bodočim učiteljem, ki bi si s tem dobili vpogled na delo z otroci z motnjami v
duševnem razvoju. Le to je bilo zelo pomembno za nadaljnje razvijanje in
izboljševanje pedagoškega dela pri otrocih z motnjami v duševnem razvoju.
Vzgojni in učni principi naj bi se povezovali z namenom, da učencem vzbudijo
samozavest in voljo ter smisel za delo. Takšna vzgoja naj bi bila za te učence
ţivljenjskega pomena, saj je bil cilj šole, da se učenci po šolanju osamosvojijo in
začnejo samostojno preţivljati, pri čemer naj bi se večina otrok preţivljala z ročnim
delom (Levec 1936). Zato naj bi bila poglavitna naloga posebne šole, da skuša
ustvariti podlago za eksistenčno moţnost teh otrok, podlago za samostojno bivanje.
K temu pa naj bi bistveno pripomoglo ročno ustvarjanje, ki je bilo na tej šoli
poglavitnega pomena.
Na podlagi pridobljenih virov in zapisov lahko sklepam, da je bila posebna šola v
Ljubljani ustanovljena z namenom, da otroke z motnjami v duševnem razvoju opremi
z lastnostmi, ki jim bodo po končanem šolanju omogočile samostojno delovanje,
neodvisno od drugih oseb. Prav tako naj bi ostali populaciji otrok v šoli, omogočili
boljše in hitrejše napredovanje v učenju, saj naj bi delo potekalo mnogo bolj
nemoteno. Pri tem naj bi imeli tudi učitelji manj dela z vodenjem razreda ter naj bi s
tem lahko hitreje in bolje obdelali učno snov. Torej je bila takratna teţnja v šolstvu
usmerjena v njegovo diferenciacijo5, saj naj bi s tem omogočili, ne samo otrokom z
5

Diferenciacija v šoli v smislu razlik v poučevanju in delu z otroki zaradi njihovi razlik. Poznamo zunanjo,
fleksibilno in notranjo diferenciacijo. (Strmčnik 1993)
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motnjami v duševnem razvoju, bolj prilagojeno šolanje, prav tako naj bi to prineslo
tudi laţje in učinkovitejše delo v drugih osnovnih šolah. Vseskozi je poudarjen
delovno-usposabljajoči namen šole, ki teţi k temu, da bi se otroke z motnjami v
duševnem razvoju opremilo z veščinami, ki naj bi jim pomagali pri osamosvojitvi in
opravljanju dela.

4. 2. USTANOVITEV IN ZAČETKI NJEGOVEGA DELOVANJA
Slovensko območje je v začetku 20. stoletja spadalo pod oblast Avstro-Ogrske. Tako
so za naše področje veljali njihovi zakoni in njihove uredbe. To je veljalo tudi za
področje šolstva. V sami Avstriji so se prvi zavodi za vzgajanje in izobraţevanje otrok
z motnjami v razvoju, pojavili koncem 18. stoletja. Drţavni osnovnošolski zakon iz
leta 1869 je vseboval pomembna določila za posebne šole za posamezne kategorije
razvojno prizadetih otrok. Na slovenskem narodnostnem ozemlju je bil razvoj
posebnega šolstva počasnejši, a vseeno hitrejši kakor v drugih juţnoslovanskih
deţelah in tudi nekaterih deţelah današnje EU. V 19. stoletju so se v posameznih
krajih odpirali zavodi za gluhoneme in slepe. Ni bilo pa ustanovljene nobene šole ali
zavoda za otroke z motnjami v duševnem razvoju.
To se spremeni v začetku 20.stoletja. Leta 1908 deţelni in mestni šolski svet v
Ljubljani na Dunaj pošljeta dva slovenska učitelja v tečaj za izobrazbo učiteljev
posebnih šol. To sta bila Ana Lebar in Ivan Dimnik. (Pavčič 1970)
Po vrnitvi iz Dunaja, je Ana Lebar na tedanji deţelni in mestni šolski svet v Ljubljani,
dala pobudo za ustanovitev posebnega razreda za otroke z motnjami v duševnem
razvoju. Le ta se uresniči leta 1911, ko deţelni šolski svet dovoli odprtje posebnega
razreda, kateremu je mestni šolski svet v Ljubljani z odredbo št. 1094 z 10. 9. 1911
določil prostor na IV. deški osnovni šoli Prule in ga podredil vodstvu imenovane šole.
Pouk je prevzela Ana Lebar, takrat učiteljica I. dekliške osnovne šole v Ljubljani. Le
ta je bila z dekretom deţelnega šolskega sveta imenovana za prvo učiteljico
ljubljanskega posebnega razreda. Prva naloga, ki naj bi si jo zadala, je bila ustvariti in
utrditi stik z osnovno šolo in domom.

Za učitelje naj bi ţe prirejala strokovna

predavanja, pisala razprave in članke. (Poročilo… 1939)
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Posebni razred se je torej priključil IV. deški osnovni šoli na Prulah. Med 17. in 19.
septembrom se je izvajal vpis, medtem ko naj bi se pouk pričel 25. 9. 1911. Za vpis v
posebni razred je potekal preizkus na podlagi pravilnikov ţe obstoječih posebnih šol
v Avstriji. K šest-razredni osnovni šoli je bil dodeljen posebni razred za otroke z
motnjami v duševnem razvoju in je imel prvi razred z enim oddelkom. Vodenje je
prevzel Janez Levec, prav tako upravitelj ţe omenjene šole, katerega je opravljal vse
do leta 1924. Takoj naj bi se poglobil v delovanje posebnega šolstva in šola se je
pod njegovim vodstvom kmalu razširila. Prvo leto naj bi se prijavilo 40 otrok, sprejetih
naj bi bilo 24 otrok. Ker je število sprejetih otrok preseglo maksimalno število
posebnega razreda, se je moral le ta deliti v dva oddelka. Zato je bila ţe 4.11.1911
imenovana dodatna učiteljica, Maier Joţica. Vzporednica je bila dovoljena z odredbo
mestnega šolskega sveta v Ljubljani št. 1565, 27.11.1911. (Prav tam)
Naslednje šolsko leto 1911/12 so decembra z razpisom kranjskega mestnega
šolskega sveta ustanovili še dnevno zavetišče, ki je bilo poleg učencem II. in IV.
deške osnovne šole, namenjeno tudi učencem posebnega razreda. V njem so
organizirali dnevno varstvo za učence, katerih starši zaradi dela preko dneva niso
mogli poskrbeti za njih. (Šolska kronika 1912/13)

SPREJEM IN PRIJAVA
Ob vpisu v posebni razred, naj bi vsakega otroka z motnjami v duševnem razvoju
preverila posebna komisija, ki je ugotavljala primernost za vpis. Ob tem naj bi določila
posebne kriterije oz. določila za sprejem, saj naj bi se tudi ti otroci razlikovali med
seboj. Kakor piše Mihelič (1936) naj bi bilo potrebno ločiti otroke z motnjami v
duševnem razvoju od otrok z značilnim razvojem, ki le zaradi bolezni ali
malomarnosti zaostajajo v razvoju. Posebna šola naj bi tako sprejemala otroke z
motnjo v duševnem razvoju, za katere naj bi posebna preizkusna komisija na podlagi
pravilnika o sprejemu otrok v posebno šolo, ugotovila da spadajo na omenjeno šolo.
(Prav tam)
Šola naj bi ostro ločevala in sprejemala le tiste otroke, ki so dejansko ustrezali in
opravili preizkus za omenjeno šolo. Preizkus je opravljala posebna komisija, nikjer pa
ni natančneje definirano po kakšnih merilih naj bi le ta v tem času okarakterizirala
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posameznega otroka. Bilo pa je posebej navedeno koga niso sprejemali. Tako je v
pravilniku Splošna pravila za pomožno šolo (Levec, 1919) zapisano, da je posebna
šola, šola za manj nadarjene in slabo nadarjene, ki zaradi tega ne morejo obiskovati
rednega pouka. Tem je bila namenjena posebna šola, kamor pa naj ne bi bili sprejeti:
''- popolni bebci (imbecilni in idijoti);
- slepi, gluhonemi in epileptični;
- nravo pokvarjeni;
- normalno razviti, ki so le zaradi zanikrnosti ali bolezni zaostali v pouku.'' (Prav tam,
str. 1)
Prijava v šolo se je vršila na podlagi prijavnega lista vodstva osnovne šole, katerega
je moral izpolniti razrednik in v katerega je natančno navedel vzroke za prijavo in
posebnosti učenca, zaradi katerih naj bi bil otrok nezmoţen obiskovati pouk v
osnovni šoli. Sprejem je določila preizkusna komisija, ki je odločila ali so otroci ostali
prijavljeni v osnovni šoli ali so bili sprejeti v posebno šolo. (Prav tam)

4. 3. ČAS PRVE SVETOVNE VOJNE
Kot vsa ostala področja delovanja drţave in ţivljenja ljudi, se je tudi šolstvo v letu
1914 moralo podrediti novim pogojem, ki so nastopili s pričetkom prve svetovne
vojne. Franc Joţef, avstro-ogrski cesar, je 28. julija objavil razglas s katerim je
Avstro-ogrska napovedala vojno Kraljevini Srbiji. Le to je spremenilo potek delovanja
šole v naslednjih štirih letih.
Šolsko poslopje na Prulah, kjer je potekal pouk posebne šole je zasedla vojska. Pouk
se je začasno preselil na II. mestno deško osnovno šolo in kasneje na Šentjakobsko
šolo. Nato pa je od 6. novembra 1914 pouk potekal v prostorih II. mestnega
otroškega vrtca. Potekal je zgolj trikrat tedensko, izmenjujoč za višji in niţji razred.
Prvi, višji razred, katerega so obiskovali učenci, ki so ţe napredovali, je imel pouk v
torek, sredo in soboto, drugi niţji razred, katerega so obiskovali prvič vpisani učenci
in tisti, ki še niso napredovali, pa v ponedeljek, četrtek in petek. V času vojne so
potekali razni propagandni shodi, katerih naj bi se udeleţevali tudi učenci posebne
šole. Kljub nekemu ustaljenemu urniku, ki naj bi zagotavljal nemoten pouk v vojnih
razmerah, pa je do prekinitev le tega vendarle prihajalo. Tako je večkrat odpadel
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pouk zaradi zasedanj aprovizacijskih6 komisij, katere so bila zadolţena za preskrbo
predvsem ţivljenjskih potrebščin med vojno.
Kljub izrednim razmeram, ki so delovala za časa poteka prve svetovne vojne pa se je
posebno šolstvo razvijalo naprej. Predvsem je to razvidno iz razpisa, ki ga je objavil
kranjski deţelni šolski svet 16. aprila 1918, v katerem dovoli razširjanje posebne šole
s paralelko. S tem je bila posebna šola organizirana v niţji razred z dvema
oddelkoma in višji razred z enim oddelkom. (Šolska kronika 1914…1918)
Konec leta 1918, in sicer oktobra 1918 pa naše območje zaznamuje razpad stare
Avstro-Ogrske drţave. Na naših tleh je nastala drţava Slovencev, Hrvatov in Srbov,
ki se je mesec kasneje preoblikovala v Kraljevino Srbov, Hrvatov in Slovencev.
Drţavo so ves čas njenega obstoja, teţila mnoga nerešena narodnostna, socialna in
gospodarska nasprotja, ki jih niso mogli zadovoljivo rešiti. Tudi slovensko šolstvo je
bilo potrebno obnove, tako na materialnem kot na idejnem področju. Prizadevanja so
prihajala iz naprednih vrst učiteljev, ki so se takoj leta 1919 prizadevali za
modernizacijo in poenotenje šolske zakonodaje. V Sloveniji je bila tudi po letu 1918
še vedno v veljavi avstrijska šolska zakonodaja. (Ciperle, Vovko 1987)

Iz zgoraj navedenega je razvidno, da je prva svetovna vojna imela vpliv na posebno
šolo, ki pa ni bil večjih razseţnosti. Pouk je sicer potekal bolj okrnjeno, kar pa ni
vplivalo na sam vpis, saj se je morala šola zaradi povečanega vpisa še razširiti.
Razloge za to vidim v samem poteku vojne. Za prvo svetovno vojno je bil značilen
frontni način bojevanja, ki je manj vplival na samo ţivljenje ljudi izven front. Vseeno
pa vojna ni omogočala nekega večjega napredka v šolstvu, saj je bila vsa pozornost
usmerjena na fronto in na morebiten vojni izid. Le ta je prinesel veliko spremembo,
saj se je slovensko območje z razpadom Avstro-Ogrske, vključilo v popolnoma novo
drţavno tvorbo.

4. 4. ČAS MED OBEMA VOJNAMA
Posebna šola je po koncu vojne delovala naprej. V začetku novembra (5. 11), se je
preselila nazaj na IV. mestno deško osnovno šolo. Kjer pa je ţe začela delovati po
rahlo spremenjenih učnih načrtih. Spremenil se je pouk zgodovine, z januarjem 1919
6

Aprovizacijska komisija: komisija, ki je bila sestavljena in zadolžena, da je v vojnem času skrbela za
organizirano preskrbovanje z življenjskimi potrebščinami.
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pa je bil na šoli ukinjen pouk nemščine. Prav tako se je spremenil datum zaključka
pouka, ki se je iz sredine julija prestavil na 28. 6., na drţavni praznik, ko so v
kraljevini praznovali Vidov dan. Le to so bile večje spremembe, ki so doletele šolstvo
ob spremembi oblasti. (Poročilo… 1939)
Zaradi prostorske stiske pa je posebna šola ţe kmalu potrebovala nove prostor za
svoje delovanje. Ţe leta 1919, in sicer 20. marca je Višji šolski svet v Ljubljani
določil, da se tri-razredna posebna šola loči od osnovne šole in z odlokom št. 2674
odredil, da so vsi trije oddelki samostojni ter se v skladu s tem preimenujejo v Trirazredno pomožno šolo v Ljubljani. Njej se je določilo posebno vodstvo, katerega je
prevzel Janez Levec, dosedanji upravitelj IV. deške osnovne šole. V šolskem letu
1919/20 se je šola preselila na II. mestno šolo na Zoisovi cesti, kjer je bila do
šolskega leta 1946/47.
V tem času se je nenehno širila in razvijala. Istega leta, ko se je preselila na Zoisovo
cesto, se je razširila v pet-razrednico. Pet mesecev kasneje, in sicer 30. 1. 1920 je
bila ustanovljena šest-razrednica s posebnim pripravljalnim razredom in učnim
mestom za pouk deškega ročnega dela. Ta se je razvil pod vodstvom ravnatelja
Ivana Dimnika, ki je bil eden prvih defektologov za otroke z motnjami v duševnem
razvoju v Sloveniji. Le ta je nasledil leta 1924 upokojenega ravnatelja Janeza Levca.
(Prav tam)
Posebna šola v Ljubljani se je torej vse od ustanovitve prvega posebnega razreda v
letu 1911 nenehno širila. Kljub neprimernim razmeram za razvoj tega šolstva, kot je
gostovanje razreda na drugi šoli in štiri leta potekajoča prva svetovna vojna, si je pod
vodstvom Janeza Levca uspela pridobiti samostojni status. Le to pa še vedno ni bilo
dovolj, da bi si šola pridobila lastno zgradbo za svoje delovanje. Tako je še kar nekaj
desetletji gostovala po drugih šolah.
Kljub napredovanju pa je bil razvoj posebnega šolanja pri nas v velikem zaostanku.
Druge drţave v takratni Evropi naj bi bile glede ločevanja otrok po njihovih
zmoţnostih in zdravstvene zaščite, daleč naprej. Poleg posebnih šol za te otroke, so
imele posebne nadaljevalne šole in tudi ţe poklicne posebne šole (Pomoţna šola…
1931, str. 1). V teh šolah naj bi se učenci z motnjami v duševnem razvoju, po
končanju osnovnošolskega izobraţevanja, celostno in popolno usposabljali za poklic,
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katerega bi kasneje opravljali in s katerim bi se lahko samostojno preţivljali. Vseeno
pa naj bi se ljubljanska posebna šola, ki je bila prva v drţavi, razvijala po zgledu
drugih drţav. (Prav tam)
S šolskim letom 1926/27

