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omenjenih tipov šol, so se izvajali različni tečaji za ženske, ki so trajali krajši čas in so
podajali podobna znanja kot šole namenjene ženskam.
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UVOD

1.1 Raziskovalni problem
Za diplomsko nalogo smo izbrali tematiko strokovnega in obrtnega izobraževanja žensk na
Slovenskem, ker nas zanima, kakšne so bile možnosti izobraževanja za dekleta in žene.
Zanima nas, kakšen je bil položaj ženske v obdobju med svetovnima vojnama – kako jih je
družba obravnavala, ter kakšna znanja so si ženske lahko pridobile. Zanima nas tudi, kje in
kakšen način so se ženske lahko vse izobraževale.
Za analizo omenjenega bomo najprej na splošno prikazali družbene razmere. Ugotoviti
želimo, kakšne so bile družbene razmere v obdobju 1918–1941. Pogledali bomo, kakšno je
bilo stanje v gospodarstvu in industriji, kakšen je bil življenjski standard prebivalstva.
Ugotavljali bomo, kakšne so bile politične in kulturne razmere na Slovenskem v tem obdobju.
V naslednjem poglavju želimo ugotoviti vlogo ženske: kje je našla mesto v izobraževanju in
političnem življenju, kakšni so bili delovni pogoji in poklicno življenje, ter posledično
ekonomski položaj žensk med vojnama. Usmerili se bomo tudi na vlogo ženske v družini.
V nadaljevanju bomo ugotavljali, kakšen šolski sistem je obstajal na Slovenskem v obdobju,
ki ga raziskujemo. S tem želimo ugotoviti, kakšne so bile možnosti izobraževanja za dekleta
in ženske. Raziskali bomo, kaj se je dogajalo na področju izobraževanja odraslih.
Zanimalo nas bo, kakšna je bila aktivnost žensk v trgovini in obrti. Od tod bomo nadaljevali z
raziskovanjem in opisom gospodinjskih šol, kmetijsko-gospodinjskih šol. Pri vsakem tipu šol
bomo najprej raziskali zakonodajo, ki je urejala njihovo delovanje, nato bomo opisali šole, za
katere smo pridobili podatke. Šole so iz različnih krajev, opisane po vrsti kot so bile
ustanovljene: iz Ljubljane, Idrije, Maribora, Ptuja, Ponikve, Trbovelj, Jesenic, Žireh nad
Škofjo Loko, iz manjših krajev na Dolenjskem, Koroškem, Gorenjskem in Primorskem.
V novem poglavju bomo prikazali ženske obrtne šole. Raziskali bomo zakonsko podlago, ki
je urejala te šole. Opisali bomo delovanje treh primerov ženskih obrtnih šol na Slovenskem v
času med vojnama.
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V svojem poglavju bomo prikazali strokovno nadaljevalne šole, ki so jih obiskovale tudi
ženske. Na kratko bomo predstavili njihov razvoj, ureditev, delitev, pouk, vpisne pogoje in
primere šol.
V predzadnjem poglavju bomo prikazali pomen tečajev za ženske, njihovo zakonsko ureditev.
Opisali bomo tudi dekliške krožke.
Zadnje poglavje bo namenjeno primerjalni analizi posameznih tipov šol in ugotovitvam o
strokovnem in obrtnem izobraževanju žensk na Slovenskem v obdobju med vojnama.

1.2 Raziskovalna vprašanja
Diplomo bomo razdelili na teoretičen in raziskovalni del. V teoretičnem delu diplomskega
dela nas bo zanimalo:
1. Kakšna so pojmovno teoretična izhodišča za strokovno in obrtno izobraževanje žensk?
2. Kakšne so bile družbene razmere med vojnama na Slovenskem?
3. Kakšna je bila vloga in položaj ženske v obdobju 1918–1941 na Slovenskem?
4. Kakšno je bilo šolstvo na Slovenskem v letih 1918–1941?
5. Kakšen je bil pomen ženske v obrti in trgovini?
6. Kako so gospodinjske in kmetijsko-gospodinjskih šole delovale?
7. Kako so bile urejene ženske obrtne šole?
8. Kakšno je bilo strokovno nadaljevalno šolstvo?
9. Kateri tečaji za ženske so se izvajali na Slovenskem v obdobju med vojnama?
V raziskovalnem delu diplomskega dela bomo izvedli primerjalno analizo posameznih tipov
šol. Za analizo primerov gospodinjskih šol smo si postavili raziskovalna vprašanja:
1. Kje in kdaj so bile gospodinjske šole ustanovljene?
2. Kdo jih je ustanavljal?
3. Kaj je bil namen gospodinjskih šol?
4. Katere učne predmete so imele gospodinjske šole?
5. Kaj so se učili pri praktičnem pouku?
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Posebej bomo analizirali primere kmetijsko-gospodinjskih šol, postavili smo raziskovalna
vprašanja:
1. Kje in kdaj so bile kmetijsko-gospodinjske šole ustanovljene?
2. Kdo jih je ustanavljal?
3. Kaj je bil namen kmetijsko-gospodinjskih šol?
4. Katere učne predmete so imele?
5. Kaj so se učili pri praktičnem pouku?
Pri analizi primerov ženskih obrtnih šol bomo uporabili naslednja raziskovalna vprašanja:
1. Kje in kdaj so bile ženske obrtne šole ustanovljene?
2. Kdo jih je ustanavljal?
3. Kaj je bil namen ženskih obrtnih šol?
4. Katere obrti so se učenke učile na ženskih obrtnih šolah?
Analiza primerov strokovno nadaljevalnih šol za ženske ne bo narejena, saj smo odkrili zelo
malo podatkov o obstoju takšnih šol, ki bi bile namenjene ženskam. Odkrili smo samo eno
šolo tega tipa: Ženska strokovno nadaljevalna šola za umetno in oblačilno obrt v Ljubljani.
Zaradi pomanjkljivih podatkov, ki smo jih odkrili, nismo uspeli ustvariti niti opisa delovanja
za omenjeno šolo. Pri raziskovanju smo si pomagali z arhivskimi gradivi, knjigami, članki in
časopisi. Gradiva smo pregledovali v Arhivu Republike Slovenije, Zgodovinskem arhivu
Ljubljana, Slovenskem šolskem muzeju in Pokrajinskem arhivu v Mariboru.
Za analizo tečajev za ženske bomo uporabili raziskovalna vprašanja:
1. Kje in kdaj so se ustanavljali tečaji za ženske?
2. Kdo jih je ustanavljal?
3. Kaj je bil namen tečajev za ženske?

1.3 Metode raziskovanja
Diplomsko delo je zgodovinska raziskava. Uporabili bomo dve metodi raziskovanja. V
teoretičnem delu deskriptivno metodo, v raziskovalnem delu pa bomo analizirali
dokumentarno gradivo vzgoje in izobraževanja – ta postopek pridobivanja podatkov se
najpogosteje uporablja pri zgodovinskem raziskovanju vzgoje in izobraževanja (npr. razvoj
3

posamezne šole ali šolstva v nekem mestu, kraju ali državi, ali raziskovanje dejavnosti
kakšnega vidnega avtorja oziroma znanstvenika s tega področja) (Mužić 2000, str. 81–82).
Z deskriptivno metodo ugotavljamo stanje, kakršno je, in ga pri tem vzročno ne pojasnjujemo.
Pojave spoznavamo na zunaj in jih opišemo (Sagadin 1991, str. 29).
Pri raziskovanju si bomo pomagali s primarnimi zgodovinskimi viri (arhivsko gradivo,
zakoni) in sekundarnimi zgodovinskimi viri (knjige, časopisi). Podatke bomo iskali v Arhivu
Republike Slovenije, Zgodovinskem arhivu Ljubljana, Pokrajinskem arhivu Maribor in v
Slovenskem šolskem muzeju v Ljubljani.
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2 POJMOVNO TEORETIČNA IZHODIŠČA
Možina idr. (2002, str. 210) ugotavljajo, da je učenje dejavnost, ki poteka skozi vsa obdobja
človekovega življenja. Človek se začne učiti v otroštvu in nadaljuje v obdobju mladostništva.
Po izstopu iz sistema rednega izobraževanja, se učenje ne konča, saj človek ves čas potrebuje
novo znanje, ki ga zahtevajo spremembe v njegovem življenju (delovno mesto, družina,
starševstvo, starost).
Tudi Unesco je podal uradno in strokovno definicijo učenja, ki pravi: »učenje je vsaka
sprememba v vedenju, informiranosti, znanju, razumevanju, stališčih, spretnostih ali
zmožnostih, ki je trajna in ki je ne moremo pripisati fizični rasti ali razvoju podedovanih
vedenjskih vzorcev« (Marentič Požarnik 2000, str. 10).
Prav tako bomo omenili definicijo, ki navaja: »učenje je vsaka dejavnost, ki je nenamerna ali
namerna, s katero posameznik spreminja samega sebe. Pri tem na posameznika vplivajo
okolje in dejavnosti, ki se jih udeležuje ali pa jih spremlja, izkušnje, ki jih prenaša v nova
učna izkustva in njegova načrtna dejavnost, da učne vire iz okolja medsebojno povezuje in jih
prilagaja svojim potrebam, če je to mogoče« (Možina idr. 2002, str. 210).
Po Jelenc (2000, str. 82) je pri učenju v ospredju posameznik. Učenje temelji na njegovih
potrebah in lastni dejavnosti, kar pa ne pomeni, da v procesu niso upoštevane tudi družbene
potrebe. Učenje označuje večja širina po več razsežnostih: poteka povsod, zajema vse
položaje, okoliščine in priložnosti; vsebine se prepletajo in niso tako načrtno usmerjene na
predmet. Postalo je del življenja, je prožno in traja vse življenje. Učimo se tudi drug od
drugega, ne le pod strokovnim vodstvom. Učenje označuje vse večja dejavnost in
avtonomnost učenca.
Usmerili se bomo tudi na pojem izobraževanje, ki ga lahko opredelimo kot načrtovan in
dolgotrajen proces razvijanja posameznikovega znanja, spretnosti in navad, ki mu omogočajo
vključitev v družbeno življenje in delo, ter oblikujejo znanstven pogled na svet. To je vnaprej
oblikovano in organizirano stanje, v katerem se posameznik uči oziroma sprejema
informacije. Izobraževanje je odvisno od potreb in vrednot družbe (Možina idr. 2002, str. 215
in Jereb 1998, str. 17).
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Jelenc (1991, str 17) pa meni, da izobraževanje označuje dejavnosti, ki so usmerjene k
razvijanju znanja in moralnih vrednot ter razumevanju vseh področij življenja. Smoter
izobraževanja je zagotoviti mladim in odraslim ljudem podlago za razumevanje tradicij in
idej, ki vplivajo na družbo, v kateri živijo, njihovo kulturo, druge kulture in naravne zakone,
ter da bi si pridobili jezikovne in druge spretnosti, ki so potrebne za sporazumevanje.
Jelenc (2008, str. 12) prav tako navaja, da sta pri izobraževanju vloga in dejavnost
posameznika določena od zunaj. V ospredju je pridobivanje znanja, navad, spretnosti v
procesu, ki je praviloma uradno opredeljen s cilji, strukturiran, predmetno usmerjen,
organiziran od zunaj. Proces pridobivanja znanja se strokovno organizira in nadzoruje
(praviloma s poukom in učiteljem). Ta proces pomembno določajo družbene okoliščine in
potrebe.
Opredelili bomo pojem izobraževanje odraslih, za katerega obstajajo različne opredelitve,
saj so se le te spreminjale. Po Unescovi definiciji je: »izobraževanje odraslih celota
organiziranih izobraževalnih procesov katere koli vsebine, stopnje in uporabljenih metod, ali
formalno ali drugačno bodisi, da nadaljuje ali nadomešča začetno izobraževanje v šolah,
kolidžih in univerzah, z oblikami usposabljanja vred. V teh procesih osebe, ki jih posamezne
družbe, kateri pripadajo štejejo za odrasle, razvijajo svoje zmožnosti, bogatijo svoje znanje,
izboljšujejo ali spreminjajo strokovno in poklicno usposobljenost, stališča in vedenje, da bi se
lahko celoviteje osebnostno razvijale in sodelovale pri oblikovanju uravnoteženega in
neodvisnega socialnega, gospodarskega in kulturnega razvoja« (Recommendation on …
1976, str. 2).
Jelenc idr. (1991, str. 13) pravijo, da obsega izobraževalne potrebe in dejavnosti vseh, ki so
končali ciklus začetnega izobraževanja v otroštvu in mladosti, ter tudi tistih, ki vanj sploh niso
bili vključeni. Izobraževanje odraslih močno določajo kulturni dejavniki in vplivi okolja, zato
obstajajo razlike v teoriji, organizaciji, vsebini in metodah.
Knowles (1980, str. 25) navaja, da ima izraz izobraževanje odraslih vsaj tri pomene. V
najširšem pomenu ta izraz opisuje proces učenja odraslih. V tem smislu obsega praktično vse
izkušnje moškega ali ženske, s katerimi se pridobivajo nova znanja, razumevanja, stališča,
spretnosti, vrednote in interesi. »To je proces, ki ga posamezniki uporabljajo za svoj razvoj
(samostojno ali z drugimi), uporabljajo ga različne institucije za rast in razvoj zaposlenih ter
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strank. Je izobraževalni proces, ki se pogosto uporablja v kombinaciji s proizvodnimi,
političnimi in storitvenimi procesi«.
Drugi pomen opisuje izobraževanje odraslih kot niz organiziranih dejavnosti, ki jih različne
institucije izvajajo zato, da bi dosegle posebne izobraževalne cilje. V tem smislu
izobraževanje odraslih obsega vse organizirane delavnice, študijske skupine, vodene
diskusije, predavanja, konference idr. (prav tam).
Tretji pomen združuje vse te procese in dejavnosti v idejo gibanja, oziroma socialne prakse. V
tem smislu izobraževanje odraslih združuje v diskretni družbeni sistem posameznike,
institucije in združenja, ki se ukvarjajo z izobraževanjem odraslih − razume jih kot tiste, ki
delajo za skupne cilje izboljšanja metod in gradiv v izobraževanju odraslih ter razširitvi
možnosti za izobraževanje odraslih (prav tam).
Lengrand v Ličen (2009, str. 16) pravi: »izobraževanje odraslih je učenje, s katerim se človek
čustveno, intelektualno in moralno dopolni«. Draper v Ličen (2009, str. 16) pa meni, da
izobraževanje odraslih pomeni vse dejavnosti, ki omogočajo, da se odrasli učijo. Pravi tudi, da
to izobraževanje temelji na potrebah posameznika in da je povezano s kulturnim, političnim
ter socialnim kontekstom, v katerem poteka.
V Hamburški deklaraciji o učenju odraslih (1997, str. 2) pa je navedeno, da izobraževanje
odraslih označuje celo paleto nenehnih učnih procesov, kjer osebe, ki jih družba, kateri
pripadajo, priznava kot odrasle, razvijajo svoje zmožnosti, si bogatijo znanje in izpopolnjujejo
svoje tehniške in profesionalne sposobnosti, ali pa jih usmerjajo v nova področja, da bi
zadostili svojim potrebam in potrebam družb, v katerih živijo.
Ličen (2009, str. 17) nato ugotavlja, da izobraževanje odraslih zajema vse tiste situacije, ki
namerno vpeljejo spremembo in namerno oblikujejo procese učenja. Izobraževanje zajema
tudi vso priložnostno učenje v različnih okoliščinah, v različnem času in prostoru, ko
spremembe niso nastajale načrtno zato, da bi se učili, ampak zato, da bi se upirali, upravljali spremembe so bile povzročene zaradi različnih vzrokov, spremljalo pa jih je učenje.
Skušali bomo osvetliti razliko med splošnim in strokovnim ter obrtnim izobraževanjem. Če je
težišče izobraževalnega procesa usmerjeno na posredovanje takih znanj o naravi in družbi, ki
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jih za življenje nujno potrebuje vsak človek, govorimo o splošnem izobraževanju. Človek se
splošno izobražuje ne samo v šoli, temveč tudi v družini, življenjskem in delovnem okolju.
Kadar pa gre pri izobraževanju za posredovanje in sprejemanje takega znanja in za razvijanje
takih sposobnosti in navad, ki jih posameznik potrebuje za opravljanje določenega
strokovnega dela, govorimo o strokovnem izobraževanju. Splošno in strokovno
izobraževanje se med seboj prepletata in med njima ni ostrih meja (Jereb 1998, str. 18).
Presl (1934, str. 49) pravi, da so strokovne šole vse šole, ki imajo namen dajati učencem
potrebno teoretično, predvsem pa praktično izobrazbo za posamezne določene poklicne
panoge. V ožjem pomenu besede imenujemo običajno strokovne šole le tiste, ki usposabljajo
učence za obrtniške, umetno obrtne, tehniške in trgovske poklice.
Muršak (2002, str. 74) navaja, da se strokovni poklici nanašajo na delo, ki zahteva aplikacijo
znanja za širok spekter delovnih dejavnosti, ki se opravljajo v raznovrstnih in celostnih
položajih in niso podrejene rutini. Gre za odgovorno in samostojno delo. Nadzor in vodenje
drugih je pogosto nujno. Uporabimo lahko izraz strokovni delavci.
Za obrtne poklice Muršak (2002, str. 74) pravi, da jih opravljajo tradicionalno izučeni obrtni
delavci; navadno je delo takšno, da delavec pri njem uporablja večinoma ročne spretnosti.
Mihelčič (1994, str. 73) piše, da je obrt gospodarska dejavnost (izdelava, predelava, storitve),
ki jo opravljajo strokovno usposobljeni posamezniki sami oz. z majhnim številom
pomočnikov ali vajencev. Obrtnik proizvajalec je hkrati lastnik proizvajalnih sredstev. Delo je
večinoma ročno in poteka praviloma na stalnem mestu. Obrt je lahko poklicna ali domača ob
drugi primarni zaposlitvi izdelovalca. Usposabljanje za različna obrtniška znanja poteka v
okviru poklicnega in strokovnega šolstva.
Svoljšak (1994, str. 34–37) dodaja, da je obrt značilna za vsa obdobja in kulture. Iz nje so se
razvile industrijske oblike proizvodnje, ki so pogosto vplivale na izumrtje posameznih obrti
oziroma na rojevanje novih. Z razvojem manufakture in industrije je obrt še vedno ohranila
svoje temeljne značilnosti, spreminjale so se le njene vsebine, oblike (zvrst) in struktura.
Poleg splošnih življenjskih potreb je bil bistven pogoj za njen nastanek in razvoj surovinska
podlaga, npr. rudišča, lončarska glina, ustrezna kamnina, živalske in rastlinske surovine pa so
dajali poljedelstvo, živinoreja in lov. Ločevanje domače dejavnosti od obrti je v arheoloških
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obdobjih največkrat nemogoče, ker za takšno razmejitev ni dovolj oprijemljivih podatkov. V
prvo skupino naj bi sodila tako imenovana tradicionalna domača opravila, kot so pletarstvo,
izdelovanje lesenih predmetov, tkanje in izdelava oblačil, pokrival, obutve. Med prave obrti
pa se štejejo le tiste, ki zahtevajo posebna znanja in veščine ter tudi bolj zapletene delovne
pripomočke (žgalna ali talilna peč) in orodja (kalup), ter tudi specializacijo.
V obdobju med vojnama ni bil oblikovan takšen sistem poklicnega in strokovnega
izobraževanja, kot ga poznamo danes. Tome (1999, str. 102) navaja, da zametki današnjega
sistema poklicnega in strokovnega izobraževanja segajo v prva desetletja po drugi svetovni
vojni. V raziskovanem obdobju je obstajal sistem strokovnega izobraževanja, ki je zajemal
strokovne-nadaljevalne šole, katere so se delile na obče, obrtne, trgovske ali obrtnotrgovske
(Serše 1996, str. 104). Obrtni zakon (Zakon o obrtih) iz leta 1931 je določal, da kdor želi
izvajati določeno obrt, mora s spričevalom zaključene strokovne šole ali s spričevalom o
opravljenem pomočniškem/mojstrskem izpitu dokazati strokovno izobrazbo za to obrt (str.
1433). Izobraževanje je potekalo po shemi: vajenec – pomočnik – mojster. Če je v določenem
kraju bilo dovolj vajencev, se je ustanovila strokovna nadaljevalna šola, ki so jo morali
obiskovati. Če takšne šole ni bilo, se je vajenec učil pri obrtniku, kar je dokazal s potrdilom
(Zakon o obrtih 1931, str. 1343).
Glede na navedeno lahko trdimo, da pojma »strokovno« in »obrtno« v obdobju med vojnama
nista bila strogo ločena in da je obrtno izobraževanje bilo del strokovnega izobraževanja.
Pojem »obrtno« lahko označimo za ožjega, kot pojem »strokovno«.
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3 DRUŽBENE RAZMERE MED VOJNAMA NA
SLOVENSKEM
Najprej si bomo ogledali, kakšne družbene razmere so prevladovale na Slovenskem po koncu
druge svetovne vojne, oziroma po razpadu Avstro-Ogrske. Zanimalo nas bo dogajanje na več
področjih, ki jih bomo v nadaljevanju tudi predstavili.

3.1 Obdobje stare Jugoslavije
Konec oktobra 1918 je stara Avstro-Ogrska razpadla. Na naših tleh je nastala Država
Slovencev, Hrvatov in Srbov, ki se je po dobrem mesecu združila s kraljevinama Srbijo in
Črno goro v Kraljevino Srbov, Hrvatov in Slovencev (Kraljevina SHS); ta pa se je leta 1929
preimenovala v kraljevino Jugoslavijo. To državo so ves čas njenega obstoja težila mnoga
nerešena narodnostna, socialna in gospodarska nasprotja, ki jih nikoli ni mogla zadovoljivo
rešiti (Ciperle in Vovko 1987, str. 69).
Okoliš (2009, str. 88–90) navaja, da je Jugoslavija, ki je bila zmes različnih narodov, kultur in
ver, Slovencem kljub pritiskom z velikosrbskim jugoslovanstvom, ki je zagovarjalo tezo, da
so Srbi, Hrvati in Slovenci en sam troedin jugoslovanski narod, zagotavljala osnovne
jezikovne pravice in kulturno avtonomijo. Predvsem je odvrnila nevarnost popolne
germanizacije, ki je Slovencem vedno bolj grozila na Koroškem in Štajerskem. Položaj
slovenskega jezika na slovenskem etničnem ozemlju v šolah zunaj Kraljevine SHS se je po
koncu prve svetovne vojne povsod močno poslabšal, slovensko šolstvo pa je izginilo.
Slovenski naselitveni prostor je bil razdeljen med štiri države. Omembe vredno politično,
gospodarsko in jezikovno ter izobraževalno vlogo so imeli Slovenci samo v Jugoslaviji, kjer
je bil delež slovenskega prebivalstva največji. Povsod drugod (v Italiji, v Republiki Avstriji in
na Madžarskem) so bili na robu dogajanja. Slovencem so povsod za jugoslovansko mejo
postopoma odrekli pravico do elementarnega izobraževanja v materinem jeziku. V osnovnih
šolah je potekal najhujši raznarodovalni pritisk, ki je daleč presegal narodnostne in jezikovne
boje iz obdobja habsburške monarhije.
Narodi, ki so zaživeli v skupni državi, so se razlikovali po zgodovinski tradiciji, vrednotah in
dediščini. Slovenci so pričakovali, da bo v novo državo vključeno vso slovensko narodnostno
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ozemlje, kar pa se ni zgodilo, saj se je že takoj pokazala srbska težnja po prevladi, kar se je
kazalo tudi v odklonilnem ravnanju srbske politike ob zahtevi večine slovenskih in hrvaških
politikov po enakopravnosti vseh v novo državo vključenih narodov. Novo nastala država
Srbov, Hrvatov in Slovencev je bila že v samem začetku centralistična država, ki ni
enakopravno obravnavala socialnih, gospodarskih in političnih razmer posameznega naroda
(Bezenšek 1998, str. 11).

3.2 Gospodarstvo
Bezenšek (1998, str. 14) piše, da je sprememba državnega okvirja Sloveniji prinesla tudi
drugačen gospodarski prostor. Slovenski gospodarski prostor je v času Avstro-Ogrske
monarhije veljal za vzdrževanega, torej gospodarsko pasivnega. V jugoslovanski državi se je
slika obrnila. Na gospodarskem področju je bilo v okviru novo nastale države slovensko
ozemlje najbolj razvito in industrializirano (leta 1910 je bil slovenski bruto proizvod na
prebivalca 220 dolarjev, v Srbiji in Črni Gori pa 70 do 80 dolarjev; slovensko gospodarstvo je
izvažalo približno tretjino svoje proizvodnje), še vedno pa je zaostajalo za razvitimi
evropskimi državami. Prevladovala je kmetijska proizvodnja, ki kmečkemu prebivalstvu ni
omogočala solidnega gospodarskega in družbenega preživetja. Tako je vedno več kmečkega
prebivalstva možnost lastnega preživetja poiskalo v industriji in drugih panogah gospodarstva,
ki so se pojavljale. Gospodarstvo je zahtevalo preusmeritev poljedelstva v industrijo. Še
vedno je bilo močno odvisno od nemškega in avstrijskega kapitala. Potrebam industrije je
sledila izgradnja prometne infrastrukture in trgovine. Rastočemu industrijskemu razvoju pa ni
sledil položaj delavstva, ki je bilo različno usposobljeno in tudi plačano.
Repe (1997, str. 109) dodaja, da je v prehodnem obdobju združitve bila slovenska ekonomska
politika dokaj avtonomna in je omogočila sorazmerno miren prehod. Značilnostim povojnega
obdobja (inflaciji, finančnim težavam zaradi menjave valut, pomanjkanju hrane itd.), se sicer
ni mogla izogniti, ker pa je razpad monarhije potekal sorazmerno urejeno, so se z
novonastalimi državami ohranili najnujnejši gospodarski stiki in se nadaljevali tudi v povojnih
letih. Izguba ozemelj, zlasti izguba izhoda na morje in pristanišča Trst, je Slovenijo
gospodarsko zelo prizadela. Vlada je podržavila prometna sredstva (pošto, železnico, telefon,
telegraf), medtem ko je na drugih področjih načrtovana nacionalizacija tujega premoženja
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potekala počasi, z zastoji, kompromisi in pogosto v odvisnosti od jugoslovanske politike in
zunanjih pritiskov.
V Sloveniji so se v času med obema vojnama postopoma oblikovale nekatere prvine
narodnega gospodarstva z osnovnimi institucijami (gospodarsko zbornico, borzo). Kot doto je
v novo državo prinesla izgrajeno železniško infrastrukturo (v času med vojnama je bilo
zgrajenih le 60 km novih prog), ob kateri so se tudi razvijala glavna industrijska središča,
solidno električno omrežje, razvito finančno – kreditno mrežo in relativno izobraženo
prebivalstvo (Nećak in Repe 2003, str. 92).
Nećak in Repe (2003, str. 90) pravita, da je gospodarsko najbolj stabilno obdobje bilo med leti
1925 in 1931, ko je gospodarstvo napredovalo, proračun pa dosegel ravnotežje. Narodna
banka je bila večinski lastnik borze, dinar pa je postal konvertibilen. V tem času je pričel
pritekati tudi tuji kapital. V prvi polovici tridesetih let je bila Jugoslavija v hudi ekonomski
krizi, številna podjetja so propadla, kmetijski pridelki so v posameznih cikličnih obdobjih od
leta 1929 dalje povsem izgubili ceno. Kmečki dolgovi so se povečevali, nezaposlenost pa je
še narasla. V drugi polovici tridesetih let je proizvodnja oživela, vendar je z začetkom druge
svetovne vojne zaradi mednarodnih razmer znova začela upadati.

3.3 Industrija
Industrija se je razvijala uspešneje kot kmetijstvo in je z 8 % prebivalstva obsegala četrtino
vse jugoslovanske proizvodnje. Slovenija se je med vojno pospešeno elektrificirala (z 20
milijonov kilovatnih ur po prvi sv. vojni na 3000 milijonov leta 1938). Razvijale so se papirna
industrija, železarstvo, strojna, kemična, tekstilna, lesna, živilska in tobačna industrija. Razvoj
so doživeli tudi infrastrukturni objekti, zlasti ceste, vendar ta razvoj ni bil premočrten, saj so
posamezne panoge večkrat zašle v krizo. Slovenska industrija je bila večinoma usmerjena na
domači in jugoslovanski trg, izvoza je bilo malo. Slovensko premogovništvo so začeli izrivati
cenejši državni bosanski rudniki (Repe 1997, str. 110).
V času med vojnama se je v Sloveniji najbolj razmahnila tekstilna proizvodnja, ki je poleg
lesnopredelovalne industrije in metalurgije postala ena najpomembnejših industrijskih vej
(Lazarević 1995, str. 299).
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Nećak in Repe (2003, str. 93) pravita, da se je število tovarn v času med obema vojnama
podvojilo (z 275 ob nastanku jugoslovanske države, na 523 ob začetku druge sv. vojne),
proizvodnja se je povečala za dvakrat in pol. V Sloveniji je bila ustvarjena več kot tretjina
jugoslovanske industrijske proizvodnje. Za slovenski prostor so bila značilna majhna podjetja
z do 200 zaposlenimi. Lazarević (1995, str. 299) dodaja, da je hiter razmah industrije
spremljalo tudi naglo naraščanje zaposlenih delavcev. Skokovito rast smo doživljali vse do
leta 1930, ko je zaposlenost dosegla vrhunec.
Velika gospodarska kriza 1930–1935, se je v Sloveniji najhuje kazala v začetku tridesetih let,
ko je šlo v stečaj tudi največ podjetij. Nezaposlenost je predstavljala velik problem – sredi
tridesetih let je dosegla 27 %. Takrat je bilo v industriji zaposlenih okoli 130 000 delavcev, od
tega približno 40 % žensk (Nećak in Repe 2003, str. 93). Med leti 1930 in 1933 je delo
izgubilo 27 000 delavcev, veliko pa jih je delalo s skrajšanim delovnim časom. Od vseh
industrij je bila v nenehnem porastu le tekstilna industrija, ki je zaposlovala večinoma ženske,
ki so po prvi sv. vojni predstavljale manj kot četrtino vse delovne sile, v kriznih letih pa že
skoraj 40 % (Repe 1997, str. 110).