so na odobritev Ministrstva prosvete, posebno šolo

dopolnili z nadaljevalno šolo, katera naj bi bila namenjena učencem po zaključku VI.
razreda. Tako naj bi nadaljevalno šolo obiskovali učenci od 14 do 18 leta. (Pomoţni
šoli… 1925)
Nadaljevalna šola naj bi tako sledila zgledu drugih evropskih drţav, ki so ţe imele
ustanovljene te vrste šol.
Zaradi vedno večje prostorske stiske pa so se kmalu pojavile glasnejše pobude po
pridobitvi lastne prostorov. Pobude so prihajale predvsem iz vrst učiteljev. Učitelji
šole so v šolskem letu 1927/28 predloţili mestnemu šolskemu odboru pobudo za
gradnjo šole in internata za otroke z motnjami v duševnem razvoju. Isto šolsko leto je
veliki ţupan v Ljubljani priporočil tedanjemu oblastnemu šolskemu odboru v Ljubljani
gradnjo posebne osnovne šole z internatom za duševno nerazvite otroke. Do tega ta
čas še ni prišlo, razlog za to pa naj bi bil nerazumevanje odgovornih v takratni
Jugoslaviji. (Šolska kronika 1927/28).
Tako posebna šola v Ljubljani, kljub samostojnemu in neodvisnemu statusu, ki si ga
je pridobila ţe leta 1919, še vedno ni imela svoje zgradbe v kateri bi lahko izvajala
pedagoško dejavnost.
Vsekakor pa naj bi posebna šola ves čas svojega delovanja, delovala skladno s
šolsko zakonodajo. Avstrijska šolska zakonodaja je veljala vse do leta 1929, ko je 5.
decembra 1929 izšel nov šolski zakon, ki je poenotil osnovno šolstvo v okviru
jugoslovanske drţave. Uvedel je splošno in obvezno osnovno šolo, kar za področje
Slovenije ni bila novost, pomenil pa je velik korak naprej za druga področja
Jugoslavije. Zakon je prepovedal telesno kaznovanje in uvajal razrede, oddelke in
ocene, kakršne poznamo danes. Razdeljena je bila v štiriletno osnovno in štiriletno
višjo narodno šolo. K osnovnemu šolstvu so priključili tudi šole za otroke z motnjami v
duševnem razvoju. Tako je tudi za posebno šolo veljal novo uveljavljeni zakon.
(Ciperle, Vovko 1987)
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Novo uvedeni zakon je predvideval splošno ustanavljanje šol za otroke s posebnimi
potrebami, internate za te otroke in poseben pravilnik. Za učitelje teh šol je
predvideval posebno specialno strokovno izobrazbo. Prav tako je urejal sprejem
otrok v te šole ter ţe sodelovanje zdravstvene stroke pri tem. S tem naj bi bila dana
nova osnova razvoju posebnega šolstva. (Pomoţna šola… 1931)
Zaradi nenehnega primanjkovanja prostora pa je ţe pred uveljavitvijo novega
zakona, ministrstvo prosvete z odlokom dne 10.5.1929 odobrilo posebni razred v
zavetišču sv. Joţefa, ki se je pozneje delil v dva samostojna oddelka. Le to pa naj ne
bi popolnoma zadostovalo vsem potrebam, zato je upraviteljstvo takratne šole
ponovno dalo pobudo po pridobitvi lastnih prostorov z internatom za posebno šolo.
To pa v takratni vsesplošni krizi, ki naj bi v tridesetih letih prizadela drţavo, ni bilo
mogoče. Stisko so še vedno reševali tako, da so izvajali dvoizmenski pouk
(izmenjujoč dopoldan-popoldan) in tako da so se oddelki posebne šole odpirali še na
drugih osnovnih šolah. Tako je bila, z odlokom ministrstva prosvete dne 21.11.1936,
dovoljena na Beţigrajski šoli nova vzporednica – posebni razred, z odredbo kranjske
banovinske uprave dne 10.3.1938 pa še posebni razred na II. drţavni mešani ljudski
šoli v Zgornji Šiški, kot vzporednica k I. oddelku matične posebne šole. V tem času
se je na šoli zamenjalo tudi upraviteljstvo, katerega ni več vodil Ivan Dimnik, ampak
ga je z oktobrom 1936 nadomestila Ana Lebar. (Šolska kronika 1937/38)
Posebna šola je ta čas trajala 8 let in je imela 6. razredov. Prvi in drugi razred sta bila
niţja stopnja, tretji in četrti razred sta bila srednja stopnja, peti in šesti razred pa višja
stopnja. Imela je tudi zbiralni razred, ki je bil namenjen tistim, ki še niso bili sposobni
slediti pouku prvega razreda. Ker še vedno ni imela lastne zgradbe, je imela svoje
razrede še vedno nastanjene po različnih zgradbah drugih šol.

Kakor je razbrati iz virov, naj bi bila materialna sredstva, ki so bila dodeljena posebni
osnovni šoli, zelo skromna in nezanesljiva. Tako naj učiteljski zbor ob zaključku leta
mnogokrat ne bi vedel, če bodo razpolagali s sredstvi za delo v naslednjem šolskem
letu. Vseeno pa naj bi mu uspelo razviti in dvigniti izobraţevalno-vzgojno delo do
takšnega nivoja, da je ljubljanska posebna šola postala hospitacijska šola za vse
defektologe Slovenije in tudi zunaj nje, kjer so ustanavljali posebne oddelke in šole.
(Sušnik, 1967)
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S hospitacijami naj bi seznanjali bodoče učitelje, defektologe z delom na šoli za
otroke z motnjami v duševnem razvoju. Pridobljene izkušnje naj bi se nato prenesle
tudi na druge posebne šole za otroke z motnjami v duševnem razvoju. Sicer pa je v
tem času, leta 1938 posebna šola v Ljubljani obsegala:
 Na matični šoli 7 oddelkov, delavnico za deška ročna dela in tečaj za
izboljšanje teţkih govornih napak;
 v Zavetišču sv. Joţefa v Mestnem logu dva internatsko urejena pomoţna
oddelka za teţje slabo nadarjene otroke, ki ne morejo izven zavoda obiskovati
šole;
 za Beţigradom 1 razred;
 v Zg. Šiški 1 pomoţni razred.
Vsi navedeni razredi so bili pod skupnim administrativnim in pedagoško-didaktičnim
vodstvom, samo pod pedagoško-didaktičnim vodstvom tukajšnje šole pa sta bila dva
pomoţna razreda v Mostah in en pomoţni razred na Viču. Tako naj bi ljubljanska
posebna šola obsegala skupaj 14 oddelkov. (Poročilo… 1939)
Z ustanovitvijo prvega posebnega oddelka na IV. deški osnovni šoli v Ljubljani, je
šolstvo za otroke z motnjami v duševnem razvoju pridobilo nove razseţnosti. Ţe prvo
leto je bilo vpisanih več otrok, kot so jih sprejeli. Tako so se pojavljale potrebe po
nastajanju novih oddelkov, ki so pripeljali do tega, da so se posebni razredi leta 1919
ločili od skupnega delovanja s takratno osnovno šolo. Nastala je nova šola, ki jo je še
naprej vodil takratni skupni upravitelj Janez Levec. Po poročilih in zapisih sodeč so
bile potrebe po posebnem šolstvu čedalje večje, kar je imelo za posledico, da so se
morali odpirati novi oddelki. Le to pa ne pomeni, da je bilo to obdobje, ko je bilo več
otrok z motnjami v duševnem razvoju, ampak je to posledica dejstva, da je vedno več
otrok obiskovalo vse šole, prav tako pa so starši otrok z motnjami v duševnem
razvoju videli moţnost, da se tudi njihovi otroci izobrazijo, kar naj bi jim kasneje
omogočilo samostojno delovanje. Kljub temu pa je slovensko območje še vedno
zaostajalo na področju razvoja posebnega šolstva, saj naj bi imela predvsem
avstrijska področja habsburške monarhije v tistem času bolj razvajeno mreţo
posebnih šol.
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4. 5. ČAS DRUGE SVETOVNE VOJNE
Čas druge svetovne vojne predstavlja eno pomembnejših dogajanj, katera je korenito
posegla v ţivljenje ljudi. V primerjavi s prejšnjo, prvo svetovno vojno, to ni bila vojna,
katere boji bi potekali na fronti, ampak so boji potekali vsepovsod. V Ljubljani je za
časa vojne veljal poseben okupacijski reţim, ki je nedvomno vplival na vsa področja
človekovega delovanja, tudi na šolstvo.
V začetku leta 1941, se je druga svetovna vojna, ki se je drugje po Evropi začela ţe
leta 1939, pribliţevala jugoslovanskim mejam. Hitler je v začetku aprila, 6. 4. 1941,
ob podpori nekaterih njegovih zaveznic, predvsem Italije, Madţarske in Bolgarije, ki
so neposredno mejile na jugoslovansko drţavo, napadel Jugoslavijo. Skoraj brez
odpora je bila Slovenija zasedena v šestih dneh. Po tem pa razdeljena na tri
okupacijske cone, nemško, italijansko in madţarsko. (Ciperle, Vovko, 1987)
Od takrat naprej pa vse do konca vojne leta 1945, so tudi na Slovenskem območju
veljale izredne vojne razmere. Le te so se odraţale tudi v šolstvu. Takratna posebna
šola je spadala pod Italijansko okupacijsko cono. Kljub vojnim razmeram, je bila ena
izmed rednih osnovnih šol, ki je delovala tudi med vojno. Italijanska oblast ni
spreminjala starega jugoslovanskega šolskega sistema, spremenjeni so bili le učni
načrti iz zgodovine in zemljepisa ter opravljene poprave jugoslovanskih šolskih knjig.
(Šolska kronika 1941/42)
Zaradi vojnega stanja se je morala šola preseliti v prostore dnevnega varstva na
Gornjem trgu, saj so prejšnje prostore zasedli Italijani. Pri tem naj bi stalni alarmi
ovirali nemoten potek šolanja, ţična pregrada, s katero je italijanska vojska ogradila
Ljubljano, pa naj bi onemogočala šolanje otrokom iz predmestja. Zaradi pomanjkanja
kurjave se je pouk začenjal kasneje, večkrat pa naj bi učenci ostajali kar doma. Pouk
je ob zaostritvi vojnih razmer postajal vedno bolj skrčen in je potekal le še po dve uri
dnevno, pri čemer je učna ura trajala zgolj 40 minut. Ker je imela šola oddelke
nastanjene tudi po drugih šolah, naj bi se pojavljale velike teţave, saj je tudi te šole
zasedla italijanska vojska. (Prav tam)
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Z italijansko okupacijo pa se je v šole uvajal italijanski jezik. Takratna posebna šola
uvedbe ni bila deleţna, saj kakor je zapisano ''Saj naši otroci še materinščine ne
obvladajo'' (Pomoţna šola…1946, str. 2). Kljub temu pa je bil tudi v to šolo uveden
Gill. Gill je bila italijanska mladinska organizacija, v katero so vabili predvsem otroke
in mladostnike. Z včlanitvijo v to organizacijo so morali učenci izkazovati privrţenost
za novo oblast. Člane so pridobivali tako, da so ustanavljali šolske kuhinje, kjer so
otrokom delili opoldanske obroke, prav tako pa naj bi bili njihovi člani deleţni oblek,
perila in igrač. Prirejali so shode in športne igre. Ta navdušenost pa se ni dotaknila
učiteljstva in tudi med učenci te šole naj bi kmalu oslabela (Pomoţna šola 1946, str.
4). Le to se je toliko bolj izrazilo ob kapitulaciji Italije 8. septembra 1943 leta. Vendar
pa s tem vojnega obdobja ni bilo konec. Ljubljansko območje, kjer se je nahajala
posebna šola, so zasedli Nemci. Zaradi kratkotrajnosti zasedbe in močnega
osvobodilnega gibanja, ki se je čutilo tudi v šolstvu, le ti niso imeli večjega idejnega
vpliva, vendar pa se zaradi vojnega stanja šola še vedno ni mogla vrniti na ustaljeno
delovanje, kakršno je bilo pred vojno. Predvsem so se poslabšale socialne razmere,
ki so se odraţale v lakoti in pomanjkanju. Zaradi nenehnih alarmov in strahu naj bi
otroci mnogokrat izpustili obisk pouka ali pa so k njem prihajali utrujeni in zaspani,
kar naj bi še dodatno onemogočalo delo učiteljem in okrnilo napredovanje teh otrok.
(Prav tam)
Vsekakor je potekajoča vojna imela vpliv na celotno vsakodnevno ţivljenje, kamor je
spadalo tudi obiskovanje šole. Izredne razmere, ki so veljale za časa zasedbe oz. za
čas okupacije, so onemogočale normalno opravljanje vsakodnevnih obveznosti.
Prav tako pa naj bi bil vseskozi prisoten tudi strah pred negotovostjo in vojnimi
napadi. Le to pa naj bi motilo koncentracijo učencev in normalno pedagoško
dejavnost.
Na novo je šola začela delovati po osvoboditvi 9. maja 1945. Upraviteljstvo šole je
začasno prevzela Joţica Duh. Z odlokom Narodne vlade za Slovenijo Ministrstva za
prosveto, so spremenili naziv šole, ki se je od sedaj imenovala Državna pomožna
šola. Z novim šolskim letom 1945/46 pa je šola zopet začela delovati na Grabnu,
sedaj pod vodstvom Ane Aţman. (Šolska kronika 1945/46)
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Vsako vojno stanje prinese izredne razmere, ki se odraţajo tudi v šolstvu. Kljub
vojnim razmeram, ki so se pojavile z začetkom druge svetovne vojne na slovenskem
ozemlju, je takratna posebna šola nadaljevala s svojim delom in se vsakodnevno
prilagajala vojnim situacijam. Vsekakor za razvoj otrok z motnjami v duševnem
razvoju zgoraj opisano stanje ni pripomoglo k napredovanju v njihovem razvoju,
vendar pa je šola, s svojim delovanjem za časa vojne, uspela vzdrţevati stik z njim.