3.4 Agrarna reforma
Eden od najpomembnejših ekonomskih ukrepov v pretežno kmetijski državi naj bi bila
agrarna reforma in odprava fevdalnih, polfevdalnih in kolonatskih odnosov. K temu so oblasti
silili tudi množični kmečki upori in samovoljna delitev zemlje (Nećak in Repe 2003, str. 89).
Repe (1997, str. 110) pravi, da se je agrarna reforma, tako kot povsod po državi, izvajala
nedosledno. V Sloveniji, ki je bila kmetijsko razdrobljena in prenaseljena, je v agrarno maso
prišlo okrog 12 % zemlje (200 000 ha), razlastili pa so manj kot 4 % obdelovalne zemlje.
Podobno velja za gozdove, saj je pod agrarno reformo prišlo 15 % gozdov, razdelili pa so jih
5 %. Reforma ni imela posebnih gospodarskih učinkov, v glavnem je šlo za socialne motive.
Položaj kmeta so skušali izboljšati z uvajanjem umetnih gnojil, spodbujanem mehanizacije,
ustanavljanjem osemenjevalnic, deloma pa tudi z izsuševanji (melioracijami) in strokovnim
šolanjem kmečkih otrok. Položaj kmetijstva je bil nekoliko boljši v dvajsetih letih, zelo slab
pa v tridesetih letih dvajsetega stoletja. Leta 1936, ko so se cene na svetovnem trgu že začele
umirjati, je Slovenijo še dodatno prizadela slaba letina. Po 1. svetovni vojni je Slovenija imela
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66 % agrarnega prebivalstva, leta 1940 pa je ta odstotek padel na 55 %. Majhne kmetije, ki so
se v Sloveniji ohranjale še naprej, niso dajale možnosti za preživetje, zato je kmečko
prebivalstvo zaslužek iskalo v industrijskih središčih, precej pa se jih je tudi izselilo.

3.5 Prebivalstvo in življenjski standard
Nećak in Repe (2003, str. 88–90) navajata, da je skupna država za različne narode pomenila
neenake pogoje za nacionalni razvoj. Srbi so bili prvič združeni v eni državi in so politiko
usmerjali v ohranjanje in povečevanje svojega gospostva. Hrvati so bili v eni državi združeni
brez lastne državnosti, ki pa je bila jedro programa vseh nacionalnih strank. Makedonci so bili
nepriznani in razdeljeni med tri države, Slovenci so sicer bili eno od treh »plemen« enega
naroda, vendar prav tako razdeljeni in v sosednjih državah izpostavljeni germanizaciji,
madžarizaciji in italijanizaciji ter fašističnemu nasilju. Večina prebivalstva (v tridesetih letih
77 %, prej še več), je živela od kmetijstva in to na majhnih posestvih. Zaradi nerazvite
industrije je nezaposleno prebivalstvo (več kot tri milijone ljudi) životarilo po vaseh,
opravljalo priložnostna, zlasti dninarska dela na bogatih posestvih, ali pa odhajalo v tujino (v
povprečju okoli 30 000 prebivalcev vsako leto.
Veliko prebivalstva, tako kmečkega kot delavskega, je živelo na robu preživetja, čeprav je
delavska zakonodaja omogočila ustanovitev borze dela in delavske zbornice, ter drugih
zaščitnih mehanizmov, med drugim tudi uvedbo osemurnega delavnika. Življenjska raven se
je še znižala med krizo, nato pa po kratkotrajnem izboljšanju znova v letih 1940 in 1941, ko
so začeli racionirati živila in uvajati nakaznice za kruh in moko. Tudi med delavci je bila
razslojenost velika. Najrevnejši so živeli v barakarskih naseljih in gospodarskih poslopjih, v
nevzdržnih higienskih razmerah. Večina delavcev je stanovala v najemniških stanovanjih v
predmestjih, najvišji delavski standard so bile enonadstropne vrstne hišice, kakršna je bila npr.
Hutterjeva kolonija v Mariboru (prav tam, str. 94).
Repe (1997, str. 112) navaja, da je družinski proračun bil odvisen od gospodinjskih razmer in
razmer v družini (bolezen, brezposelnost, alkoholizem). Dopolnjevali so ga z občasnimi deli moški s fizičnimi opravili, ženske s pranjem in likanjem, otroci z nabiranjem gozdnih
sadežev. Na delo so hodili peš, tudi dve uri daleč, saj so le redki imeli kolesa. Prostega časa je
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bilo malo, moški so ga večinoma preživljali po gostilnah, razvita pa so bila tudi delavska
društva. Ob nedeljah so hodili na krajše izlete ali na veselice.
Srednji sloj je bil sestavljen iz uradništva in podobnih poklicev. Živel je bolje, v meščanskih
stanovanjih. Lahko si je privoščil dopust in višji kulturni standard. Zgornji, najtanjši sloj
družbene lestvice so predstavljali podjetniki, industrijalci, bankirji, politiki, deloma tudi
univerzitetni profesorji, založniki, zdravniki. Velik del teh je izšel iz kmečkega okolja in je
pripadal prvi generaciji nastajajočega meščanstva. Statusni simboli so bili meščanska vila ali
stanovanje s kopalnico, avtomobil, radio, šolanje otrok v tujini in potovanja (Nećak in Repe
2003, str. 93–94).

3.5.1 Položaj delavcev
Izobrazbena in s tem tudi socialna struktura delavcev je bila zelo raznovrstna in temu ustrezno
so takšni bili tudi dohodki. Kvalificirani delavci v državnih službah (npr. pri železnici),
metalurški in strojni industriji so pred krizo zaslužili solidno, vendar so v večni panog
prevladovali nekvalificirani oz. priučeni delavci, ki pa so bili slabo plačani. Največ so
zaslužili v papirni in grafični industriji, najmanj pa v gradbeni, tekstilni in lesni industriji. Na
splošno je bil položaj industrijskih delavcev boljši od položaja priložnostnih delavcev na
podeželju, mezde v industrijskih središčih pa višje kot na podeželju (Repe 1997, str. 111).
Nećak in Repe (2003, str. 94) pravita, da je brezposelnost med krizo država skušala lajšati z
javnimi deli, s podporami, ki so jih izplačevale borze dela, ki so bile majhne in kratkotrajne.
Življenjska raven delavcev in prebivalstva nasploh se je v letih krize zelo znižala (najnižja je
bila leta 1934), saj več kot polovica prebivalstva ni mogla pokrivati eksistenčnega minimuma.
Prehrana je bila skromna, saj si niso mogli privoščiti mleka in mlečnih izdelkov ter mesa.
Osnovna živila so ljudje pogosto kupovali na kredit. Zelenjavo so pridelali doma ali pa so jo
dobili od sorodnikov za pomoč pri delu. Najpomembnejša sestavina hrane so bili kruh,
žganci, fižol, koruzni močnik, repa in zelje; jedilnik je bil boljši le za praznike.
Repe (1997, str. 112) ugotavlja, da so delavci blago za oblačila kupovali, če se je le dalo, na
obroke; redko so kupili konfekcijsko obleko. Oblačila so zamenjali le, ko so bila dotrajana.
Poznali so delovno in nedeljsko obleko. Še posebej skromna in doma sešita so bila oblačila
otrok; starši so komaj premogli le en par čevljev in še ti so ponavadi bili več številk preveliki.
15

Otroci so večinoma hodili bosi. Boljša je bila nedeljska obleka – običajno v »mornarskem
kroju«, ali pa je bila posnetek obleke odraslih. Najbolje so se oblačili samski tekstilni delavci.

3.6 Politične in kulturne razmere
Za Jugoslavijo med obema vojnama velja, da je bilo politično ozračje ves čas njenega obstoja
napeto, ostri konflikti in notranje krize so večkrat ogrozile obstoj države, parlament ni
funkcioniral po demokratičnih principih, kralj pa je samovoljno prekinjal njegovo delovanje.
Vlade so se naglo menjavale; do leta 1929 kar 27, v celoti pa se je med vojnama zamenjalo 41
vlad. Nobeni ni uspelo sestaviti celovitega ekonomsko-finančnega programa, pogoste
menjave ministrov in njihova nestrokovnost ter zastopanje strankarskih interesov so
onemogočili sprejetje ekonomske zakonodaje. Gospodarske funkcije so bile centralizirane,
upravni aparat ogromen. Vlada je bila nenasitna, saj se je zadolževala pri Narodni banki,
razpisovala notranja in najemala zunanja posojila, zapravljala denar iz reparacij, neprestano
povečevala davke, sama pa ni izpolnjevala svojih obvez (Nećak in Repe 2003, str. 84–90).
Za kulturne razmere v kraljevini Jugoslaviji je bil značilen oster kulturni boj med obema
najštevilčnejšima narodoma (Srbi in Hrvati), zlasti za jezik in pisavo (napisi na javnih
ustanovah v cirilici – npr. na železniških postajah, so se po vsej Jugoslaviji, tudi na
Slovenskem ohranili vse do šestdesetih let). Slovenci so si izborili neke vrste kulturno
avtonomijo, ki se je odražala v slovenskem šolstvu, ustanovitvi univerze in vrsti drugih
izobraževalnih in kulturnih ustanov. Slovenska univerza je bila kot najmlajša v najšibkejšem
položaju in ni imela celotnega univerzitetnega študija (prav tam, str. 87). Velik napredek je
pomenila ustanovitev Narodne galerije 1927 in leto pozneje ustanovitev Radia Ljubljana. Leta
1938 se je ustanovila najvišja slovenska znanstvena in umetniška institucija – Slovenska
akademija znanosti in umetnosti (Bezenšek 1998, str. 19).
Naredili smo oris družbenih razmer v Kraljevini SHS in ugotovili, da je dogajanje na
političnem področju bilo pestro. Prevladovala je težnja po srbski prevladi, čeprav so v državi
bili združeni še Hrvati in Slovenci. V gospodarstvu so nastajale spremembe, saj je bil
slovenski prostor v novi državi najbolj razvit (v Avstro-Ogrski pa je veljal za pasivnega).
Uspešno so se razvijale različne industrijske panoge, nastajale so nove tovarne. Spoznali smo,
da je kljub razmahu industrije večina prebivalstva še vedno živela od kmetijstva, življenjski
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standard pa je bil nizek. Položaj kmetov so sicer skušali izboljšati z agrarno reformo in
uvajanjem novosti v kmetijstvu, vendar reforma ni imela posebnega uspeha. Gospodarstvo je
pretresla gospodarska kriza v tridesetih letih prejšnjega stoletja, zaradi katere je prišlo do
odpuščanja in posledično do nezaposlenosti prebivalstva.
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4 VLOGA IN POLOŽAJ ŽENSKE V OBDOBJU 1918–1941 NA
SLOVENSKEM
Ženske so v preteklosti pogosto veljale za manjvredne in manj spodobne kot moški.
Prevladovala je predstava o podrejenem in neenakopravnem položaju žensk ter da se lahko
družbeno uveljavljajo le na področju gospodinjstva in družine (biti dobra gospodinja in dobra
mati). Druge sposobnosti, npr. na poklicnem in političnem področju, s strani družbe niso bile
cenjene. V nadaljevanju si bomo podrobneje pogledali, kaj vse je vplivalo na omenjen položaj
žensk v obdobju med vojnama.
Budna Kodrič (2003, str. 19–20) navaja, da je prva svetovna vojna bila velika prelomnica v
ženskem gibanju. Ženske so imele v štirih letih dovolj priložnosti, da so pokazale svoje
sposobnosti; proces demokratizacije, ki je potekal v Evropi, je tudi bil na njihovi strani.
Žensko vprašanje je imelo pri tem prav posebno vlogo, saj je bilo indikator stopnje
demokracije posamezne države. Evropske države so ženskam podelile vsaj delne politične in
državljanske pravice; tudi Slovenske so jih pričakovale.

4.1 Mesto ženske v procesu izobraževanja
Vzgoja obeh spolov, od osnovnošolskega preko srednješolskega do visokošolskega oz. študija
na fakultetah, je danes nekaj samoumevnega, vendar ni bilo vedno tako. Še v 19. stoletju in
ponekod tudi še v začetku 20. stoletja, je šolski sistem ženskam odrekal pravico do šolanja
predvsem na srednjih in visokih šolah oziroma fakultetah. Izobraževanje žensk so omejevali
in onemogočali vse do druge svetovne vojne. Zapirali so dekliške šole, prepovedovali vpis na
gimnazije in fakultete in hkrati apelirali na ženske, naj prepuščajo izobraževalna mesta svojim
moškim kolegom. Pri tem pa so se sklicevali na žensko naravo, ki ji zahtevnejše
izobraževanje naj ne bi najbolj ustrezalo. Samo dekleta iz višjih slojev družbe so že zgodaj
imele možnost izobraževanja v ženskih samostanih in privatnih šolah (Leskošek 2002, str. 47
in Serše 1998, str. 49).
Kecman (1978, str. 24–25) pravi, da je večji del Slovencev v obdobju med vojnama živel v
skupni jugoslovanski državi, ki je spadala v skupino tako imenovanih agrarnih držav z nizko
kulturno ravnjo prebivalstva, zlasti žensk. Slovenske ženske pa so bile kljub temu bistveno
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bolj izobražene kot ženske v drugih predelih jugoslovanske države. Na podlagi popisa
prebivalstva iz leta 1921 in 1931 dobimo podatke glede pismenosti (glej tabelo 1 in 2 na str.
25) in ugotovimo, da je leta 1931 bilo v celotni državi od vseh moških prebivalcev starejših
od deset let 32,2 % nepismenih, od vseh žensk nad deset let starosti pa 56,4 %. Obstajale so
velike razlike med posameznimi pokrajinami. Na Slovenskem je bilo istega leta nepismenih le
5,8 % žensk; v Črni Gori 77,3 %; v Makedoniji 81,3 %; na Kosovu in Metohiji pa kar 93,9 %.
Tabela 1: Pismenost leta 1921 v Kraljevin
Srbov, Hrvatov in Slovencev
Pismeni

%

Nepismeni

%

Moški

2418461

59

1682166

41

Ženske

1710999

38,8

2696353

Skupaj

4129460

48,5

4378619

Tabela 2: Pismenost leta 1931 v Kraljevini
Srbov, Hrvatov in Slovencev
Pismeni

%

Nepismeni

%

Moški

2370813

67,7

1557931

32,3

61,2

Ženske

2203263

43,6

2850540

56,4

51,5

Skupaj

5474076

55,4

4408417

44,6

(Vir: Kecman, J. (1978). Žene Jugoslavije u radničkom pokretu i ženskim organizacijama 1918–1941. Beograd:
Narodna knjiga: Institut za savremenu istoriju. str. 24).

Jeraj (2003, str. 30) dodaja, da se je nepismenost na Slovenskem bistveno zmanjšala po letu
1869 z uvedbo osemletne šolske obveznosti, s povečanim številom šol in z razširitvijo pouka
v materinščini. Dekleta so poleg osnovne šole obiskovala tudi gimnazije in strokovne šole.
Število absolventk učiteljišč pa je bilo v vsem obdobju med vojnama povprečno celo za 100
% večje kot število fantov. Po ustanovitvi univerze v Ljubljani je bil tudi visokošolski študij
dostopen večjemu številu deklet. Kljub vsem so bile ženske izobraževalne ustanove vedno
drugotnega pomena, saj so oblasti ob vsakem pomanjkanju finančnih sredstev najprej
pristopile k omejevanju ali ukinjanju dekliških šol. Med ženskami je bilo še posebej veliko
nekvalificiranih delavk in gospodinjskih pomočnic.
Ugotovili smo, da so v Kraljevini SHS Slovenke po stopnji pismenosti izstopale, saj je bila v
velikem delu države več kot polovica prebivalstva nepismenega; v nekaterih delih države je ta
stopnja dosegala celo več kot 90 % prebivalstva. Kljub omenjenemu, je bilo ženskam oteženo
vključevanje na različna področja družbenega delovanja, ki si jih bomo ogledali v
nadaljevanju.
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4.2 Politično življenje
V medvojni družbi so ženske bile očitno diskriminirane in priznane kot manjvredna bitja.
Niso imele političnih pravic (niso mogle voliti in biti voljene); bile so politično brezpravne
(Jogan 1986, str. 17).
Jeraj (2003, str. 33–34) ugotavlja, da so ženske težje uveljavljale svoje zahteve tudi zato, ker
so bile povsem izključene iz političnega življenja. Niso imele volilne pravice, nedostopne so
jim bile vse tri veje oblasti: zakonodajna, izvršilna in sodna. Niso mogle biti ministrice ali
poslanke, sodnice rednih sodišč, niso mogle biti zaposlene v diplomatski službi. Boljši
položaj v primerjavi s prejšnjimi obdobji so ženske dobile v Kraljevini SHS na področju
kazenskega prava.
Po Kazenskem zakonu z dne 27. januarja 1929, ki je začel veljati z letom 1930, je bila ženska
v osnovi izenačena z moškim. Imela je deliktno sposobnost in za kazniva dejanja je
odgovarjala pod istimi pogoji kot moški (Kecman 1978, str. 60).

4.3 Ekonomski položaj
Jogan (1986, str. 18) meni, da so ob popolni politični neenakopravnosti v času med vojnama
bile ženske tudi v ekonomsko podrejenem položaju, saj so za enako delo kot moški prejemale
okoli 30 % nižje plačilo. To je ustrezalo predvsem kapitalistom, ki so v ženskih delavkah
videli rezervno delovno silo. V svojem delu, Žena v današnji družbi, Vode (1934, str. 41)
ugotavlja, da podjetniki pač raje sprejemajo cenejše ženske delovne moči, zato so ženske
dobile delo le še pri tistih podjetjih, kjer so moške odpuščali. Na Slovenskem je bilo že med
vojnama v nekaterih panogah zaposlenih veliko žensk (npr. tekstilna industrija, kjer jih je bilo
okoli 2/3; podobno stanje je bilo v gostinstvu). Ženske so prevladovale v hišni služničadi kot
gospodinjske pomočnice in dekle – položaj teh žensk je bil še težji, saj jih niso varovali niti
tisti socialni zakoni, ki so sicer določali meje izkoriščanja delavcev, saj so bile večinoma
nekvalificirane. V nič boljšem položaju pa niso bile tiste ženske, ki so bile izobražene – npr.
učiteljice, ki so se lahko poročile, vendar le z učiteljem, sicer pa so morale biti samske (Jogan
1986, str. 18).
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V moralnem vrednotenju posameznih dejavnosti je prevladovala dvojna morala: ena pravila
za moške in druga za ženske. Kot ženske vrline so veljale predvsem ponižnost, ubogljivost,
nevednost; njihova naj bosta dom in družina. V Slovencu je bilo 19. novembra 1931 zapisano:
»Žena bodi po svojem življenju svetnica, v družini pa kraljica«. To geslo je izražalo takratno
prevladujočo ideologijo (prav tam, str. 18–19).
Lastniki tovarn in podjetij so radi zaposlili ženske zlasti v obdobju gospodarskih kriz. Matere,
še posebej tiste, ki so bile edini hranilec družine, so se pogosto zadovoljile tudi z najnižjim
plačilom. Leta 1937 je vlada izdala Uredbo o minimalnih mezdah in kolektivnih pogodbah, ki
sicer ni predvidevala razlik glede spola, vendar se delodajalci na določila uredbe pogosto niso
ozirali (Kecman 1987, 54-55). Tudi položaj žensk na vasi ni bil lahek, saj so poleg težkega
dela na kmetiji, morale skrbeti še za domače gospodinjstvo in otroke, zaradi nizke kupne moči
pa so mnoge med njimi same izdelovale različne predmete za osebno rabo družinskih članov
(čevlje, oblačila) (prav tam, str. 24).

4.4 Delovni pogoji in poklicno življenje
Ženske tudi v poklicnem življenju niso bile enakopravne z moškimi. Niso jim bili dostopni
vsi poklici. Za enako delo so navadno prejemale manjše plačilo. Žensko delo je bilo manj
vredno od dela moškega delavca, ker ima ženska šibkejšo konstrukcijo, in naj bi bila bolj
nagnjena k boleznim. Pri njej naj bi obstajala tudi večja verjetnost daljšega izostanka z dela
zaradi poroda in drugih z materinstvom povezanih razlogov (Kraigher 1937, str. 32). Zaradi
tega so jim bila vodilna in pomembnejša mesta večinoma nedostopna (npr. zdravnice v praksi
niso mogle postati upravnice bolnic; ženske niso mogle postati okrajne referentke niti
učiteljice na kmetijskih šolah). V državnih ustanovah so bile ob vsakem omejevanju delovne
sile najprej na udaru ženske, še posebej poročene. Po splošno razširjenem mnenju naj te
zaposlitve sploh ne bi potrebovale, saj naj bi za njihovo preživetje poskrbel mož (Jeraj 2003,
str. 31).
Delovni pogoji nekvalificiranih delavk so bili zelo težki, čeprav delavska zaščitna zakonodaja
ni bila tako neugodna. V stari Jugoslaviji so v slovenskem prostoru ostali avstrijski predpisi,
ki so prepovedovali zaposlovanje otrok pred štirinajstim letom starosti in nočno delo žensk,
razen v izjemnih primerih, delovni čas pa je bil omejen na največ enajst ur. Do poenotenja
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delavsko zaščitne zakonodaje je prišlo v začetku dvajsetih let, ko so izšli trije novi zakoni, ki
naj bi preprečili prekomerno izkoriščanje delavcev. Za delavke (matere) je bil pomemben
Zakon o zaščiti delavcev z dne 28. februarja 1922, ki je določal pravico do porodniškega
dopusta za čas dveh mesecev pred porodom in dveh mesecev po njem ter pravico do dojenja
otrok še 20 tednov po vrnitvi na delo. Lastniki vseh industrijskih podjetij z več kot sto
delavci, od katerih je bilo vsaj petindvajset mater z malimi otroki, pa so bili dolžni v
neposredni bližini podjetja zgraditi posebna otroška zavetišča. Oproščeni so bili le lastniki
tistih podjetij, ki so bila v neposredni bližini državnega ali katerega drugega javnega
zavetišča, in so se obvezali, da bodo poskrbeli za namestitev otrok v njem na svoje stroške. Za
kršitev teh obveznosti je bila predvidena denarna kazen, ki je bila nizka; tudi nadzor nad
izvajanjem tega zakona ni bil dosleden. Zakonodaja je bila načeloma dobra, vendar
neučinkovita tudi zato, ker si številne ženske niso upale zaradi strahu pred izgubo delovnega
mesta uveljavljati tistih pravic, ki so jih določale zakonske odredbe. Delodajalci niso
upoštevali zakonskih predpisov in tako so v neustreznih higienskih pogojih in brez zdravniške
kontrole delali otroci in ženske tudi po dvanajst ur dnevno (prav tam, str. 32–33). Nizke
mezde niso omogočale zadovoljive prehrane, predolg delovni čas in naporno delo v tesnih,
zatohlih in temnih delavnicah, je povzročalo slabo zdravstveno stanje jugoslovanskih delavk,
od katerih jih je skoraj polovica umrla za jetiko (Kraigher 1937, str. 34-35).
Jeraj (2003, str. 30) ugotavlja, da je število zaposlenih žensk naraščalo. Na eni strani je bilo
vedno več takšnih, ki so želele pridobljeno znanje tudi praktično izkoristiti pri poklicnem
delu, na drugi pa je naraščalo število žensk, ki jim ekonomski razlogi niso dopuščali, da bi
bile le varuhinje domačega ognjišča. Te so se morale zaposliti, če so hotele preživeti sebe in
svoje otroke, saj plača povprečnega slovenskega delavca ni zadoščala za vzdrževanje družine.
Med iskalkami zaposlitve niso bile samo žene delavcev, ampak je vedno več bilo tudi
podeželskih deklet, ki v domačem kraju niso našle zaposlitve, saj je bila ponudba poljedelskih
delavk marsikje večja od povpraševanja. Te so si običajno poiskale takšno delo, ki jim je bilo
najbližje in za katero so se čutile najbolj sposobne – delo v gospodinjstvu ali v tekstilni in
oblačilni obrti, saj so se mnoge od njih gospodinjskega dela, pa tudi tkanja in šivanja naučile
že doma.
Feministke so med vojnama zahtevale dostop do vseh služb tudi za ženske; enakopravnost
med poročenimi in neporočenimi ženskami pri zaposlovanju, saj so poročene težje prišle do
delovnega mesta. Zahtevale so tudi enako plačilo za oba spola za enako delo, odpravo
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nočnega dela in dela otrok do osemnajstega leta starosti, želele so osemurni delavnik (v
skrajnem primeru v nekaterih poklicih deseturni), ustanavljanje in reorganiziranje ženskih
obrtnih in srednjih šol, uvedbo predmetov ročnih del tudi v gimnazijah in visokih šolah,
odpravo celibata za učiteljice, ki so bile odpuščene, če so se poročile z neučiteljem; priznanje
gospodinjskega dela kot poklica z možnostjo starostnega in pokojninskega zavarovanja. Na
področju dela so feministke pred vojno spoznale, da sta moški in ženska najbolj enakovredna
v nižjem sloju prebivalstva; socialna zakonodaja je enako vrednotila delo fizičnih delavcev in
delavk (Budna Kodrič 2003a, str. 37).
Ugotovimo, da so v poklicni sferi ženske bile v zelo neprijetnem in težkem položaju. Veliko
se je bilo prisiljenih zaposliti, sicer ne bi mogle preživeti; posledično so sprejemale tudi delo
za minimalno plačilo. Delale so v slabih pogojih, zakonodaja, ki naj bi jih ščitila, pa se ni
dosledno izvajala
Ženska se je znašla v kočljivem položaju, saj je s poklicnim življenjem morala usklajevati še
družinsko življenje in izpolnjevati naloge kot žena, mati ter gospodinja. Po eni strani je v
družbi veljalo prepričanje, da se mora poročiti, imeti otroke in moža ter za njih dobro skrbeti,
po drugi strani pa so jo življenjske razmere silile v to, da se je zaposlila, čeprav so bile
poročene ženske najmanj zaželene delavke in so težko prišle do delovnega mesta.
Pogledali si bomo, kakšno vlogo je imela ženska v družinskem okolju, katera pravila so
veljala zanjo in kakšne so bile njene dolžnosti.