4. 6. DELOVANJE ZAVODA PO DRUGI SVETOVNI VOJNI
Kakor ob vsaki spremembi oblasti, naj bi se tudi v prvih povojnih letih šolstvo na
Slovenskem razvijalo pod močnim vplivom širših druţbenopolitičnih razmer.
Osvoboditev leta 1945, je na šolskem področju prinesla spremembo. Le ta naj bi
nastala kot posledica razmer v katerih se je znašla Jugoslavija po koncu vojne.
Šolstvo je bilo v takratni drţavi neenakomerno razvito. Osemletno šolanje je bilo
uvedeno le na bolj razvitih področjih, katerih pa je bilo malo. Tako se je takratna
oblast odločila, da bo poenotila celotno šolstvo skupne drţave.
Temeljni zakon o sedemletnem obveznem šolanju, ki je izšel 11. julija 1946, je uvedel
obvezno sedemletno šolanje, čeprav je bilo ponekod ţe uvedeno obvezno osemletno
šolanje. Tako je to pomenilo korak nazaj, ne samo za osnovne šole ampak tudi za
sam zavod, ki je takrat ţe izpolnjeval osemletno šolsko obveznost. Šolski sistem je bil
z novim zakonom poenoten, otroci pa so sprva obiskovali štiri razrede osnovne in
nato še tri razrede višje osnovne šole. (Ciperle, Vovko 1987)
Preureditev naj bi tako zajemala celotno osnovnošolsko izobraţevanje, kamor je
spadalo tudi posebno šolstvo. Iz Načrtov za bodočnost posebnega šolstva (1945) je
mogoče zaslediti, da naj bi bila tako kot vse ostale šole, tudi ta šola potrebna
reorganizacije. Za nadaljnjo maksimalno dosego izobraţevalnih in vzgojnih uspehov
pri otrocih z motnjami v duševnem razvoju, naj bi bilo nujno, da bi se ustanovil zavod,
kjer bi bila moţna bolj sistematična vzgoja. Poleg tega pa bi lahko zavod sprejemal
tudi tiste otroke z motnjami v duševnem razvoju, ki so ţiveli na podeţelju, kjer naj ne
bi bilo ustanovljenih posebnih šol ali posebnih razredov.
Teţnje po ustanovitvi zavoda je bilo mogoče zaslediti tudi v drugih virih. Tako so
ustanovitev utemeljevali s tem, da se učenci posebne šole pripravljajo za obrtnike, da
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ko bodo odrasli lahko zasedli delovna mesta v druţbi. Zaradi tega naj bi bilo potrebno
bolj sistematično izobraţevanje, ki bi se lahko vršilo le v zavodu. (Pomen… 1945)
Nova reorganizacija šolstva in načrti za njeno boljšo prihodnost pa niso odpravili vseh
problemov, ki naj bi jih prinesla pravkar končana druga svetovna vojna. Kljub
osvoboditvi in upanju na boljše razmere, je bilo delovanje pouka na posebni šoli, po
vojni, moteno. Primanjkovalo naj bi usposobljenih učiteljev, prostori niso bili ogrevani,
ker naj ne bi bilo kurjave. Zaradi tega naj bi učenci večkrat po več tednov ostajali kar
doma. Delo naj bi laţje potekalo, ko je šola dobila svoje prostore v zgradbi osnovne
šole na Ledini. Tam naj bi ob ugodnejših pogojih lahko hitreje razvijala specialno
pedagoško delo in ga prilagodila novim razmeram. (Šolska kronika 1946/47)
Nadaljevala se je tudi prostorska stiska značilna za predvojno posebno šolstvo v
Ljubljani. Kmalu po vojni naj bi zgradba zavetišča sv. Joţefa, postala internat srednje
tehnične šole in tako so bili učenci z motnjami v duševnem razvoju začasno vključeni
v druge mladinske domove v Ljubljane. Tam naj bi bili nastanjeni skupaj z ostalimi
učenci. Pritoţbe vzgojiteljev v teh domovih, ki naj bi jim učenci z motnjo v duševnem
razvoju zavirali vzgojno delo, in prizadevanja pedagoškega zbora posebne osnovne
šole pa so kmalu pripomogle, da je Mestni ljudski odbor l. 1950 učencem z motnjami
v duševnem razvoju namenil drug, samostojen dom, in sicer mladinski dom Vide
Janeţičeve. (Vzgojni zavod Janeza Levca, 1972)
Kljub problemom, ki so se pojavili na šoli in kateri so ovirali normalen potek vzgojnoizobraţevalnega dela, pa je zaslediti, da naj bi se po vojni po drugi strani dvignila
kvaliteta pedagoškega dela (Sušnik 1967, str. 57). Učiteljski zbor naj bi začel
sestavljati predloge za nove učne načrte in programe za vso Slovenijo, prav tako pa
naj bi aktivno sodeloval pri strokovnem usposabljanju defektologov Slovenije.
Predvsem pa naj bi se pedagoško delo še poglobilo, ko je posebni šoli uspelo
pridobiti lastnega psihiatra dr. M. Borštnarja. Le ta naj bi glede na ugotovljeno motnjo
v duševnem razvoju, z ustreznimi navodili pomagal učiteljem pri dosegi ciljev v vzgoji
in izobraţevanju otrok z motnjami v duševnem razvoju. (Prav tam)
Po koncu vojne so veljale izredne razmere na vseh področjih, ne samo na področju
šolstva. Nova oblast je morala ponovno vzpostaviti delovanje vseh področji ţivljenja,
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kar ni bila enostavna naloga, ţe zaradi tega, ker je bilo potrebno uvesti popolnoma
nov sistem, ki je bil v skladu s takratno socialistično ideologijo. Le to je sprva privedlo
do nazadovanja na področju šolanja slovenskih otrok, saj se je z uvedbo
sedemletnega obveznega šolanja, za eno leto skrajšala doba osnovnega šolanja.
Potreba oz. teţnja po ločevanju otrok z motnjami v duševnem razvoju od otrok z
značilnim razvojem pa se je nadaljevala, kar je razvidno iz ne-sprejemanja teh otrok v
mladinskih domovih, ob izselitvi iz zavetišča sv. Joţefa. Vseeno pa naj bi to
pripomoglo, da so leta 1950 dobili svoj dom. Prav tako se je v tem času za posebno
šolo zgodila še ena pomembna sprememba, in sicer je ravnateljstvo leta 1947
prevzel Rudolf Sušnik, ki je upravljal s posebno šolo vse do leta 1977, torej polnih
trideset let.

4. 7. ZAVOD V PETDESETIH LETIH 20. STOLETJA
V 50. letih so ponovno uvedli osemletno šolsko obveznost, in sicer je 8. oktobra 1953
izšel odlok, ki je uzakonil šolsko obveznost od sedmega do petnajstega leta starosti.
Učenci so se sprva šolali v štirih niţjih razredih osnovne šole, potem pa so šolanje
nadaljevali v višjih razredih osnovne šole, niţjih gimnazijah ali drugih srednjih šolah.
To obdobje pa je nedvomno zaznamovala tudi šolska reforma iz leta 1958. Ta je
vsebovala dva zakona, in sicer uvodni zakon o šolstvu in splošni zakon o šolstvu.
Prvi je obsegal predpise o delovanju vseh vrst šol, tudi posebnih šol, drugi zakon pa
je uzakonil osemletno osnovno šolo, kot edino obliko obveznega osnovnega šolanja.
(Ciperle, Vovko 1987)
Iz Začasnih navodil o organizaciji in delu posebnih vzgojnih ustanov (1952), je v
petdesetih letih mogoče zaslediti napredek v razvoju, pomenu in delovanju
posebnega šolstva in tudi delovanja same posebne šole, ki se je ravno v tem času
preimenovala v Vzgojni zavod Janez Levec. Tako naj bi le ta sedaj reševal naslednje
naloge:
 s posebnimi popravnimi vzgojnimi in učnimi metodami ter sredstvi, naj bi
razvijal dispozicije, oblikoval sposobnosti in značaj učencev, da bi si pridobili
osnovno splošno izobrazbo, izoblikovali napreden pogled in usvojili lastnosti
članov socialne druţbe;
 učence naj bi navajal na ţivljenje v skupnosti;
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 pri učencih naj bi razvijal pravilen odnos do dela in jih, če bi bilo le to mogoče
usposabljal za nadaljnje izobraţevanje;
 učence bi navajal, da zavestno in dosledno obvladujejo, zmanjšujejo svoje
psihofizične okvare in motnje, da bi jih le ta čim manj ovirala v ţivljenju v
druţbeni skupnosti;
 starše ali odgovorne rejnike pa bi navajali na pravilno ravnanje s temi otroci.
(Začasna… 1952, str. 1, 2)
Naloge, ki jih navajajo navodila se sedaj ne dotikajo le otrok z motnjami v duševnem
razvoju, ampak so postavljene širše in se dotikajo tudi staršev. Ti imajo zagotovo
velik vpliv na otroka v času njegovega šolanja, ko vsak otrok, posebej pa otrok z
motnjami v duševnem razvoju še ni dovolj zrel v svojem razmišljanju in delovanju.
Vsekakor se je tu pojavilo pomembno določilo, ki vključuje tako šolo kot njene učence
in tudi njihove starše. Za dosego ciljev v vzgoji in izobraţevanju otrok z motnjami v
duševnem razvoju naj bi bilo nujno sodelovanje staršev oz. odgovornih skrbnikov, ki
bi s primernim ravnanjem s temi otroki, pripomogli k uresničitvi zastavljenih ciljev.
Na osnovni šoli Ledina, kjer je vzgojni zavod ta čas deloval, pa je kmalu
primanjkovalo prostora, zaradi vse večjega dotoka otrok na osnovno šolo. Mestnemu
ljudskemu odboru je uspelo za posebno šolo pridobiti zgradbo, ki je takrat zajela vse
razrede posebne osnovne šole in internat, na drugi lokaciji, Karlovški cesti 18. Tako
je le ta lahko sprejela vse oddelke posebne osnovne šole in gojence mladinskega
doma Vide Janeţičeve. Septembra 1952 je šola pridobila tudi nov naziv, Vzgojni
zavod Janeza Levca. Ţe naslednje leto pa je bila organizirana učna delavnica –
knjigoveznica. Ta je bila namenjena za profesionalno usposabljanje absolventov
posebne osnovne šole. (Vzgojni zavod… 1972)
Posebna šola za otroke z motnjami v duševnem razvoju, oz. sedaj Vzgojni zavod
Janeza Levca, je po več kot štiridesetih letih delovanja in gostovanja po drugih šolah,
dobila svojo zgradbo za šolanje svojih otrok. Čeprav naj bi se pobude po lastni
zgradbi pojavljale vsaj ţe od leta 1929, ko je bil odobren posebni razred v takratnem
zavetišču sv. Joţefa, kjer se danes nahaja dijaški dom. S tem naj bi vsaj začasno
rešili nenehni problem prostorske stiske, ki je spremljal posebno šolo vse od
ustanovitve njenega prvega posebnega razreda v letu 1911.
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Zaradi velikega dotoka novih učencev pa naj bi tudi zgradba na Karlovški cesti kmalu
postala premajhna. Leta 1958 so zato na pobudo šolske uprave odobrili investicijska
sredstva, da bi stavbo dvignili za eno nadstropje, kletne prostore pa adaptirali v
telovadnico in v delavnice tehničnega pouka. (Sušnik 1967)

Slika 1: Zgradba Vzgojnega zavoda Janeza Levca na Karlovški cesti.
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ŠOLSKA REFORMA LETA 1958
Ţe dolgo časa naj bi se kazale potrebe po reformi celotnega osnovnošolskega
sistema, saj naj bi bil sedanji zastarel in slabo učinkovit. Tako se je še vedno ravnal
po šolski zakonodaji iz 1929 leta. Sicer je ta vseskozi doţivljala spremembe in
dopolnitve, pa vendar je v osnovi ostajala enaka, za ta čas zastarela.
Še pred uvedbo šolske reforme pa je veliko pozornost pritegnilo vprašanje o
popolnoma enotni ali delno diferencirani osnovni šoli. To vprašanje je bilo izredno
pomembno za šolanje vseh otrok s posebnimi potrebami. Torej naj bo šola enotna in
naj sprejema vse otroke ali naj se otroci s posebnimi potrebami, kamor sodijo tudi
otroci z motnjami v duševnem razvoju, šolajo ločeno od otrok z značilnim razvojem.
Ideološka izhodišča vladajoče stranke so teţila k popolni odpravi razlik v šolanju med
otroci z značilnim razvojem in otroci s posebnimi potrebami. Tako naj bi do
diferenciacije v šolanju prišlo šele po čim daljšem skupnem šolanju. To pa se ni
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Pridobljeno v arhivu Zavoda za usposabljanje Janeza Levca.
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zgodilo, ker naj bi velika nasprotovanja strokovne javnosti ovrgla ideje o skupnem
šolanju vseh otrok. (Gabrič, 2006)
Cilji, ki so si jih zastavili z omenjeno šolsko reformo leta 1958, naj bi bili enaki v redni
osnovni šoli, kot v šoli za otroke z motnjami v duševnem razvoju. Pri tem pa so bili
dodani še posebni cilji, ki naj bi veljali le za omenjene šole in se navezujejo na
poseben razvoj teh učencev in predvsem razvijanje njihovih dobrih sposobnosti, kar
bi kasneje sluţilo laţjemu vključevanju teh otrok v druţbo.
Šolska obveznost naj bi se tudi v teh šolah vršila med 7 in 15 letom starosti, pri
čemer je za otroke z motnjami v duševnem razvoju v tej reformi predvideno obvezno
obiskovanje predšolske nege ali posebnih vrtcev od četrtega leta starosti do vstopa v
šolo.
Za otroke z motnjami v duševnem razvoju, je reforma predvidevala:
 dodatno pomoč otrokom z laţjo motnjo v duševnem razvoju v večinski osnovni
šoli;
 v primeru več šol v naselju se ta pomoč organizira na eni izmed njih, ki ima
zato ugodne pogoje in usposobljene učitelje;
 ustanovitev posebnih osnovnih šol v večjih mestih za otroke z motnjami v
duševnem razvoju;
 ustanovitev posebnih osnovnih šol z internatom in posebne zavode za otroke
z motnjami v duševnem razvoju, ki so poleg motnje tudi socialno ali kako
drugače ogroţeni;
 izdajo posebnih učbenikov;
 zaposlitev in pomoč specialnih pedagogov, psihologov, medicinskega osebja;
 število učencev v razredu ne sme biti večje od 15;
 kadar je opazen velik razvoj pri učencu, mu omogočiti prestop v večinsko
osnovno šolo.
(Specijalne škole… 1957, str. 14)

Iz zgoraj navedenega sledi, da je reforma sledila bolj sodobnim trendom ravnanj z
otroci z motnjo v duševnem razvoju in prvič natančneje določila ustanavljanje in
delovanje teh šol. Reforma in ureditev šolstva tudi na ravni posebnih osnovni šol za
otroke z motnjami v duševnem razvoju je povečala zaupanje staršev tudi v sam
zavod.
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4. 7. 1. KNJIGOVEZNICA
Po pridobitvi lastne zgradbe pa je kmalu sledila ustanovitev knjigoveznice. Vodstvo
zavoda, naj bi se ţe dalj časa zavedalo, da bi za uspešno poučevanje in
usposabljanje svojih gojencev potrebovali večjo učno delavnico, kjer bi se učenci
zavoda usposabljali v knjigoveški obrti. Tako je takratni ravnatelj, Sušnik Rudolf,
naslovil pismo mestnim oblastem, kjer je prosil za ustanovitev knjigoveznice.
(Ustanovitev… 1951)

Knjigoveznica, ki je bila nato ustanovljena 1953 leta, je prostore dobila v stari zgradbi
na dvorišču ob matični šoli. Opremljena naj bi bila z osnovnimi stroji za enostavna
knjigoveška dela. Nastala naj bi zaradi potrebe po prilagojenem delovnem
usposabljanju, kjer bi imeli absolventi te šole moţnost, da bi se priučili knjigoveškega
dela. Tako naj bi bila delavnica prehodnega značaja. V njej so se takratni učenci te
šole usposabljali in opravljali delovno prakso. Priučeni učenci so se nato zaposlili v
drugih delovnih organizacijah knjigoveške stroke. Ţe od začetka pa naj bi se učna
delavnica finančno samostojno vzdrţevala. Tako naj bi kasneje iz lastnih dohodkov
kupovali modernejše stroje in knjigoveško dejavnost dopolnili še s tiskarsko.
Knjigoveznica naj bi tako predstavljala vmesno povezavo med šolo in zaposlitvijo v
podjetjih. (70 let zavoda… 1982)
Poleg knjigoveznice pa je v tem času na zavodu začela delovati pionirska
organizacija Črnih murnov, ki je skrbela za dejavnosti, ki so potekale po pouku.