4.5 Ženska v družini
Položaj, ki ga je zavzemala slovenska ženska v prvi jugoslovanski državi, je bil tesno povezan
z mestom, ki ga je ženska zavzemala v družini. Prva Jugoslavija še ni imela enotnega
državljanskega zakonika, ki bi urejal zasebne pravice in dolžnosti državljanov ter njihove
medsebojne odnose v vsej državi na enak način. V vsakem predelu države so veljali tisti
zakonski predpisi, ki so bili v veljavi pred nastankom skupne države. Tako je v takratni
jugoslovanski državi obstajalo šest pravnih področij, ki so položaj ženske urejali različno. V
Sloveniji in Dalmaciji so veljale določbe avstrijskega občega državljanskega zakonika (ODZ)
iz leta 1811 z novelami z dne 12. oktobra, 22. julija 1915 in 19. marca 1916 (Kecman 1978,
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str. 56–58). Po tem zakoniku je bil mož opredeljen kot glava rodbine. Zadolžen je bil za
vodenje hišnega gospodarstva, za dostojno vzdrževanje žene in je imel pravico zastopati ženo
v vseh primerih. Za opravljanje pravnih zadev je poročena ženska potrebovala predhodno
dovoljenje moža, lahko pa je bila priča pri oporoki, skrbnik mladoletnih oseb in njihove
lastnine. Žena je dobila moževo ime in pravico do uživanja vseh ugodnosti njegovega stanu.
Njena dolžnost je bila, da deli z možem njegovo bivališče, da ga v gospodarstvu in
pridobivanju po svojih močeh podpira, da se, kolikor zahteva domači red, drži njegovih
zahtev in da poskrbi, da jih upoštevajo tudi drugi. Žena je možu pomagala nositi stroške
skupnega življenja s tem, da je v zakon prinesla doto. Tako kot v večini drugih pravnih
področij prve Jugoslavije, je bila tudi na Slovenskem in v Dalmaciji obvezna cerkvena
poroka. Družinsko razmerje je bilo ustanovljeno z ženitno pogodbo, s katero sta se mož in
žena obvezala, da bosta živela v nerazdružljivi skupnosti, rojevala otroke, jih vzgajala in si
vzajemno pomagala (Jeraj 2003, str. 29). Peče v Ženskem almanahu (1930) navaja, da so
glavna stvar v družini bili otroci, ki so bili dolgo časa samo materini. Ona jih je učila hoditi,
izgovarjati prve besede – bila je edina, ki jih je popolnoma poznala. Vzgoja otrok je večinoma
slonela na ramah gospodinje; od njihove vzgoje je bila odvisna prihodnost.
Zakonca sta bila dolžna izpolnjevati zakonske dolžnosti, si bila zvesta in se dostojno vedla
drug do drugega. Oče je bil dolžan vzdrževati otroke, dokler se niso bili sposobni preživljati
sami, skrb za njihovo telo in zdravje pa je morala prevzeti predvsem mati. Premoženje otrok
je do njihove polnoletnosti upravljal oče. Ločitev zakona praviloma ni bila mogoča, četudi sta
se z njo strinjala oba zakonca. Razlike med zakonskimi in nezakonskimi otroki so bile velike.
Nezakonski otrok ni imel pravice do očetovega priimka, grba in drugih prednosti, ter ni bil
pod očetovsko oblastjo, ampak ga je zastopal varuh. Zanj naj bi skrbela mati, oče pa ga je bil
dolžan preživljati. Ta zakonik je ostal v veljavi do leta 1941 (Kecman 1978, str 58).
Budna Kodrič (2003a, str. 39) navaja, da je mož bil glava rodbine, žena pa odvisna od njega.
Dolžnost žene je bila slediti možu v njegov dom, prevzeti njegovo ime in se pokoriti njegovi
oblasti. V rodbinskem pravu je bil odnos žena – mož zasnovan kapitalistično: žena je delala v
moževem gospodarstvu in on jo je nagrajeval s tem, da jo je preživljal. Mož je upravljal
ženino imetje. V odnosu do otrok je veljala očetova oblast, kar je pomenilo, da je oče otroke
preživljal in do štirinajstega leta tudi izbiral njihov poklic, mati se je smela ukvarjati le z nego
in zdravjem otrok. Vdova se ni smela poročiti šest mesecev po moževi smrti, saj je v
nasprotnem primeru bila kaznovana.
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Spoznamo, da je bila ženska tudi na družinskem področju v zelo neugodnem položaju, saj je
bil odnos med možem, ženo in otroki določen s posebnim zakonikom. Mož (oče) je imel
glavno besedo, žena (mati) se mu je morala pokoriti, ga podpirati in slediti njegovim
zahtevam. Upravljal je z njenim imetjem, za urejanje pravnih zadev je morala pridobiti
njegovo dovoljenje − vse pomembne odločitve so bile v moževih rokah. Ženina
najpomembnejša vloga je bila biti gospodinja

4.5.1 Gospodinja
Peče v Ženskem almanahu (1930, str. 28–31) ločuje med gospodinjo na kmetih in mestno
gospodinjo. Pravi, da delo na kmetih uravnavajo okolnost, lega in velikost posestva, število in
sposobnost delavnih moči, uporaba strojev, elektrike in drugih olajšav, oddaljenost vode itd.
Najvažnejše stvari na kmetiji pa so prepuščene skrbi gospodinje. Živinoreja, ki je bila
velikokrat glavni vir dohodkov, je bila večinoma odvisna od nje. Kjer ni bilo mlekarn, je
gospodinja morala sama delati različne mlečne izdelke. Tudi perutnina, sadje, zelenjava in vrt
s cveticami je bil v njenih rokah. Mestna gospodinja bila svetovalka svojemu možu, dobra
kmečka gospodinja pa moževa najboljša pomočnica in njegova najzanesljivejša zaupnica. Pri
vsem gospodarskem delu je potreboval njeno podporo in sodelovanje. Kar je bolelo moža, je
bolelo tudi njo, gospodarske skrbi so mučile tudi njo, zato je morala premišljeno podpirati
njegovo delo za napredek. Gospodinja na kmetih je bila prvi zdravnik in glavna bolniška
postrežnica. Morala je vedeti, kako ravnati v primeru bolezni otroka ali odraslega. Tudi
kuhinja, perilo, razsvetljava, kurjava in priprava ter popravilo oblek ji je bilo naloženo.
Vzorna gospodinja je že otroka navajala k čistoči in redu, ki mora biti v kuhinji, v hlevu, v
hiši in okrog nje. Razmetano orodje, drva, oblačila so kazala na zanikrno gospodinjo.
Gospodinja je morala imeti red tudi v času: ob pravem času zajtrk, kosilo, večerjo, začetek in
konec dela, saj naj bi se na tak način privadila vsa družina na red.
Opredelili smo položaj žensk med vojnama in ugotovili, da so se morale boriti za svoje
pravice. Glede na omenjen položaj žensk med vojnama nas zanima, kje so se dekleta in
ženske lahko v tem času izobraževala, saj smo spoznali, da niso imele možnosti izobraževanja
v vseh šolah znotraj obstoječega šolskega sistema. V nadaljevanju bomo predstavili šolski
sistem, kakršen je veljal v obdobju, ki ga raziskujemo.
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5 ŠOLSTVO NA SLOVENSKEM V LETIH 1918–1941
Na slovenskem ozemlju Kraljevine SHS je po letu 1918 najprej še vedno veljala
staroavstrijska šolska zakonodaja, ki so jo prilagajali novim razmeram, razen na območjih
nemške poselitve in v krajih, kjer so starši otrok dokazali nemški izvor, so odpravili nemški in
uvedli slovenski učni jezik. Struktura starega sistema se je ohranjala, vsebina pa spreminjala
(Okoliš 2009, str. 91–92).
Deželni šolski svet za Kranjsko se je preimenoval v višji šolski svet in v okviru pokrajinske
uprave za Slovenijo je upravljal dokaj samostojno šolstvo do 20. februarja 1924, ko je bil
ukinjen. Z Vidovdansko ustavo leta 1921 je bila Slovenija razdeljena v dve upravni enoti: na
ljubljansko in na mariborsko oblast. Pri velikih županstvih so upravljali šolstvo prosvetni
oddelki, na okrajih pa šolski nadzorniki, ki so nadzorovali šole. Srednje šole so nadzorovali
inšpektorji prosvetnih oddelkov. Z reorganizacijo v banovine je prosvetni oddelek imel dva
odseka: za osnovne in srednje šole (Ostanek 1964, str. 15).
Ker so bile razlike v kulturno-izobraževalnem razvoju med pokrajinami v Kraljevini SHS
velike, se je stara zakonodaja po pokrajinah na šolskem področju ohranjala tudi v novi državi.
Razlike ni bilo mogoče na hitro ali na silo spreminjati. Kakor se je v Sloveniji ohranjala
struktura staroavstrijskega šolskega sistema, so se tudi v drugih pokrajinah v glavnem držali
starih šolskih zakonov. Prizadevanja za poenotenje šolskega sistema na ravni vse države je
leta 1929 pospešila šestojanuarska diktatura kralja Aleksandra Karađorđevića. Nova šolska
zakonodaja je jugoslovansko šolstvo sicer poenotila, nikakor pa ni odpravila velikih razlik. Za
slovensko šolstvo novi zakoni niso prinašali posebnih novosti, kajti vse bistvene pridobitve, ki
so jih zakoni predstavljali za druge pokrajine je Slovenija že poznala. Jugoslavija je v tem
pogledu za slovensko šolstvo predstavljala zavoro (Okoliš 2009, str. 93–94).

5.1 Predšolske ustanove
Žiberna (1998, str. 42) pravi, da je predšolska vzgoja počasi napredovala. V prvi polovici 19.
stoletja je bilo v Ljubljani odprto prvo predšolsko zavetišče. V drugi polovici 19. stoletja so se
predšolski vrtci začeli širiti tudi v drugih krajih. Vrtci so se delili na privatne, ki so bili
namenjeni otrokom bogatejših staršev. V državnih vrtcih je bila poudarjena verska vzgoja,
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pristaši tujcev pa so ustanavljali »nemške in italijanske« vrtce, sicer pa so v vrtcih poudarjali
učenje slovenskega jezika. Bezenšek (1998, str. 17) dodaja, da so v obdobju med vojnama
vrtci imeli bolj značaj zavetišča kot predšolske ustanove. Namen je bil otroke vzgajati in jih z
igro navajati k smotrnemu delu.

5.2 Osnovna šola
Mrgole Jukič (1998, str. 118) navaja, da z nastankom nove države na področju šolstva ni
prišlo do bistvenih sprememb, razen zamenjave jezika in učiteljev (nemške odpustijo). Stara
zakonodaja je veljala še celih 10 let. Za osnovne šole je izšel 5. decembra 1929 Zakon o
narodnih šolah. Okoliš (2009, str. 94) dopolnjuje, da je s tem zakonom osnovna šola od 1. do
4. razreda postala enotna in obvezna za mladino po vsej državi. Zakon je uvedel splošno in
obvezno osemletno šolo.
Zakon o narodnih šolah je prinesel naslednje novosti:
-

uvede obvezno 8-letno šolanje (za nekatere dele je bila to novost, v Sloveniji pa je
šolska obveznost bila že prej osemletna);

-

uvede koedukacijo (skupni pouk za dečke in deklice; omejitev je ta, da jih je potrebno
ločiti po spolu tam, kjer je to mogoče);

-

zakon je prepovedoval telesno kazen;

-

uvede sistem razredov, oddelkov in ocen, kot jih poznamo danes (do takrat je bila
najvišja ocena 1, potem pa 5; ta sistem smo dobili od Srbov, opustili pa avstrijskega)
(Mrgole Jukič, 1998 str. 118).

Zakon označi osnovno šolo za «narodno šolo«' in jo razdeli v štiriletno »osnovno« in štiriletno
»višjo narodno šolo«, v kateri je pouk trajal od šestega leta starosti. Po Zakonu so morali
učenci pouk obiskovati do štirinajstega leta starosti (Bezenšek 1998, str. 17). Po končani
»osnovni« šoli so učenci lahko nadaljevali in končali obvezno osemletno šolanje tudi na:
-

nižji gimnaziji;

-

meščanski šoli;

-

strokovni ali vajenski šoli (Ciperle in Vovko 1987, str. 71).
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Višja narodna šola na podeželju ponavadi ni imela rednega 7. in 8. razreda, pač pa le pouk od
novembra do konca marca kot nekakšen nadomestek za nekdanjo ponavljalno šolo (Ciperle in
Vovko 1987, str. 71). Večina mladine je bila tako deležna le šestletnega rednega šolanja. Tisti
učenci, ki so iz različnih razlogov prekinili šolanje na gimnazijah in drugih šolah, preden so
dopolnili 14 let, so morali nadaljevati šolanje na višji narodni šoli (Bezenšek 1998, str. 17).
Ciperle in Vovko (1987, str. 72) pišeta, da je zakon določil, da se osnovne šole ustanovijo
tam, kjer je v polmeru 4 km najmanj trideset, v težje dostopnih krajih pa dvajset šoloobveznih
otrok. Tam, kjer je bilo deset do dvajset otrok, je zakon predvidel možnost ustanavljanja
začasnih šolskih »stanic« ali ambulantnih šol s skrčenim poukom. Te šole so bile nekakšne
predhodnice današnjih podružničnih šol.
Bezenšek (1998, str. 17) pravi, da je urnik osnovnih šol po šolskem zakonu obsegal narodni
(srbohrvaški-slovenski) jezik, narodno zgodovino z najrazličnejšimi dogodki iz obče
zgodovine, verouk z moralnimi nauki, zemljepis Jugoslavije z osnovnim poznavanjem drugih
držav, računstvo z osnovami geometrije in geometrijskega risanja, spoznavanje narave,
praktična gospodarska znanja in razumevanje glede na krajevne razmere, higieno,
gospodinjstvo, ročno delo s posebnim poudarkom na narodnih motivih, risanje, lepopis, petje
in telovadbo po sokolskem sistemu.
Za ustanavljanjem narodnih šol in nastavitve ter plačevanje učiteljev je skrbela država.
Občine so morale za šole in šolske vrtove zagotoviti primerna zemljišča, krajevni šolski svet
pa zidati in vzdrževati šolska poslopja ter skrbeti za učila in opremo. Vodstvo osnovnega
šolstva so strogo centralizirali. Odpravili so višja šolska sveta v Mariboru in Ljubljani,
njihove pristojnosti pa prenesli na beograjsko prosvetno ministrstvo, ki je v Sloveniji delovalo
preko prosvetnega oddelka banovinske uprave. Za nadzor v osnovnih šolah so poleg
banovinskega šolskega nadzornika skrbeli še okrajni šolski nadzorniki (Okoliš 2009, str. 95).

5.2.1 Manjšinske šole
Stara Jugoslavija je imela znotraj svojega ozemlja tudi precej narodnih manjšin. Na
slovenskem ozemlju smo imeli nemško manjšino na Kočevskem, v nekaterih mestih in na
severni meji na Štajerskem ter madžarsko manjšino v Prekmurju (Ciperle in Vovko 1987, str.
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72). Okoliš (2009, str. 95) dopolnjuje, da je osnovnošolski zakon predvidel posebne
manjšinske oddelke, v katerih je pouk potekal v materinščini učencev, državni jezik (to je
srbohrvaški-slovenski jezik) pa je bil obvezen učni predmet. Ciperle in Vovko (1987, str. 72)
dodajata, da so oddelki morali imeti najmanj trideset ali izjemoma petindvajset učencev; kjer
je bilo otrok pripadnikov manjšin še manj, pa so morali obiskovati šolo z državnim učnim
jezikom; v to šolo pa so lahko hodili tudi, če so se tako odločili njihovi starši. Manjšinske
šolske oddelke je šolska zakonodaja stare Jugoslavije poznala že pred tem zakonom, vendar
se je zaradi pritiskov njihovo število zmanjšalo.

5.3 Srednje šole
Gimnazije so bile do leta 1918 klasične, po tem letu jih je večina bila spremenjenih v realne,
klasični sta ostali le po ena v Ljubljani in Mariboru ter zasebna škofijska v Št. Vidu nad
Ljubljano (Ostanek 1964, str 16). Realke so se z zakonom leta 1929 preoblikovale v realne
gimnazije. Realnih gimnazij je bilo 10. Vse srednje šole so bile popolne, z izjemo realne
gimnazije v Murski Soboti, ki je imela le tri razrede. Na vseh so vzgajali tako žensko kot
moško mladino, razen na I. in na III. realni gimnaziji v Ljubljani. Imeli smo tudi nedržavne
srednje šole, in sicer že prej omenjeno škofijsko klasično gimnazijo v Št. Vidu in mestno
žensko realno gimnazijo v Ljubljani.
V gimnazije, ki so bile edine šole, iz katerih je bilo možno šolanje nadaljevati na višjih in
visokih šolah, je bilo moč vstopiti po četrtem razredu osnovne šole. Prvi štirje razredi so bili
nižja, naslednji štirje pa višja gimnazija. Po prvih štirih razredih so učenci opravljali »malo
maturo«, po osmem razredu pa »veliko maturo«. Gimnazijski maturantje so se lahko vpisali
na univerzo (Jug in Kejžar 1991, str. 43).
Serše (1999, str. 5) navaja, da smo imeli štiri državna učiteljišča (dve moški in dve ženski).
Obstajala so tudi tri zasebna ženska učiteljišča v Ljubljani in Škofji Loki. Po letu 1929 se je
dotlej štiriletno šolanje na njih podaljšalo na pet let (Jug in Kejžar 1991, str. 43). Absolventi
učiteljišč so se lahko vpisali kot redni slušatelji na višjo pedagoško šolo in konservatorij. Vpis
na univerzo je bil dovoljen šele po letu 1931 (Ostanek 1964, str 16).
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Meščanske šole so velik razvoj doživele po prevratu leta 1918. Leta 1931 je tudi za te šole
izšel poseben zakon. Iz triletnih so nastale štiriletne meščanske šole, ki so bile razdeljene na
tri smeri: obrtno-industrijsko, trgovsko in kmetijsko. V meščanske šole so vstopali učenci
petega razreda osnovne šole brez izpita. Stopnja izobraževanja je bila enaka stopnji nižjih
srednjih šol. Dajale so obsežnejšo občo izobrazbo kot višje narodne šole. Po končani
meščanski šoli so dijaki s šolanjem lahko nadaljevali na srednjih strokovnih šolah in
učiteljiščih, niso se mogli vpisati na višje gimnazije (Okoliš 2009, str. 95–96).
Po letu 1918 se je po prevratu preoblikovalo tudi srednje strokovno in poklicno šolstvo.
Leta 1920 so Državno obrtno šolo v Ljubljani preoblikovali v Tehnično srednjo šolo. Poleg
nje so na področju strokovnega in poklicnega izobraževanja delovale še trgovske akademije,
prednice kasnejših srednjih ekonomskih šol, šole za zaščitne (medicinske) sestre, za otroške
negovalke, babiška šola, razne obrtne šole in trgovske šole in cela vrsta gospodinjskih šol,
tako javnih kot zasebnih (Ciperle in Vovko 1987, str. 74).

5.4 Visoke in višje šole
V obdobju stare Jugoslavije smo Slovenci končno dobili svojo zaželeno univerzo. Ustanovili
so jo leta 1919 v Ljubljani, imela pa je filozofsko, pravno, tehniško, teološko in nepopolno
medicinsko fakulteto. Slovenska javnost je morala ves čas obstoja stare Jugoslavije biti boj z
beograjskimi prosvetnimi in drugimi oblastmi in njihovimi težnjami, da bi okrnili ljubljansko
univerzo (Ciperle in Vovko 1987, str. 75).
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Tabela 3: Shema šolskega sistema na Slovenskem od 1918–1945
Visoke in
višje šole

Srednje
šole

Osnovne
šole

univerza s fakultetami
filozofska

pravna

gimnazija
klasična
višja
5–8 razred
nižja
1–4 razred

realna
gimnazija
višja 5–8 razred

višja ljudska
šola 5–8 raz.

tehnična

učiteljišče
5 letnikov

nižja
1–4 razred

Meščanska
šola 1–4 raz.

teološka

strokovne
šole
2–4 leti

glasbena
akademija

konservatorij

nadaljevalne
šole

posebne šole
višja ljudska
5–8 razred
osnovna šola
1–4 razred

osnovna šola
1–4 razred

Predšolske
ustanove

medicinska

otroški vrtec

(Vir: Ostanek, F. (ur.). (1964). Šolski sistemi na Slovenskem od 1774 do 1963. Ljubljana: Slovenski šolski
muzej).

Predstavitev šolskega sistema je pomembna zato, da smo ugotovili, kakšna prehodnost je bila
mogoča iz šole na šolo ter, kakšni so bili vpisni pogoji. Prikazali smo sistem formalnega
izobraževanja v času med vojnama; iz njega lahko razberemo, kakšne so bile možnosti
izobraževanja žensk in deklet.
Ugotovimo lahko, da so predstavnice ženskega spola formalno izobrazbo pridobivale na
osnovnih šolah, v nadaljevanju so se lahko vpisale na gimnazijo. Formalno izobrazbo so
nudile tudi strokovne šole. Ženske so lahko obiskovale trgovske in obrtne šole, ter
gospodinjske šole, ki so bile najbolj razširjene. Obstajale so še šole povezane z zdravstvom
(za medicinske sestre, otroške negovalke in babice). Z ustanovitvijo univerze v Ljubljani pa je
tudi študij postal širše dostopen, so se dekleta lahko iz gimnazij vključile naprej na fakultete.
Raziskali bomo, kaj se je dogajalo na področju izobraževanja odraslih. Zanima nas, kje in na
kakšen način so se odrasli v obdobju med vojnama lahko izobraževali.
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5.5 Izobraževanje odraslih
Klapan (1998, str. 122) meni, da je v času med svetovnima vojnama bila vloga države na
področju izobraževanja odraslih glede na velike potrebe zelo nepomembna, saj zaradi svoje
usmerjenosti v dobiček ni prispevala k splošnemu družbenemu napredku, temveč k stagnaciji
družbenih potreb in zahtev.
Spoznamo, da je v omenjenem času izobraževanje odraslih potekalo po formalni in
neformalni poti. Formalno pot izobraževanja odraslih lahko spoznamo iz zakonskih
predpisov, ki so določali redne oblike izobraževanja odraslih za dokončanje šolanja ali glede
nadaljnjega izobraževanja.
Izobraževanju odraslih je bilo nekaj členov posvečenih v Zakonu o narodnih šolah (1929). V
knjigi z naslovom: »Zakon o narodnih šolah s kratko razlago in stvarnim kazalom ter z
dodatkom predpisov drugih zakonov, ki so v zvezi z zakonom o narodnih šolah«, ki jo je
napisal Flere, je v 16. členu omenjenega zakona navedeno: »V svrho narodnega
prosvečevanja in gospodarskega izobraževanja se ustanavljajo šole in začasni tečaji z ozirom
na potrebe posameznih krajev. Sem spadajo tudi gospodinjske šole, kakor tudi tečaji za
odrasle nepismene (analfabete) in drugi tečaji.« Podroben opis sledi v 11. poglavju zakona z
naslovom: »Narodno prosvečevanje«. V 153. členu pravi, da je za osebe stare do 25 let, ki so
ostale v času šolske obveznosti brez šolske izobrazbe, obisk tečajev za odrasle nepismene
obvezen. Ti tečaji se redno ustanavljajo pri vseh podeželskih narodnih šolah. Pouk je trajal od
1. novembra do 1. marca prihodnjega leta v večernih urah. Člen navaja še, da za osebe nad 25
let tečaji niso obvezni, če pa se oseba prostovoljno vpiše, postane tečaj obvezen.
Ustanavljanje teh tečajev pri narodnih šolah v mestih se uredi s posebnim pravilnikom. V 154.
členu zakon pravi, da se v namen izobraževanja odraslih prirejajo za moške gospodarskozadružni, za ženske pa gospodinjski tečaji (Flere 1929, str. 126).
Govekar - Okoliš (2008, str. 15) navaja, da je slovenska inteligenca s koncepti izobraževalno
političnimi in kulturnimi dejavnostmi pomembno vplivala na nadaljnji razvoj slovenske
nacionalne zavesti. To so dosegali s samostojnimi koncepti in prispevki k delu med odraslimi
in z raznimi prevodi člankov. Zavzemali so se za gospodarski razvoj in prosvetno delo in za
popularizacijo učiteljskega poklica.
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Kot primer formalnega izobraževanja odraslih ne smemo pozabiti na Dopisno trgovsko šolo
v Ljubljani, ki predstavlja prvi primer institucionalnega formalnega dopisnega izobraževanja
pri nas. Šola je bila ustanovljena leta 1932, ko je Kraljevska banska uprava dravske banovine
izdala Miloslavu Krajncu dovoljenje, da odpre dopisno trgovsko šolo. Šola je z delovanjem
pričela še istega leta. Profesorji dopisne šole so bili tako uspešni, da so čez dve leti želeli
svojo šolo razširiti po Jugoslaviji, vendar je bila prošnja zavrnjena. Leta 1941 je delovanje
Dopisne trgovske šole bilo prekinjeno zaradi vojnih razmer, po vojni pa šola ni več delovala
(Pšunder 1998, str. 155).
Osnova dopisnega izobraževanja je dopisna vzgojno-izobraževalna komunikacija, pri kateri se
v pisno obliki izražata in medsebojno komunicirata oba udeleženca izobraževalnega procesa
(učenec in učitelj). Metode dopisnega izobraževanja so bile odvisne od stopnje razvoja vzgoje
in izobraževanja nasploh; nanje je vplival razvoj tehnike, ki je dajal nove možnosti za
razmnoževanje pisanih besedil (Pšunder 1998, str. 153).
Černetič in Jereb (1998, str. 36) pravita, da je izobraževanje odraslih bilo tesno povezano z
delom javnih šol. Osnovne in meščanske šole so tako personalno kot tudi prostorsko
pogojevale izobraževanje odraslih. Formalnega izobraževanja odraslih, kot ga poznamo danes
v omenjenem obdobju ni bilo veliko. Upoštevamo opredelitve tovrstnega izobraževanja po
Jelenc (1991, str. 30), ki navaja opredelitvi formalnega izobraževanja:
-

izobraževanje, ki je strukturirano in kronološko urejeno in ga organizirajo osnovne in
srednje šole ter univerze ali pa specializirane tehniške in visoke šole v posebnih
programih za študente s polnim študijskim časom. Izraz se uporablja tudi za označitev
vrste ustanov, na katerih poteka takšno izobraževanje.

-

vsako formalno strukturirano in sosledično organizirano izobraževanje, v katerem sta
jasno opredeljeni učiteljeva in učenčeva vloga (učitelj vodi izobraževanje in je
odgovoren za učenčevo izobraževanje).

Dodali bomo še opredelitev po Unescu, ki meni, da se med formalno izobraževanje štejejo
izobraževalni programi, ki zahtevajo vpis in registracijo učencev (Terminology … 1979, str.
54).
Poleg formalnega izobraževanja so v času med vojnama k izobrazbi odraslih veliko
pripomogle tudi najrazličnejše oblike neformalnega izobraževanja, ki si jih bomo ogledali v
nadaljevanju.
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Neformalno izobraževanje
V obdobju med vojnama je bilo, kot nam kažejo viri, veliko neformalnega izobraževanja,
čeprav se ni ločevalo pojmov formalno in neformalno. Danes obstaja veliko različnih
opredelitev pojma neformalno izobraževanje; kot pravi Jelenc (1982 a, str. 186), je to odvisno
od tega, s kakšnega zornega kota izobraževanja obravnavamo in opisujemo. Omenili bomo
nekaj pojmovanj.
Pojem neformalno izobraževanje je leta 1968 vpeljal Philip Coombs. Neformalno
izobraževanje opredeljuje kot vsako organizirano dejavnost zunaj vpeljanega formalnega
sistema; pri tem pa ni pomembno, ali deluje samostojno ali kot pomemben del širše
dejavnosti, ki je namenjena izbranim učencem in zadovoljuje določene učne cilje (Cooms v
Radcliffe 1985, str. 3536).
Jelenc v delu »Izobraževanje odraslih kot dejavnik našega razvoja«, za neformalno
izobraževanje pravi, da so to vse oblike in načini izobraževanja, ki potekajo brez uradno
določenih vpisnih pogojev in se ne končujejo s predpisanimi postopki verifikacije oz. z izkazi
z uradno veljavnostjo. To so predvsem krajše oblike izobraževanja (seminarji, tečaji, posveti,
ogledi, predavanja, predstavitve, krožki, aktivi, akcijsko učenje idr.), ki služijo, ali
pridobivanju novega znanja ali izpopolnjevanju (Jelenc 1989, str. 33).
Unesco opredeljuje neformalno izobraževanje kot izobraževanje, pri katerem učenje poteka
namerno, vendar se sam učni proces v strukturi razlikuje od strukturiranega razrednega
učnega procesa, kjer je učeča se skupina pod vodstvom učitelja, ki je odgovoren za
izobraževanje učencev, proces pa poteka sosledično (Jelenc 1991, str. 46).
Kako se je kazalo in izvajalo neformalno izobraževanje v času med obema vojnama, bomo
prikazali z opisom posameznih institucij, ki so bile namenjene izobraževanju odraslih.

5.5.1 Ljudske visoke šole (ljudska vseučilišča)
Velik korak k izboljšanju izobraževanja odraslih je bil narejen z ustanovitvijo ljudskih
univerz, ki so jih imenovali »ljudska vseučilišča« in »ljudske visoke šole«, ki so se na
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Slovenskem začele pojavljati po letu 1918. K razvoju slovenskih ljudskih visokih šol so
veliko pripomogli takratni slovenski pedagogi in inteligenca, ki so želeli dvigniti izobrazbo
slovenskega naroda. Slovenski pedagogi so poudarjali, da je izobraževanje vsega slovenskega
prebivalstva velikega pomena. Prizadevali so si, da slovensko učiteljstvo in inteligenca
posvetita svoje delo ljudski izobrazbi. V ta namen naj bi se razvile ljudske visoke šole,
namenjene ljudski, oziroma narodni izobrazbi. S tem je bilo povezano tudi nadaljnje
izobraževanje odraslih, saj je bilo vse več potreb po bolj organiziranem izobraževanju že
zaposlenih ljudi. Ljudske univerze naj bi postale središče svobodnega izobraževanja za vso
skupnost, povezane naj bi bile z razvojem demokracije in gospodarstva (Govekar - Okoliš
2008, str. 15–16).
Največ prizadevanj za uveljavitev ljudskih visokih šol na Slovenskem sta imela dr. Franjo
Žgeč in Karel Ozvald, dva takrat pomembna teoretika na področju pedagogike. Temeljna
ideja in želja, ki ju je vodila k ustanavljanju ljudskih visokih šol, je bilo zavzemanje za
izboljšanje položaja kmečkega in delavskega prebivalstva (prav tam, str. 16).
Dr. Franjo Žgeč je leta 1923 izdal knjigo »Problemi vzgoje najširših plasti našega naroda« in
na nek način z njo postavil temelj izobraževanju mladine in odraslih, ter poudaril potrebo, da
se sistematično izobražujejo (Kolenko 1998, str. 128). Poudarjal je pomen izobraževanja ljudi,
zato, da bi preprosto slovensko prebivalstvo doseglo čim višjo stopnjo izobrazbe in se na tak
način rešilo iz neznanja, zaostalosti ter revščine (Govekar - Okoliš 2008, str. 17).
Kolenko (1998, str. 128) piše, da se je Žgeč zavzemal za takšen sistem izobraževanja, kot ga
poznajo na Danskem, saj je menil, da bi morala biti »ljudska visoka šola« v vseh večjih
industrijskih krajih, obiskovati pa bi jo morala mladina obeh spolov. Po njegovem mnenju bi
tudi pri nas lahko ljudska visoka šola vzgajala moško in žensko mladino. Moško pozimi in
žensko poleti, s tem, da bi se snov in metode vzgoje v obeh primerih razlikovala, ker se
dekleta pripravljajo za gospodinjski in materinski poklic.
Ljudske visoke šole naj bi ljudem pokazale smernice za življenje in delovanje, ter jim
omogočile, da se bolj udejstvujejo v življenju. To naj bi bila šola mišljenja, razsojanja,
razglabljanja; šola značaja in pravega človečanstva. Človeku naj bi omogočala razvoj
socialnega čuta, tako da bi lahko razumel in doumel duševnost svojega bližnjega (Žgeč v
Govekar - Okoliš 2008, str. 18).
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Žgeč je bil prepričan, da bi preko takšnih šol dvignili kulturno raven vsega naroda in s tem
izboljšali socialni ter ekonomski položaj ljudi. Največ pozornosti naj bi se namenilo
kmečkemu prebivalstvu, ker je bilo bolj pasivno ter bolj vpeto v tradicijo kot v prihodnost.
Delavstvo je bilo bolj aktivno in je hotelo pridobiti uporabna znanja, zanimala ga je
prihodnost. Zaradi teh razlik je predvidel razvoj dveh vrst šol:
-

posebej za kmečko prebivalstvo, ki bi na deželi delovala kot zavod, kjer bi učenci
stanovali v času študija, podobno, kot je bilo na danskih ljudskih visokih šolah.
Uvedeno bi bilo produktivno delo in samoaktivnost, s čemer bi se oblikovala značaj
posameznika in svetovni nazor. Cilj bi bil avtonomen človek. Naloga takšne šole bi
bila duhovno prebuditi učence, odkrivati nove vrednote in jih pripraviti na reševanje
nalog takratnega časa. Namenjena bi bila mlajšim odraslim, ki so že zaposleni na
področju kmetijstva. V šoli bi bilo največ 30 učencev.

-

posebej za delavstvo bi se ustanavljale drugačne ljudske visoke šole, kot so bile na
Danskem. Delavstvo naj bi potrebovalo pravo izobrazbo, ki se ne dobi samo z
različnimi predavanji. Poiskati bi se morale nove oblike izobraževanja, ker je bilo med
delavci veliko odraslih ljudi, ki so želeli izpopolniti svojo izobrazbo. Taka šola bi se
imenovala »delavska ljudska visoka šola«, namenjena odraslim delavcem za
strokovno izpopolnjevanje in delo v industriji (Govekar - Okoliš 2008, str. 18–19).

Dr. Karel Ozvald se je zavzemal za izobraževanje najširših plasti prebivalstva in poudarjal
pomen nadaljevalnega izobraževanja vsega naroda. Menil je, da cilj ljudskega izobraževanja
ni podajanje znanosti, saj je namen univerz znanstveno delo, iskanje resnic – ljudstvu pa naj bi
se resnice podajale na razumljiv način preko ljudskih visokih šol. Tudi on je kot vzor vzel
dansko ljudsko visoko šolo in opozoril, da zaradi drugačnih socialnih, kulturnih in naravnih
vplivov takšne institucije ne moremo kar prestaviti v slovensko okolje. Trdil je, da je ljudska
visoka šola izobraževalna in vzgojna šola ne pa znanstvena. Njen namen ni iz malega
obrtnika, kmeta, industrijskega delavca idr., napraviti izobraženca, ampak bi morala v njihovo
življenje vnesti nekaj takega, kar jim njihovega poklica ne bo osovražilo, temveč jim ga bo
pomagalo vzljubiti, pokazati v lepši (plemeniti) luči (prav tam, str. 16–18).
Ozvald ni delal razlik med ljudskimi visokimi šolami za kmečko in delavsko prebivalstvo,
ampak se je zavzemal za ljudsko visoko šolo za vso prebivalstvo, ki bi se v tej instituciji učilo
glede na svoje potrebe. Prednost je dajal izobraževanju delavstva, saj so delavci takrat
potrebovali največ znanj zaradi rastoče tehnike in industrije (prav tam, str. 19).
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Delovanje prvih ljudskih visokih šol na Slovenskem

Govekar - Okoliš (2009, str. 19) pravi, da so zametki prve ljudske visoke šole bili postavljeni
že pred letom 1918 v Trstu. Leta 1905 so tam ustanovili Delavsko izobraževalno društvo
Ljudski oder. V Gorici je leta 1910 bilo ustanovljeno Delavsko izobraževalno društvo, na
Primorskem pa so nastajala še druga delavsko-prosvetna društva, ki so imela pomembno
prosvetno vlogo, saj so organizirala javna predavanja in imela razvejano kulturno dejavnost
(izleti, knjižnice, čitalnice …).
Jug (1998, str. 110–111) navaja, da so do leta 1923 ljudske visoke šole obstajale v Celju,
Mariboru, na Jesenicah. V letu 1939 jih je delovalo 6 (v Ljubljani, v Mariboru, v Studencih
pri Mariboru, v Celju, na Ptuju in v Kranju). Največ poslušalcev (5562) in predavateljev je
bilo v Mariboru (glej tabelo 4 na str. 44). Pri svojem delu so ljudske visoke šole večinoma
uporabljale tiskano gradivo in različne projektorje; poleg predavanj so prirejale še dramske
predstave, jezikovne tečaje, športne in druge prireditve, izlete in koncerte. Svojo
izobraževalno nalogo so videle v spreminjanju in izboljševanju človeka in v usmerjanju h
kulturnim dobrinam. Ljudske visoke šole so izdajale tiskana gradiva in v svojih knjižnicah
omogočala, ljudem dostop do knjig. Prevladujoča učna oblika so bila posamična predavanja,
imeli pa so že tudi serije tečajev in predavanj. Posebna oblika predavanj je bil akademskosocialni krožek, ki ga je ustanovil Ozvald leta 1921. V tem krožku so poučevali socialna
vprašanja delavstva in potrebe delavcev po izobraževanju. To je bila nova oblika
izobraževanja odraslih na ljudski visoki šoli, ki je zahtevala večjo aktivnost udeležencev.
Prva ljudska visoka šola na Slovenskem je bila leta 1921v Celju, kjer je bilo ustanovljeno tako
imenovano ljudsko vseučilišče, ki je že v letu 1921/1922 imelo 30 dobro obiskanih predavanj,
ki so imela največji poudarek na izobrazbi delavstva v Celju. Predavanja so potekala s
področij elektrike in njenih poskusov, o vodnih silah, o davkih, o socialni rešitvi človeštva …
Vsebine so se širile na različna področja: fizika, zemljepis, zgodovina, zdravstvo, pedagogika,
sociologija itd. Predavanja so potekala sezonsko, od oktobra do junija, obiskovali so jih vsi
sloji prebivalstva (Govekar - Okoliš 2008, str. 20).
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Jug (1998, str. 111) piše, da je celjsko Ljudsko vseučilišče do 10. obletnice delovanja
organiziralo 200 predavanj, predavanja natisnilo v knjižni obliki, ustanovilo svojo knjižnico in
si na tak način pridobilo širok krog predavateljev.
Minister za prosveto je leto 1932 izdal odlok glede ljudskih univerz oz. ljudskih visokih šol,
ki je narekoval:
-

da le te ne smejo delovati, če Ministrstvo prosvete ne odobri njihovih pravil;

-

z delom se ne sme pričeti, dokler Ministrstvo prosvete ne odobri izbora tem za
predavanja, načrta in programa tečajev oziroma predavateljev;

-

izbor tem, načrt in program tečajev ter izbor predavateljev se dostavlja ministrstvu, da
jih odobri za eno sezono ali za vsako predavanje posebej. Pri izboru tem in
predavateljev morajo ljudske univerze voditi izključno kulturno-prosvetne naloge
ljudskih univerz in interese državne uprave in narodnega edinstva ter verske strpnosti
(Hojan 1975, str. 25–26).

Tabela 4: Ljudske visoke šole (ljudske univerze) na Slovenskem v letu 1938/39
Zap.

Kraj

št.

Število

Število

Število

predavateljev predavanj poslušalcev

1

Maribor

43

41

5562

2

21

21

3358

3

Studenci pri
Mariboru
Ljubljana

15

15

2454

4

Kranj

15

11

2000

5

Celje

18

23

1940

6

Ptuj

6

6

800

118

117

16114

Skupaj

(Vir: Hojan, T. (1975). Izobraževanje odrasle mladine 1870–1941. Ljubljana: Slovenski šolski muzej, str. 25).'
Ugotovimo, da je vloga ljudskih visokih šol bila izjemnega pomena za izobraževanje odraslih,
saj se je preko njihovih dejavnosti (predavanja, izleti, odprtje lastnih knjižnic, tečaji,
akademsko-socialni krožek), glede na svoje potrebe, učilo vso prebivalstvo.
V nadaljevanju si bomo ogledali delovanje društev, ki so predstavljala pomembno obliko
neformalnega izobraževanja odraslih.
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5.5.2 Društva
Govekar - Okoliš (1998, str. 82) navaja, da začetki prosvetno izobraževalnega dela na
Slovenskem segajo že v leto 1848, ko so se prebivalci vseh narodov avstrijskega cesarstva
organizirali v društva različnih vrst. Takrat so nastala tudi prva društva med Slovenci. V
zgodovini izobraževanja odraslih so imela društva pomembno vlogo, saj so ljudem nudila
močno oporo. Oblikovala so se spontano, kot civilna gibanja posameznikov, ki so imeli
enotne poglede na slovensko življenje. V njih se je na začetku vključeval le del slovenskega
prebivalstva – predvsem inteligenca, kulturniki, duhovniki, študenti in dijaki. Ta društva so si
prizadevala za razvoj slovenske politike (program Zedinjene Slovenije), s svojim delovanjem
in propagando so vplivala na to, da se je zganila večina kmečkega prebivalstva in meščanstva.
To je spodbudilo nastanek novih društev na Slovenskem ozemlju znotraj Avstrije. Razvoj
kulturno prosvetnih društev je dosegel svoj vrh pred prvo svetovno vojno.
V Kraljevini Jugoslaviji je bila novost na izobraževalnem področju odraslih široka mreža
politično usmerjenih kulturnih in izobraževalnih dejavnosti političnih strank. Meščanski tabor
se je lahko oprl na dolgo in uspešno tradicijo (Čitalnice, Slovenska Matica, Družba sv. Cirila
in Metoda, Sokol, taborsko gibanje, Orli), pri levem taboru so nastajala delavska
izobraževalna društva (Jug 1998, str. 111). Delavstvo se je vedno bolj zavedalo, da sta
kulturno delovanje in izobrazba osnovi za uspešen boj pri izboljševanju njegovega
materialnega položaja. Zahtevalo je, da se mu priznajo zasluge pri ustvarjanju materialnih
dobrin in enakopravnost pri ustvarjanju narodne kulture (Černetič in Jereb 1998, str. 39).
Leta 1920 je bila ustanovljena Zveza kulturnih društev kot krovno društvo za vsa
nestrankarska, bralna, učiteljska, študentska, pevska, športna in izobraževalna društva ter tudi
za knjižnice in čitalnice. V nadaljnjih dveh letih se je priključilo še 158 društev in 237
sponzorjev (Jug 1998, str. 111–112).
Vrste društev:
-

dramska društva;

-

pevska društva;

-

telovadna društva;

-

gasilska društva;

-

društvo kmečkih fantov in deklet;
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-

kulturno-umetniška društva;

-

muzejska društva;

-

stanovska društva;

-

bralna društva;

-

verska društva;

-

društva za učitelje;

-

politična društva;

-

delavska izobraževalna društva;

-

idr.

V društvih se je razvijalo in spodbujalo prosvetno delo, širila se je splošna razgledanost
(gospodarska znanja, pismenost), nacionalna identiteta in zavest ter razvoj slovenske kulture.
Društva so prenašala stališča in znanja, ki jih ljudje ne bi dobili nikjer drugje. Ljudje so se v
društvih prostovoljno srečevali v skladu s svojimi interesi in tako medsebojno ustvarjali
pogoje za uspešno individualno, kvalitetno in spontano izobraževanje. Na tak način so si
pridobili sposobnosti za nadaljnje samoizobraževanje, ki je bilo pomembno v času, ko so
društva izgubljala svojo vlogo. Ljudje so se v društvih izpopolnjevali v znanju ter prenašali
informacije in izkustva (Govekar - Okoliš 1998, str. 83).
Ženska društva
Pri neformalnem izobraževanju žensk moramo posebej izpostaviti delovanje ženskih društev,
ki so Slovenkam nudila najrazličnejše aktivnosti, v katerih so se lahko, v skladu s svojimi
interesi, udejstvovale in na takšen način dobile priložnosti za izobraževanje. Predstavili bomo
nekaj pomembnejših ženskih društev.
Jeraj (2000, str. 53) pravi, da slovenska ženska društva ustanovljena do leta 1918, niso bila
povezana v višjo organizacijsko enoto. Z nastankom nove države so se ženska društva iz vse
države v želji po večji moči in uspešnosti povezala v skupno organizacijo. V Beogradu je leta
1919 bil prvi kongres predstavnic ženskih društev iz cele države, ki ga je pripravila Srbska
narodna ženska zveza. Na kongresu je bila ustanovljena Narodna ženska zveza Srbov,
Hrvatov in Slovencev, ki je imela slovensko, hrvaško in srbsko sekcijo; leta 1929 se je
preimenovala v Jugoslovansko žensko zvezo (JŽZ) in je delovala do leta 1941. Zveza je bila v
političnem in verskem pogledu nevtralna, združevala pa je okrog 300 organizacij, ki so sicer
40

delovale samostojno, sprejemale pa so skupni idejni program, ki je trdil, da je družina podlaga
življenja države in družbe, vir zdravega in harmoničnega življenja pa je lahko le, če se opira
na enakopravne družinske člane. Zato je treba ženo z možem pred zakonom izenačiti, saj je
kot delovna moč nepogrešljiva. Ženska je soodgovorna za usodo svojega naroda, torej ji je
treba omogočiti, da sodeluje pri reševanju vseh pomembnih vprašanj. Tudi otrokom in
materam je treba posvetiti vso pozornost, saj je zdrav telesni in duševni razvoj otroka odvisen
predvsem od izobražene, kulturne in socialno zaščitene matere.
Društvo slovenskih učiteljic je bilo ustanovljeno leta 1898 in je že leta 1902 zahtevalo volilno
pravico za ženske, ter da bi ženske za enako delo dobivale enako plačilo kot moški. Društvo
je leta 1910 priredilo prvi gospodinjski tečaj za učiteljice z namenom, da med narodom
propagirajo dobro gospodinjstvo. Tovrstnih tečajev je bilo organiziranih še mnogo, kar je
pomenilo tudi prispevek k razvijanju gospodarskega razvoja, kmečkega gospodarstva,
gostinstva (Žiberna 2009, http://www.ds-rs.si/?q=civilna_druzba/rastoca_knjiga/prispevki/Ziberna).
Žiberna (2009, http://www.ds-rs.si/?q=civilna_druzba/rastoca_knjiga/prispevki/Ziberna) pravi, da je
gibanje žensk za svoje pravice imelo vse več zahtev; posledično se je pojavila potreba po
organiziranosti. Pojavila se je ideja po ustanovitvi ženskega društva, ki bi samostojno
usmerjalo aktivnost slovenskih žensk. Leta 1901 je bilo ustanovljeno Splošno žensko društvo,
ki je delovalo do 1941. Glavni namen je bil: izobraževanje žensk, prirejanje tečajev, javnih
predavanj z različnimi temami, razstav, poučnih izletov, zastopanje gospodarskih in socialnih
interesov žensk v širši javnosti. Pomembna dejavnost je bila knjižnica, ki je ženskam širše
javnosti omogočala izobraževanje. Društvo je prirejalo različne strokovne tečaje za ženske
(krojno risanje in šivanje, veda o knjigovodstvu, učenje jezikov). Veliko srečanj je bilo
namenjenih ženskam v kulturi, organizirani so bili literarni večeri, izleti po Evropi, predvsem
z namenom spoznavanja položaja žensk, srečanja s tovarniškimi delavkami. Društvo se je
mednarodno uveljavilo, članice so sodelovale na mednarodnih shodih za žensko volilno
pravico. Jeraj (2000, str. 54) dodaja, da se je društvo zavzemalo za socialno in politično
enakopravnost obeh spolov, za enakopravnost zakonskih in nezakonskih otrok ter njihovih
mater, za zaščito otroka in matere. Prizadevalo si je, da bi vzgojilo narodno-zavedno in
izobraženo generacijo žensk, ki bi bila sposobna vzgajati svoje otroke, se zaposliti in tudi
delovati v javnem življenju.
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Za odpravljanje posledic prve svetovne vojne so ženske v Trstu leta 1916 ustanovile
Organizacijo oskrbnic vojnih sirot, ki se je preimenovala v Organizacijo oskrbnic vdov in
sirot v Trstu, saj so otroci, ki so v svetovni vojni izgubili starše, potrebovali nego in skrb te
človekoljubne organizacije. Svoje varovance je podpirala z obutvijo, obleko, denarnimi
podporami, šolskimi potrebščinami in spravljala sirote v primerne zavode. Vdovam je
pomagala iskati delo in zaslužek. V svojem delokrogu je imela organizacija preko 1500 sirot;
organizacije podobnega tipa so bile ustanovljene tudi v drugih krajih na Slovenskem (prav
tam).
V letih 1917 in 1919 so ženske na Slovenskem nastopile z idejo o nacionalni svobodi in
organizirale gibanje za nacionalno osvoboditev. Zbrale so sedem debelih knjig podpisov v
dokaz o nacionalni zavesti žensk na območju sedanje Slovenije (prav tam).
Žiberna (2009, http://www.ds-rs.si/?q=civilna_druzba/rastoca_knjiga/prispevki/Ziberna) navaja, da
se je po prvi svetovni vojni pojavila ideja, kako priskrbeti knjige slepim invalidom. Leta 1918
se je 106 žen in deklet usposobilo za pouk v Braillovem črkopisu. Za to delo so se usposobile
na tečajih in po Braillovem črkopisu pripravile veliko slovenskih del (9 z versko vsebino, 7 z
gospodarsko vsebino, ostale pa bile leposlovne).
Pomembno vlogo je imela Zveza delavskih žensk in deklet, ki je bila ustanovljena 9. maja
1924 in delovala do 1935. Namen zveze je bil izboljšanje gospodarskih razmer, ustanavljanje
vajeniških domov, otroških varstvenih ustanov in boj za delavske pravice in socialno zaščito
žena in mladine. Namenjena je bila delavkam in delavskim ženam ter dekletom in je
združevala tovarniške delavke, gospodinjske pomočnice, uradnice, učiteljice, trgovske
pomočnice. Kasneje so nastaja še druga društva (Zveza delavk, Zveza uradnic in trgovk,
Zveza služkinj, Ženski pokret, Krščansko žensko društvo) (Jeraj 2000, str. 56).
Jeraj (2000, str. 56) omenja še Krščansko žensko zvezo, ki je delovala v obdobju 1901–1941.
Pobudo za organiziranje katoliško usmerjenih žensk je dal Janez Evangelist Krek. Namen
zveze je bil združiti tiste krščansko usmerjene slovenske ženske, ki so si prizadevale za
kulturni napredek svojega naroda, za izobrazbo žensk na verskem, gospodinjskem, socialnem
in pravnem področju na podlagi krščansko-socialnih načel. Zveza se je zavzemala za
politične, civilno-pravne in socialne pravice žensk in za zakonsko varstvo delavk, uslužbenk
in mater. Organizirala je različna predavanja in tečaje (šivalne, gospodinjske, vzgojne).
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Kot vidimo, so bile ženske na področju neformalnega izobraževanja zelo aktivne. Zavzemale
so se za pravice žena na socialnem, političnem in delavskem področju. Nepogrešljive so bile
na socialno-humanitarnem področju, saj so organizirale vrsto akcij za socialno ogrožene
skupine, za katere država ni poskrbela na primeren način.

5.5.3 Ostale oblike neformalnega izobraževanja
Ne smemo pozabiti omeniti pomembne vloge knjižnic, saj so le te imele izobraževalno
najpomembnejšo vlogo; najbolj poznano in razširjeno izobraževalno dejavnost so
predstavljala amaterska gledališča (Jug 1998, str. 112).
Razvejani so bili tudi različni izobraževalni tečaji. Omeniti velja obrtne tečaje, ki jih je
organiziral Zavod za pospeševanje obrti pri Zbornici za trgovino, obrt in industrijo (TOI). Ti
tečaji so bili namenjeni predvsem izobraževanju mojstrov in pomočnikov (sem lahko štejemo
tudi ženske). Imeli so teoretični in praktični del. Večina jih je bila organizirana ob sobotah
popoldan in nedeljah dopoldan, nekateri so bili organizirani tudi med tednom ob večernih
urah (Serše 1999, str. 19–20).
Vseskozi so bile pomemben vir znanja revije in časopisi ter strokovna literatura (glasila
društev, Slovenski gospodar, Sodobnost, Domoljub idr.). Serše (1999, str. 20) pravi, da so v
dnevnem časopisju bile objave o tečajih, ki jih je organiziral Zavod za pospeševanje obrti.
Dnevni časopisi so bili: Narod, Slovenec, Jutro, Jugoslovan, Jugoslovanski obrtnik, Trgovski
list, Obrtni Vestnik, Večer). Ženskam so bila namenjena glasila ženskih društev ter različne
revije (Ženski pokret, Ženski list, Babiški vestnik – prva strokovna ženska revija,
Gospodinjska pomočnica, Kmečka žena, Naša žena, Gospodinja – strokovni list za
gospodinjstvo, Dom in svet idr.).
Pri izobraževanju kmetov so velik pomen imela radijska predavanja, ki so bila organizirana v
zimskem času od začetka decembra do konca marca, predavali so najboljši kmetijski
strokovnjaki. Poslušalci so imeli možnost postavljanja praktičnih vprašanj, na katera so
odgovarjali strokovnjaki s področja kmetijstva. Skozi vse leto se je zvrstilo od 30–40 takšnih
radijskih oddaj (Serše 1999, str. 7).
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Izpostavimo lahko, da so se odrasli v času med vojnama na različne načine veliko neformalno
izobraževali. Na Slovenskem je izobraževanje odraslih v tem času potekalo tudi po dopisni
poti in na daljavo – preko radia. Kot smo lahko ugotovili, se je večina žensk izobraževala po
neformalni poti, zlasti znotraj različnih ženskih društev.
Predstavili bomo, kakšno stanje je bilo v izobraževanju žensk na področju obrti in trgovine,
znotraj gospodinjskih in kmetijsko-gospodinjskih šol, obrtnih šol, strokovno nadaljevalnih šol
in tečajev namenjenim ženskam.
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6 ŽENSKE V OBRTI IN TRGOVINI
Na prvem trgovskem slovenskem shodu v Ljubljani 20. oktobra 1907 je govornik poslušalce
nagovoril takole: »V trgovini iščejo zaslužka tudi ženske za svoj življenjski obstoj. Na
Slovenskem zaposluje trgovina kar precej žensk. Toda, da bi ženske nadomestile moške na
vodilnih mestih, je pa izključeno. Vsak moški trgovec naj se z vso vnemo posveti trgovskemu
poklicu, za ženske je ta poklic le prehoden. Njen cilj in ideal naj bo le omožitev, zato tudi
poklicnega dela ne bodo mogle dobro opravljati. Tudi glede podjetnosti se ne morejo kosati s
svojimi moškimi tovariši.« Na tem shodu je neka Slovenka zavrnila govornika. Povedala je, da
po sposobnostih v obrti, trgovini in industriji žena s svojo iznajdljivostjo, vestnostjo,
marljivostjo, odgovornostjo postaja ne le enakovredna, temveč v marsičem sposobnejša od
moških. To dejstvo je potrdila Slovenska obrtna zbornica, ministrski svet države SHS. S tem
so ženske pridobile pravico samostojno opravljati obrt tudi brez moške pomoči. Pridobile so
pravico v obrtni zbornici, voliti pa jim ni bilo dovoljeno (Žiberna 1998, str. 47).
Smrekarjeva (1926, str. 260–261) pravi, da so v času po letu 1923 ženske napredovale v
trgovinski in obrtni dejavnosti. Tedaj je bilo 928 žensk usposobljenih za trgovsko stroko, 185
obrtnic za koncesionirane dejavnosti in 273 obrtnic rokodelske stroke; skupaj 1474
samostojnih trgovk in obrtnic. Poleg teh pa so se pojavile obrtnice za izvajanje moškega dela
(npr. izdelovanje pohištva, steklarstva, pekovske obrti, vrtnarstva, fotografije, čevljarstva,
dimnikarstva, vodnarska dela, kovaštvo); takšnih je bilo kar 16 obrtnic oziroma podjetnic.
Veliko žensk se je ukvarjalo z mesarsko dejavnostjo (v Ljubljani pri Sv. Petru so obstajale
cele rodbine mesarske obrti, ki so jih vodile ženske). Sekale so vse vrste živine razen goveje,
ker jim je to bilo fizično pretežko. Pomembno vlogo so imele ženske v gostinski dejavnosti,
modnih ateljejih, na žagah in v mlinarstvu.
Žiberna (1998, str. 48) navaja, da so kmečke žene pridobivale nekaj denarja tudi od domače
obrti, predvsem od ročnih del (tkanje domačega platna). V Beli krajini so že majhne deklice
pričele s temi domačimi deli, saj je bila prava sramota, če dekle ne bi znalo plesti. Pri tem so
pomagali kmečki fantje z izdelovanjem vretena, ki so ga podarjali svojim izvoljenkam.
Belokranjsko platno je služilo za domača ženska in moška oblačila, narodno nošo in razne
okraske v gospodinjstvu. Tudi na Štajerskem in Gorenjskem so žene predle domače platno,
vendar je kmalu njihovo delo izpodrinila tovarniška izdelava. V Ihanu pri Domžalah je nekaj
časa lepo uspevala slamnikarska obrt za izdelovanje klobukov, copat, košar, cekarjev. V
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hribih med Cerknico in Velikimi Laščami, v okolici Ljubljane, okoli Šmarja in na Igu so žene
razvile obrt zobotrebcev. Smrekarjeva (1926, str. 263) dodaja, da so se pojavljale tudi vezilje
za izdelovanje monogramov za perilo, narodne noše in za okrasne predmete. Žeblje manjše
oblike so v Kropi in Kamni gorici ženske izdelovale v jesenskem in zimskem času; tudi v
tovarni verig v Lescah je bilo zaposlenih precej žensk, veliko jih je bilo v železni industriji na
Jesenicah, v Javorniku in na Dobravi. Žene so se lotile vseh vrst obrti in na tak način
preživljale sebe in mnogokrat vso družino. Lepe uspehe so dosegale tudi izven slovenskih
meja.
Kot smo ugotovili, so bile ženske zelo dejavne na področju obrtništva in trgovine, čeprav so
bile potisnjene v ozadje. Mnogo se jih je ukvarjalo z obrtjo, ki je prevladovala v določenem
kraju in je imela kulturni pečat (npr. platno v Beli krajini in slamnikarska obrt v Ihanu pri
Domžalah).
V nadaljevanju si bomo ogledali, kako so delovale gospodinjske in kmetijsko gospodinjske
šole, obrtne šole in strokovno nadaljevalne šole. Ugotavljali bomo, kakšni so bili vpisni
pogoji, in kakšna znanja so nudile gojenkam.
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7 GOSPODINJSKE IN KMETIJSKO-GOSPODINJSKE ŠOLE
Med svetovnima vojnama je na Slovenskem delovalo 20 stalnih gospodinjskih in kmetijskogospodinjskih šol, od katerih je bilo 16 zasebnih. V nadaljevanju si bomo ogledali delovanje
teh šol. Najprej bomo predstavili njihova zakonska določila, ki so narekovala naloge, vstopne
pogoje, število učenk in učne predmete. Eden prvih takšnih zakonov je bila Uredba o ustroju
gospodinjskih šol.

7.1 Uredba o ustroju gospodinjskih šol
Po Uredbi o ustroju gospodinjskih šol iz leta 1920 je bila naloga gospodinjskih šol, da so s
teoretičnim in praktičnim poukom usposabljale in vzgajale žensko prebivalstvo za razumne,
vrle in vzorne gospodinje.
Pouk je trajal eno leto, po potrebi pa tudi dlje časa, ter je bil urejen internatsko. Te šole so
lahko bile:
-

javne, na katerih je državna oblast imenovala učiteljice in skrbela za njihovo
upravljanje;

-

privatne, ki so jih ustanavljale privatne in pravne osebe in so imele svojo upravo.
Privatne šole so se smele ustanavljati samo z odobritvijo Ministrstva za prosveto
(Uredba o ustroju… 1920, str. 625).

Na gospodinjsko šolo je smela vstopiti vsaka deklica v Kraljevini SHS, ki je končala najmanj
popolno osnovno šolo in dopolnila 14. leto starosti. Število učenk, ki se je sprejelo v
gospodinjsko šolo, je določila šolska uprava. Šolsko leto se je pričelo 16. avgusta in se
končalo konec meseca junija. Ob velikih počitnicah so se smeli prirejati tečaji iz posameznih
gospodinjskih strok (prav tam).
Uredba o ustroju … (1920, str. 625) je določila predmete, ki so se poučevali v gospodinjskih
šolah:
-

materni jezik;

-

računstvo z enostavnim knjigovodstvom domače ekonomije in kuhinjskih stroškov;

-

telesna in duševna vzgoja;
47

-

fizika s kemijo iz vsakdanjega življenja;

-

zemljepis in zgodovina;

-

higiena;

-

nauk o domači ekonomiji;

-

domače gospodinjstvo;

-

ženska ročna dela, tkanje in krojenje;

-

lepopisje in risanje;

-

petje.

Po končanem šolanju so učenke dobile spričevalo o zaključeni šoli po obrazcu, ki ga je
predpisalo Ministrstvo za prosveto. Učenke, ki so se zelo izkazale, so dobile od države
oziroma okrožja, okraja in občine, posebno darilo iz obsega gospodinjskih potrebščin.
Učiteljice gospodinjskih šol so lahko bile učiteljice narodnih šol, ki so končale tečaj
gospodinjskih šol v tujini ali domači državi, ter so opravile preizkus. Na vsaki gospodinjski
šoli se je ena izmed starejših in sposobnejših učiteljic imenovala za upraviteljico.
Upraviteljico je imenovalo Ministrstvo za prosveto na predlog referenta za gospodinjske šole.
Vse učiteljice in vsi učitelji ene šole so tvorili učiteljski zbor (prav tam, str. 626).

7.2 Uredba o gospodinjskih šolah
Leta 1937 je bila sprejeta nova Uredba o gospodinjskih šolah (str. 713), s katero so prenehali
veljati predpisi določeni z uredbo o ureditvi gospodinjskih šol iz leta 1920. Nova uredba je
navajala, da so: »gospodinjske šole prosvetno-kulturne naprave«, katerih naloga je, da
izobražujejo učiteljice za delo v gospodinjskih šolah in tečajih, ter da izučijo in vzgajajo vaška
in mestna dekleta in žene v okviru predpisanega programa. Uredba je gospodinjske šole
razdelila na:
-

učiteljske gospodinjske šole za izobraževanje bodočih učiteljic gospodinjskih šol in
tečajev (višje);

-

gospodinjske šole (nižje);

-

gospodinjske tečaje, ki jih bomo podrobneje pogledali v poglavju »Tečaji za ženske«.
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7.2.1 Učiteljske gospodinjske šole
Uredba o gospodinjskih … (1937, str. 713) je navajala, da so to bile srednje strokovne šole, ki
so dajale strokovno izobrazbo bodočim učiteljicam gospodinjskih šol in tečajev. Svoj namen
so dosegale tako, da so pripravnicam:
-

dajale potrebno splošno in teoretično ter praktično strokovno izobrazbo;

-

so jih izobraževale v duhu državnega in narodnega edinstva in verske strpnosti;

-

so jih že v šoli pripravljale in urile za nacionalno, prosvetno in kulturno delovanje
doma in med ljudmi.