4. 7. 2. ČRNI MURNI
Na zavodu Janeza Levca je bila v petdesetih letih ustanovljena pionirska organizacija
Črnih murnov. Sprva je bila v šolskem letu 1947/48 ustanovljena pionirska
organizacija Anice Černejeve, ki se je v šolskem letu 1950/51 preimenovala v
Pionirski odred Črnih murnov. Takratni pionirji so se vključevali v delovne brigade, v
akcije za nabiranje zdravilnih zelišč, prav tako pa naj bi sodelovali v prostovoljnem
delu na raznih gradbiščih po Ljubljani. Tako naj bi uresničevali nalogo, da bodo
učenci posebne šole sodelovali pri povojni obnovi drţave.
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Glavna dejavnost pionirske organizacije se je odvijala tudi v okviru jugoslovanskih
pionirskih iger. Znotraj organizacije so v obliki kroţkov
začeli razvijati razne interesne dejavnosti, ki so
skrbeli, da so se uresničevali cilji odreda. Tako med
njimi najdemo likovni, modelarski, folklorni in literarni
kroţek, kot tudi pevski, orkestrski, filmski in foto
kroţek ter ritmični kroţek. Prirejali naj večdnevne
pohode v bliţnjo in daljno okolico Ljubljane. Izdajali so
svoje glasilo Črni murni. V njem so pionirji opisovali
svoja doţivljanja, objavljali likovne in druge prispevke.
Tako je glasilo veljalo za neuradno kroniko ţivljenja in
dela na zavodu. ( 60 let posebne… 1972)
Slika 2: Glasilo Črnih murnov.
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Organizacija naj bi bila v 70-ih organizirana, po načelih samoupravnega organiziranja
pionirjev za zdravo preţivljanje prostega časa. Poudarek naj bi bil na pionirski zavesti
in odnosu do učenja, delu in igri ter na odnosu do sovrstnikov in drugih ljudi. (Pust
1974)
Posebna pozornost naj bi bila namenjena tehničnemu delu, s čimer naj bi se učenci
urili v ročnih spretnostih, kar naj bi jim prišlo prav kasneje, pri zaposlitvi. Torej se je
eden glavnih ciljev zavoda, usposobiti te učence, da bodo kasneje lahko samostojno
delovali zunaj nje, uresničeval v vseh oblikah njihovega delovanja.
Uspešno delovanje zavoda je razvidno iz ustanovitve knjigoveznice, njihove lastne
delavnice, ki je delovala za usposabljanje učencev sedaj Vzgojnega zavoda Janeza
Levca. V njem so se zaključni razredi šole urili v praktičnem knjigoveškem delu.
Njihovo široko delovanje v tem obdobju pa pomeni tudi ustanovitev takratne pionirske
organizacije Črnih murnov, ki je skrbela za interesne dejavnosti otrok z motnjami v
duševnem razvoju.
Vsekakor pa v tem obdobju ne smemo spregledati nove šolske reforme iz leta 1958,
ki je imela velik vpliv na celotno osnovnošolsko izobraţevanje in izobraţevanje otrok
z motnjami v duševnem razvoju.
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4. 8. ZAVOD V ŠESTDESETIH LETIH 20. STOLETJA
Šolanje otrok z motnjami v duševnem razvoju na Vzgojnem zavodu Janeza Levca,
tudi v novem obdobju ni potekalo nemoteno in tekoče. Kljub pridobitvi svoje stavbe,
naj le ta nebi zadoščala vsem potrebam. Tako so se ţe v šolskem letu 1959/60,
zaradi potreb zavoda, začela rekonstrukcijska dela na Karlovški cesti. Zavod je
tekom šolskega leta 1960/61 z dozidavo tretjega nadstropja pridobil nove prostore, v
katerih

naj

potekala

bi

laţje

pedagoška

dejavnost. Kljub hitremu in
učinkovitemu

renoviranju

stavbe pa le to ni potekalo
brez

zapletov.

Po

viru

sodeč naj bi bilo predvsem
teţko

zbrati

denar

pridobiti

in

ustrezne

izvajalce, prav tako pa naj
bi

bilo

ustrezno

teţje

zagotoviti

voden

pouk.

(Šolska kronika 1960/61)
Slika 3: Prenova zgradbe na Karlovški cesti.
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Vendar naj bi tudi ta rešitev zadostovala le za kratek čas. Po izvajanju Pravilnika o
kategorizaciji in evidenci otrok z motnjami v telesnem in duševnem razvoju (Ur. L.
LRS, št. 34/1960), naj bi se dotok otrok v zavod povečal. Tako je bila šola zopet
primorana iskati prostore po drugih osnovnih šolah. Učenci so bili nastanjeni v
učilnicah na Poljanah, Prulah in v Šentvidu. Pouk pa naj bi potekal v dveh in ponekod
celo v treh izmenah, tako naj bi nekateri učenci obiskovali pouk tudi pozno popoldne
do večernih ur.
Pomanjkanje prostora pa naj ne bi zaviralo samega razvoja šole. Za izboljšanje
vzgojno-izobraţevalnega dela so v zavodu organizirali poučna potovanja, ekskurzije,
tečaje in seminarje. Ustanovljena je bila Mladinska organizacija, ki je pomagala
pionirski organizaciji in aktivno sodelovala pri izdaji glasila Črnih murnov. Prav tako
9
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pa so v tem času zraven obstoječega zavoda leta 1964 porušili gospodarsko
poslopje in delavnice, kjer so na istem mestu zgradili nove. (Šolska kronika 1963/64)
V začetku 60. let se je tudi pojavila pobuda po ustanovitvi zavoda za delovno
usposabljanje mladine v Ljubljani. Tako je na Mestni svet Ljubljana 8. 8. 1964
prispelo priporočilo, ki je utemeljevalo omenjeno pobudo. Ţe pred tem pa je bil
sklican posvet, ki ga je sklical republiški sekretariat za šolstvo in republiški sekretariat
za socialno varstvo 18. 7. 1964. Pri tem so izdali mnenje, da je na območju Ljubljane
število otrok s teţjo motnjo v duševnem razvoju precejšne in da le ti ovirajo normalno
pedagoško delo v Vzgojnem zavodu Janez Levec. Temu primerno naj bi bilo zanje
ustanoviti poseben zavod. Pri čemer naj bi

imel dve nalogi, in sicer delovno

usposabljanje in dnevno varstvo otrok. (Tomić, Kavčič 1964)
Zavod se je razširil naslednjega leta. Na seji Mestnega sveta Ljubljane dne 12. 11.
1964, je bil sprejet sklep, da se odkupi stavba stare osnovne šole v Jaršah, za
potrebe Vzgojnega zavoda Janez Levec. Le ta se je odkupila naslednjega leta in tako
se Vzgojnemu zavodu Janez Levec, leta 1965 pridruţi še Šola za delovno
usposabljanje otrok mesta Ljubljane, s katerimi so zajeli še populacijo učencev z
zmerno in teţjo motnjo v duševnem razvoju (60. let Posebne… 1972). Le to se je
skladalo z 18. členom Zakona o posebnem šolstvu (Ur.l. LRS, št. 34/1960) v katerem
je bilo navedeno, naj se otroci, ki se zaradi hudih motenj ali hib v telesnem ali
duševnem razvoju ne morejo vzgajati in izobraţevati v posebnih osnovnih in
posebnih strokovnih šolah, vzgajajo v posebnih zavodih za usposabljanje in
privajanje na delo.
Oddelki za delovno usposabljanje v Jaršah so bili namenjeni učencem z zmerno in
teţjo motnjo v duševnem razvoju. Temu so morali prilagoditi tudi program dela, ki naj
bi za te učence obsegal:
 orientacijo v otrokovi okolici;
 navajanje na osnovne delovne in socialne navade;
 poudarek na razvoj in korekcijo govora;
 poudarek na korekcijo celotne motorike, še posebej rok.
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Delovno usposabljanje naj bi obsegalo tri stopnje, katere bi učenci usvojili v šestih do
osmih letih. Osnovni pogoj za sprejetje pa naj bi bil, da je otrok v svojih vegetativnih
funkcijah še relativno samostojen. Pri tem sta se osnovali dve delovni enoti. Oddelek
za habilitacijo in oddelek dnevnega varstva. (Šolska kronika 1964/65)
Kljub pridobitvi nove enote v Jaršah, ki je bila sicer namenjena otrokom z zmerno in
teţjo motnjo v duševnem razvoju, pa naj zavod zaradi velikega števila vpisanih otrok,
prostorsko še vedno ne bi zadostoval zahtevam po polnem, enoizmenskem izvajanju
pouka. Zato je bila potrebna graditev nove šole. Prvi predlogi naj bi nakazovali, da bi
bila nova šola zgrajena v Šiški (Šolska kronika 1967/68). To se ni realiziralo, je pa
bila kasneje, v sedemdesetih letih, s prvim ljubljanskim samoprispevkom zgrajena
šola na Dečkovi ulici. Še pred tem pa so s šolskim letom 1967/68 z ukinitvijo osnovne
šole Frana Levstika, pridobili novo zgradbo, kamor so preselili pouk, medtem ko sta
na Karlovški cesti ostala uprava in dom zavoda. (Prav tam)
V tem času pa naj bi se predvsem v šolskem letu 1968/69 pojavil problem učencev
absolventov, ki še niso dopolnili 15. let. Le to pa naj bi bil eden od pogojev za
vključitev v redno delo. Tako se je pojavila ideja o podaljšanem usposabljanju
absolventov. Zato so čez nekaj let nastali tako imenovani ''poklicni razredi''.
Usposabljanje je bilo organizirano v dveh letnikih. Učenci so bili po leta na
praktičnem delu v organizacijah zdruţenega dela, pol leta pa so obiskovali vzgojno
izobraţevalni program s praktičnim delom v delavnicah. Cilj, ki so ga hoteli s tem
doseči naj bi bil ta, da bi s podaljšanjem usposabljanja po končani osnovni šoli,
učencem nudili še osnovna znanja iz poklicne usmeritve. Le to pa naj bi koristilo
učencem kot zanesljivejša pot do redne zaposlitve. Dvoletna poklicna usposabljanja
so

zajemala

usmeritve

iz

gostinstva-kuharskega

pomočnika,

kovinarstva,

knjigoveštva in tekstilstva. ( 70. let Zavoda… 1982)
Zavod naj bi ţe takrat dodatno izobraţeval in izpopolnjeval učitelje s strokovnimi
ekskurzijami po Sloveniji in tudi izven nje. Vzgojni zavod Janeza Levca je bil v tem
času še vedno največji zavod za otroke z motnjami v duševnem razvoju v Sloveniji.
Tako so se na njem še vedno izvajale hospitacije, kamor so študenti drugih ustanov
celotne Slovenije in učitelji, hodili opazovati delo in poučevanje teh učencev. Poleg
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tega pa je bil zavod v tem času tudi vadniška šola Višje pedagoške šole, kamor je
defektološki oddelek hodil opravljati svojo prakso.
Poleg pedopsihiatra pa naj bi bili na zavodu v tem času dodatno zaposleni še šolski
psiholog, logoped in socialni delavec. Tako naj bi omogočili timsko obravnavanje
otrok z motnjo v duševnem razvoju. Takratni samoupravni organi in pedagoški zbor
pa naj bi si prizadevali, da bi dobili toliko prostorov, da bi bilo mogoče organizirati
pouk v eni izmeni in da bi omogočili učencem celodnevno bivanje v šoli. Pouk je
takrat še vedno potekal dvoizmensko, nekateri pa so izjemoma imeli pouk tudi v tretji
izmeni. Prav tako pa naj bi učence z motnjo v duševnem razvoju grupirali v skupine
po njihovih psihofizičnih sposobnostih, kar naj bi omogočilo laţje in učinkovitejše delo
za učitelje. (Sušnik 1967)

4. 9. ZAVOD V SEDEMDESETIH LETIH 20. STOLETJA
Zavod je v začetku sedemdesetih let upravljal 4 delovne enote. Te so bile:
 posebna osnovna šola s podaljšanim bivanjem,
 oddelki za delovno usposabljanje,
 dom/internat,
 knjigoveznica in tiskarna.
V posebni šoli s podaljšanim bivanjem so se usposabljali otroci z laţjo motnjo v
razvoju. Sem je bilo priključeno tudi poklicno usposabljanje, kamor so sprejemali
absolvente posebne šole. V oddelke podaljšanega bivanja pa so bili vključeni tisti
učenci, katerih starši so bili zaposleni ali pa naj bi iz socialnih ali pedagoških razlogov
bili potrebni dnevnega varstva. Sem so bili vključeni tudi tisti, ki so se iz okolice
mesta vozili v to šolo. V oddelke za delovno usposabljanje so vključevali otroke s
zmerno in teţjo motnjo v razvoju, ki se zaradi duševne prizadetosti niso mogli
usposabljati v posebni osnovni šoli. V okviru zavoda je deloval tudi internat, kamor so
sprejemali le tiste učence šole, katerim so to narekovali socialni, pedagoški ali drugi
razlogi. Tu naj bi bila učencem nudena vzgoja in celostna oskrba. Kot četrta enota pa
je bila v zavod vključena še knjigoveznica. Le to je bila delavnica za pred-poklicno
usposabljanje absolventov te šole. Učenci naj bi se tu usposabljali za takšna dela, ki
so bila po mnenju strokovne komisije najprimernejša gleda na psihofizični razvoj ter
sposobnosti posameznega učenca. (Statut 1974)
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Zavod je ţelel, da bi s takšnim načinom vzgoje in izobraţevanja, dali učencem
osnovo socialne vzgoje in splošne izobrazbe, pri čemer je bilo tu posebej
poudarjeno, da naj bo to storjeno na marksističnih znanstvenih temeljih (Prav tam),
kar naj bi bilo nujno potrebno za uspešno in aktivno vključitev v druţbo. Pri učencih
so imeli namen razvijati psihične sposobnosti in delovne navade. Ţivljenje in delo naj
bi bilo organizirano tako, da je prispevalo k usposabljanju za delo v proizvodnji in za
aktivno druţbeno ţivljenje. Torej kot je bilo ţe večkrat zapisano in poudarjeno, da se
bodo ti učenci po končanem izobraţevanju, uspešno vključili v aktivno druţbeno
ţivljenje.
Kljub štirim enotam s katerimi je tisti čas upravljal zavod pa to ni bilo dovolj za vse
učence. V tem času se je število otrok na zavodu nenehno povečevalo. Po nekaterih
podatkih bi zavod v tem času potreboval, poleg obstoječe zavodske zgradbe in na
novo pridobljene zgradbe na Levstikovem trgu, vsaj še eno posebno osnovno šolo,
katero bi lahko obiskovalo okoli 240 učencev. Poleg ţe obstoječe zgradbe pa bi bilo
potrebno zgraditi učno vzgojno delavnico. Prav tako bi bilo potrebno z učno delavnico
dopolniti Oddelke za delovno usposabljanje Jarše. (Obiskali smo… 1974)
Zavod je bil primoran iskati nove prostore v rednih osnovnih šolah. Zaradi tega naj bi
pet občinskih skupščin Ljubljane na
osnovi

perspektivnega

razvoja

posebne osnovne šole za mesto
Ljubljana, spoznalo, da je poleg
obstoječih zgradb, resnično potrebna
gradnja

dveh

novih

posebnih

osnovnih šol za otroke z motnjami v
duševnem razvoju.
(70. let Zavoda… 1982)
Slika 4: Vabilo na slovesnost ob začetku gradnje OŠ Dečkova.
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Tako je bila leta 1978 zgrajena osnovna šola na Dečkovi ulici v Ljubljani. Posebnost
šole je, da je bila zgrajena iz sredstev I. Samoprispevka v Ljubljani, ki je bil
10
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izglasovan z referendumom 21. novembra 1971. Tako je zavod povečal svoje
prostore in omogočil obisk še dodatnim 180 otrokom. Šola deluje še danes in je
namenjena otrokom z laţjo motnjo v duševnem razvoju. (90. let Zavoda… 2002)

Slika 5: Osnovna šola Dečkova.
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Nova šola na Dečkovi naj bi s svečano otvoritvijo 24. novembra 1978, polno začela s
svojim delom, čeprav naj bi pouk tu potekal ţe pred zaključkom del 25. septembra.
(Šolska kronika 1978/79)
Bila je prva šola te vrste od leta 1911, ko je bil ustanovljen prvi razred za te otroke, ki
je bila zgrajena posebej v ta namen. Pred tem je zavod gostoval in pridobival
prostore bivših šolskih zgradb. S popolnoma novo šolo pa zavod pred tem ni
upravljal. V novi šoli naj bi z bolj prilagojenimi in večjimi učilnicami ter boljšo opremo,
uvajali sodobnejše metode pouka in nove oblike dela. Prav tako je pouk začel
potekati enoizmensko.
Delo v takratni šoli je bilo razdeljeno na več stopenj, pri čemer je bil poudarek na
osvajanju praktičnega znanja in delovnih navad. Torej opremiti učence posebne šole
z veščinami, ki jim bodo pomagale preţiveti, ko bodo dokončali šolanje. Glavni cilji
šole so tako vseskozi ostajali enaki. Tako se je pri pouku povečeval deleţ tehnične
vzgoje in praktičnega znanja, v sedmem in osmem razredu pa naj bi učenci ob
praktičnemu znanju spoznavali delovna mesta, katera bi le ti zasedli po koncu
izobraţevanja. V tem času naj bi šola vsako leto poiskala delovna mesta za okoli 60
absolventov zavoda, pri čemer je bila povezana s 70 delovnimi organizacijami.
11
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(Vzgojni zavod J. Levca… 1978). Prav tako pa se je v tem času po tridesetih letih
zamenjal ravnatelj zavoda. Tako je leta 1977 Rudolfa Sušnika zamenjal Zdravko
Jeras, ki je svoje ravnateljevanje zaključil konec osemdesetih let.

4. 10. ZAVOD V OSEMDESETIH LETIH 20. STOLETJA
V 80. letih je zavod na predlog staršev spremenil svoj naziv. Namesto Vzgojni zavod
Janez Levec se je preimenoval v Zavod za usposabljanje Janez Levec. V tem času je
glede na potrebe usposabljanja delovala:
 osnovna šola za laţje duševno prizadete učence na Levstikovem trgu in na
Dečkovi ulici,
 oddelki za delovno usposabljanje v Jaršah,
 dom (internat za laţje duševno prizadete otroke na Karlovški cesti),
 učno-vzgojna delavnica, knjigoveznica in tiskarna na Karlovški cesti.
Zavod naj bi zajemal otroke z motnjo v duševnem razvoju iz vseh ljubljanskih občin.
Vpis učencev v šolo se je izvajal na podlagi izvida in mnenja komisije za razvrščanje
otrok in mladostnikov motenih v telesnem in duševnem razvoju. Za vsakega
sprejetega učenca naj bi nato oblikovali individualiziran program dela, ki je vključeval
psihološko, logopedsko, fizioterapevtsko obravnavo ter dopolnilni pouk za posebne
učne motnje in teţave. Prav tako pa naj bi uvedli še dodatni pouk za tiste učence, ki
naj bi bili sposobni se vključiti v skrajšano in prilagojeno izobraţevanje. (80 let
Zavoda… 1992)

Iz publikacije ob 70 obletnici zavoda (1982) je razvidno, da naj bi poleg obveznega
izobraţevalnega programa, zavod poskrbel še za interesne dejavnosti, pri čemer naj
bi bil glavni namen teh dejavnosti enakopravno vključevanje učencev v širše okolje.
Še vedno pa je bil cilj usposabljanja otroka z laţjo duševno motnjo, usposobitev za
vključitev na redno delo. Pri tem so učenci obiskovali t.i. poklicne razrede, pri katerih
so učencem poleg poklicnih znanj nudili še znanja iz poklicne usmeritve, tehnologije
ter poznavanja materiala in delovnih sredstev. S takšnim načinom naj bi učencem
nudili zanesljivejšo pot do rednega dela. Po podatkih iz publikacije naj bi zavod vsako
leto zapustila polovica osmošolcev, ki so se takoj vključili v redno delo ali v nadaljnje
izobraţevanje. Ostali naj bi se vključili v nadaljnje dvoletno usposabljanje v zavodu
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(poklicni razredi). Po končanem usposabljanju naj bi se tudi ti učenci vključili v redno
delo, razen učenci s teţjimi obolenji in učenci, ki naj ne bi imeli toliko sposobnosti, da
bi lahko opravljali najenostavnejša dela v rednem delovnem procesu.
Zavod je bil v tem času splošno priznana šolska institucija in osrednja slovenska
ustanova, ki je sprejemala otroke z motnjami v duševnem razvoju. Po sedemdesetih
letih svojega delovanja je razširila svojo mreţo delovanja, saj je na to šolo prihajalo
vedno več učencev, prav tako pa tudi študentov, učiteljev in drugih, ki so na zavod
hodili hospitirati in prevzemati vzgojno-izobraţevalno prakso dela s temi učenci.
Zajemal naj bi otroke z motnjami v duševnem razvoju, ki so bili osnovnošolske
starosti in starejši (15 do 18. let) ter naj bi prihajali iz vseh ljubljanskih občin. Namen
zavoda je bil usposobiti te otroke za ţivljenje in delo v druţbi. Torej so cilji vseskozi
ostajali enaki.
Oddelki za delovno usposabljanje v Jaršah so bili namenjeni usposabljanju otrok s
srednjo in zmerno motnjo v duševnem razvoju. Pri tem so šolo obiskovali učenci od
7. do 18. leta. Predvsem naj bi imela znotraj tega dela z otroci pomembno vlogo
delovna vzgoja. Tako naj bi lahko uresničevali cilje, ki so imeli namen, da se ti otroci
socializirajo in usposobijo za delo v delavnicah pod posebnimi pogoji. Otroci z laţjo
motnjo v duševnem razvoju pa so obiskovali osnovno šolo s prilagojenim programom
na Levstikovem trgu. (Ob 70-letnici…1982)

Slika 6: Osnovna šola na Levstikovem trgu.
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Poleg vseh dejavnosti in kroţkov, ki so tedaj potekali na zavodu, je bilo v tem času
ustanovljeno tudi šolsko športno društvo, ki se je imenovalo Črni murni, po prav tako
12
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ţe delujoči pionirski organizaciji, ki je skrbela za ostale prostočasne in interesne
dejavnosti. Pri tem naj bi bilo v ospredju plavanje, saj so na zavodu pridobili več
namenskih sredstev za organizacijo in izvedbo te dejavnosti. S tem naj bi se
sistematično lotili učenja plavanja, saj naj bi bil do sedaj glavni problem telesne
vzgoje veliko število učencev neplavalcev. (Šolska kronika 1981/82)
V tem času pa je bil Zavod edini in prvi v Sloveniji, ki je leta 1985 odprl oddelek za
avtistične otroke. Poleg tega pa so v tem obdobju odprli tudi lastno trgovino na
Zaloški cesti 35, kjer so prodajali uporabne in okrasne izdelke kateri so nastali
rehabilitacijski delavnici skupnosti za zaposlovanje Ljubljana in zavoda Janeza
Levca. (Šolska kronika 1985/86)
Prav tako pa je bila v okviru zavoda leta 1986 ustanovljena delavnica za
usposabljanje teţje zaposljivih učencev. Iz te delavnice pa se je danes razvilo
največje podjetje za zaposlovanje oseb z motnjo v duševnem razvoju – Ţelva. (90 let
Zavoda… 2002)

4. 11. ZAVOD V DEVETDESETIH LETIH 20. STOLETJA
Zavod je tudi v tem času nadaljeval svoje delo ţe na prej omenjenih enotah po
Ljubljani. Ţe v letu 1989 je ravnateljevanje prevzela Amalija Gartner, ki je na tem
poloţaju ostala do leta 1992, ko jo je za kratek čas zamenjala Silva Kittek, katero je
še v istem letu 1992 nasledil Jan Ulaga. Ta je na tem poloţaju ostal do leta 1996, ko
ga je zamenjala Nadja Flajšman.
Štiri enote, ki so bile pod upravo zavoda, so bile razporejene na različnih lokacijah v
Ljubljani. Pojavil pa se je problem Enote za delovno usposabljanje Jarše, ki je bila
nastanjena ob Šmartinski cesti v Ljubljani. Stavba v kateri je potekalo vzgojnoizobraţevalno delo je bila v izredno slabem stanju. Potrebna naj bi bila celovita
prenova ali preselitev. Tako so leta 1998 začeli s prenovo, ki je bila končana v slabih
5 mesecih. S prenovo naj bi zagotovili normalno delo tako učencev kot učiteljev, ki so
lahko delovali v na novo pridobljenih in urejenih prostorih. (Šolska kronika 1997/98)
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Slika 7: Prenovljena stavba Oddelkov za delovno usposabljanje Jarše.
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Poleg stavbe Oddelkov za delovno usposabljanje v Jaršah, pa je bila še pred tem
prenovljena zgradba na Karlovški cesti, kjer je bil dom in uprava zavoda (Šolska
kronika 1993/94). S tem naj bi omogočili laţje in boljše bivanje učencem, ki tu
stanujejo skozi šolsko leto.
Nove potrebe in čas pa naj bi nakazovale potrebe po ustanovitvi mobilne specialnopedagoške sluţbe. Le ta je bila ustanovljena 1994 leta in naj bi takoj začela z
organiziranim izvajanjem pomoči otrokom s teţavami v razvoju in učenju. Zamišljena
je bila kot oblika nudenja pomoči, ki jo izvajajo posebej usposobljeni specialni
pedagogi, ki so postali vez med šolami s prilagojenim programom in rednimi
osnovnimi šolami. Tako naj bi predvsem učencem od prvega do četrtega razreda
rednih osnovnih šol pomagali, da izpolnijo vsaj najmanjše zahteve pri posameznih
predmetih. V primeru, da učenec tega ne bi zmogel pa naj bi predlagali prepis
učenca na šolo s prilagojenim programom, kjer bi potem tak učenec lahko deloval v
skladu s svojimi sposobnostmi. (90 let Zavoda…, 2002)
Le to naj bi ţe nakazovalo nove smernice, ki naj bi se ta čas pojavile v našem
izobraţevanju. Z uvajanjem mobilne specialno-pedagoške sluţbe, ki naj bi pomagala
učencem, kateri naj brez pomoči ne bi uspeli zadostiti zahtevam učnega programa,
se je v izobraţevanje začela vpeljevati dodatna strokovna pomoč učencem, ki bi
najverjetneje bili vpisani na posebno šolo. Tako naj bi s tem poskušali, da bi več
učencev osvojilo program redne osnovne šole. v primeru, da bi se izkazalo, da tega
ne bi zmogel, bi se ga pa prepisalo na posebno šolo.

13

Pridobljeno v arhivu Zavoda za usposabljanje Janeza Levca.

61

Še v istem obdobju pa je bila na podlagi več zakonov (Zakon o vrtcu, Zakon o
osnovni šoli, Zakon o poklicnem in strokovnem izobraţevanju, Zakon o gimnazijah)
leta 1996 sprejeta nova zakonodaja (Zakon o osnovni šoli Ur.l. RS št. 12/1996), ki je
dajala moţnost integracije otrok, učencev in dijakov s posebnimi potrebami na redno
osnovno šolo. To pa je nadalje začelo spreminjati ne samo delo v rednih osnovnih
šolah ampak tudi v samem zavodu. Tako naj bi šola učencu z motnjo v duševnem
razvoju priskrbela strokovno pomoč, oz. zagotovila strokovne delavce za pripravo,
izvedbo in evalvacijo individualiziranih programov po katerih naj bi ti učenci delovali v
šoli. Starši naj bi s tem imeli pravico otroka vpisati v redno osnovno šolo v šolski
okoliš v kateri otrok prebiva, razen če naj ta šola ne bi izpolnjevala pogojev in je bila
zaradi tega otroku s pravnomočno odločbo o usmeritvi, ki jo je izdala pristojna šolska
uprava, določena druga ustrezna osnovna šola.
V devetdesetih letih zavod torej niso toliko zaznamovale notranje spremembe, ampak
je sprememba zakonodaje, do katere dokončno pride v letu 2000, nakazovala nove
smernice in cilje, ki si jih je moral zavod ob tem postaviti. Spremembe pa se niso
navezovale zgolj na njih, ampak na celotno, predvsem osnovnošolsko izobraţevanje.

4. 12. ZAVOD V NOVEM TISOČLETJU
Po letu 2000 naj bi na delovanje zavoda vplivalo sprejetje novega zakona, ki
predvideva večjo integracijo tistih otrok, ki so prej obiskovali šole, ki so delovale v
okviru zavoda, v večinske šole. Tako je bil leta 2000 sprejet nov zakon o Usmerjanju
otrok s posebnimi potrebami (Ur. l. RS št. 54/ 2000).
V začetku meseca julija 1. 7. 2000 je v Sloveniji začel veljati Zakon o usmerjanju
otrok s posebnimi potrebami. S tem zakonom se je začelo urejati usmerjanje otrok,
mladoletnikov in mlajših polnoletnih oseb s posebnimi potrebami in tudi določati
načine in oblike vzgojno izobraţevalnega dela. Predvsem je to prineslo spremembo
pri prepoznavanju otroka s posebnimi potrebami v šolstvu, pri čemer naj se ne bi več
gledalo na njegovo motnjo, ampak predvsem na to koliko je otrok sposoben oz.
kakšna je njegova učna uspešnost. Pomembno je torej postalo koliko je učenec učno
uspešen in kateri program bi lahko dokončal. Programi pa se lahko izvajajo tako v
rednih ali specializiranih ustanovah, odvisno od pogojev, ki jih lahko nudi ustanova za
čim bolj uspešen razvoj učenca. (Loţar 2005)
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Zgoraj navedeno naj bi pomenilo spremembe za delovanje zavoda. Zaradi novega in
drugačnega obravnavanja otrok z motnjami v duševnem razvoju, ki je uzakonil večjo
integracijo teh otrok v redno osnovno šolo, naj bi se zavod prilagodil novim
smernicam v vzgoji in izobraţevanju. Zato so osnovali temelje nove strategije, ki so jo
opredelili v viziji Zavoda za usposabljanje Janeza Levca. (Rovšek 2002)
Ta se nanaša na:
''uvajanje novih vzgojno izobraževalnih programov, ki temeljijo na
prepoznavanju in utrjevanju otrokovih danosti in pozitivne samopodobe ter
omogočanja samoudejanjanja in razvijanja samostojnosti;
-

uvajanje novih vzgojno-izobraževalnih programov za otroke s posebnimi
potrebami, ki so jih dramatične družinske razmere izvrgle na socialni rob
družbe;

-

vztrajno in bliskovito odzivati na vse vrste zlorab in stigmatiziranja otrok,
mladostnikov in mladostnic s posebnimi potrebami;

-

razviti in ohrabriti podporni sistem za omogočanje vključevanja otrok v tiste
programe vzgoje in izobraževanja, ki v največji meri razvijajo otrokove
psihološke in fiziološke zmogljivosti;

-

podpirati uvajanje novih programov nižjega strokovnega izobraževanja za
absolvente osnovnih šol s prilagojenim programom in njihovo spremljanje do
prve zaposlitve;

-

okrepiti sodelovanje z vsemi podobnimi državnimi in civilno-družbenimi
organizacijami na področju vzgoje in izobraževanja ter socialnega varstv;,

-

stalno strokovno vzgajanje in izobraževanje v skladu s sodobnimi
koncepcijami, raziskavami in različnimi pogledi ter s tem dopuščati pluralnost
različnih strokovnih pogledov.