Te šole so bile »državne naprave« in so lahko obstajale samo tri državne učiteljske
gospodinjske šole. Ustanavljale so se s kraljevim ukazom na predlog Ministrstva za prosveto.
Zasebne učiteljske gospodinjske šole se niso smele ustanavljati.
Učiteljske gospodinjske šole so bile urejene internatsko. Nobena učenka ni smela stanovati
zunaj šole. Pouk je trajal štiri leta. Minister za prosveto je smel podaljšati trajanje pouka po
potrebi tudi na pet let. Šolsko leto se je začelo 1. septembra z vpisovanjem učenk in se
končalo 31. avgusta naslednje leto. Šolsko delo se je začelo po končanem vpisovanju,
najkasneje 11. septembra, končalo se je 28. junija, za učenke zadnjega letnika pa 15. maja.
Šolsko leto se je delilo na dve polletji. Prvo je trajalo od začetka šolskega leta do konca
januarja; drugo pa od 1. februarja do konca predavanj. Ob koncu prvega polletja so učenke
dobile polletna obvestila, ob koncu leta letna spričevala; po opravljenem diplomskem izpitu
pa diplomo. V njih so poučevali predmete:
-

verouk;

-

srbohrvatsko-slovenski jezik;

-

nemški ali francoski jezik (po izbiri);

-

narodno zgodovino z občo zgodovino;

-

geografijo Jugoslavije s pregledom ostalih držav;

-

računstvo in geometrijo;

-

fiziko;

-

kemijo z mineralogijo in geologijo;

-

zoologijo;

-

botaniko;

-

osnove poljedelstva;
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-

osnove živinoreje;

-

mlekarstvo;

-

perutninarstvo in rejo kuncev;

-

čebelarstvo in svilarstvo;

-

vrtnarstvo s cvetličarstvom;

-

sadjarstvo;

-

domače gospodinjstvo z blagoznanstvom;

-

higieno;

-

osnove narodne ekonomije z zadružništvom in turizmom;

-

osnove državljanskih pravic in dolžnosti;

-

psihologijo, etiko in logiko;

-

pedagogiko z zgodovino pedagogike;

-

metodiko in šolsko delo;

-

ženska ročna dela s tkanjem;

-

risanje;

-

glasbo (neobvezen predmet);

-

telovadbo po sokolskem sistemu;

-

upravo s posebnim ozirom na gospodinjske šole in tečaje (prav tam, str. 713–714).

V I. razred učiteljskih gospodinjskih šol so se sprejemale učenke, ki niso bile starejše od 17
let in so z odličnim ali prav dobrim uspehom in z odličnim vedenjem dokončale najmanj štiri
razrede gimnazije, realne gimnazije ali realke z nižjim tečajnim izpitom ali meščansko šolo z
zaključnim izpitom. Sprejete učenke so plačevale mesečna vplačila za svoje vzdrževanje,
lahko pa so bile tudi državne gojenke. V II., III. in IV. razredu so smele biti državne gojenke
samo tiste učenke, ki so zaključile predhodni razred z najmanj prav dobrim uspehom in z
odličnim vedenjem (prav tam, str. 715).
V Uredbi o gospodinjskih … (1937, str. 715) je bilo določeno, da se je uspeh učenk iz
posameznih predmetov ocenjeval z ocenami od nezadostno (1) do odlično (5). Vedenje se je
ocenjevalo z ocenami: slabo (1), dobro (3), prav dobro (4) in odlično (5). Uspeh učenk je
ocenjevala predmetna učiteljica med polletjem vsak mesec, ob koncu polletja se je podala
dokončna ocena. Učenke, ki so izkazale na koncu leta iz vseh predmetov vsaj dober uspeh, so
prestopile v višji razred. Če je učenka dobila slabo oceno iz dveh predmetov ali nezadostno
oceno iz enega predmeta, je opravljala popravni izpit iz teh predmetov konec meseca avgusta.
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Če ga je opravila, je prestopila v višji razred, drugače je razred ponavljala. Razred se je smel
ponavljati samo enkrat.
Po končanem šolanju se je opravljal diplomski izpit, ki je bil pismen, praktičen in usten. Izpit
se je opravljal pred komisijo sestavljeno iz

odposlanca ministrstva za prosveto, šolske

upraviteljice in učiteljic predmetov, iz katerih se je izpit opravljal. Izpitu je predsedoval
odposlanec ministra za prosveto, če je le ta bil zadržan pa upraviteljica (prav tam, str. 716).

7.2.2 Gospodinjske šole
Naloga teh šol je bila, dvojna:
-

vzbujale so zanimanje deklet za domače delo in krepile njihovo voljo in dolžnost za
dom in vzgojo; v dekletih so vzbudile potrebo za bolj zdravim, lepšim in udobnejšim
življenjem;

-

dekletom so dajale za življenje potrebno izobrazbo, ki jih je usposabljala za poučene,
spretne in dobre gospodinje, žene in matere, koristne člane družbe in vrle državljanke
(Uredba o gospodinjskih … 1937, str. 719).

Gospodinjske šole so bile lahko:
-

državne (stroške vzdrževanja je krila država);

-

samoupravne (stroške za vzdrževanje je krila banovina ali občina);

-

zasebne (stroške vzdrževanja so krila zasebna društva ali posamezniki in ustanove).

Državne šole je odpiralo Ministrstvo za prosveto, samoupravne in zasebne šole so se lahko
ustanovile samo po odobritvi ministra za prosveto (prav tam).
Gospodinjske šole so bile dveh tipov: za mestna in za vaška dekleta. Lahko so bile z
internatom ali brez njega. Bile so enoletne, po potrebi pa so se smele ustanavljati tudi šole z
daljšim trajanjem šolanja, o čemer je odločal Minister za prosveto. Pouk v enoletnih šolah je
trajal 10 mesecev: od 1. februarja do 1. decembra, če pa je bilo šolanje daljše, je čas trajanja
pouka določil minister za prosveto z odlokom. V teh šolah so se poučevali predmeti:
-

srbohrvatsko-slovenski jezik;

-

narodna zgodovina z zemljepisom s posebnim ozirom na važnejše točke kulturnega
razvoja našega naroda in njegove ekonomske razmere;
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-

računstvo;

-

fizika in kemija vsakdanjega življenja;

-

higiena;

-

domače gospodinjstvo;

-

osnove kmetijstva (poljedelstvo, živinoreja, vrtnarstvo, cvetličarstvo, sadjarstvo,
perutninarstvo, mlekarstvo, čebelarstvo in svilarstvo);

-

ženska ročna dela s tkanjem;

-

rodbinska in družabna vzgoja;

-

telesna vzgoja;

-

glasba s petjem;

-

risanje.

Kateri od predmetov so se poučevali v šolah vaškega in kateri v šolah mestnega tipa, je
predpisal minister za prosveto za vsak tip posebej (prav tam, str. 719–720).
Slika 1: Gospodinjski pouk

(Vir: SŠM, fototeka; gospodinjski pouk na I. državni mešani meščanski šoli Josipa Jurčiča v Ljubljani; leto
nastanka: ni navedeno).
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Slika 2: Kuhanje

(Vir: SŠM, fototeka; kuhanje v okviru gospodinjskega pouka na I. državni mešani meščanski šoli Josipa Jurčiča
v Ljubljani; leto nastanka: ni navedeno).

Uredba o gospodinjskih … (1937, str. 720) je določila, da so se v šolo sprejemala dekleta, ki
so dokončala najmanj osnovno šolo in so bila telesno dovolj razvita, zdrava, dobrega vedenja
in niso bila mlajša od 15 in starejša od 20 let. V državne šole so se sprejemale učenke po
razpisanem natečaju. Vloge so se oddale od 1. decembra do 1. januarja, nato je celotni šolski
zbor od 1. do 5. januarja izbiral najboljše izmed prijavljenih učenk. V državnih šolah z
internatom so učenke dobivale stanovanje, kurjavo, razsvetljavo in hrano, v šolah brez
internata pa samo kosilo.
Konec šolskega leta (od 20. do 30. novembra) se je na vsaki gospodinjski šoli opravljal izpit,
ki je bil javni. Sestavljen je bil iz teoretičnega in praktičnega dela. Ob času izpitov je šola
priredila tridnevno javno razstavo del učenk in to objavila prebivalstvu vsega kraja. Po
opravljenem izpitu se je učenkam izdalo spričevalo o dokončani šoli (prav tam, str. 721).

7.3 Primeri gospodinjskih šol

7.3.1 Mestni dekliški zavod »Vesna« v Mariboru (1884–1947)
Rapoc (1938, str. 239) pravi, da je bil dekliški zavod Vesna v Mariboru ustanovljen 1. oktobra
1884 z imenom »Haushaltungs-und Fortbildunsgschule für Mädchen«. Leta 1907, ko se je
šola preselila v novo poslopje je zavod dobil skupno ime »Deutsches Töchterheim«. Novo
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poslopje je zajemalo internat, gospodinjsko in nadaljevalno šolo. Iz nadaljevalne šole se je
leta 1919 razvila ženska obrtna šola, gospodinjska šola pa je ostala. Šolo je vzdrževala mestna
občina in kuratorij (šolski svet).
Leta 1918 je bil nemški zavod ukinjen; postal je last Mestne občine Maribor. Leta 1919 je
zavod dobil ime Mestni dekliški zavod »Vesna« v Mariboru, ki je obsegal internat, višjo
dekliško šolo, enoletno gospodinjsko šolo, obrtno šolo in trgovski tečaj. Kasneje so obstajali
samo internat, enoletna gospodinjska šola in ženska obrtna šola. Od leta 1919 do 1931 je bil
zavod podrejen resoru ministrstva trgovine in industrije v Beogradu. Leta 1931 je bila
gospodinjska šola na zavodu Vesna dodeljena ministrstvu prosvete. Uprava dravske banovine
je z odlokom leta 1931 odločila, da je gospodinjska šola glavni zavod, obrtna šola pa le njen
sestavni del (prav tam, str. 240). Stroške za vzdrževanje poslopja in za učila je nosila mestna
občina. Šola je bila meščanskega tipa; povprečno število učenk oziroma absolventk je bilo 2530 letno. Na njej so se šolala dekleta srednje in višje družbene plasti. Prvi dan okupacije leta
1941 je bil zavod zaseden in arhiv uničen. Jeseni 1945 je bila gospodinjska šola ponovno
odprta, leta 1947 pa dokončno ukinjena (Degen idr. 1967, str. 300).
Učni predmeti gospodinjske šole so bili:
-

vzgojeslovje;

-

učni jezik;

-

državoznanstvo;

-

strokovno računstvo;

-

kalkulacija;

-

petje;

-

živiloznanstvo;

-

nauk o serviranju;

-

nauk o negovanju otrok in bolnikov;

-

vrtnarstvo;

-

gospodinjstvo (Rapoc 1938, str. 240).

Praktični pouk je bil sestavljen iz predmetov:
-

kuhanje;

-

gospodinjska opravila;

-

vezenje;
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-

pranje;

-

šivanje perila in oblek;

-

petje,

-

telovadba (Rapoc 1938, str. 240 in Degen idr. 1967, str. 300).

Slika 3: Prospekt mestnega dekliškega zavoda »Vesna«

(Vir: ZAL, LJU 285, Splošno žensko društvo, šk. 8., leto nastanka: na prospektu ni navedeno).

Slika 4: Jedilnica dekliškega zavoda »Vesna«

(Vir. Gobar, T., Klavž Dolinar, M., Smogavec, B., Šenekar, L. (2007). Sledi, ki ne zbledijo: zbornik ob 60-letnici
Osnovne šole bratov Polančičev. Maribor: samozaložba Osnovna šola bratov Polančičev).
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7.3.2 Gospodinjska šola »Mladika« v Ljubljani (1907–1947)
Leta 1906 je bilo ustanovljeno društvo »Mladika«, ki je imelo namen izobraževati dekleta in
skrbeti za njihovo nastanitev. Poslopje za gospodinjsko šolo je bilo sezidano leta 1907. Leta
1912 je bil dograjen internat (Leskošek 2007, str. 70). Šola je bila enoletna; v vsak letnik je
bilo sprejetih nekje 30 učenk. Šola je prirejala tudi večerne gospodinjske tečaje, katerih se je
letno udeležilo približno 100 Ljubljančank. Iz prospekta za 5 mesečne gospodinjske tečaje na
«Mladiki« (ZAL, LJU 285, SŽD, šk. 8) razberemo, da so tečaji trajali od 16. septembra do 16.
februarja. Namen tečajev je bil navajati dekleta k pridnosti, izurjenosti in samostojnosti v vseh
gospodinjskih opravilih. Žene so želeli izobraziti v inteligentne žene, razumne gospodinje in
dobre matere. Sprejemale so se izredne in redne gojenke, ki so stanovale v internatu.
Učni predmeti so bili:
-

slovenski jezik;

-

gospodinjsko knjigovodstvo in kalkulacija;

-

hranoslovje;

-

zdravoslovje in prva pomoč pri nezgodah;

-

gospodinjstvo.

Učenke so se učile tudi glasbe in petja, udeleževale so se umetniških prireditev, na voljo so
imele posebno knjižnico (prav tam).
Pri praktičnem pouku so vadili:
-

kuhanje: pripravljanje preproste in fine meščanske, bolniške in otroške hrane;

-

šivanje: krpanje in izdelovanje perila;

-

pranje in likanje;

-

pospravljanje in snaženje vseh hišnih prostorov;

-

nakupovanje živil na trgu (Degen idr. 1967, str. 302).

Leta 1942 so šolo zasedli Italijani, zato se je morala preseliti na drugo lokacijo (Kolmanov
grad), kjer je delovala do leta 1944. Od leta 1944 do leta 1945 se je ponovno preselila na
Mestni trg v Ljubljani. Leta 1946 je pričela s ponovnim poukom na Viču v gimnazijskih
prostorih (sprejetih je bilo 26 učenk). Avgusta 1947 je bila šola ukinjena (prav tam).
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Slika 5: Gospodinjska šola Mladika v Ljubljani

(Vir: SŠM, fototeka;leto nastanka: ni navedeno).

Slika 6: Prospekt penzionata (vzgojni zavod s šolo in internatom) Mladika v Ljubljani

(Vir: ZAL, LJU 285, Splošno žensko društvo, šk. 8., leto 1907).

7.3.3 Gospodinjska šola v Idriji (1909–1923)
Uprava rudnika živega srebra je v Idriji po zgledu rudnikov in tovarn v Nemčiji leta 1909
ustanovila gospodinjsko šolo za hčere rudarjev. Ljubljanske uršulinke so prevzele vodstvo in
pouk na šoli ter v Idriji ostale do leta 1916. Od leta 1916 do leta 1923 so gospodinjsko šolo
prevzele slovenske šolske sestre iz Maribora. Uprava rudnika je nabavila ves šolski inventar,
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finančno vzdrževala šolo ter plačevala sestre učiteljice. Internata ni bilo; učenke so v
gospodinjsko šolo prihajale vsak dan razen nedelje in praznikov. Pouk je trajal od 7. do 16.
ure, bil je enoleten in se je izvajal v slovenskem jeziku. Predmetnik je obsegal:
-

verouk;

-

računstvo;

-

slovenščino;

-

hranoslovje;

-

gospodinjstvo;

-

vzgojeslovje (Degen idr. 1967, str. 302).

Praktični pouk je zajemal:
-

kuhanje;

-

ročna dela (zlasti klekljanje);

-

šivanje;

-

razna gospodinjska dela;

-

vrtnarstvo (prav tam, str. 303).

V gospodinjski šoli na Idriji je bilo vsako leto 22–24 učenk, skupno je šola nudila
gospodinjski pouk približno 320 dekletom (hčeram idrijskih rudarjev). Po odhodu šolskih
sester leta 1923 je šola ukinjena (prav tam).

7.3.4 Gospodinjska šola v Trbovljah (1911–1947)
Degen idr. (1967, str. 311) pišejo, da je leta 1908/09 v Trbovljah bilo ustanovljeno Društvo za
zaščito otrok, ki je s pomočjo premogokopne družbe, na pobočju nad rudniškim upravnim
poslopjem, sezidalo stavbo za gospodinjsko šolo in otroški vrtec. Šola je bila namenjena
trboveljskim dekletom (hčeram rudarjev) in je bila brez internata. Učni jezik je bil nemški, ker
pa so učile tudi slovenske učiteljice, so z gojenkami govorile slovensko.
Leta 1914 je šola izgubila svoje prostore in prenehala s poukom do leta 1923. Tudi tokrat je
bila brez internata in kmetijskega posestva. Na željo rudarjev je šola bila enoletna. Rudnik,
kot soustanovitelj, je priskrbel za upravo šole in inventar. Učenke so prispevale le za živila, ki
so jih potrebovale pri praktičnih vajah kuhanja. Vse ostale stroške je kril rudnik. V času druge
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svetovne vojne je bil pouk ukinjen, arhiv pa uničen. Po osvoboditvi je bila obnovljena tudi
gospodinjska šola, ki je s svojim delom prenehala do leta 1950 (prav tam, str. 311–313).

7.3.5 Dr. Krekova višja gospodinjska šola pri uršulinkah v Ljubljani (1913–1945)
Šola je bila ustanovljena 4. novembra 1913 pod imenom Dr. Krekova kuharsko-gospodinjska
šola. Ustanovitelj je bil uršulinski samostan v Ljubljani, uršulinke so na šoli tudi poučevale.
Idejo za šolo je dala uršulinka M. Viktorija Chromy; ideal je bil ustanoviti kar se da visoko
kvalificirano gospodinjsko šolo. Njen prvi in najzvestejši sodelavec je bil dr. Janez Evangelist
Krek (od tod izhaja ime dr. Krekova gospodinjska šola). Pravico javnosti je dobila 3. julija
1915. Cilj izobraževanja je bil vzgojiti dobre gospodinje in matere. Šola je bila enoletna z
različnimi tečaji za fino meščansko kuho, počitniškim tečajem za učiteljice in posebnim
večernim tečajem za delavke. Med prvo svetovno vojno je šola normalno delovala in ker je bil
pouk na meščanskih in drugih šolah močno reduciran ali prekinjen, je število gojenk na tej
gospodinjski šoli raslo (Degen idr. 1967, str. 304).
S 1. septembrom 1927 so šolo z vsemi pripadajočimi zemljišči prevzele šolske sestre v
Mariboru. Istega leta so šoli priključili še otroški vrtec. Leta 1930 je šola začela prirejati 3
mesečne kmetijsko-gospodinjske tečaje za kmečka dekleta iz ljubljanske okolice. Naslednjega
leta je prišla pod pristojnost Ministrstva za prosveto. Šolsko leto je trajalo od 15. oktobra do
15. junija; pouk se je izvajal v dveh skupinah: kuhanje in šivanje s krojnim risanjem,
popoldanske ure so bile posvečene teoriji. Šola je prirejala koncerte in predstave. Pouk je bil
praktičen in teoretičen. Teoretični predmeti so bili:
-

verouk;

-

vzgojeslovje;

-

gospodinjsko spisje in slovstvo;

-

nemški jezik;

-

higiena;

-

hranoslovje;

-

gospodinjstvo; serviranje in obratovanje;

-

vrtnarstvo in cvetličarstvo;

-

sadjarstvo in uporaba sadja;

-

petje (prav tam, str. 305–306).
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Predmeti pri praktičnem pouku so bili (Degen idr 1967, str. 307).
-

gospodinjstvo;

-

pranje;

-

likanje;

-

pospravljanje hišnih prostorov;

-

kuhanje;

-

konzerviranje sadja in zelenjave;

-

šivanje in prikrojevanje;

-

ročno delo;

-

krojno risanje;

-

delo na vrtu.

Obstajali so tudi neobvezni predmeti:
-

angleščina,

-

francoščina;

-

klavir;

-

stenografija (prav tam).

Do leta 1932 je bila šola enoletna. Od leta 1932 do leta 1934 je bila zaradi želje po temeljitejši
praktični in teoretični izobrazbi deklet, ki bi po končani gospodinjski šoli želela nastopiti
primerno samostojno službo, organizirana kot dvoletna gospodinjska šola za učiteljice
gospodinjskih šol in tečajev. Ker je bilo ugotovljeno, da je tudi dvoletna šola ne zadosti
potrebam se je izdelal načrt za štiriletno gospodinjsko šolo s končnim diplomskim izpitom.
Leta 1935 je šola dobila naslov Višja gospodinjska šola dr. Kreka, ki je imela pravico
javnosti. Šoli je bila priznana stopnja popolne srednje strokovne šole. V letu 1945 je
prenehala z delom (Izvestja dr. Krekove … 1937, str. 3–4).

60

Slika 7: Višja gospodinjska šola dr. Kreka v Ljubljani

(Vir: SŠM, fototeka; leto nastanka: ni navedeno).

7.3.6 Gospodinjska šola šolskih sester v Mariboru (1914–1941)
Šolske sestre v Mariboru so v svojem zavodu uredile učne prostore za slovensko gospodinjsko
šolo z internatom, katera naj bi s poukom začela leta 1914. Šolski prostori so bili na novo
opremljeni, posebnost je predstavljala kuhinja, ki je bila razdeljena na 3 prostore. V vsakem
prostoru je bil štedilnik, miza, omare, police s kompletno kuhinjsko in jedilno posodo, z
jedilnim in kuhinjskim priborom, prti in prtički (družinska kuhinja za 12 oseb). Program za
teoretični pouk je obsegal splošnoizobraževalne in strokovne predmete, potrebne ženski
meščanski in delavski mladini. Praktični pouk naj bi potekal v treh tedensko menjajočih se
skupinah; zajemal naj bi predmete:
-

kuhanje;

-

šivanje;

-

gospodinjske vaje (Degen idr. 1967, str. 305).

Februarja 1914 je enoletna gospodinjska šola pričela s poukom. V prvi tečaj je bilo sprejetih
12 učenk in kljub temu, da šola še ni bila uradno odprta zaradi ovir pri mariborskih mestnih
oblasteh, je pouk potekal uspešno in nemoteno. Uradno odprtje šole je prehitela prva svetovna
vojna, ko je zavod šolskih sester zasedla vojska (prav tam).
Degen idr. (1967, str. 306) navajajo, da se je leta 1919 pouk na gospodinjski šoli ponovno
začel, trajal je od novembra 1919 do julija 1920. Šola je pridobila pravico javnosti. Učenke so
v letih od 1919 do 1924 dvakrat tedensko hodile na predavanja in prakso v Vinarsko in
sadjarsko šolo v Mariboru.
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Učni predmeti v tem času so bili:
-

slovenščina;

-

računstvo;

-

lepopis;

-

zdravstvo;

-

gospodinjstvo;

-

vzgojeslovje;

-

hranoslovje;

-

mlekarstvo.

Na gospodinjski šoli so se poleg rednega 10-mesečnega tečaja občasno izvajali še krajši
gospodinjski tečaji, ki so trajali od 3–4 mesece in so bili namenjeni nemeščankam in
tovarniškim delavkam (prav tam, str. 306–307 in Nekaj zgodovinskih … 1926, str. 1)
Ob okupaciji, leta 1941, je vse šolske prostore in zgradbe zavoda zasedla nemška vojska, ki je
zasedla tudi ves inventar, učila knjižnice in uradne spise, slovenske šolske sestre v Mariboru
pa so bile pregnane. Vse šole, ki so jih prevzele šolske sestre, so imele pravico javnosti in so
jih nadzorovali prosvetni inšpektorji (prav tam).
Slika 8: Zavod šolskih sester v Mariboru

(Vir: SŠM, fototeka;gospodinjski tečaj, leto nastanka: 1928).

62

Slika 9: Šolska kuhinja zavoda šolskih sester v Mariboru

(vir: AS, Maribor 1201/275, Zbirka razglednic, voščilnic in fotografij starejšega izvoda, leto nastanka: ni
navedeno).

7.3.7 Gospodinjska šola na Jesenicah na Gorenjskem (1924–1947)
Degen s soavtorji (1967, str. 313) ugotavlja, da je akcija za ustanovitev gospodinjske šole
segala že v obdobje pred prvo svetovno vojno, saj so bili pri gradnji nove ljudske šole, ki je
bila sezidana leta 1914, v gradbenem načrtu že upoštevani prostori za gospodinjsko šolo.
Žensko društvo naj bi prevzelo skrb in varstvo za zanemarjeno in zapuščeno mladino, vendar
je bilo ugotovljeno, da je najbolje odpreti gospodinjsko šolo, kjer bi se žene in hčerke
tovarniških delavcev učile kuhanja, šivanja, nege dojenčkov in vzgoje otrok. Po sklepanjih iz
kronike meščanske šole naj bi se pouk začel v šolskem letu 1924/25. Šola je bila brez
internata. Pouk je trajal 10 mesecev in je obsegal teorijo in prakso. Praksa se je delila v dve
skupini: ena je bila na kuhanju, druga pri šivanju. Skupini sta se tedensko menjavali. Pouk je
letno obiskovalo od 20–25 učenk iz Jesenic in okolice (prav tam, str. 314).
Z začetkom druge svetovne vojne je šola morala prenehati z delovanjem; inventar se je
porazgubil. Po vojni se je pouk na gospodinjski šoli ponovno pričel in to z večjim številom
učenk kakor pred vojno. Leta 1947 je šola prenehala z delovanjem, ker se njen učni program
ni ujemal s potrebami družbe po izobraževanju strokovnih kadrov, zato je bila v šolskem letu
1948/49 na Bledu ustanovljena nižja gostinska šola (prav tam, str. 314–315).
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7.3.8 Gospodinjska šola na Ptuju (1928–1931)
Ustanovitelj je bil takratni ptujski župan Miha Brenčič. Šola ni imela internata. Poslovala je
tri leta. Prirejala je polletne gospodinjske tečaje za mesto in okolico. V zimskem tečaju je bilo
20 učenk, v poletnem pa komaj 12–16. Gospodinjsko šolo so vodile šolske sestre iz Maribora.
Kljub uspešnemu delovanju se je šola po treh letih zaprla, saj je bremenila finančni proračun
mestne občine Ptuj (Degen idr. 1967, str. 309).

7.3.9 Gospodinjska šola v Ponikvah pri Dobrepolju na Dolenjskem (1935–1937)
Šola je pričela z delovanjem 1. oktobra leta 1935. Prostore je imela v poslopju Zdravstvenega
doma v Ponikvah pri Dobrepolju. Zavod je bil last sester sv. Križa, ki so gospodinjsko šolo
tudi vodile. Šola je imela svoj internat. Posebnost je bila, da je prirejala 3–4 mesečne
gospodinjske tečaje za kmečka dekleta, po načrtu 3-mesečnih gospodinjskih tečajev s to
razliko, da so tukaj učenke stanovale v šolskem internatu, učenke v potovalnih tečajih pa so
dnevno prihajale od doma. Sestre so bile ljudskošolske učiteljice, ki so gospodinjsko
izobrazbo pridobile v Zagrebu in v učiteljski šoli v Švici. Razen predmetov higiene in nege
dojenčka, ki ju je učil zunanji predavatelj, so sestre poučevale vse gospodinjske predmete v
teoriji in praksi. Teoretičen pouk je bil skupen. Pri praktičnem pouku so bile učenke
razdeljene v dve skupini, ki sta se menjavali: ena skupina je kuhala, druga šivala in krojila
(Degen idr. 1967, str. 309).
Na šoli se je izvajala gospodarska praksa, ki pa ni bila obvezna. V spomladanskih in jesenskih
mesecih je bilo v praksi nekaj vrtnarstva in sadjarstva – predvsem sadna predelava in
spravljanje sadja. Šolska učilnica, šivalnica, kuhinja in spalnica so bile moderno urejene po
vzoru gospodinjske šole – vadnice v Ingenbolu v Švici. Šola je delovala le dve leti in v tem
času priredila 6 gospodinjskih tečajev. Imela je pravico javnosti, zato je smela učenkam
izdajati spričevala o opravljenem gospodinjskem tečaju (prav tam, str. 309–310).

7.3.10 Gospodinjska šola v Žireh nad Škofjo Loko (1937–1941)
Na pobudo takratnega žirovniškega duhovnika Pečnika sta se 4. septembra 1937 ustanovili
gospodinjska šola in otroški vrtec. Prostori so bili v cerkvenem poslopju. Šola je imela »pol64

internat«: oddaljene učenke, in tiste preko meje z idrijske strani, so stanovale v zavodu,
bližnje učenke pa so hodile v šolo od doma, ostale ves dan v šoli in se popoldne vračale nazaj
domov (Degen idr. 1967, str. 310).
Šolo so vodile sestre de Notre Dame šmihelske redovne hiše. Pouk je trajal 9–10 mesecev. V
vsakem letniku je bilo 15–20 učenk. Šola je bila štiriletna; dokončani so bili le trije letniki, saj
je četrti prenehal ob začetku druge svetovne vojne (aprila 1941). Nemški okupator je razpustil
šolo; izgubil se je ves inventar, uničene so bile vse uradne knjige in učila (prav tam, str. 311).

7.4 Primeri kmetijsko-gospodinjskih šol

7.4.1 Kmetijsko-gospodinjska šola Kmetijske družbe v Marijanišču v Ljubljani
(1889–1942)
Šola je bila odprta 20. oktobra 1989. Leta 1903 je dobila pravico javnosti. V neposredni
bližini šolskega poslopja so bili zelenjavni vrtovi in travniki, ki so bili velikega pomena za
praktični pouk. Šola je bila enoletna; trajala je 10 mesecev. Med šolskim letom je kmetijska
družba učenkam in učiteljstvu organizirala strokovne izlete in večdnevna potovanja po
Avstriji, Italiji in Nemčiji. Po zgledu takratnih kmetijsko-gospodinjskih šol v svetu, je tudi v
to šolo bilo sprejetih samo 12 učenk. To število je bilo primerno, ker so se pri praktičnem
pouku učenke razdelile v tri skupine: kuharsko, gospodinjsko – šivalno in vrtnarsko –
gospodarsko, ter se tako temeljito naučile vseh del, ki so jih morale pozneje v svojih
gospodinjstvih na kmetijah samostojno izvajati. Učiteljice, ki so prakso vodile, so se
manjšemu številu učenk v skupini lažje in temeljiteje posvetile, kar je vodilo k večjim učnim
uspehom (Degen idr. 1967, str. 315–316).
Degen idr. (1967, str. 317) navajajo, da je teoretičen pouk bil skupen in je obsegal predmete:
-

verouk;

-

slovenščino z dopisjem;

-

nemščino;

-

računstvo;

-

vzgojeslovje;

-

zdravstvo;
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-

krojno risanje;

-

vrtnarstvo;

-

živinorejo;

-

živinozdravstvo;

-

mlekarstvo;

-

poljedelstvo;

-

sadjarstvo.