-

uvajanje uspešnega in učinkovitega poslovnega in strokovnega vodenja,
osnovanega na partnerskem odnosu in odnosu medsebojne odgovornosti ter
razvijanju kulture dialoga,

-

zagotavljati ustrezne materialne pogoje in izboljšave za izvajanje dejavnosti.''

(Rovšek 2005, str. 6)
Zavod naj bi se s to strategijo in z upoštevanjem navodil v njej, skušal prilagoditi
novim razmeram na področju šolstva. Njihova področja naj bi se ob začetku novega
tisočletja nanašala na razširitev mobilne specialno-pedagoške sluţbe, strokovnega
svetovanja ter na intenzivnejše sodelovanje pri usmerjanju otrok. Prav tako naj bi
postala njihova področja delovanja izobraţevanje osnovnošolskih učiteljev s
temeljnimi specialno-pedagoškimi znanji in izkustvi. (90 let Zavoda… 2002)
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Spremembe na zavodu pa so se zgodile tudi z uvajanjem devetletnega obveznega
šolanja. Tako so z novim programom začeli s šolskim letom 2003/04. S tem so se na
šolo začeli vpisovati otroci s šestimi leti starosti, kar je imelo za posledico odpiranje
novih oddelkov in tudi uvajanje novih učnih načrtov za celotno devetletno osnovno
šolo s prilagojenim programom.
Zavod pa je doletela še ena sprememba, in sicer je v letu 2000 ravnateljevanje
prevzel
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Rovšek,

ki
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na

tem

poloţaju

nasledil

Nadjo

Flajšman.
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5. ANALIZA VPISA UČENCEV
Skozi zgodovino skrbi za vzgojo in izobraţevanje otrok s posebnimi potrebami
obstajajo različne tendence glede vključevanja oz. integracije otrok v redno osnovno
šolo ali v šolo za otroke s posebnimi potrebami. Pri tem so se pojavljala različna
mnenja in ideje, kaj je tisto kar bi pripomoglo k najboljšemu razvoju otrok s posebnimi
potrebami in hkrati k razvoju ostalih otrok.

5. 1. OSNOVNI RAZISKOVALNI PROBLEM IN VPRAŠANJA
V nadaljevanju diplomske naloge predstavljam analizo vpisa otrok na Zavod za
usposabljanje Janeza Levca od ustanovitve 1911/12 do 2008/09. Na podlagi
podatkov o številu učencev na zavodu, ki sem jih pridobila iz različnih virov 14, sem
analizirala vpis učencev na omenjeni zavod. Pri tem sem predpostavljala, da je
opaziti nihanja pri vpisu glede na posamezno obdobje. Za ugotavljanje le tega, sem
si v nadaljevanju postavila naslednja raziskovalna vprašanja.
Raziskovalna vprašanja:
1. Ali se pojavljajo razlike pri vpisu učencev na Zavod za usposabljanje Janeza
Levca, glede na posamezno obdobje?
2. Ali je bilo za časa druge svetovne vojne na zavod vpisanih manj učencev, kot pred
njo?
3. Ali se je z novim zakonom o šolstvu 1958, vpis učencev na zavod povečeval?
4. Ali se je s povečano integracijo otrok s posebnimi potrebami v redno osnovno šolo,
konec devetdesetih let in v začetku novega tisočletja, vpis učencev na zavod
zmanjšal?

5. 2. OBDELAVA PODATKOV
Podatki o vpisu učencev na zavod so obdelani glede na posamezna desetletja, pri
čemer sem podatke o vpisu ločila glede na spol učencev. Predvsem sem bila

14

Viri o številu učencev: obdobje od 1911 do 1951 (Popis učencev… 1955 Slovenski šolski muzej), obdobje po
letu 1951 (Šolske kronike od 1951 do 2008, do 1970 hranjene v Zgodovinskem arhivu Ljubljana, po tem letu
hrani Zavod Janeza Levca).
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pozorna na morebiten padec in porast v številu učencev glede na obdobje in na
morebitne razlike glede na spol. Pri tem sem podatke analizirala glede na razvoj
zavoda in zakonodajo, ki je morebiti vplivala na stanje vpisa. Na koncu sem naredila
skupni graf, ki zajema stanje vpisa od začetka nastanka prvega razreda do šolskega
leta 2008/09. Analiza zajema podatke od začetka delovanja zavoda šolskega leta
1911/12 do šolskega leta 2008/09.
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5. 2. 1. VPIS UČENCEV MED ŠOLSKIM LETOM 1911/12 IN 1920/21
Šolsko leto
1911/12
1912/13
1913/14
1914/15
1915/16
1916/17
1917/18
1918/19
1919/20
1920/21

fantje

dekleta
11
17
28
32
35
36
30
34
36
32

skupaj
12
15
16
14
17
14
15
13
11
15

23
32
44
46
52
50
45
47
47
47

Tabela 1: statistika učencev med šolskim letom 1911/12 in 1920/21.

Zgornja tabela nam prikazuje število vpisanih učencev med šolskim letom 1911/12 in
1920/21. Ugotavlja se, da se je vpis učencev v prvih treh letih obratovanja hitro
povečal in v sredini tega obdobja dosegal največje število vpisanih. Nato pa je obstal
pri malo manj kot 50 vpisanih učencev na leto.
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Graf 1: gibanje vpisanih učencev med šolskim letom 1911/12 in 1920/21.

Graf 1 nam nazorneje prikazuje gibanje vpisa učencev glede na posamezno šolsko
leto in spol učencev. Vidna je velika razlika glede na spol učencev, saj je na šolo
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vpisanih mnogo več fantov kot deklet. To ni presenetljivo glede na to, da naj bi tudi
ostale osnovne šole obiskovalo več fantov kot deklet.
Zgoraj navedeno stanje lahko povezujem z dejstvom, da je šola tudi za časa prve
svetovne vojne delovala naprej, sicer okrnjeno saj je pouk potekal le trikrat tedensko
za višji in niţji razred. Se je pa zaradi dvakratnega dviga števila učencev med leti
1911 in 1921, morala šola nenehno širiti in iskati prostore za svoje delovanje, kar je
razvidno iz opisa razvoja zavoda v tem obdobju. Tako je konec tega obdobja zavod
postal samostojna enota, z nazivom Tri-razredna pomoţna šola v Ljubljani, katera se
nato dopolnil v pet razrednico in v letu 1920 še v šest razrednico.
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5. 2. 2. VPIS UČENCEV MED ŠOLSKIM LETOM 1921/22 IN 1930/31
Šolsko leto
1921/22
1922/23
1923/24
1924/25
1925/26
1926/27
1927/28
1928/29
1929/30
1930/31

fantje

dekleta
40
46
46
42
40
39
31
36
49
51

skupaj
16
19
18
21
23
23
25
26
24
23

56
65
64
63
63
62
56
62
73
74

Tabela 2: statistika učencev med šolskim letom 1921/22 in 1930/31.

Tabela 2 nam prikazuje število vpisanih učencev med šolskimi leti 1921/22 in
1930/31. Iz tabele je razvidno, da je v 3. desetletju 20. stoletja vpis na omenjeni
zavod ostajal dokaj nespremenjen in se je gibal malo nad 60 vpisanih učencev na
leto. Večji odmik je opaziti v šolskem letu 1927/28, ko je vpis rahlo padel in ob koncu
desetletja, ko je viden dvig vpisanih učencev na zavodu.
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Graf 2: gibanje vpisanih učencev med šolskim letom 1921/22 in 1930/31.

Graf 2 nam prikazuje gibanje vpisanih učencev na zavod med leti 1921/22 in
1930/31. Iz grafa je razviden, dokaj nespremenjen vpis učencev do šolskega leta
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1927/28 in nato dvig vpisa v šolskih letih 1928/29, 1929/30 in 1930/31. Tudi v tem
času je še vedno vpisanih več fantov kot deklet, čeprav se vpis deklet v primerjavi s
fanti do šolskega leta 1928/29 nenehno dviguje in se ţe dobro pribliţa številu
vpisanih fantov, nato pa v šolskem letu 1929/30 in 1930/31 zopet pada.
Število učencev se je torej rahlo povečevalo, na kar je opozarjalo tudi učiteljstvo šole,
saj so mestnim šolskim oblastem večkrat dali pobudo za pridobitev svoje šolske
zgradbe z internatom, v kateri bi šola lahko zdruţila vse učence, ki so bili v tem času
nastanjeni v oddelkih na drugih šolah. Prav tako je moral pouk zaradi prostorske
stiske potekati v dveh izmenah.
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5. 2. 3. VPIS UČENCEV MED ŠOLSKIM LETOM 1931/31 IN 1940/41
Šolsko leto
1931/32
1932/33
1933/34
1934/35
1935/36
1936/37
1937/38
1938/39
1939/40
1940/41

fantje

dekleta
56
60
60
54
54
62
83
75
73
76

skupaj
25
32
38
41
37
45
70
64
65
68

81
92
98
95
91
107
153
139
138
144

Tabela 3: statistika učencev med šolskim letom 1931/32 in 1940/41.

Iz tabele 3, ki nam prikazuje statistiko učencev število vpisanih učencev med šolskim
letom 1931/32 in 1940/41, je razviden nenehen dvig števila vpisanih učencev. Velik
dvig je viden v drugi polovici tridesetih let. Predvsem izstopa šolsko leto 1937/38, ko
je bilo vpisanih kar 51 učencev več, kot prejšnje šolsko leto.
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Graf 3: gibanje vpisanih učencev med šolskim letom 1931/32 in 1940/41.

Iz grafa 3 je razvidno gibanje vpisanih učencev med šolskim letom 1931/32 in
1940/41. Graf nam nazorno pokaţe rahel dvig vpisa ob začetku obdobja in nato
njegovo ustalitev ter velik preskok v letu 1937/36, ko je bilo vpisanih mnogo več
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učencev, kot prejšnja leta. Razloga za nenaden dvig nisem zasledila. Prav tako pa je
tudi opaziti, da se število vpisanih deklet v primerjavi s številom vpisanih fantov, dokaj
hitro povečuje in močno pribliţa številu vpisanih fantov.
Tako je povečanje števila učencev pripomoglo še k večji prostorski stiski, le to pa je
povzročilo, da je imela šola sedaj svoje oddelke ustanovljene še za Beţigradom in v
Zg. Šiški. Pred drugo svetovno vojno se je torej vpis na zavod zelo povečal.
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5. 2. 4. VPIS UČENCEV MED ŠOLSKIM LETOM 1941/42 IN 1950/51
Šolsko leto
1941/24
1942/43
1943/44
1944/45
1945/46
1946/47
1947/48
1948/49
1949/50
1950/51

fantje

dekleta
68
65
67
71
66
66
71
73
69
69

skupaj
66
54
35
50
41
45
42
45
53
57

134
119
102
121
107
111
113
118
122
126

Tabela 4: statistika učencev med šolskim letom 1941/42 in 1950/51.

Tabela 4 nam prikazuje statistiko vpisanih učencev med šolskim letom 1941/42 in
1950/51. V primerjavi s prejšnjim obdobjem je tu opazen močan padec vpisanih,
predvsem v sredini 4. desetletja 20. stoletja. Predpostavljam, da je to povezano s
potekajočo drugo svetovno vojno na Slovenskem ozemlju in izrednimi razmerami, ki
so se zaradi tega ustvarile. Proti koncu desetletja se vpis ponovno počasi povečuje.
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Graf 4: gibanje vpisanih učencev med šolskim letom 1941/42 in 1950/51.

Graf številka 4 nam prikazuje gibanje vpisanih učencev med šolskim letom 1941/42
in 1950/51. Med fanti in dekleti v začetku tega obdobja ni videti večjih razlik v številu
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vpisa, le te pa se zopet povečajo po šolskem letu 1943/44, ko je zabeleţen večji vpis
fantov kot deklet. Stanje se zopet izboljša proti koncu tega obdobja, ko je viden dvig
števila vpisanih deklet v primerjavi z vpisanimi fanti.
Kljub potekajoči drugi svetovni vojni ni opaziti večjega padca vpisa na zavod. Izstopa
le leto 1943/44. Je pa zanimivo, da je padec zabeleţen takoj po osvoboditvi in še leto
kasneje, dokler se potem stanje ne popravi na število vpisanih izpred začetka vojne.
To je lahko posledica tega, da je bilo stanje šolstva po vojni dokaj kaotično in da
nova oblast prvo leto še ni uspela vzpostaviti takšnih razmer, ki bi dajale zaupanje v
trdno šolstvo, še posebej pa v šolstvo za otroke z motnjami v duševnem razvoju.
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5. 2. 5. VPIS MED ŠOLSKIM LETOM 1951/52 IN 1960/61
Šolsko leto
1951/52
1952/53
1953/54
1954/55
1955/56
1956/57
1957/58
1958/59
1959/60
1960/61

fantje

dekleta
76
68
74
84
92
115
136
135
162
171

skupaj
55
58
57
62
60
83
80
84
92
95

131
126
131
146
152
198
216
219
254
266

Tabela 5: statistika učencev med šolskim letom 1951/52 in 1960/61.

Iz zgornje tabele je razvidno, da se je vpis učencev na zavod vseskozi povečeval in
proti koncu desetletja doseţe ţe dvakratno število vpisanih učencev v primerjavi z
začetkom tega obdobja. Tako je bilo v začetku šolskega leta 1951/52, vpisanih 131
učencev, medtem ko v šolskem letu 1960/61 doseţe ţe 266 vpisanih učencev.
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Graf 5: gibanje vpisanih učencev med šolskim letom 1951/52 in 1960/61.

Iz grafa številka 5 je razvidna vedno večja razlika med številom vpisanih deklet in
fantov. Medtem ko pri dekletih ni videti bistveno večjega vpisa, je ta doseţen pri
fantih. Tako se razmerje med številom vpisanih fantov in deklet ponovno poveča v
korist fantov.
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Kljub tem, da je zavod pridobil novo stavbo na Karlovški cesti, le to ni zadostovalo
novemu stanju števila vpisanih ob koncu tega obdobja. Tako je šola bila primorana
iskati nove rešitve, ki so se udejanjile v začetni rekonstrukciji zgradbe, pri čemer so
šolo dvignili za še eno nadstropje. Le to je pripomoglo k pridobitvi novih prostorov.
Povečan vpis učencev, predvsem pred koncem desetletja pa lahko razloţimo s
teţnjo takratne oblasti po preureditvi celotnega šolstva. Tako je bila leta 1958
izvedena nova šolska reforma, ki je vključevala tudi reformo posebnega šolstva.
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5. 2. 6. VPIS MED ŠOLSKIM LETOM 1961/62 IN 1970/71
Šolsko leto
1961/62
1962/63
1963/64
1964/65
1965/66
1966/67
1967/68
1968/69
1969/70
1970/71

fantje

dekleta
168
189
209
223
256
265
246
274
315
338

skupaj
119
134
153
180
208
227
228
245
258
280

287
323
362
403
434
492
474
519
573
618

Tabela 6: statistika učencev med šolskim letom 1961/62 in 1970/71.

Zgornja tabela nam prikazuje vpis učencev med šolskim letom 1961/62 in 1970/71. V
tej preglednici lahko vidimo, kako je rast števila učencev hitra. Tako se v enem
desetletju vpis na šolo poveča za več kot dvakrat. V začetku šolskega leta 1961/62 je
bilo tako vpisanih 287 učencev, medtem ko deset let kasneje, v šolskem letu
1970/71, pa kar 618 učencev.
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Graf 6: gibanje vpisanih učencev med šolskim letom 1961/62 in 1970/71.
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Graf št. 6 nam nazorno prikazuje ţe prej ugotovljeno stanje. Vpis učencev na takrat
Vzgojni zavod Janeza Levca se je povečal več kot dvakratno. Povečevanje vpisa je
zabeleţeno vsako leto, razen v šolskem letu 1967/68, ko je opaziti rahel padec vpisa
v primerjavi s prejšnjim šolskim letom. Opaziti je tudi, da se razmerje med številom
vpisanih fantov in deklet ponovno zbliţa, kljub temu pa še vedno zavod obiskuje več
fantov kot deklet.
Vpis učencev na zavod je torej v tem času presegel število 600 otrok. K temu je
pripomogel tudi nov zakon 1958 in Pravilnik o evidenci kategorizacije otrok z
motnjami v telesnem in duševnem razvoju. Ta dva zakonsko urejata stanje na
področju posebnega šolstva. Glede na stanje vpisanih je videti teţnjo, da se strogo
loči otroke s posebnimi potrebami od ostalih otrok, kar je imelo za posledico bistven
dvig vpisanih učencev. Tako je bilo ponovno potrebno iskati nove prostore za
izvajanje pedagoške dejavnosti. Pojavila se je pobuda, da zgradijo popolnoma novo
stavbo v Šiški. Le to se ni zgodilo, so pa v naslednjem obdobju zgradili novo osnovno
šolo na Dečkovi. Je pa zavodu, še v tem obdobju, uspelo pridobiti stavbo prejšnje
osnovne šole Frana Levstika na Levstikovem trgu, kamor so preselili ves pouk.
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5. 2. 7. VPIS MED ŠOLSKIM LETOM 1971/72 IN 1980/81
dekleta
skupaj
Šolsko leto fantje
664
1971/72
355
309
671
1972/73
365
306
665
1973/74
363
302
650
1974/75
347
303
635
1975/76
337
298
607
1976/77
328
279
582
1977/78
314
268
478
1978/79
289
189
508
1979/80
300
208
527
1980/81
314
213
Tabela 7: statistika učencev med šolskim letom 1971/72 in 1980/81.

Tabela številka 7 nam prikazuje stanje vpisa med šolskim letom 1971/72 in 1980/81.
V primerjavi s prejšnjim obdobjem, je opazna ustalitev števila vpisanih učencev, ki pa
ne traja dolgo. Trend velikega vpisa se obrne in vpis proti koncu obdobja pada. V
primerjavi z začetkom obdobja je ob koncu, kar 137 manj vpisanih učencev.
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Graf 7: gibanje vpisanih učencev med šolskim leto 1971/72 in 1980/81.

V grafu številka 7 opazimo, da razmerje med številom vpisanih fantov in deklet ostaja
pribliţno nespremenjeno skozi vso obdobje, razen v zadnjih treh letih, ko je opazno
večje razmerje med številom vpisanih fantov in deklet. Graf nam prav tako nazorno
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prikazuje kako se stanje vpisanih učencev v začetku obdobja ustali nato pa nekje od
sredine obdobja začne rahlo padati in se ustali šele proti koncu šolskega leta
1980/81. Razloga za to nisem ugotovila.
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5. 2. 8. VPIS MED ŠOLSKIM LETOM 1981/82 IN 1990/91
dekleta
skupaj
Šolsko leto fantje
492
1981/82
286
206
491
1982/83
293
198
468
1983/84
275
193
476
1984/85
280
196
476
1985/86
288
188
480
1986/87
287
193
487
1987/88
290
197
478
1988/89
282
196
481
1989/90
287
194
451
1990/91
275
176
Tabela 8: statistika učencev med šolskim letom 1981/82 in 1991/92.

V tabeli številka 8, opazimo nadaljnji padec števila vpisanih učencev. Tako se med
šolskim letom 1981/82 in 1990/91 število vpisanih učencev spusti pod število 500.
Kljub temu pa skozi celotno obdobje število vpisanih ostaja nad 450 vpisanimi
učenci.
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Graf 8: gibanje vpisanih učencev med šolskim letom 1981/82 in 1990/91.

Zgornji graf, ki nam prikazuje gibanje vpisanih učencev med leti 1981 in 1991, nam
prikazuje ustalitev vpisanih učencev. Tako skozi celotno obdobje ni opaziti nekega
večjega ali manjšega vpisa učencev na zavod. Prav tako se skozi celotno obdobje
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ohranja razmerje med številom vpisanih fantov in deklet, kjer je še vedno več
vpisanih fantov kot deklet.

82

5. 2. 9. VPIS MED ŠOLSKIM LETOM 1991/92 IN 2000/01
Šolsko leto
1991/92
1992/93
1993/94
1994/95
1995/96
1996/97
1997/98
1998/99
1999/00
2000/01

fantje

dekleta
274
267
267
278
285
272
252
240
224
182

skupaj
174
172
180
182
183
189
180
179
173
164

448
439
447
460
468
461
432
419
397
346

Tabela 9: statistika vpisa učencev med šolskim letom 1991/92 in 2000/01

Iz statistike vpisa učencev med šolskim letom 1991/92 in 2000/01 je razvidno, da vpis
do šolskega leta 1996/97 ostaja dokaj nespremenjen z manjšimi nihanji. Nato pa je
po šolskem letu 1997/98 opazen padec vpisa učencev. Koncem tega obdobja je tako
kar okoli 100 manj vpisanih učenci v primerjavi z začetkom.
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Graf 9: gibanje vpisanih učencev med šolskim letom 1991/92 in 2000/01

Iz zgornjega grafa je razvidna stabilizacija števila vpisanih učencev od začetka
devetdesetih let do njegove sredine. Po šolskem letu 1996/97 pa ţe lahko opazimo
padec vpisa učencev na zavod. Pri tem razmerje med številom vpisanih fantov in
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deklet ostaja dokaj nespremenjeno, razen ob koncu tega obdobja, ko se število
vpisanih deklet v primerjavi s fanti povečuje.
Teţnje po večji integraciji otrok z motnjami v duševnem razvoju, se poznajo tudi pri
vpisu učencev na zavod. Tako se takoj po letu 1996, ko je bila sprejeta nova
zakonodaja, ki je dala moţnost večje integracije učencev s posebnimi potrebami, vpis
na zavod zmanjša.
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5. 2. 10. VPIS MED ŠOLSKIM LETOM 2001/02 IN 2008/09
dekleta
skupaj
Šolsko leto fantje
328
2001/02
194
134
299
2002/03
183
116
281
2003/04
165
116
261
2004/05
156
105
253
2005/06
149
104
267
2006/07
159
108
267
2007/08
161
106
269
2008/09
168
101
Tabela 10: statistika vpisa učencev med šolskim letom 2001/02 in 2008/09

Zgornja tabela nam prikazuje število vpisanih fantov in deklet med šolskim letom
2001/02 in 2008/09. V njej je zaslediti, da število vpisanih učencev po šolskem letu
2001/02 strmo pada. Ta nenadni padec se umiri v sredini obdobja in se proti koncu
šolskega leta 2008/09 stabilizira pri skupni številki 269. Le to je kar 59 učencev manj
kot na začetku tega obdobja.
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Graf 10: gibanje vpisanih učencev med šolskim letom 2001/02 in 2008/09

Tudi graf 8 nam nazorno prikazuje ţe zgoraj opisano situacijo, da se je število
vpisanih učencev na zavod, po šolskem letu 2001/02, zmanjšalo in v sredini tega
obdobja stabiliziralo. Pri tem je opazna razlika med številom vpisanih fantov in deklet,
saj je v povprečju kar tretjino fantov več obiskovalo zavod, kot deklet.
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Ta nenadni padec je lahko posledica izvajanja zakona o Usmerjanju otrok s
posebnimi potrebami (Ur. l. RS št. 54/ 2000), ki je bil sprejet leta 2000 in predvideva
večjo integracijo otrok z motnjami v duševnem razvoju v večinske šole. Prav tako s
tem zakonom lahko le starši predloţijo zahtevek za uvedbo postopka o usmeritvi, kar
ima za posledico, da so šole sedaj iz tega izključene. Le te lahko samo predlagajo
postopek upravnemu organu. Tako bi se lahko zgodilo oz. se dogaja, da mnogo
staršev ne bi ţelelo predloţiti zahtevka o usmeritvi in vztrajajo pri vpisu v redni
osnovni šoli, kjer ta otrok dela po prilagojenem programu in z dodatno strokovno
pomočjo. Prišlo naj bi do tega, da je več učencev, ki bi bili prej usmerjeni na šolanje v
zavodu, sedaj v redni osnovni šoli. S tem pa naj bi drţava skušala slediti
postmodernističnim vrednotam, ki poudarjajo tolerantnost, enakost in strpnost.
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5. 3. UGOTOVITVE
gibanje vpisanih učencev med leti 1911 in 2009
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Graf 11: gibanje vpisanih učencev med šolskim letom 1911/12 in 2008/09

Z grafom številka 11 povzemam celotno gibanje vpisa od začetkov ustanovitve šole
za otroke z motnjami v duševnem razvoju, s šolskim letom 1911/12 do šolskega leta
2008/09. Zgornji graf nam nazorno prikazuje kako se je vse do šestdesetih let število
vpisanih učencev rahlo dvigalo. Od tu dalje pa je opaziti strmi skok navzgor,
predvsem v sedemdesetih letih, ko zavod doseţe največje število vpisanih učencev.
Po tem obdobju pa začne število vpisanih stagnirati, predvsem je opaziti strmejši
padec ob koncu devetdesetih let in ob začetku novega tisočletja. Skozi celotno
obdobje je padec vpisanih učencev zaslediti tudi v sredini štiridesetih let.
Gibanje vpisanih učencev na zavod bi lahko bil odraz zakonodaje, ki je v določenih
obdobjih teţila k večjemu vpisu učencev s posebnimi potrebami v posebne šole,
predvsem se to vidi v šestdesetih in sedemdesetih letih, ko je bilo na podlagi šolske
reforme iz leta 1958, kasneje izdan tudi zakon o posebnem šolstvu in Pravilnik o
evidenci kategorizacije otrok z motnjami v duševnem razvoju. Skupaj z zakonom sta
natančneje določala in utemeljevala vpis teh učencev na posebne šole. Tako je v tem
obdobju prevladovalo mnenje, da je tako za otroke z motnjami v duševnem razvoju,
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kot za ostale otroke v rednih šolah, bolje da so otroci med seboj ločeni. Zaradi tega
naj bi bolje napredovali ne samo učenci s posebnimi potrebami, ampak tudi ostali
učenci, kateri sedaj ne bi bili ovirani od prvih. Kot nam prikazuje graf se takšno
mnenje z novimi postmodernističnimi tokovi, ki jih je v naš prostor prinašala nova
usmeritev na evropske trende vzgoje in izobraţevanja, spremeni. Evropski trendi naj
bi v šolstvo vnašali nove vrednote, katere bi se morale širiti med mladimi, da bi se
nato izoblikovala nova evropska druţba katera bi izsevala enakopravnost vseh. Nove
smernice naj bi bile vabljive predvsem za starše teh otrok, ki so ţeleli, da se zunanja
institucijska ločenost otrok, ki naj bi imela za posledico tudi večjo stigmatizacijo,
zmanjša. Tako se je na podlagi tega pri nas spremenila zakonodaja, ki je s posebnim
zakonom, Zakonom o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami, uzakonila večjo
integracijo otrok s posebnimi potrebami v redne osnovne šole.
Iz sledeče analize vpisa učencev z motnjami v duševnem razvoju, lahko sedaj
odgovorim na prej zastavljena raziskovalna vprašanja in zaključim:
 Da se pojavljajo razlike pri vpisu učencev na Zavod za usposabljanje Janeza
Levca glede na posamezno obdobje.
 Da v času poteka druge svetovne vojne, na zavod oz. takratno posebno šolo,
ni bilo vpisanih bistveno manj učencev.
 Da se z novim zakonom o šolstvu leta 1958, predvsem pa z dopolnjenim
zakonom in pravilnikom o kategorizaciji in evidenci otrok in mladostnikov z
motnjami v duševnem razvoju, vpis učencev na zavod poveča.
 Da se s povečano integracijo otrok s posebnimi potrebami v večinsko osnovno
šolo konec devetdesetih let in v začetku novega tisočletja vpis učencev na
zavod zmanjša.
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7. ZAKLJUČEK
Zavod za usposabljanje Janeza Levca je svoj prvi oddelek za šolanje otrok z
motnjami v duševnem razvoju dobil v letu 1911, ko je deloval še v okviru IV. osnovne
šole Prule. Sedaj bo v letu 2011 praznoval ţe 100 obletnico svojega delovanja. Skozi
ves ta čas so ga zaznamovale razne spremembe, ki so se dogajale tako na področju
razvoja same šole, kot tudi na šolskem zakonodajnem področju. Le to je pomembno
vplivalo na vpis in število učencev na zavodu.
Sprva en poseben razred, ki je deloval znotraj druge osnovne šole, se je v zelo
kratkem času razširil v tri razredne oddelke, kateri so v letu 1919 postali samostojni,
pod upravljanjem Janeza Levca. V prvih šestdesetih letih so šolo nenehno pestile
povečane potrebe po pridobitvi novih prostorov, saj je dolga leta gostovala po drugih
šolah in šele v letu 1952 dobila prvo samostojno zgradbo na Karlovški cesti, kjer je
danes uprava zavoda. Sčasoma je pridobila tudi druge prostore, kamor je zaradi
povečanih potreb selila svojo dejavnost. Tako so prva pridobili prostore za delovno
usposabljanje otrok v Jaršah, nato so pridobili tudi zgradbo bivše osnovne šole na
Levstikovem trgu in nazadnje še na novo zgrajeno osnovno šolo na Dečkovi, ki je bila
zgrajena 1978 leta iz sredstev prvega samoprispevka v Ljubljani. Poleg tega je bila
pod njeno upravo tudi varstveno delovna enota – knjigoveznica.
Kakor je slediti analizi vpisa učencev na sam zavod, se je populacija sprva rahlo nato
pa v šestdesetih in sedemdesetih letih skokovito povečevala. Takrat je šola dosegla
največje število vpisanih učencev. Nato pa se populacija počasi zmanjšuje in konec
devetdesetih in po letu 2000 doseţe število, kakršno je bilo konec petdesetih let. To
je okoli 250 vpisanih, medtem ko je bilo največje število vpisanih 671, in sicer v
šolskem letu 1972/73. Po tem letu pa je populacija začela nazadovati. Na vpis in s
tem na populacijo učencev na posebni šoli vpliva zakonodaja, ki določa kdo se lahko
vpiše na zavod in pod kakšnimi pogoji. Kakor je slediti celotnemu razvoju in pomenu
posebne šole ter zakonodaji, ki je bila sprejeta na tem področju, je ravno teţnja po
diferenciaciji pripomogla k temu, da se je ustanovil posebni oddelek za otroke z
motnjami v duševnem razvoju. Začetno prepričanje je bilo, da je potrebno otroke med
seboj ločiti, ker bodo tako oni z značilnim razvojem, kot tisti z motnjami v duševnem
razvoju tako bolje in laţje napredovali v okviru svojih zmoţnostih. V začetku se je
pojavljal tudi interes ter navodila, naj se otroke z motnjami v duševnem razvoju izloča
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iz javnega ţivljenja, ker bi lahko le to kvarno vplivalo na njihov razvoj. Le to se v
petdesetih spremeni, še vedno pa obstaja interes po integraciji otrok z motnjami v
duševnem razvoju v posebne šole. Temu je sledila tudi zakonodaja in pravilnik, ki sta
izšla v šestdesetih letih. Tako se je populacija na šoli nenehno dvigovala. Kmalu pa
se je z novo evropsko koncepcijo izobraţevanja začel pojavljati nasprotni interes.
Tako naj bi posebne šole stigmatizirale otroke z motnjami v duševnem razvoju in s
tem ovirale njihovo uspešnost v druţbi, prav tako pa naj bi bilo to kvarno za ostalo
druţbo, ki ne bi znala sprejemati drugačnosti. Tako se je s pojavom novih
postmodernističnih vrednot, ki temeljijo na enakosti vseh, na enakih moţnostih,
strpnosti in toleranci, pojavila nova koncepcija izobraţevanja. Tej so bili posebej
podvrţeni starši otrok z motnjami v duševnem razvoju, ki so pripomogli, da je bil leta
2000 sprejet nov zakon, ki je uzakonil večjo integracijo teh otrok v redne osnovne
šole, kjer bi le ti delovali z dodatno strokovno pomočjo in prilagojenimi programi.
Sedaj devet let po sprejetju zakona se pojavljajo pomisleki, če je to najbolje kar bi
lahko ponudili tem otrokom. S teţavami s katerimi naj bi se šole soočale pri integraciji
in ne napredovanjem ter majhno uspešnostjo, je to močno vprašljivo. Je sprejeta
zakonodaja napačno zastavljena in je nujna integracija napačna. To vsekakor ni
vprašanje te diplomske naloge, je pa vredno bolj podrobnejše obravnave.
Vsekakor je zanimivo, kako se je v slabih stotih letih spreminjala miselnost na
področju posebnega šolstva, vsakič v veri, da je to najbolje kar se lahko nudi otroku z
motnjami v duševnem razvoju in celotni druţbi.