Praktični pouk se je poučeval skupinsko in je dopolnjeval teorijo. Obsegal je:
-

kuhanje,

-

peko kruha;

-

konzerviranje sadja in zelenjave;

-

šivanje;

-

urejanje in snaženje šolskih prostorov;

-

pranje in likanje;

-

izdelovanje masla in domačega sira;

-

delo v hlevu (krmljenje krav in prašičev, čiščenje živine in hleva, oskrba perutnine);

-

delo na polju (setve in saditve, obdelovanje in spravljanje pridelkov).

Kmetijska družba je s pomočjo svojih strokovnjakov poskrbela za takratni čas najbolj
napredni način uporabe kmetijskih strojev, orodja in gnojil (prav tam, str. 318).
Leta 1918 je bilo šolsko poslopje zaradi vojne izpraznjeno. Pouk se je ponovno pričel 15.
januarja 1919, vendar je trajal le 8 mesecev (do 15. septembra). Učni načrt je obsegal:
-

hranoslovje;

-

kmetijsko kemijo;

-

fiziko;

-

gospodinjstvo;

-

vzgojeslovje;

-

računstvo;

-

slovenščino;

-

krojno risanje;

-

gospodarsko prakso;

-

verouk;

-

živinorejo;
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-

poljedelstvo;

-

živinozdravstvo;

-

zdravstvo;

-

mlekarstvo in sirarstvo;

-

vrtnarstvo;

-

sadjarstvo;

-

šivanje;

-

kuhanje (prav tam, str. 319–320).

Leta 1939 se je šola preselila v grad Bokalce pri Ljubljani in avgusta 1942 prenehala obstajati,
ker je bil grad požgan, uničen je bil tudi arhiv. Od ustanovitve leta 1898 do leta 1942 je bilo
na šoli 39 letnikov, natančnega števila učenk pa ni bilo mogoče ugotoviti (prav tam, str. 321).

7.4.2 Deželna kmetijsko-gospodinjska šola v Tomaju na Krasu (1908–1947)
Degen idr. (1967, str. 321) pišejo, da je bila ustanovljena v zavodu šolskih sester 25. oktobra
1908. Šolsko poslopje je imelo potrebne učilnice, prostore za internat, novodobno urejeno
kuhinjo, prenovljene hleve, svinjake, moderen kokošnjak ter več hektarov veliko zemljišče z
njivami, travniki, vinogradi in sadovnjakom. Tudi vodstvo šole, in poučevanje vseh splošnih
ter gospodinjskih predmetov, so prevzele šolske sestre.
Pouk je trajal v času od oktobra do maja. V avgustu ali septembru je bil za absolventke
vsakega letnika obvezen teden dni trajajoč tečaj za konzerviranje sadja in zelenjave.
Med prvo svetovno vojno je šolsko poslopje zasedla vojska, vendar delovanje šole ni povsem
prenehalo, saj so sestre občasno priredile krajše gospodinjske tečaje za manjše število gojenk.
Od leta 1919 do leta 1947 so priredile 26 kmetijsko-gospodinjskih tečajev, ki so trajali po 6
mesecev. Skupno se jih je udeležilo nad 960 slovenskih deklet. Z odhodom šolskih sester iz
Tomaja, je prenehala delovati tudi kmetijsko-gospodinjska šola (prav tam, str. 322–323).
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7.4.3 Deželna kmetijsko-gospodinjska šola v Repnjah nad Ljubljano (1909–1946)
Degen s soavtorji (1967, str. 325) je navajal, da so slovenske šolske sestre iz Maribora na
Repnjah odprle osnovno šolo za deklice tistega okoliša in ker niso bili zapolnjeni vsi prostori
v zavodu, so se odločile za ustanovitev kmetijsko-gospodinjske šole, ki je bila odprta 3.
novembra 1909. Zavod je imel veliko posestvo, gospodarska poslopja s hlevi za konje, krave,
prašiče in perutnino. Poudarjen je bil pomen kmetijsko-gospodinjske izobrazbe za ženo
(gospodinjo na vasi) in za mater (vzgojiteljico v družini).
V prvem zimskem 6-mesečnem tečaju in poletnem 5-mesečnem kmetijsko-gospodinjskem
tečaju so poučevali:
-

verouk;

-

zdravstvo;

-

živinorejo;

-

mlekarstvo;

-

poljedelstvo;

-

sadjarstvo;

-

vrtnarstvo;

-

vzgojeslovje;

-

gospodinjstvo;

-

računstvo;

-

slovenščino;

-

hranoslovje;

-

kuhanje;

-

konzerviranje;

-

knjigovodstvo;

-

krojno risanje;

-

šivanje;

-

petje;

-

lepo vedenje;

-

serviranje (prav tam, str. 326).

Med prvo svetovno vojno šola ni delovala, 12. julija 1919 pa je ponovno pričela s poukom.
Oglasilo se je 62 prosilk, vendar jih je bilo mogoče sprejeti le 16. Ker je bilo iz leta v leto več
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prosilk za kmetijsko-gospodinjsko šolo, je uprava zavodu sezidala prostor za spalnice, sobo za
šivanje in za druga gospodinjska dela. V letu 1930 so šolske sestre sezidale veliko
gospodarsko poslopje z modernimi hlevi za živino, kokošnjak, sadno sušilnico in mlekarno. Z
vsakim letom je bila šola bolj modernizirana, šolski in gospodarski inventar bolj popoln,
knjižnica ter zbirka potrebnih učil bogatejša – s tem je tudi pouk postajal kvalitetnejši in
intenzivnejši. Leta 1941 je zavod zasedla vojska – sestre so morale oditi ter okupatorju pustiti
ves šolski, internatni in gospodarski inventar, vse zaloge in polne hleve živine. Po drugi
svetovni vojni so se sestre vrnile in priredile 3-mesečni gospodinjski tečaj za žene in dekleta
iz okolice (30 udeleženk). Leta 1946 je bil pouk dokončno ukinjen; šolsko posestvo in
gospodarska poslopja so prešla v javno upravo (prav tam, str. 327).
Od ustanovitve do ukinitve kmetijsko-gospodinjske šole se je v več mesecev trajajočih
zimskih in poletnih tečajev zvrstilo 570 učenk iz Gorenjske, Štajerske in Dolenjske. V krajših
gospodinjskih tečajih pa 250 deklet iz okolice. Ob zaključku vsakega zimskega kmetijskogospodinjskega tečaja je bila kulturna prireditev za starše učenk, za goste in obiskovalce
razstave, ki je trajala dva dni. Razstava je obsegala kuhinjske izdelke, šivanje in ročna dela,
domače izdelke in konzerve sadja, zelenjave in mesnin (prav tam, str. 328).
Slika 10: Gospodinjska šola v Repnjah

(Vir: SŠM; fototeka, leto nastanka: ni navedeno).

69

7.4.4 Deželna kmetijsko-gospodinjska šola v Šmihelu pri Novem mestu (1910–
1941)
Šola je bila ustanovljena pri sestrah de Notre Dame 4. oktobra 1910. Pripravile so potrebne
prostore za internat, učilnico, šivalnico in kuhinjo ter prostore primerno opremile. Prvo leto se
je prijavilo 22 deklet, pouk je trajal od 4. oktobra 1910 do 31. julija 1911 (9 mesecev).
Učenke iz okolice so hodile v šolo od doma, tiste iz oddaljenih krajev, pa so stanovale v
internatu. Splošni in gospodinjski pouk v teoriji in praksi so prevzele sestre učiteljice.
Predmeti so bili:
-

slovenščino;

-

računstvo;

-

vzgojeslovje;

-

gospodinjsko knjigovodstvo;

-

kuhanje;

-

šivanje;

-

pranje;

-

likanje;

-

pospravljanje sob;

-

krpanje (Degen idr. 1967, str. 329).

Kmetijski pouk v teoriji in praksi pa so v celoti poučevali predavatelji in strokovnjaki
kmetijske šole na Grmu pri Novem mestu. Vseboval je predmete:
-

vrtnarstvo;

-

sadjarstvo;

-

mlekarstvo;

-

perutninarstvo;

-

živinorejo.

Ves teoretični pouk, in vse gospodinjske vaje ter kuhanje in šivanje, so učenke imele v zavodu
pri sestrah v Šmihelu; kmetijske prakse pa so se udeleževale na kmetijski šoli na Grmu (prav
tam).
Med prvo svetovno vojno je šola prenehala s poukom; leta 1919 se je pouk ponovno pričel. V
letniku 1919/20 je bilo 25 učenk, do leta 1940/41 se je število učenk gibalo med 20–30.
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Kmetijsko-gospodinjsko šolo v Šmihelu je tekom let obiskovalo preko 600 deklet (prav tam,
str. 330).

7.4.5 Kmetijsko-gospodinjska šola v Št. Jakobu v Rožu na Koroškem (1912-še
vedno deluje)
V jeseni leta 1912 je Višja šolska oblast v Celovcu odobrila ustanovitev Deželne kmetijskogospodinjske šole po vzorcu že obstoječih takšnih šol na slovenskem ozemlju. Pouk so vodile
slovenske šolske sestre iz Maribora. Namen šole je bil poleg strokovne izobrazbe dati
koroškim dekletom krepko narodno zavest, da bodo kot bodoče gospodinje in matere v
narodnem duhu vzgajale svoj rod (Degen idr. 1967, str. 330).
Šola je prirejala po dva tečaja na leto: zimski 6-mesečni tečaj in poletni 5-mesečni tečaj; že v
prvi letnik je bilo vpisanih 16 gojenk. Pouk se je izvajal po učnem načrtu predpisanem za
teorijo in prakso, veljavnem za te vrste šol v Avstriji. Teorija je zajemala:
-

verouk;

-

nemški jezik;

-

slovenščino z dopisjem;

-

domoznanstvo;

-

računstvo s knjigovodstvom;

-

blagoznanstvo;

-

vzgojeslovje;

-

živinorejo;

-

mlekarstvo;

-

poljedelstvo;

-

vrtnarstvo;

-

sadjarstvo;

-

perutninarstvo;

-

kmetijsko gospodarstvo;

-

petje (prav tam, str. 331).

Praktični pouk je vseboval:
-

kuhanje;
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-

šivanje;

-

ročna dela;

-

gospodinjska opravila;

-

pranje in likanje;

-

konzerviranje živil;

-

vrtnarstvo;

-

delo pri gospodarstvu in hlevu (prav tam, str. 332).

Degen idr. (1967, str. 333) pravijo, da med prvo svetovno vojno zavoda ni zasedla vojska,
zato je šola nemoteno potekala. 12. aprila 1941 so šolske sestre dobile navodilo, da morajo
šolo zapustiti. 17. septembra istega leta so kmetijsko-gospodinjsko šolo prevzele civilne
učiteljice. Iz slovenske kmetijsko-gospodinjske šole je postala nemška. V naslednjih letih so
se šolske sestre ponovno vrnile na šolo; dobila je modernejši inventar in leta 1955 pravico
javnosti.
V letih 1912 do 1965 je šolo obiskovalo 1209 učenk. Poleg rednega pouka so na šoli vsako
leto v septembru pripravili tridnevni tečaj konzerviranja in predelave sadja ter zelenjave. Ob
koncu vsakega letnika je bila na šoli enodnevna razstava ročnih del, šivanja, kuharskih
izdelkov ter javna slovenska odrska prireditev z igrami, narodnimi plesi in rajanjem, petjem
ter deklamacijami (prav tam, str. 335).
Še danes vzdržujejo sestre v svojem zavodu dvojezično enoletno gospodinjsko šolo in
petletno Višjo šolo za gospodarske poklice (Sv. Jakob …, 2006).

7.4.6 Kmetijsko-gospodinjska šola v Št. Rupertu pri Velikovcu na Koroškem
(1913–1965)
Ljubljanska »Družba sv. Cirila in Metoda« je v št. Rupertu pri Velikovcu pričela graditi
narodno šolo, da bi slovenskim otrokom bil omogočen pouk v slovenskem jeziku. Vzporedno
s slovenskim ljudsko-šolskim poukom, ki so ga vodile šolske sestre iz Maribora, so po šoli
zbirale dekleta ter jih poučevale:
-

gospodinjstva;

-

šivanja;
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-

kuhanja;

-

ljudskih iger;

-

petja.

Snovale so ustanovitev kmetijsko-gospodinjske šole na Koroškem. Redni pouk na šoli se je
pričel leta 1913. Ustanovitev te šole je dovolila deželna oblast v Celovcu; šola je bila zasebna.
(Degen idr. 1967, str. 335–336).
Teoretični pouk, vsa gospodinjska praksa, šivanje in kuhanje se je izvajalo v prostorih
narodne šole v št. Rupertu. Kmetijska praksa se je izvajala na polju, v hlevih in mlekarni ter v
sadovnjaku (prav tam, str. 336).
Šola je imela internat in je prirejala 6-mesečni zimski in 5-mesečni poletni kmetijskogospodinjski tečaj. Namen šole je bil vzgajati slovenska koroška dekleta za dobre gospodinje
in narodno zavedne slovenske matere. Med prvo svetovno vojno je kljub temu, da je poslopje
šole zasedla vojska, pouk potekal normalno (prav tam).
Leta 1915 je šola dobila dovoljenje za izdajanje šolskih spričeval. Leta 1918 so Velikovec
zasedle jugoslovanske čete; sestre so bile pregnane. Naslednje leto so se nekatere vrnile in
skupaj s sestrami domačinkami poskrbele za popravilo poslopja in

ponovno pričele s

poukom. Po plebiscitu leta 1920, na Koroškem, so oblasti izgnale vse sestre Jugoslovanke;
delo je bilo onemogočeno tudi sestram Korošicam. Pouk se je ponovno začel leta 1922 in se je
izvajal do Hitlerjeve zasedbe Avstrije. Po drugi svetovni vojni se je šola ponovno odprla (prav
tam, str. 336–337).
Degen idr. (1967, str. 337) navajajo, da je slovenska kmetijsko-gospodinjska šola v Št.
Rupertu pri Velikovcu leta 1955 dobila pravico javnosti. Slovenske šolske sestre so čez nekaj
let šolo kupile od Ciril-Metodove družbe v Ljubljani. Poslopje so modernizirale in preuredile
in pričele izvajati kmetijsko-gospodinjski pouk v slovenskem jeziku, po učnem načrtu
veljavnem za takšne šole v Avstriji. Spričevala so izdajale v slovenskem in nemškem jeziku.
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7.4.7 Kmetijsko-gospodinjska šola v Kranju (1927–1941)
Zavod je povezoval dve poslopji; v enem je bil internat za dijake, sirotišnica in otroški vrtec,
v drugem kuhinja, shrambe, pralnica, likalnica in stanovanjski prostori. Zraven poslopja je bil
velik zelenjavni vrt in manjše gospodarsko poslopje, v katerem je bil hlev, svinjak in
kokošnjak. Zavod je imel tudi prostrano igrišče in veliko dvorano, ki je služila za telovadnico
in občasne prireditve. Cerkveno zemljišče, ki je obsegalo travnike in njive, je bilo na voljo
učenkam gospodinjske šole za prakso. Inventar za kmetijsko-gospodinjsko šolo, predmete za
pouk gospodinjstva in učila so nakupile šolske sestre, ki so skrbele za vodstvo in organizacijo
zavoda. V internatu je bilo prostora za 24 učenk, šola je bila zaprtega tipa, zato zunanjih
učenk ni sprejemala (Degen idr. 1967, str. 340).
V istem poslopju kot gospodinjska šola sta delovali tudi sirotišnica in vrtec, kar je bilo zelo
priročno za učenke gospodinjske šole, saj so tako vadile postopke pri oskrbi in vzgoji
predšolskih otrok (prav tam).
Šola je poleg 6 mesečnega kmetijsko-gospodinjskega tečaja prirejala še 5 mesečni tečaj, ki se
je začel 15. maja in zaključil 15. oktobra. Šola je v zimskem in poletnem času prirejala
večerne gospodinjske in kuharske začetne in nadaljevalne tečaje za delavke in uslužbenke
Kranja (prav tam, str. 341).
Degen idr. (1967, str. 341) pišejo, da je od ustanovitve do leta 1941, ko je prenehala z
delovanjem, šola priredila 14 zimskih 6 mesečnih in 12 poletnih 5 mesečnih tečajev, katerih
se je udeležilo več kot 560 učenk. Predavali so predmete:
-

verouk;

-

zdravstvo in higieno;

-

vrtnarstvo;

-

kmetijske predmete.

Ob zaključku 6-mesečnega tečaja se je priredila razstava šivanja, ročnih del, izdelkov kuhanja
in konzerviranja. V dvorani je bil slavnostni zaključek s primerno prireditvijo in pogostitvijo
za starše učenk, za predavatelje in druge uradne osebnosti, ki so se udeležile zaključka. Z
okupacijo, leta 1941, so šolske sestre odšle, šola je prenehala z delovanjem. Okupator je
zasegel ves inventar in učila, uničena je bila tudi knjižnica in vse uradne listine (prav tam).
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7.4.8 Gospodinjska šola v Šentjerneju na Dolenjskem (1928–1945)
Leta 1927 so sestre de Notre Dame v Šmihelu pri Novem mestu podale uradno prošnjo za
ustanovitev gospodinjske šole v Šentjerneju na Dolenjskem za tamkajšnjo žensko mladino.
Oktobra 1928 je bila šola odprta in začel se je gospodinjski tečaj za okoliška dekleta (Degen
idr. 1967, str. 341).
Pouk se je izvajal po skrajšanem učnem načrtu in je obsegal:
-

verouk;

-

vzgojeslovje;

-

slovenščino;

-

računstvo;

-

spisje;

-

higieno;

-

krojno risanje;

-

kuhanje;

-

šivanje;

-

krpanje;

-

gospodinjska in vrtnarska dela (prav tam).

Praksa je obsegala:
-

vrtnarstvo;

-

mlekarstvo;

-

perutninarstvo (prav tam, str. 342).

Šolo so vodile in v njej poučevale sestre strokovne učiteljice, katehet in po možnosti tudi
zdravnik. Gospodinjskega tečaja se je vsako leto udeležilo 16–22 deklet. Šola ni imela
internata, zato so učenke v šolo prihajale od doma. Po zaključku šolanja so ostale v stalnem
stiku s šolo, kjer so še nadalje dobivale:
-

nasvete in pouk za konzerviranje in uporabo sadja, zelenjave, mesnin;

-

pouk in nasvete za šivanje, vrtnarstvo, perutninarstvo;

-

nasvete za vsestranske gospodinjske posle (Degen idr. 1967, str. 342).

Šola je delovala do 31. marca leta 1945.
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7.4.9 Banovinska kmetijsko-gospodinjska šola Mala Loka na Dolenjskem (1929–
1947)
Degen idr. (1967, str. 342–343) pravijo, da je leta 1929 bila v graščini na Mali loki
ustanovljena kmetijsko-gospodinjska šola za kmečka dekleta. Šolo so vodile šolske sestre.
Poučevale so strokovne učiteljice, šolske voditeljice in strokovni učitelji kmetijske šole na
Grmu pri Novem mestu. Grajsko poslopje so preuredili v šolske prostore. Preuredili so hlev in
svinjak, ter nakupili poljedelsko orodje in stroje. Zaradi spremembe upravne oblasti –
ljubljanska in mariborska oblast sta se združili v novo formirano dravsko banovino v
Ljubljani – je bil uradni začetek šole 10. februar 1930.
Namen šole je bil nuditi pouk kmetijskega gospodinjstva in gospodarstva šibkejšim dekletom
iz pasivnih krajev Slovenije in za prosilke z večjim številom bratov in sester. Tem je bila na
podlagi uradnega potrdila o premoženjskem stanju in o številčnosti družine mesečna
oskrbnina znižana (prav tam, str. 344).
Prvo šolsko leto je trajalo 8 mesecev, naslednja leta pa je pouk trajal nepretrgoma 11 mesecev
brez običajnih šolskih počitnic. Učni načrt je obsegal splošnoizobraževalne predmete:
-

slovenščino;

-

državljanstvo in domoznanstvo;

-

gospodinjsko in kmetijsko knjigovodstvo;

-

vzgojeslovje;

-

higieno;

-

kemijo;

-

fiziko;

-

biologijo;

-

gospodinjstvo;

-

hranoslovje;

-

teorijo kuhanja in shranjevanja živil;

-

perutninarstvo;

-

čebelarstvo;

-

mlekarstvo;

-

vrtnarstvo;

-

sadjarstvo in predelavo sadja;
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-

živinorejo;

-

živalske bolezni;

-

poljedelstvo;

-

travništvo (prav tam, 346).

Teorija je trajala v zimskem semestru dnevno po 4 ure, v poletnem 3 ali celo samo 2 uri na
dan. Ves ostali čas je bil izpolnjen s prakso. Teorija je bila skupna za vse učenke, praksa pa se
je delila po skupinah v:
-

kuharsko: kuhanje, peka kruha, konzerviranje sadja, zelenjave in mesnin;

-

šivalno: krojenje, šivanje, pletenje, predenje in tkanje;

-

gospodinjsko: čiščenje in urejanje šolskih prostorov, pranje, likanje;

-

gospodarsko: zaposlitev pri molži, perutnini, pri prašičih, na vrtu, polju in v
sadovnjaku.

Šola je imela vse potrebne pripomočke za pouk teorije in prakse pri gospodinjstvu in
gospodarstvu (bogato zbirko učil, aparatur in obsežno knjižnico). Poleg redne kmetijskogospodinjske šole so se izvajali tudi različni tečaji:
-

2-mesečni metodični tečaj za osnovnošolske učiteljice;

-

3-mesečni popoldanski in večerni tečaji za okoliška dekleta in žene, ki so se izvajali v
zimskem času;

-

enodnevni tečaji iz travništva, živinoreje in sadjarstva za okoliške kmete;

-

teden trajajoč tečaj konzerviranja in predelave sadja v poletnem času;

-

večdnevna predavanja v besedi in sliki za ljudi iz okolice (teme so bile: alkoholizem,
splošna higiena, higienska ureditev stanovanj, osebna higiena, higiena žene, o porodu,
o negi dojenčka, o nalezljivih boleznih, spolnih boleznih …) (prav tam, str. 347).

Od ustanovitve šole pa do leta 1944 je bilo 15 letnikov. Na začetku se je v vsak letnik
sprejemalo le 30 do 35 učenk, pozneje je bilo prostora za 45 do 50 učenk, saj so grajsko
poslopje adaptirali. V letu 1944/45 se je na željo domačinov odprl prvi razred s poukom za
klasično gimnazijo. Po osvoboditvi so šolske sestre vodenje predale novi upravi (prav tam,
str. 350).
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Slika 11: Ob košnji

(Rostohar, Š., Polajnar Frelih, N. (2004). Pokrajinska kmetijsko-gospodinjska šola na Mali Loki (1930–1944).
Šolska kronika: zbornik za zgodovino šolstva in vzgoje, 13 (XXXVII), št. 1, str. 114).

7.4.10 Banovinska kmetijsko-gospodinjska šola Svečina pri Mariboru (1938–
1941)
Nekdanji Svečinski grad benediktincev je banska uprava v Ljubljani prilagodila za kmetijskogospodinjsko šolo za kmečka dekleta. Šolo so vodile sestre iz Maribora. Pouk se je začel 15.
februarja 1938 in se je izvajal po veljavnem načrtu za enoletne kmetijsko-gospodinjske šole.
Šola je imela moderno opremljen internat, ki je sprejel 25 učenk iz okolice Maribora in
Slovenskih goric. Zunanjih učenk šola ni sprejemala (Degen idr. 1967, str. 350).
Pouk je potekal po učnem načrtu veljavnem za enoletne kmetijsko-gospodinjske šole. Obsegal
je teorijo in prakso iz gospodinjstva in kmetijstva. Teorija je obsegala:
-

slovenski jezik z dopisjem;

-

verouk;

-

državoznanstvo;

-

računstvo z osnovami geometrije;

-

vzgojeslovje;

-

kemijo;

-

gospodinjstvo;

-

hranoslovje;
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-

nauk o hrani in živil;

-

vrtnarstvo;

-

perutninarstvo;

-

sadjarstvo in predelavo sadja;

-

mlekarstvo;

-

živinorejo;

-

poljedelstvo (prav tam, str. 351).

Praksa je obsegala:
-

gospodinjske vaje: snaga in ureditev šolskih prostorov, pranje, likanje, krojenje,
šivanje, kuhanje in konzerviranje sadja, zelenjave in mesa v kozarcih in pločevinkah;

-

gospodarsko prakso: vrtnarstvo, perutninarstvo, molža in mlekarstvo, dela v hlevu in
na polju.

Ob zaključku prvega letnika je bila velika slovesnost. Po ogledu šole in posestva je sledil
kulturni program s petjem in recitali, nato kosilo, kjer so učenke pokazale znanje iz kuhanja in
spretnosti strežbe pri mizi. Šola je uspešno delovala do aprila 1941, ko so jo zasedli Nemci
(prav tam).
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8 ŽENSKE OBRTNE ŠOLE
Zaradi učenja in izpopolnjevanja v obrteh in industriji je Minister za trgovino in industrijo v
krajih, kjer se je pokazala potreba za to, ustanavljal nižje in višje moške in ženske, obče in
strokovne obrtne šole. Po potrebi so se pri posameznih večjih industrijskih podjetjih,
sporazumno z njimi, ustanavljale strokovne šole teh podjetij. Razen šol so se po potrebi
ustanavljali tudi tečaji za posamezne obrti (Zakon o ženskih … 1922, str. 422).

8.1 Zakon o ženskih obrtnih šolah
Leta 1922 je izšel Zakon o ženskih obrtnih šolah (str. 422), ki je navajal, da je naloga ženskih
obrtnih šol, da izobražujejo ženske v različnih obrteh in da pospešujejo hišno industrijo.
Ženske obrtne šole so bile:
-

državne: ustanavljale so se po večjih mestih;

-

poldržavne: na eni strani so se ustanavljale kot zavodi Ministrstva za trgovino in
industrijo in ženskih korporacij na drugi strani;

-

privatne: odpirale so se tam, kjer se je pokazala potreba po njih.

Obiskovanje občih trgovskih in obrtnih šol je bilo obvezno. Vajenci in pomočniki so morali
hoditi vanje, dokler niso opravili končnih izpitov. Predavanja se niso smela izvajati ob
nedeljah popoldan in ob praznikih, ko so obrati bili zaprti (prav tam).

8.1.1 Delitev
Po Zakonu o ženskih … (1922, str. 422) so se ženske obrtne šole delile na:
-

nižje: naloga teh je bila usposabljati učenke za dobre, samostojne in izobražene
delavke v vseh vrstah ženskega dela. Ta šola je imela tri razrede;

-

nadaljevalne: odpirati so se smele samo tam, kjer so že bile ustanovljene nižje ženske
obrtne šole. Naloga teh šol je bila usposabljati učenke za dobre, samostojne in
izobražene mojstrice. Ta šola je imela dva razreda;

-

višje: odpirale so se po večjih mestih in so imele nalogo dajati učenkam višjo
strokovno in občo izobrazbo. Naloga teh šol je bila tudi izobraževanje učiteljic za
žensko delo. Višja obrtna šola je imela dva razreda.
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8.1.2 Vpisni pogoji
Na nižje ženske obrtne šole so se lahko vpisale učenke, ki so dokončale osnovno šolo in
dopolnile 12 let, na nadaljevalne in višje obrtne šole pa tiste učenke, ki so dokončale nižjo
žensko obrtno šolo. Konec nižje ženske obrtne šole se je opravljal izpit, konec nadaljevalne
ali višje ženske obrtne šole pa usposobljenostni izpit (Zakon o ženskih … 1922, str. 422).
Pouk na teh šolah je bil brezplačen. Poleg strokovnih predmetov, ki so se predavali praktično
in teoretično, so se učili še predmeti za občo izobrazbo. Pri strokovnem pouku je bilo treba
stremeti k čim večjemu specializiranju v posamezni obrti (prav tam).

8.2 Zakon o ženskih obrtnih šolah in ženskih strokovnih učiteljiščih
Službeni list Kraljevske banske uprave Dravske banovine je leta 1932 objavil Zakon o
ženskih obrtnih šolah in ženskih strokovnih učiteljiščih. Ženske obrtne šole in ženska
strokovna učiteljišča so bila pod vrhovnim nadzorstvom Ministrstva za trgovino in industrijo
ter pod neposrednim nadzorstvom bana.
Zakon je navajal, da je naloga ženskih obrtnih šol dajati učenkam potrebno občo in strokovno
izobrazbo in jih usposabljati za samostojno delo v njihovi obrti. Naloga ženskih strokovnih
učiteljišč je bila izobraziti učenke za učiteljice ženskih del. Šole in učiteljišča so imela odseke
za:
-

krojenje in šivanje perila;

-

krojenje in šivanje oblek (Zakon o ženskih … 1932, str. 733).

Po potrebi so se lahko osnovali še odseki za:
-

umetna dela;

-

izdelovanje ženskih klobukov;

-

izdelovanje steznikov;

-

izdelovanje umetnih cvetic;

-

tekstilno pletenje;

-

preprogarstvo.
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Ženske obrtne šole z zaključnim izpitom so imele za stroko veljavo nepopolne srednje šole z
nižjim tečajnim izpitom, če ostanejo absolvirane učenke v svoji stroki. Ženska strokovna
učiteljišča z diplomskim učiteljskim izpitom so imela za stroko veljavo popolne srednje šole z
višjim tečajnim izpitom (prav tam).

8.2.1 Delitev in pogoji ustanavljanja
Zakon o ženskih … (1932, str. 733–734) je določal, da so ženska strokovna učiteljišča lahko
bila samo državna, ženske obrtne šole pa so lahko bile:
-

državne, banovinske, občinske (mestne), če jih je popolnoma vzdrževala država,
banovina ali občina (mesto);

-

poldržavne in polbanovinske, če je država ali banovina plačevala učiteljsko osebje,
korporacije pa so nosile vse materialne stroške; tem primeru je šola imela naziv te
korporacije;

-

privatne, če jih je popolnoma vzdrževala korporacija.