90

8. VIRI
8. 1. ARHIVSKI VIRI
-

Aţman, A. (1947). Pomoţna šola in njeni gojenci v letih 1941-1945. Spis.
Hrani Zavod za usposabljanje Janeza Levca.

-

Dopis vsem okrajnim šolskim svetov v Sloveniji (1921) Organizacija in
pomen pomoţnega šolstva. Zgodovinski arhiv Ljubljana. LJU 429 Zavod za
usposabljanje Janez Levec Ljubljana, št. tehnične enote 2/15.

-

Dopis upraviteljstvom javnih in zasebnih osnovnih šol v Ljubljani (1927).
Organizacija in pomen pomoţnega šolstva. Zgodovinski arhiv Ljubljana.
LJU 429 Zavod za usposabljanje Janez Levec Ljubljana, št. tehnične enote
2/15.

-

Načrt zakona o Pomoţnih šolah (1936). Zgodovinski arhiv Ljubljana. LJU
429 Zgodovinski arhiv Ljubljana. LJU 429 Zavod za usposabljanje Janez
Levec, št. tehnične enote 2/12.

-

Načrti za bodočnost pomoţnega šolstva (1945). Organizacija in pomen
pomoţnega šolstva. Zgodovinski arhiv Ljubljana. LJU 429 Zavod za
usposabljanje Janez Levec Ljubljana, št. tehnične enote 2/15.

-

Notranji ustroj in pomen pomoţne šole (1925). Organizacija in pomen
pomoţnega šolstva. Zgodovinski arhiv Ljubljana, LJU 429 Zavod za
usposabljanje Janez Levec Ljubljana, št. tehnične enote 2/15.

-

Pomen pomoţne šole v povojni obnovitveni dobi (1945). Organizacija in
pomen pomoţnega šolstva. Zgodovinski arhiv Ljubljana, LJU 429 Zavod za
usposabljanje Janez Levec Ljubljana, št. tehnične enote 2/15.

-

Pomoţna šola v Ljubljani (1932). Ob 20 letu obstaja: 1911-1931. Ljubljana:
Drţavna pomoţna šola v Ljubljani. Hranjeno v zgodovinski sobi na OŠ
Dečkova Ljubljana.

-

Pomoţni šoli, dopolnilo z nadaljevalno šolo. Upraviteljstvu pomoţne šole v
Ljubljani (1925). Organizacija in pomen pomoţnega šolstva. Zgodovinski
arhiv Ljubljana. LJU 429 Zavod za usposabljanje Janez Levec Ljubljana, št.
tehnične enote 2/15.

91

-

Popis učencev zavoda med šolskim letom 1911/12 in 1950/51 (1955).
Slovenski šolski muzej.

-

Poročilo upraviteljstva Mestnemu poglavarstvu, prosvetnemu oddelku v
Ljubljani (1939). Slovenski šolski muzej.

-

Predpisi o postopanju z defektno deco v smislu zakona o narodnih šolah
(1937). Zgodovinski arhiv Ljubljana. LJU 429 Zavod za usposabljanje
Janez Levec Ljubljana, št. tehnične enote 2/14.

-

Spomenica o pomoţnem šolstvu (1941). Ob 30. letnici obstoja pomoţne
šole v Ljubljani. Ljubljana: Učiteljski zbor pomoţne šole. Hranjeno v
Zgodovinski sobi na OŠ Dečkova Ljubljana.

-

Statut Vzgojnega zavoda Janez Levec (1964). Zgodovinski arhiv Ljubljana.
LJU 429 Zavod za usposabljanje Janez Levec Ljubljana, št. tehnične enote
2/9.

-

Statut Vzgojnega zavoda Janez Levec (1974). Zgodovinski arhiv Ljubljana.
LJU 429 Zavod za usposabljanje Janez Levec Ljubljana, št. tehnične enote
2/9.

-

Šolske kronike pomoţne šole od šolskega leta 1911/12 do 1939/40.
Zgodovinski arhiv Ljubljana, LJU 429 Zavod za usposabljanje Janez Levec
Ljubljana, škatla 1, MF1.

-

Šolske kronike pomoţne šole od šolskega leta 1940/41 do 1969/70.
Zgodovinski arhiv Ljubljana, LJU 429 Zavod za usposabljanje Janez Levec
Ljubljana, škatla 1, MF2.

-

Šolske kronike Oddelkov za delovno usposabljanje Jarše od šolskih let
1988/89 in od 1992/93 do 2008/09. Hrani šola Oddelkov za delovno
usposabljanje, razen šolsko leto 1988/89, ki je hranjeno na Osnovni šoli
Dečkova.

-

Šolske kronike Osnovna šola Dečkova od šolskega leta 1978/79 do
2008/09. Hrani Osnovna šola Dečkova.

-

Šolske kronike Osnovne šole Levstikov trg od šolskega leta 1978/79 do
2008/09. Hrani Osnovna šola Levstikov trg.

-

Ustanovitev knjigoveznice (1951). Zgodovinski arhiv Ljubljana, LJU 429
Zavod za usposabljanje Janez Levec Ljubljana, št. tehnične enote 3/44.

-

Začasna navodila o organizaciji in delu posebnih vzgojnih ustanov (1952).
Izdala Ustava Federativne ljudske republike Jugoslavije 27. 10. 1952.
92

Zgodovinski arhiv Ljubljana, LJU 429 Zavod za usposabljanje Janez Levec
Ljubljana, št. tehnične enote 2/15.
-

Zapisnik sestavljen pri inšpekcijski konferenci na pomoţni šoli dne 15. 3.
1912, zapisnikarica Joţica Maier. Zapisnik hranjen v Zgodovinski sobi na
OŠ Dečkova Ljubljana.

93

8. 2. ČASOPISNI VIRI
-

Obiskali smo Vzgojni zavod Janeza Levca (1974). V Dogovori: glasilo
občine Ljubljana center, letnik 2, številka 2, Ljubljana.

-

Pust, T. (1974). Pionirji odreda ''Črni murni'' aktivno vključeni v
jugoslovanske pionirske igre. V Dogovori: glasilo občine Ljubljana Center,
leto 1974, letnik 2, št. 11. OK SZDL Ljubljana Center.

-

Sušnik, R. (1967). Posebno šolstvo za duševno nerazvite otroke
Vzgojnega zavoda Janeza Levca. V Kronika: časopis za slovensko
krajevno zgodovino, letnik 15, zv. št. 1 (1967), str. 57-58.

-

Ule, M. (1982). Ob 70-letnici Zavoda za usposabljanje Janeza Levca v
Ljubljani. Dom ni le hiša, v kateri ţivimo…. Ljubljanski dnevnik, 25. maj
1982, str. 14.

-

Vzgojni zavod J. Levca. Posebna osnovna šola - kaj je to? (1978). V
Dogovori: glasilo občine Ljubljana Center, letnik 6, številka 17, Ljubljana.

8. 3. LITERATURA
-

Bela knjiga o vzgoji in izobraţevanju v Republiki Sloveniji (1995). Ljubljana:
Ministrstvo za šolstvo in šport, str. 112-120.

-

Ciperle, J., Vovko, A. (1987). Šolstvo na slovenskem skozi stoletja.
Ljubljana: Slovenski šolski muzej.

-

Gaber, S., Kovač-Šebart, M. (2002). Šolske politike in sistem edukacije v
Sloveniji. (http://www.pef.uni-lj.si/ceps/knjiznica/doc/gaber%20avstrija3.pdf,
pridobljeno 26. 4. 2010).

-

Gabrič, A. (2006). Šolska reforma 1953-1963. Inštitut za novejšo
zgodovino, Ljubljana.

-

Ivanuš, M. (1986). Učenci z različnimi učnimi motnjami v vzgojno
izobraţevalnem procesu, v Drugačnost otrok v šoli (1986), zbornik s
posvetovanja. Ljubljana: Svetovalni center za otroke, mladostnike in starše,
str. 169-174.

94

-

Lebar, A. (1936). Pomoţnošolski otrok. Poskus njegove karakteristike s
psihološkega vidika, v : Pomen pomoţnega šolstva in njegov razvoj v
Jugoslaviji. Ob 25 letnici pomoţne šole v Ljubljani, Ljubljana.

-

Levec, A. (1936). Kako pripravlja pomoţna šola svoje učence za ţivljenje,
v: Pomen pomoţnega šolstva in njegov razvoj v Jugoslaviji. Ob 25 letnici
pomoţne šole v Ljubljani, Ljubljana. Str. 17-21.

-

Letni delovni načrt Zavoda za usposabljanje Janeza Levca za šolsko leto
2009/2010 (2009). Zavod za usposabljanje Janeza Levca Ljubljana.

-

Loţar, D. (2005). Zakonske osnove za usmerjanje otrok s posebnimi
potrebami. Ljubljana: Zavod Republike Slovenije za šolstvo.

-

Mihelič, J. (1936). Otroci in učiteljstvo pomoţne šole v Ljubljani. Pomen
pomoţnega šolstva in njegov razvoj v Jugoslaviji. Ob 25 letnici pomoţne
šole v Ljubljani, Ljubljana.

-

Pavčič, M. (1970). Posebno šolstvo na Slovenskem. V: Schmidt, V. (ur),
Osnovna šola na Slovenskem 1869-1969 (str. 641-661). Ljubljana:
Slovenski šolski muzej.

-

Pomoč učiteljev osnovnih šol otrokom motenim v telesnem in duševnem
razvoju (1965). Republiški sekretariat za socialno varstvo SRS. Ljubljana.

-

Posebna osnovna šola za laţe duševno prizadete otroke, (1975). Vsebina
vzgojno-izobraţevalnega dela. Ljubljana: Zavod SR Slovenije za šolstvo.

-

Poslovno poročilo Zavoda za usposabljanje Janeza Levca za leto 2008,
(2009). Ljubljana: Zavod za usposabljanje Janeza Levca.

-

Pravilnik o kategorizaciji in evidenci otrok z motnjami v telesnem in
duševnem razvoju (1960). Ur. L. LRS, št. 34/1960.

-

Pravilnik o razvidu in razvrščanju otrok, mladostnikov in mlajših polnoletnih
oseb z motnjami v telesnem in duševnem razvoju (1977). Ur. L. SRS,
18/1977.

-

Priročnik za kategorizacijo in evidenco otrok z motnjami v telesnem in
duševnem razvoju (1966). Ljubljana: Republiški sekretariat za zdravstvo in
socialno varstvo SR Slovenije.

-

Program vzgoje in izobraţevanja otrok in mladostnikov z zmerno, teţjo in
teţko motnjo v duševnem razvoju in drugimi dodatnimi motnjami (1994).
Ljubljana: Zavod RS za šolstvo in šport.

95

-

Rovšek, M. (2009). Nova šolska koncepcija – integracija/inkluzija otrok s
posebnimi potrebami. (http://www.zujl.si/Uprava_Wiki/%C4%8Clanki.aspx,
pridobljeno 3. 3. 2010).

-

Rovšek, M. (2005). Stičišče preteklosti, sedanjosti in prihodnosti. Ljubljana:
Zavod za usposabljanje Janeza Levca.

-

Rovšek, M. (2004). Usmerjanje in vključevanje otrok s posebnimi
potrebami. (http://www.zujl.si/Uprava_Wiki/%C4%8Clanki.aspx, pridobljeno
3. 3. 2010).

-

Specijalne škole u novom sistemu obrazovanja i vaspitanja (1957).
Beograd: Komisija za reformu školstva.

-

Strmčnik, F. (1993). Učna diferenciacija in individualizacija v naši osnovni
šoli. Ljubljana: Zavod Republike Slovenije za šolstvo in šport.

-

Škorjanc, T. (ur), (2002). 90 let Zavoda za usposabljanje Janeza Levca.
Ljubljana: Zavod za usposabljanje Janeza Levca.

-

Tomić, Z., Kavčič, R. (1964). Priporočilo za ustanovitev zavoda za delovno
usposabljanje mladine v Ljubljani. Republiški sekretariat za šolstvo.

-

Učiteljstvo pomoţne šole v Ljubljani (1936). 25-letni jubilej pomoţne šole v
Ljubljani. Pomen pomoţnega šolstva in njegov razvoj v Jugoslaviji. Ob 25
letnici pomoţne šole v Ljubljani, Ljubljana.

-

Uranjek, A. (1986). Stične točke in moţnosti povezovanja redne osnovne
šole in osnovne šole s prilagojenim programom, v Drugačnost otrok v šoli,
zbornik s posvetovanja. Ljubljana: Svetovalni center za otroke, mladostnike
in starše v Ljubljani, str. 228-233.

-

Ustava in šolski zakoni (1993). Ljubljana: Zavod republike Slovenije za
šolstvo in šport.

-

Vzgojni zavod Janeza Levca (1972). 60 let posebne osnovne šole
Vzgojnega zavoda Janeza Levca v Ljubljani.

-

Zakon o posebnem šolstvu (1960). Ur. L. FLRJ, št. 51/60.

-

Zakon o izobraţevanju in usposabljanju otrok in mladostnikov z motnjami v
telesnem in duševnem razvoju (1976). Ur. L. SRS, št. 19/76.

-

Zakon o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami (2000). Ur. L. RS, št.
54/2000.

-

Ţerdin, T. (ur.) (1982). 70. let Zavoda za usposabljanje Janez Levec.
Ljubljana: Zavod za usposabljanje Janez Levec.
96

IZJAVA
Spodaj podpisana Anja Svetlin izjavljam, da sem besedilo diplomske naloge z
naslovom

Zgodovinski

razvoj

posebnega

šolstva

na

primeru

Zavoda

za

usposabljanje Janez Levec, napisala samostojno in da je naloga izključno moje
avtorsko delo.

Junij, 2010

Anja Svetlin

97