Za otvoritev ženske obrtne šole je bilo potrebno, da je bilo prijavljenih za vpis v prvi razred
najmanj 20 učenk in da so obstajali potrebni šolski prostori z opremo. Prostori so morali
ustrezati higienskim zahtevam in učnim potrebam. Minister za trgovino in industrijo je smel
dovoliti, da se pri posameznih ženskih obrtnih šolah in ženskih strokovnih učiteljiščih odprejo
internati. Ženska obrtna šola se je ukinila, če je bilo na šoli v treh zaporednih letih število
učenk manjše od 40. Ukinjala se je postopoma – razred za razredom (prav tam, str. 743).

8.2.2 Pouk
Šolsko leto se je začelo 1. septembra z vpisovanjem učenk v vse razrede in je trajalo do 31.
avgusta. Delilo se je na dve polletji (prvo od začetka šolskega leta do 31. januarja, drugo od 1.
februarja do zaključka predavanj). Pouk se je začel 5. septembra; za učenke zadnjega razreda
se je končal 10. junija, za vse ostale pa 20. junija. Zaključni izpit in učiteljski diplomski izpit
se je opravljal od 10.–25. junija. Vsa šolska spričevala so se učenkam izročila 28. junija
(Zakon o ženskih … 1932, str. 743).
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Pouk v ženski obrtni šoli je trajal tri leta: dve leti v dveh strokovnih razredih in eno leto v
šolski delavnici (ateljeju). Za učenke v starosti od 12–14 let sta se lahko odprla dva
pripravljalna razreda, če se je prijavilo najmanj 20 učenk. Praktični pouk se je dopolnjeval in
utrjeval v šolskih delavnicah ali ateljejih, v katerih so se učenke usposabljale za življenje in
praktično delo v obrti, ki so jo izbrale. Pouk na ženskih strokovnih učiteljiščih je trajal pet let:
štiri leta v štirih strokovnih razredih in eno leto v šolski delavnici (ateljeju). Po zaključku
šolskega leta je dobila vsaka učenka spričevalo o uspehu in vedenju v tem šolskem letu (prav
tam).

8.2.3 Vpisni pogoji
Zakon o ženskih … (1932, str. 735) je navajal, da so se v prvi pripravljalni razred ženske
obrtne šole sprejemale učenke, ki so dokončale vsaj štiri razrede osnovne šole in so v tekočem
koledarskem letu dopolnile 12 let. V drugi pripravljalni razred so se sprejemale učenke, ki so
zaključile prvi pripravljalni razred ali tiste, ki so zaključile kakšen razred srednje šole, so bile
stare od 13.–15. let in so imele opravljen dopolnilni izpit iz strokovnih predmetov.
V prvi razred ženske obrtne šole so se sprejemale učenke, ki so dokončale drugi pripravljalni
razred ali učenke, ki so dokončale najmanj dva razreda srednje šole (gimnazije, realke),
meščanske šole ali šest razredov osnovne šole in so v tekočem koledarskem letu bile stare od
14.–16. let (prav tam).
V prvi razred ženskega strokovnega učiteljišča so se z natečajem sprejemale predvsem
odlične učenke, ki so zaključile nepopolno srednjo šolo z nižjim tečajnim izpitom ali
meščansko šolo z zaključnim izpitom (prav tam).
V posameznih razrednih oddelkih ni smelo biti več ko 40 učenk; privatnih učenk na ženski
obrtni šoli in na strokovnem učiteljišču ni smelo biti (prav tam).
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8.3 Primeri ženskih obrtnih šol v Ljubljani

8.3.1 Državna ženska obrtna šola v Ljubljani (1910–1959)
Leta 1887 je bila v Ljubljani odprta Obrtna strokovna šola za umetno vezenje in šivanje čipk.
V prvih štirih letih delovanja je imela dva oddelka: za umetno vezenje in za šivanje čipk.
Vsak oddelek je imel dva letnika. Izkazalo se je, da je učni načrt preobsežen, saj učenke v
dveh letih niso pridobile praktičnih spretnosti, ki so bile potrebne za samostojno delovanje v
stroki (Kravos - Lombar 1938, str. 117). V letu 1895/96 se je šola razširila še za oddelek za
klekljanje čipk. Ime šole se je spremenilo v Strokovna šola za umetno vezenje in čipkarstvo.
Leta 1901 se je ime ponovno spremenilo, ker se je šola združila s strokovno šolo za
obdelovanje lesa. Imenovala se je Umetno-obrtna strokovna šola. Tako je ostalo do leta
1910/11, ko so ženskim obrtnim šolam za umetnostno vezenje bili priključeni oddelki za
šivanje perila in izdelovanje oblek (prav tam, str. 119)
Kravos - Lombar (1938, str. 119) navaja, da se je po prizadevanju ljubljanske mestne občine,
trgovske in obrtne zbornice ter deželnega zbora, dogradilo novo poslopje za obrtno šolo. Leta
1911 se je dotedanja Umetno-obrtna strokovna šola spremenila v Žensko obrtno šolo s tremi
oddelki, ki jih omenjamo v nadaljevanju .
Namen šole je bil praktično izučiti dekleta v eni izmed navedenih obrtnih strok in jim hkrati
dati tudi primerno splošno izobrazbo. Delovanje šole je ustavila prva svetovna vojna, saj je
poslopje zasedla vojska; leta 1916 se je ponovno začel redni pouk. Ustroj šole se ni več
menjal, v nekaterih podrobnostih se je spreminjal učni načrt (prav tam, str. 119–120).
Šola je bila urejena po določbah Zakona o ženskih obrtnih šolah in ženskih strokovnih
učiteljiščih iz leta 1932. Imela je tri oddelke:
-

za krojenje in šivanje perila;

-

za krojenje in šivanje oblek;

-

za umetna dela (vezenje) (Reisner 1938, str. 7).

Predmetnik oddelka za krojenje in šivanje oblek in oddelka za krojenje in šivanje perila:
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-

slovenščina in spisje;

-

srbohrvaščina;

-

nemščina;

-

državoznanstvo in obrtna zakonodaja;

-

obrtno računstvo in kalkulacija;

-

knjigovodstvo in menično pravo;

-

tvarinoslovje;

-

nauk o nošah;

-

higiena;

-

dekorativno risanje;

-

krojno risanje;

-

delovni pouk

Predmeti, ki so se poučevali na oddelku za umetna dela (vezenje) so razen krojnega risanja
bili isti kot na oddelku za krojenje in šivanje oblek ter oddelku za krojenje in šivanje perila
(Reisner 1938, str. 78–79).
Na šoli so se izvajali:
-

praktični izpit: izdelovanje v šolski delavnici;

-

pismeni izpit: slovenščina in spisje, obrtno računstvo in kalkulacija, krojno risanje;

-

ustni izpit: slovenščina in spisje, obrtno računstvo in kalkulacija, tvarinoslovje.

Oddelek za krojenje in šivanje oblek in oddelek za krojenje in šivanje perila sta imela na
izpitih enake predmete, oddelek za umetna dela (vezenje) je imel pri pismenem izpitu
namesto krojnega, strokovno risanje (prav tam).
Spričevala zaključnega izpita ženske obrtne šole so veljala kot dokaz zaključene učne dobe in
so nadomestila pomočniško spričevalo za tisto obrt. Lastnici takšnega spričevala se je
pomočniška doba znižala na eno leto (prav tam, str. 120).
Serše (1999, str. 9) navaja, da je pouk na ženski obrtni šoli trajal tri leta. Šola je veljala za
nepopolno srednjo šolo.
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Slika 12: Atelje za šivanje in krojenje oblek

(Vir: Kravos - Lombar, A. (1938). Delovanje ženske obrtne šole. V: Spominska knjiga 1888–1938. Ljubljana:
Državna tehniška srednja šola, str. 120).

Slika 13: Atelje za vezenje

(Vir: Kravos - Lombar, A. (1938). Delovanje ženske obrtne šole. V: Spominska knjiga 1888–1938. Ljubljana:
Državna tehniška srednja šola, str. 121).

8.3.2 Državni osrednji zavod za ženski domači obrt v Ljubljani (1919–1946)
V virih se pojavljata dve imeni zavoda: Državni osrednji zavod za ženski domači obrt in
Državni osrednji zavod za žensko domačo obrt. V nadaljevanju bomo uporabljali prvo
poimenovaje.
Račič (1938, str. 235) ugotavlja, da čipkarstvo pri nas zasledimo že v 17. stoletju, s te dobe
imamo ohranjene tudi originalne vzorce. Za širšo javnost in trgovino ni imelo posebnega
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pomena, dokler se ni začelo širiti v večjem obsegu in se udomačevati po slovenskih domovih
kot domačo obrt – to se je v večjem obsegu začelo v Idriji. Čipkarstvo se je začelo širiti od
hiše do hiše in od vasi do vasi; leta 1804 je bilo že udomačeno med tamkajšnjimi ženskami.
Po letu 1880 se je v Idriji ustanovila prva specialna trgovina s čipkami, ki je dvignila ugled
ročno delanih čipk. Med ženskami je rastlo tudi zanimanje za čipkarstvo, saj so se vedno bolj
oprijemale dobičkonosne domače obrti pa tudi po različnih mestih so se pričele odpirati
trgovine s čipkami, ki so dobro poslovale (prav tam).
Tudi oblast se je začela zanimati za čipkarstvo in ga podpirati. Trgovinsko ministrstvo na
Dunaju je zaradi zanimanja po učenju čipkarske obrti, že leta 1880 ustanovilo čipkarsko šolo
v Idriji. Tudi v drugih krajih so bile ustanovljene čipkarske šole, ki so delovale tudi v obdobju
med vojnama: v Horjulu leta 1900, v Žireh leta 1906, v Železnikih leta 1907, v Polhovem
Gradcu leta 1907, na Trati nad Škofjo Loko. Te šole so spadale pod okrilje Osrednjega zavoda
za žensko domačo obrt na Dunaju, ustanovljenega leta 1906 (Račič 1938, str. 236 in Račič
1968, str. 132).
Po prvi svetovni vojni je prenehalo delovanje dunajskega državnega zavoda za žensko
domačo obrt; z delovanjem so prenehale tudi čipkarske šole, ki jih je zavod vodil. Nastala je
potreba po ustanovitvi podobnega zavoda na Slovenskem. Leta 1919 je bil ustanovljen
Državni osrednji zavod za ženski domači obrt v Ljubljani. Ustanovitelj in prvi ravnatelj
zavoda je bil Ivan Vogelnik, ki je bil velik strokovnjak, kar se tiče ustanavljanja čipkarskih
šol. Pripomogel je k temu, da se je ta domača obrt lepo razvijala, kar je imelo gospodarski
pomen za kraje, ki so bili v prvi svetovni vojni prizadeti. Njegove tesne sodelavke so bile
Frančiška Feigel, Podobnikova in Kopačeva, ki so bile prve učiteljice na omenjenem zavodu
(Račič 1968, str. 131).
Leta 1919 so bile ponovno odprte tudi čipkarske šole v Horjulu, Polhovem Gradcu, na Trati
pri Škofji Loki, v Žireh ter Železnikih. Istega leta je bila odprta čipkarska šola v Kamni gorici.
Zavod v Ljubljani se ni omejil le na čipkarstvo, ampak je uvedel tudi druge tehnike ženskih
ročnih del in skušal organizirati ženske domače obrti na bolj široki bazi. Pouk se je izvajal za
razne tehnike: klekljane čipke, šivanje čipke, file-mreženje, belo vezenje in toledo (poseben
način vezenja za narodne noše, zavese, prte itd.), pisano vezenje in biserna dela (prav tam).
Prirejal je različne tečaje:
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-

toledo tečaji;

-

tečaji za biserna dela;

-

tkalski tečaji;

-

čipkarski tečaji;

-

tečaji za ročna dela;

-

tečaji za pletenje ročnih torbic;

-

tečaji za tkanje preprog;

-

tečaj za predelavo volne;

-

tečaj za vezenje;

-

tečaj za izdelovanje lutk (Račič 1938, str. 237).

Zavod je pričel tudi z intenzivno propagando za domače čipke z razstavami doma in v tujini,
kar je poživelo kupčije s čipkami. Na mednarodnih razstavah je dobival največja priznanja.
Delal je kupčije s čipkami z Nemčijo, Francijo, Anglijo, Dansko, Finsko in Švedsko. Precej
pozornosti se je posvečalo tudi tiskani propagandi – izdan je bil album jugoslovanskih čipk s
600 slikami. Zavod je z delovanjem prenehal leta 1946. Po drugi svetovni vojni je kupčijske
posle bivšega Državnega osrednjega zavoda v Ljubljani prevzelo na novoustanovljeno
podjetje DOM v Ljubljani (prav tam, str. 131–134).
Od leta 1919 do konca junija 1938 je bilo vseh gojenk na Državnem osrednjem zavodu v
Ljubljani, na podružnih šolah in tečajih skupaj 10 393.

Slika 14: Pouk na čipkarski šoli

(Vir: Čipkarska šola, AS 1201/277, Zbirka razglednic in fotografij starejšega izvora; leto nastanka: ni navedeno).
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8.3.3 Ženska obrtna šola na Mestnem dekliškem zavodu »Vesna« v Mariboru
(1919–1941)
Leta 1907 se je zavod »Vesna« preselil v novo poslopje, kjer so bili internat, gospodinjska in
nadaljevalna šola. Stroške za vzdrževanje poslopja in za učila je nosila Mestna občina
Maribor. Iz nadaljevalne šole se je leta 1919 razvila ženska obrtna šola. Istega leta je zavod
»Vesna« postal last Mestne občine Maribor (Rapoc 1938, str. 240).
Ženska obrtna šola je imela leta 1919 dva razreda za šivanje oblek, pri čemer je bil I. letnik
skupna priprava za šivanje oblek in za šivanje perila. Leta 1925 je bil odprt atelje za šivanje
oblek in leta 1926 II. letnik za šivanje perila. Leta 1938 sta bila na zavodu dva letnika in atelje
za šivanje perila. Žensko obrtno šolo je od leta 1919 do leta 1938 obiskovalo 919 učenk. V
letu 1938 je bilo vpisanih 50 učenk, ki so bile doma iz Maribora ali bližnje okolice (prav tam).
Odkrili smo podatek, da je celoten zavod »Vesna« bil prvi dan okupacije leta 1941 zaseden in
arhiv uničen (Degen idr. 1967, str. 300).
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9 STROKOVNO NADALJEVALNO ŠOLSTVO
9.1 Razvoj strokovnega nadaljevalnega šolstva
Že v drugi polovici 19. stoletja je prevladalo prepričanje, da vajencem oziroma obrtnemu
naraščaju ni dovolj le vzgoja v delavnici, ampak jo je potrebno izpopolniti s šolsko vzgojo.
Vajeniške (strokovno-nadaljevalne) šole so se razvile iz ponavljalnih oz. nedeljskih šol.
Takšen način izobraževanja se je v bolj preprostih oblikah začel organizirati že kmalu po letu
1850; pred prvo svetovno vojno pa smo v naših krajih imeli že po vseh mestih in
pomembnejših obrtnoindustrijskih centrih strokovno-nadaljevalne šole. Glavni namen je bil,
da so vajence seznanile s teoretičnim znanjem in jih pripravile na poklic (Serše 1996, str.
103).
Po načrtu Zakona o narodnih šolah za kraljestvo Srbov, Hrvatov in Slovencev je bil namen
nadaljevalnih šol, da so utrdile znanje, pridobljeno v osnovni šoli in ga razširile glede na
življenjske potrebe tistega kraja. Nadaljevalne šole so bile organski del osnovnih šol in so bile
ločene v deške in dekliške nadaljevalne šole. Tip nadaljevalnih šol je bil dvojni: podeželski in
obrtnotrgovski. Podeželske nadaljevalne šole so bile prvo leto po končani osnovni šoli
obvezne, drugo pa neobvezne. Pouk je trajal od 1. novembra do 31. marca po enkrat na teden,
v poletnem tečaju so se izvajale poklicne vaje. Obrtnotrgovske nadaljevalne šole so obiskovali
obrtni in trgovski vajenci, dokler niso bili v svoji stroki izprašani. Ves pouk v nadaljevalnih
šolah se je izvajal podnevi; nedelje in prazniki so bili pouka prosti. Nadaljevalnih šol niso
rabili obiskovati otroci, ki so obiskovali kakšno strokovno, osnovno (meščansko), srednjo ali
obrtno šolo ali tečaje, ki so lahko nadomestili izobrazbo nadaljevalne šole. Učno snov in učni
načrt za nadaljevalne šole je predpisala šolska oblast s sodelovanjem učiteljstva in
gospodarskih (obrtnih, trgovinskih) zvez, pri tem pa so se ozirali na gospodarske priložnosti
tistega kraja (Načrt zakona …, 1920). Ugotovimo lahko, da se je v zakonu iz leta 1920
uporabljal izraz obrtno-nadaljevalne šole, v uredbah izdanih kasneje v tridesetih letih pa je bil
uporabljen izraz strokovno-nadaljevalne šole.

9.2 Ureditev strokovnega nadaljevalnega šolstva
Na osnovi 302. člena zakona o obrteh (uradno ime je bilo Zakon o obrtih) je leta 1935 v
Službenem listu Kraljevske banske uprave Dravske banovine bila objavljena Uredba o
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organizaciji, učnem načrtu, strokovni izobrazbi učiteljev in uporabi učbenikov v strokovnih
nadaljevalnih šolah. Po tej uredbi je bila naloga strokovnih nadaljevalnih šol teoretično in
praktično izpopolnjevati strokovno izobraževanje učencev (vajencev) in pomočnikov,
pospeševati njihovo strokovno znanje in razvijati v njih vrline dobrih jugoslovanskih
državljanov (str. 129).
Zaradi strokovnega in praktičnega izobraževanja obrtnih in trgovinskih učencev in
pomočnikov, so se strokovne nadaljevalne šole odpirale v občinah, kjer je bilo najmanj 50
učencev in pomočnikov, ki so bili zavezani hoditi v to šolo. Takšne šole so se smele
ustanavljati tudi za več manjših občin skupaj. Če je bilo v posameznih občinah več kot 25, a
manj kot 50 učencev, so se z odobritvijo bana na stroške občine ustanavljali posebni začasni
strokovni tečaji. Začasni strokovni tečaji so imeli samo en razred. Šolsko leto je trajalo 6
mesecev, od 1. oktobra do konca marca, ali pa od 1. novembra do konca aprila. Tečaji so se
odpirali po krajevnih razmerah in številu prijavljenih učencev; v njih se je poučevalo vsak dan
od 14.–18. ure, razen ob nedeljah in praznikih. Strokovno nadaljevalne šole in začasni
strokovni tečaji so smeli ustanavljati in ob svojih stroških vzdrževati zbornice in društva, ter
podjetja in zasebni strokovnjaki. Učni načrt teh šol in tečajev se je moral skladati z učnim
načrtom in programom občinske strokovno nadaljevalne šole in tečaja (Uredba o organizaciji
… 1935, str. 129).
Konec šolskega leta je morala vsaka šola prirediti razstavo šolskih del učencev (risb, del iz
knjigovodstva z dopisjem) in predmetov praktičnega dela, ki so jih izdelali učenci v šolskih
vzornih delavnicah ali pri svojih mojstrih. Najboljša dela učencev so se nagradila s strokovno
knjigo, orodjem ali denarno s hranilno vložno knjižico (prav tam, str. 131).

9.3 Delitev strokovnega nadaljevalnega šolstva
Po Uredbi o organizaciji … (1935, str. 130) so strokovno nadaljevalne šole bile moške,
ženske ali mešane. Po stroki so lahko bile čisto obrtne, čisto trgovinske ali pa obrtnotrgovinske s posebnimi ženskimi oddelki, če je bilo vpisanih najmanj 40 učenk. V šolah, kjer
je bilo iz obrtne ali trgovinske stroke po 40 učencev, se je ustanovil poseben obrtni ali
poseben trgovinski oddelek. V večjih krajih, kjer je bilo zadostno število učencev iz
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posameznih strok, se je za vsako takšno stroko ustanovila posebna strokovna nadaljevalna
šola ali posebni strokovni oddelki po strokah.
Strokovno nadaljevalne šole so imele tri razrede; vsak je trajal eno šolsko leto. Najvišje
dopustno število učencev v razredu je bilo 40, najnižje pa 20. Če je bilo v razredu več kot 40
učencev, se je odprl vzporedni oddelek. V krajih, kjer je bilo v vseh treh razredih manj kot 50
učencev, so glede na okoliščine, razrede spojili v dva ali v en kombiniran oddelek. Po Izvršni
odredbi k uredbi o organizaciji, učnem načrtu, strokovni izobrazbi in uporabljanju učnih knjig
na strokovnih nadaljevalnih šolah (marec 1935), so se vse obstoječe strokovno nadaljevalne
šole v Dravski banovini, ki niso imele treh letnikov, morale spremeniti v trirazredne strokovne
nadaljevalne šole. Pri nas so se strokovne nadaljevalne šole delile v obče strokovne šole in
specialne strokovno nadaljevalne šole (predvsem v mestih, kjer je bilo večje število vajencev
različnih strok, so se šole specializirale). Na podeželju in v manjših krajih, kjer je bilo
vajencev malo in so bili ti raznih strok, je bilo mogoče ustanoviti le obče strokovnonadaljevalne šole (Serše 1995, str. 88).
Poleg rednih treh razredov se je po potrebi lahko odprl tudi pripravljalni razred za učence, ki
osnovne šole niso dokončali in niso imeli sposobnosti za prvi razred te šole (npr. učenci
manjšinske narodnosti, ki niso dovolj znali državnega jezika) (Uredba o organizaciji … 1935,
str. 130).

9.4 Pouk v strokovnem nadaljevalnem šolstvu
Pouk je bil strokoven, teoretičen in praktičen in se je moral vršiti po sodobnih gospodarskih
potrebah in nalogah dotičnih pridobitnih strok. Trajal je 9 ur na teden in 2 uri v vzornih
delavnicah, kjer so le-te obstajale. V krajih, kjer so obstajale posebne zgradbe za strokovne
nadaljevalne šole se je poučevalo vsak delavnik od 8.–12. in od 14.–18. ure z drugo skupino
učencev. Praktično delo je potekalo enkrat na teden od 14.–16. ure v delavnici z vsako
skupino učencev. Učna ura je trajala 45 minut s potrebnim odmorom 5 do 15 minut med
urami (Uredba o organizaciji … 1935, str. 130).
Učne načrte, ki jih je določila Uredba o organizaciji, učnem načrtu, strokovni izobrazbi
učiteljev in uporabi učbenikov v strokovnih nadaljevalnih šolah februarja 1935, je marca
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istega leta spremenila Izvršna odredba k uredbi o organizaciji, učnem načrtu, strokovni
izobrazbi in uporabljanju učnih knjig na strokovnih nadaljevalnih šolah. Pouk po teh učnih
načrtih se je izvajal le kratek čas, saj je leta 1937 prišlo do ponovnih sprememb.
Tabela 5: Učni načrt za pripravljalni razred obče strokovno nadaljevalne šole
Predmet
Verouk

Število
teden. ur
1

Učni jezik in obrtno
spisje
Računstvo in osnovni
pojmi geometrije
Risanje (osnova)

3

3

Skupaj

10

3

(Vir: Izpremembe in dopolnitve v izvršni odredbi k uredbi o organizaciji, učnem načrtu, strokovni izobrazbi
učiteljev in uporabljanju učnih knjig na strokovnih nadaljevalnih šolah: Službeni list Kraljevske banske uprave
Dravske banovine 1937, št. 675/104, str. 1013).

Tabela 6: Učni načrt ostalih razredov za obče strokovno nadaljevalne šole
Predmet

I. razred

II. razred

III. razred

Verouk

1

1

1

Učni jezik in obrtno spisje

2

-

-

Obrtno računstvo in geometrija,
obrtna kalkulacija
Obrtno knjigovodstvo

2

1

1

-

2

2

Državoznanstvo; obrtna zakonodaja;
Zakon o zavarovanju delavcev in
glavni
principi
delavskega
zavarovanja
Strokoznanstvo

1

1

-

1

1

1

Prostoročno in geometrično risanje

3

-

-

Strokovno risanje

-

4

4

Higiena

-

-

1

10

10

10

Skupaj

(Vir: Izpremembe in dopolnitve v izvršni odredbi k uredbi o organizaciji, učnem načrtu, strokovni izobrazbi
učiteljev in uporabljanju učnih knjig na strokovnih nadaljevalnih šolah: Službeni list Kraljevske banske uprave
Dravske banovine 1937, št. 675/104, str. 1013).
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Tabela 7: Učni načrt za strokovne nadaljevalne šole za umetne in oblačilne obrti (ženske)
Predmet

I. razred II. razred III. razred

Verouk

1

1

1

Učni jezik in obrtno spisje

2

-

-

2
-

2

2
-

Državoznanstvo; obrtna zakonodaja;
Zakon o zavarovanju delavcev in glavni
principi delavskega zavarovanja
Strokoznanstvo; blagoznanstvo

1

1

-

-

1

1

Prostoročno in geometrično risanje

2

2

1

Narodni in gospodarski zemljepis in
narodna zgodovina
Nošeznanstvo

1

-

-

-

-

1

Strokovno risanje

1

3

3

Higiena

-

-

1

10

10

10

Obrtno računstvo in geometrija,
obrtna kalkulacija
Obrtno knjigovodstvo

Skupaj

(Vir: Izpremembe in dopolnitve v izvršni odredbi k uredbi o organizaciji, učnem načrtu, strokovni izobrazbi
učiteljev in uporabljanju učnih knjig na strokovnih nadaljevalnih šolah: Službeni list Kraljevske banske uprave
Dravske banovine 1937, št. 675/104, str. 1015).

Šolsko leto je trajalo 9 mesecev: od 1. septembra do konca maja in se je delilo na dve polletji.

9.5 Vpisni pogoji za strokovno nadaljevalne šole
Uredba o organizaciji … (1935, str. 132) je določala, da so se v strokovno nadaljevalne šole
sprejemale osebe, ki so bile stare najmanj 14 let in so dokončale najmanj osnovno šolo ali so
si drugače pridobile pismenost ali pa so dokončale pripravljalni razred in so bile telesno
sposobne. Telesna sposobnost se je dokazovala z zdravniškim potrdilom. Veljalo je pravilo,
da dokler se niso ustanovile višje narodne šole v smislu Zakona o narodnih šolah z leta 1929,
so se v strokovne nadaljevane šole lahko sprejemale osebe, ki so dopolnile 12 let in je s
predhodnim zdravniškim pregledom bila ugotovljena njihova telesna in duševna sposobnost
za učenje. K pouku so bili zavezani hoditi učenci, ki še niso dopolnili 18 let. Učenci, ki so
dopolnili 18 let, so lahko izbirali, ali bodo hodili v strokovno nadaljevalno šolo, dokler je ne
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bodo zaključili. Če so se odločili za obiskovanje šole, so morali redno hoditi k vsem
predavanjem in se v vsem pokoravati šolskim predpisom o delu, redu in disciplini.
V prvi razred strokovno nadaljevalne šole so se lahko vpisali učenci, ki so zaključili štiri
razrede osnovne šole ali pripravljalni razred. V drugi razred so se vpisovali učenci, ki so
zaključili prvi razred strokovne nadaljevalne šole, prvi razred višje narodne, meščanske ali
srednje šole ali prvi razred moške/ženske obrtne šole. V tretji razred so se vpisovali učenci, ki
so zaključili drugi razred strokovno nadaljevalne šole, drugi razred višje narodne šole,
meščanske ali srednje šole ali drugi razred moške/ženske obrtne šole. Vsi učenci so konec
šolskega leta dobili spričevalo o uspehu med šolskim letom (prav tam, str. 133).
Učenci (vajenci), ki jim je s pogodbo določena doba učenja obrti pretekla, so smeli opravljati
pomočniški izpit, niso pa mogli dobiti spričevala o opravljenem pomočniškem izpitu, dokler
niso predložili spričevala o tem, da so tri leta hodili v strokovno nadaljevalno šolo in jo
uspešno zaključili. Če učenci, ki so opravljali in opravili pomočniški izpit niso dokončali te
šole, so morali še do 18. leta starosti hoditi v šolo (prav tam).

9.6 Primeri strokovno nadaljevalnih šol za ženske
V Ljubljani je delovala Ženska strokovno nadaljevalna šola za umetno in oblačilno obrt, ki je
bila ustanovljena leta 1911 (Serše 1995, str. 87). Virov, ki bi nam razkrili delovanja Ženske
strokovno nadaljevalne šole za umetno in oblačilno obrt, pri raziskovanju nismo odkrili. Prav
tako nismo odkrili drugih strokovno nadaljevalnih šol za ženske.
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10 TEČAJI ZA ŽENSKE
Pri raziskovanju smo ugotovili, da so tudi tečaji predstavljali eno izmed možnosti, kjer so
ženske lahko pridobivale znanja.
Meščanske gospodinjske šole naj bi se ustanovile tudi v drugih krajih, ne samo v mestih, saj
so tudi v manjših krajih dekleta in žene potrebovale izobrazbo. V teh krajih ljudje niso imeli
sredstev, da bi dekleta pošiljali v mesta. Ker ni bilo primernih pogojev, ali pa je bilo
zanimanja premalo, je banovinska uprava organizirala tečaje. V podeželskih krajih so
obstajali primeri, da je učiteljica poučevala dekleta in žene likanja, kuhanja in raznih ročnih
del. To niso bili uradni gospodinjski tečaji, a so vseeno trajali 6 mesecev po 6 ur tedensko.
Učiteljice niso dobile nobenih nagrad za to delo (Serše 1999, str. 36).
V Učiteljskem tovarišu (1920, str. 3) zasledimo, da je Poverjeništvo za kmetijstvo jeseni 1920
priredilo pet gospodinjskih tečajev, ki so trajali od 15. oktobra do 23. decembra. Bili so v
Dolenji vasi pri Ribnici, Podbrezju na Gorenjskem, na Vrhniki, v Ormožu in Črni nad
Prevaljami. Tečaji so bili prirejeni za dekleta iz bližnjih krajev.
Ptujski list (1921, str. 1) navaja, da je okrajni ptujski zastop leta 1921 priredil dva kmetijskogospodinjska tečaja, ki so se ju udeležila kmečka dekleta iz ptujskega okraja. Prvi tečaj je
trajal 8 tednov, udeležilo se ga je 24 deklet. Drugi tečaj je trajal 6 tednov, imel je 14
udeleženk. Slabši obisk drugega tečaja je bil pripisan neprimernemu času izvajanja – druga
polovica maja in junija, ko je bilo na deželi toliko dela, da se dekleta niso mogla udeležiti
tečaja. Pouk v tečajih se je pričel ob 8. uri zjutraj in je trajal do 4. ure popoldan; izvajal se je
vsak dan razen ob nedeljah in praznikih. Prva ura dopoldan in dve popoldan so bile
namenjene teoretičnemu pouku, ves ostali čas je potekal praktičen pouk. Na tečajih so se
dekleta učila:
-

gospodinjskega spisja in računanja:

-

živinoreje in mlekarstva;

-

vrtnarstva;

-

vzgojeslovja;

-

zdravstva.

Praktičen pouk je obsegal:
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-

kuhanje;

-

pranje;

-

likanje;

-

šivanje z risanjem krojev;

-

krpanje (prav tam).

Dekleta so morala opravljati vsa hišna dela, pomivati posodo, skrbeti za red in čistočo v
učilnici, v kuhinji in vseh drugih prostorih. V okviru kmetijsko-gospodinjskega tečaja so bili
organizirani tudi poučni izleti na vzorna posestva, kjer so dekleta videla, kako je treba urediti
dom in gospodinjstvo. Na enak način se je pozimi leta 1921 izvajal tečaj v Ormožu (prav tam,
str. 2).
Grčarjeva ni bila zadovoljna z gospodinjskimi tečaji, ki so se ustanavljali enkrat tu, drugič
tam. Menila je, da takšni tečaji niso zadostovali. Želela si je stalnih tečajev oziroma
gospodinjskih šol, saj bi le tako vsa dekleta dobila gospodinjsko izobrazbo (Grčarjeva 1921,
str. 1-2).
Novice v slikah (1927, str. 3) so poročale, da je od 10. januarja do 20. marca leta 1927 v
Preddvoru pri Kranju potekal gospodinjski tečaj, ki se ga je udeležilo 15 deklet.

Slika 15: Kuharski tečaj

(Vir: Mrgole Jukič, T. (1998). V šolo grem pa pika! Izobraževanje deklet v prvi polovici XX. stoletja. V: T.
Mrgole Jukič (ur.). Izobraževanje in zaposlovanje žensk nekoč in danes. Ptuj: Zgodovinski arhiv, str. 108).
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Serše (1999, str. 27) navaja, da je Zavod za pospeševanje obrti pri Zbornici za trgovino, obrt
in industrijo (TOI) organiziral tečaje za šivilje in krojače. V Novem mestu in na Vrhniki je
vodil tečaje Teodor Kunc. V Novem mestu se je izvajal poseben krojaški tečaj za izdelovanje
damskih oblek, ki je trajal od 18. avgusta do 6. septembra 1930. Učnina je bila 100 din,
prispevek za nabavo materiala pa 70 din. Tečaja se je udeležilo 11 učenk. Bil je zelo uspešen,
ob koncu so tečajnice priredile razstavo.
Oblastni odbor mariborske oblasti je leta 1930 organiziral več gospodinjskih tečajev, na
katerih so se dekleta učila kuhanja, šivanja, vezenja ter vseh ostalih gospodinjskih del. Eden
izmed teh tečajev je bil pri Sv. Benediktu v Slovenskih goricah, udeležilo se ga je 28 deklet
(Naše slike 1930, str. 2).
Serše (1999, str. 27) ugotavlja, da je krojaška obrtna zadruga v Brežicah imela 34 moških
krojačev in 37 ženskih krojačic. Brežiška zadruga je bila zainteresirana za tečaje, zato jih je
organizirala že po letu 1922. Tečaj je potekal od 11. do 30. avgusta 1930 in je trajal po šest ur
na dan. Prostor za tečaj je odstopil ravnatelj brežiške meščanske šole. Slušatelji so pokazali
veliko zanimanja za tečaj. Vseh štirinajst dni je redno obiskovalo 14 obrtnikov. Vsi
udeleženci so za tečaj plačali 170 din. V letu 1931 je bil krojaški tečaj organiziran tudi na
Vrhniki, in sicer od 4. do 22. avgusta. Tečaja za krojenje ženskih oblačil se je udeležilo 17
tečajnic in en tečajnik. Enajst krojačev je bilo na tečaju za krojenje moških oblačil. Pouk je
trajal osem ur na dan. Moški so imeli pouk od 8. do 12. ure dopoldan, ženske pa od 14. do 18.
ure nepretrgoma brez odmora. Tečajniki so naredili 979 risb in 32 modelov po najnovejši
modi. Ob koncu tečaja je bila tudi razstava.
Naše slike (1931, str. 30) so poročale o gospodinjskem tečaju v letu 1931, ki je potekal pod
vodstvom mariborskih šolskih sester. Udeleženk je bilo 8. Kraj izvajanja tečaja ni naveden.
Učni tečaj za žensko krojenje v Ljubljani je bil 18. januarja 1937 do 5. marca 1937.
Šestinšestdeset urni tečaj je vodila Anka Pučnik, absolventka strokovnega učiteljišča, ki je
bila mojstrica za šivanje ženskih oblek. Predavala je o krojenju, risanju, narodnih nošah,
modeliranju in modnem risanju (modeli, barve, oblike). Svojim učenkam je dajala strokovne
in praktične nasvete, hkrati pa jih je seznanjala z računstvom in knjigovodstvom. Tečaj je bil
organiziran za šivilje kot priprava na mojstrski izpit in je izpopolnil strokovno in teoretično
znanje pomočnic. Tečaj je bil v prostorih Tehniške srednje šole. Prijavljenih je bilo toliko, da
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niso mogli sprejeti vseh – udeležilo se ga je 29 slušateljic. Predavateljica je ugotovila, da je
čas namenjen tečaju bil prekratek, zato je predlagala, da bi v bodoče tečaje podaljšali na 120
ali celo na 130 ur. Daljši tečaji bi se lahko sčasoma oblikovali v pravo šolo, ki bi trajala 4
mesece (dva meseca poleti in dva pozimi) (Serše 1999, str. 30).
Serše (1999, str. 34) navaja, da je prebivalstvo velikolaškega okraja živelo v zelo revnih
razmerah. Zemlja je bila slabo rodovitna in ni dajala potrebnega živeža za prebivalstvo, ki se
je še posebej pozimi preživljalo s tem, da je izdelovalo suho robo (vilice, žlice, kuhavnice,
zobotrebce, škafe, čebričke). Ljudje, predvsem dekleta, so se s tega področja izseljevala v
Francijo, Belgijo in drugam po svetu, kjer so iskale zaslužek. Zbornica za trgovino, obrt in
industrijo je zato predlagala, da bi na tem področju razvili industrijo igrač in na ta način
prebivalstvu omogočili zaslužek. V Vidmu pri Dobrepoljah je bil organiziran tečaj za
izdelovanje lesenih lutk za fante. Tečaja, ki ga je vodil France Repič februarja 1938, se je
udeležilo petnajst fantov. Ko so dekleta zvedela za tečaj, so takoj zaprosila, da bi se podoben
tečaj organiziral tudi zanje. Zbornica je tečaj za dekleta organizirala marca 1938, udeležiti se
ga je želelo kar 37 deklet, vendar so jih sprejeli le 18. Enomesečni tečaj je bil prekratek, da bi
se dekleta naučila samostojnega izdelovanja lutk v narodnih nošah.
Velikega pomena so bili potujoči tečaji. Banovina je v tridesetih letih organizirala kmetijskogospodinjske potujoče tečaje za kmečka dekleta in žene. Leta 1932 je tečajev bilo 26, trajali
so 3 mesece, organizirani so bili po različnih krajih: v Pamečah pri Slovenj Gradcu, Cankovi,
Studencih pri Poljčanah, Preski pri Medvodah, Braslovčah, Sv. Marjeti ob Pesnici, Murski
Soboti, Rakeku (dva), Semiču, Metlik (dva), Sv. Benediktu v Slovenskih goricah, Negovi,
Leskovcu pri Krškem, Sv. Vidu nad Cerknico, Križevcih, Sv. Juriju ob Taboru, Logatcu,
Predanovcih in v Sv. Lovrencu v Slovenskih goricah. Skupaj je bilo organiziranih 26 tečajev s
po 20 tečajnicami. Letno se je na tak način izobrazilo približno 420 kmečkih deklet (žensk).
Stroški za tečaj so znašali 3.000–6.000 din. Razen tega so znašali izdatki za vzdrževanje
tečajev skupaj v tekočem letu okrog 6.000 din. Podpore za prehrano revnih deklet so znašale
za vsak tečaj 500–1000 din (Serše 1999, str. 35–36).
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10.1 Zakonska ureditev
Leta 1922 je bila sprejeta Naredba Ministrstva za trgovino in industrijo oddelka v Ljubljani, s
katero se je urejalo prirejanje obrtnih poučnih tečajev v Sloveniji.
Obrtne učne tečaje so prirejala društva, zadruge, zavodi in druge korporacije. Kadar so
prireditelji želeli na svojem področju samostojno prirediti obrtni poučni tečaj, so morali vsaj 6
tednov pred začetkom tečaja zaprositi za dovoljenje pri Ministrstvu za trgovino in industrijo v
Ljubljani. V prošnji je bilo potrebno navesti obseg in smer tečaja, seznam učnih oseb in
podatke o njihovi strokovni kvalifikacije. Če so prireditelji želeli državno podporo, je bilo
treba znesek natančno navesti in utemeljiti. Posebna spričevala za udeležence so se smela
izdajati samo, če je prireditelja za to pooblastil oddelek Ministrstva za trgovino in industrijo
(Naredba Ministrstva … 1922, str. 282).
Zakon o ženskih obrtnih šolah in ženskih strokovnih učiteljiščih iz leta 1932 je določal, da so
se pri ženskih obrtnih šolah za odrasla dekleta in žene lahko odpirali tečaji za izučevanje in
izpopolnjevanje v obrtnih strokah, ki so na tej šoli bile zastopane.
Tečaj se je lahko izvajal, če je bilo prijavljenih najmanj 10 oseb, ki so plačevale prispevek po
krajevnih razmerah za uporabo šolskih učil. Minister za trgovino in industrijo je v krajih, kjer
ni bilo ženske obrtne šole, lahko odobril ustanavljanje tečajev za izučevanje in
izpopolnjevanje v obrtnih strokah za odrasla dekleta in žene pod upravo ženskih korporacij.
Udeleženkam tečajev se je izdalo samo potrdilo, da so tečaj obiskovale. Obiskovanje tečaja ni
dajalo pravice opravljati pomočniškega ali mojstrskega izpita, ampak je služilo edino
osebnemu izpopolnjevanju (Zakon o ženskih… 1932, str. 738–739).
Uredba o gospodinjskih šolah iz leta 1937 je zajemala tudi ureditev gospodinjskih tečajev.
Njihova naloga je bila usposabljati svoje učenke za razumno, napredno in strokovno vodenje
mestnega ali vaškega domačega gospodinjstva in jih pripravljati za dobre, spretne in poučene
gospodinje in matere. Obstajali so:
-

državni tečaji: stroške za vzdrževanje je krila država, ustanavljal jih je minister za
prosveto;

-

samoupravni tečaji: stroške za vzdrževanje je krila banovina ali občina, ustanavljal
jih je ban;
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-

zasebni tečaji: stroške za vzdrževanje so krile ustanove, zasebna društva ali
posamezniki, ustanavljali so se po odobritvi Ministrstva za prosveto (str. 723).

Tečaji so bili dveh tipov: za mestna dekleta in žene in za vaška dekleta in žene. Lahko so bili:
-

stalni: tisti, ki so se prirejali stalno v istem kraju. Urejeni so bili z internatom ali brez.
V enem srezu je lahko bil samo en stalni državni tečaj tako dolgo, dokler ni bilo
mogoče odpreti državne gospodinjske šole v tem srezu. Ta omejitev ni veljala za
samoupravne in zasebne tečaje;

-

potovalni: tisti, ki so se prirejali tam, kjer se je pokazala potreba. V istem kraju sta
smela istočasno obstajati dva ali več nestalnih tečajev (Uredba o gospodinjskih …
1937, str. 723).

V tečaje so se sprejemala samo zdrava in telesno dovolj razvita dekleta in žene od 15 do 30 let
starosti, nravno neoporečna, ne glede na pismenost. Pouk v vseh gospodinjskih tečajih je
trajal 3 ali 5 mesecev. V vseh tečajih je moral biti pouk nazoren in v povezavi s praktičnimi
deli, prilagojen razmeram in življenjskim potrebam dotičnega kraja. Poučevali so se predmeti:
-

srbohrvatsko-slovenski jezik;

-

najvažnejše stvari iz zgodovine Jugoslovanov in zemljepis Jugoslavije;

-

računstvo;

-

prirodopis;

-

higiena;

-

domače gospodinjstvo;

-

osnove kmetijstva;

-

ženska ročna dela s tkanjem;

-

rodbinska in družabna vzgoja (prav tam).

Uredba o gospodinjskih … (1937, str. 724) je določala, da so se morale vse nepismene učenke
v vsakem tečaju naučiti tudi pisanja. Šolanje v državnih gospodinjskih tečajih je bilo
brezplačno. V tečaj se je sprejelo od 20 do 30 učenk; če je število učenk padlo pod polovico,
je upraviteljica tečaja lahko predlagala, da se tečaj zapre. Po dokončanem tečaju se je
opravljal izpit, ki je bil javen; sestavljen je bil iz teoretičnega in praktičnega dela. Po
opravljenem izpitu se je učenkam izdalo spričevalo o zaključenem tečaju.
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Pri gospodinjskih šolah in stalnih tečajih, so se smeli ustanavljati posebni praktični tečaji za
pripravljanje zimske zaloge, za konzerviranje, za pranje in likanje perila, za pripravljanje
bolniške, vegetarijanske in otroške hrane, za navadno in fino meščansko kuho itd. Naloga teh
tečajev je bila podpirati žene in dekleta, da so se podrobneje izpopolnile v posebnih strokah
gospodinjstva. Ti tečaji so trajali po potrebi tri do osem tednov; čas trajanja se je določil,
preden se je tečaj začel. Poučevalo se je dopoldan in popoldan, razen ob praznikih in sobotah
popoldan. Učenke so ob koncu teh tečajev dobile potrdilo, v katerem je bila navedena vrsta
tečaja in uspeh učenke (prav tam, str. 726).

10.2 Dekliški krožki
Predvsem na vasi so imeli pomembno vlogo dekliški krožki. Dolganova je predavala na
izobraževalnem tečaju poverjeništva Udruženja jugoslovanskih učiteljev (UJU), kjer je bilo
govora o metodah izvenšolskega dela učiteljic. Menila je, da nima vsa ženska mladina
finančnih možnosti za izobraževanje v učnih zavodih in jih je potrebno na drug način združiti
v izobraževanju, da bi postale dobre matere in gospodinje. Predlagala je ustanovitev dekliških
krožkov, ki bi se izvajali ob nedeljah po večernicah, saj so vaška dekleta takrat bila prosta.
Pozimi pa bi se priredil sistematičen tečaj, ki bi se izvajal tudi ob delavnikih. Prostor za
krožek je bil razred, v katerem so učiteljice poučevale. Glede učne snovi poudari, da je
potrebno upoštevati želje deklet, da mora dajati znanja, ki jih potrebuje kmečka žena. Dekleta
je treba naučiti, kaj je mati v hiši, njene dolžnosti, vzgoja otrok, kako biti doba gospodinja.
Učiti jih jer potrebno tudi o zdravstvu: negovanje bolnikov in dojenčka, sestava človeškega
telesa … Vsako predavanje bi rodilo temo naslednjega. Učila bi se ročna dela potrebna za
kmečko hišo, v jeseni bi obravnavali uporabo sadja itd. Previdnost ni odveč pri jeziku, ki je
moral biti preprost in ne šolski, izogibati se je bilo potrebno tujk in preprostemu ljudstvu
nedostopnih izrazov in fraz. Dolganova posebej poudari, da je za uspeh nujno potrebno, da se
učiteljica krožka vživi v razmere kraja, da pozna pomanjkljivosti in napake v družinah ter
socialne in gospodarske razmere (Dolganova 1928, str. 3).
V članku »Pokret učiteljic« (Učiteljski tovariš 1928, str. 3) lahko beremo, da je metoda
Dolganove bila uspešna, saj je več učiteljic poročalo, da so krožki zelo uspešni. Učiteljice so
poročale, da si je kmečko ljudstvo želelo izobrazbe in je potrebovalo samo pravo priložnost za
učenje. Ena izmed učiteljic je poročala, da se je krožka udeležilo 40 deklet. Druga je poročala,
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da je začela s 75 udeleženkami, vendar je število kmalu naraslo na 80. Tudi vedno več
učiteljic se je odločilo pomagati v krožkih.
Iz članka: »Za podvig slovenske žene« ugotovimo, da dekliških krožkov ne smemo smatrati
samo kot nekakšno pripravo za gospodinjske šole, ampak bi gospodinjska šola morala biti
osnova dekliških krožkov, saj naj bi komaj absolventke gospodinjskih šol začutile željo in
potrebo po nadaljnji izobrazbi. Naloga krožka naj bi bila, da na eni strani utrdi to, kar so
dekleta pridobila na gospodinjski šoli, na drugi strani pa bi jim moral predstaviti globlji
smisel in pomen njihovega dela. Na podlagi tega, bi se morali krožki ustanavljati tam, kjer še
ni gospodinjske šole (Učiteljski tovariš 1929, str 1–2).
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11 RAZISKOVALNI DEL
11.1 Namen in cilji primerjave
Posebej bomo analizirali primere gospodinjskih šol, kmetijsko-gospodinjskih šol, ženskih
obrtnih šol in tečajev, ki so bili namenjeni ženskam. Kot smo že omenili v uvodu diplomskega
dela, zaradi pomanjkljivih pridobljenih podatkov, v raziskovalnem delu ne bo narejene analize
strokovno nadaljevalnih šol za ženske.
S primerjalno analizo bomo skušali ugotoviti, v katerih točkah so si šole posameznega tipa
bile med seboj podobne in v katerih različne. Zanimalo nas bo, kdaj so bile posamezne šole
ustanovljene in kje so se nahajale. Primerjali bomo ustanovitelje različnih tipov šol in iskali
podobnosti ter razlike. Ugotavljali bomo, ali so šole posameznega tipa imele enak namen.
Primerjali bomo tudi učne predmete oziroma, kaj so se učili na posameznih šolah.
Skušali bomo poiskati vzroke za razlike oziroma podobnosti, ki jih bomo odkrili skozi
primerjalno analizo posameznih tipov šol.
Pri analizi tečajev za ženske nas bo zanimalo, kje se je izvajalo največ tečajev in kdo so bili
ustanovitelji. Primerjali bomo njihov namen in skušali pojasniti ugotovitve.

11.2 Raziskovalna vprašanja
Za analizo primerov gospodinjskih šol smo si postavili raziskovalna vprašanja:
1. Kje in kdaj so bile gospodinjske šole ustanovljene?
2. Kdo jih je ustanavljal?
3. Kaj je bil namen gospodinjskih šol?
4. Katere učne predmete so imele gospodinjske šole?
5. Kaj so se učili pri praktičnem pouku?
Posebej bomo analizirali primere kmetijsko-gospodinjskih šol. Postavili smo raziskovalna
vprašanja:
1. Kje in kdaj so bile kmetijsko-gospodinjske šole ustanovljene?
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2. Kdo jih je ustanavljal?
3. Kaj je bil namen kmetijsko-gospodinjskih šol?
4. Katere učne predmete so imele?
5. Kaj so se učili pri praktičnem pouku?
Pri analizi primerov ženskih obrtnih šol bomo uporabili naslednja raziskovalna vprašanja:
1. Kje in kdaj so bile ženske obrtne šole ustanovljene?
2. Kdo jih je ustanavljal?
3. Kaj je bil namen ženskih obrtnih šol?
4. Katere obrti so se učenke učile na ženskih obrtnih šolah?
Za analizo tečajev za ženske bomo uporabili raziskovalna vprašanja:
1. Kje in kdaj so se ustanavljali tečaji za ženske?
2. Kdo jih je ustanavljal?
3. Kaj je bil namen tečajev za ženske?

11.3 Metodologija
Gre za primerjavo posameznih tipov šol. Ugotovitve, ki jih bomo dobili z analizo primerov
gospodinjskih, kmetijsko-gospodinjskih, ženskih obrtnih šol in tečajev, bomo skušali pojasniti
in poiskati vzroke za njih.

11.4 Primerjalna analiza posameznih tipov šol
Analizo bomo izvedli s pomočjo raziskovalnih vprašanj, ki smo jih že navedli v prejšnjem
poglavju.
Pri vprašanju, kjer ugotavljamo kraj ustanavljanja šol, si bomo za lažjo krajevno analizo
pomagali s pokrajinskimi enotami, ki so v veljavi danes. Slovenija ima geografsko bolj ali
manj zaključene pokrajine, ki so tudi zgodovinsko utemeljene in splošno uveljavljene:
Primorska, Notranjska, Gorenjska, Dolenjska z Belo krajino, Koroška, Štajerska, Prekmurje
(Osnovni geografski … 2011, http://www.vlada.si/si/o_sloveniji/osnovni_geografski_podatki/). Pri

105

naših analizah bomo kot pokrajinsko enoto obravnavali še Ljubljano z okolico. To opredelitev
bomo uporabljali pri vseh analizah posameznih tipov šol in tečajev za ženske.

11.4.1 Analiza primerov gospodinjskih šol
1. Kje in kdaj so bile gospodinjske šole ustanovljene?
Štajerska:
-

Mestni dekliški zavod »Vesna« v Mariboru

-

Gospodinjska šola šolskih sester v Mariboru

-

Gospodinjska šola na Ptuju

-

Gospodinjska šola v Trbovljah

Ljubljana z okolico:
-

Gospodinjska šola »Mladika«

-

Dr. Krekova višja gospodinjska šola pri uršulinkah

Dolenjska z Belo krajino:
-

Gospodinjska šola v Ponikvah pri Dobrepolju

Gorenjska:
-

Gospodinjska šola na Jesenicah

-

Gospodinjska šola v Žireh nad Škofjo Loko

Primorska:
-

Gospodinjska šola v Idriji

106

Graf 1: Leta ustanovitve gospodinjskih šol
1950
1940
1930
1920
1910
1900
1890
1880
1870
1860

Leto

1884: Mestni dekliški zavod »Vesna« v Mariboru
1908: Gospodinjska šola »Mladika« v Ljubljani
1909: Gospodinjska šola v Idriji
1911: Gospodinjska šola v Trbovljah
1913: Dr. Krekova višja gospodinjska šola pri uršulinkah
1914: Gospodinjska šolskih sester v Mariboru
1924: Gospodinjska šola na Jesenicah na Gorenjskem
1928: Gospodinjska šola na Ptuju
1935: Gospodinjska šola v Ponikvah pri Dobrepolju
1937: Gospodinjska šola v Žireh nad Škofjo Loko
Iz grafa je razvidno, da so se gospodinjske šole začele ustanavljati leta 1884. Intenzivneje in
največ se jih je ustanovilo do prve svetovne vojne (6 šol). Te šole se bile ustanovljene v času
Avstro-Ogrske: Mestni dekliški zavod »Vesna« v Mariboru, Gospodinjska šola »Mladika« v
Ljubljani, Gospodinjska šola v Idriji, Gospodinjska šola v Trbovljah, Dr. Krekova višja
gospodinjska šola pri uršulinkah in Gospodinjska šola šolskih sester v Mariboru.
Med obema vojnama so nastale še 4 nove gospodinjske šole. Te šole so bile ustanovljene v
času Kraljevine SHS: Gospodinjska šola na Jesenicah na Gorenjskem, Gospodinjska šola na
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Ptuju, Gospodinjska šola v Ponikvah pri Dobrepolju in Gospodinjska šola v Žireh nad Škofjo
Loko.
Ugotovimo, da je največ šol bilo na Štajerskem (4 šole), sledi Ljubljana z okolico in
Gorenjska (2 šoli), po eno šolo pa sta imeli Dolenjska z Belo krajino in Primorska. V ostalih
pokrajinah ni bilo gospodinjskih šol, ki bi delovale v času med vojnama.
2. Kdo jih je ustanavljal?
Ustanovitelji gospodinjskih šol so zelo raznoliki, saj je skoraj vsaka izmed analiziranih šol
imela drugačnega ustanovitelja. Kot ustanovitelj gospodinjske šole se pojavita dve društvi:
Društvo za zaščito otrok in premogokopna družba v Trbovljah in društvo »Mladika v
Ljubljani«. Žensko društvo v Jesenicah je tudi imelo pomembno vlogo pri ustanovitvi
gospodinjske šole. To nam potrdi, da so društva pri izobraževanju žensk imela nepogrešljivo
vlogo.
Izpostavimo lahko redovnice, ki so ustanavljale in vodile gospodinjske šole po različnih krajih
na Slovenskem. Izmed analiziranih gospodinjskih šol so pri štirih le-te imele pomembno
vlogo (šolske sestre v Mariboru, uršulinski samostan v Ljubljani, sestre sv. Križa v Ponikvah,
v Žireh nad Škofjo Loko, sestre de Notre Dame šmihelske redovne hiše). Redovnice so v
zgodovini imele pomembno vlogo pri vzgajanju deklet in skrbi za socialno šibke, zato ni
nenavadno, da so bile ustanoviteljice in voditeljice gospodinjskih šol.
Gospodinjske šole so ustanavljale tudi občine (mestna občina Maribor – »Vesna«) in
posamezniki (župan na Ptuju, duhovnik v Žireh nad Škofje Loko) in druge organizacije
(uprava rudnika živega srebra v Idriji).
Ugotovimo, da so šole, ki so nastale v času Avstro-Ogrske ustanavljali: mestna občina
Maribor – »Vesna, društvo »Mladika« v Ljubljani«, uprava rudnika živega srebra v Idriji,
Društvo za zaščito otrok in premogokopna družba v Trbovljah, uršulinski samostan v
Ljubljani – dr. Krekova šola in šolske sestre v Mariboru.
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Gospodinjske šole ustanovljene v času Kraljevine SHS pa so ustanovili: župan na Ptuju, sestre
sv. Križa v Ponikvah, duhovnik in sestre de Notre Dame šmihelske redovne hiše v Žireh nad
Škofjo Loko, pozabiti pa ne smemo tudi na Žensko društvo na Jesenicah.
3. Kakšen je bil namen gospodinjskih šol?
Namen vseh gospodinjskih šol je bil enak: izobraziti žene v dobre in razumne gospodinje ter v
dobre matere. Če pogledamo, komu so bile namenjene, opazimo nekaj razlik med šolami.
»Vesna« v Mariboru je bila namenjena šolanju deklet srednje in višje plasti, v Idriji in v
Trbovljah je šola bila namenjena hčeram rudarjev. Na Jesenicah pa je bil namen šole žene in
hčere tovarniških delavcev učiti jih kuhanja, šivanja, nege dojenčkov in otrok.
Izpostavimo lahko gospodinjsko šolo, ki so jo vodile šolske sestre v Mariboru, saj je poleg
rednega pouka izvajala še krajše gospodinjske tečaje, ki so bili namenjeni meščankam in
tovarniškim delavkam.

4. Katere učne predmete so imele gospodinjske šole (primerjalno)?
Za naslednje gospodinjske šole smo odkrili ali pomanjkljive podatke, ali pa sploh nismo
odkrili, katere učne predmete so poučevale – teh šol v obravnavo ne bomo vključili: Te šole
so:
-

Gospodinjska šola v Trbovljah

-

Gospodinjska šola na Jesenicah na Gorenjskem

-

Gospodinjska šola na Ptuju

-

Gospodinjska šola v Ponikvah pri Dobrepolju

-

Gospodinjska šola v Žireh nad Škofjo Loko

Skupni predmeti vsem šolam, katerih učne predmete smo odkrili in že omenili v opisu, so bili:
-

gospodinjstvo;

-

hranoslovje oziroma živiloznanstvo;

-

kuhanje;

-

šivanje.
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Predmeta pranje nista imeli gospodinjska šola v Idriji in Gospodinjska šola šolskih sester v
Mariboru.
Predmet slovenski jezik je bil skupen štirim gospodinjskim šolam od petih obravnavanih.
Tukaj je izstopala Dr. Krekova višja gospodinjska šola pri uršulinkah, saj je poučevala nemški
jezik. Tudi predmet vzgojeslovje je bil skupen štirim šolam, izvajala ga ni dr. Krekova
gospodinjska šola.
Pospravljanje in snaženje vseh hišnih prostorov je bilo skupno šoli »Mladika« in dr. Krekovi
šoli.
Vrtnarstvo je bilo skupno »Vesni«, šoli v Idriji in dr. Krekovi šoli, ki je poučevala še
cvetličarstvo.
Verouk in ročna dela sta bila skupna predmeta gospodinjskima šolama v Idriji in šoli dr.
Kreka.
Petje sta izvajali dve izmed obravnavanih šol: šola dr. Kreka in »Vesna«.
Štirim šolam je bil skupen predmet računstvo oz. kalkulacija. Dr. Krekova gospodinjska šola
računstva ni poučevala.
Likanje je bilo skupno šoli dr. Kreka in »Mladiki«.
Gospodinjski šoli Idrija, zavodu »Vesna« in Gospodinjski šoli šolskih sester je bil skupen
predmet gospodinjska opravila/razna gospodinjska dela oziroma gospodinjske vaje.
Zdravoslovje oz. zdravstvo je bilo skupno gospodinjski šoli v Mariboru in »Mladiki« v
Ljubljani.
Ostali predmeti so bili:
-

državoznanstvo;

-

nauk o serviranju;

-

nauk o negovanju otrok in bolnikov;
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-

gospodinjsko knjigovodstvo;

-

gospodinjsko spisje in slovstvo;

-

higiena;

-

serviranje in obratovanje;

-

sadjarstvo in uporaba sadja;

-

lepopis;

-

mlekarstvo;

-

nakupovanje živil na trgu;

-

krojno risanje.

Ugotovimo, da je veliko učnih predmetov, ki so se poučevali samo na eni šoli in da so imele
gospodinjske šole kljub enakemu namenu zelo različne predmetnike po vsebini in tudi po
obsegu. Na mestnem dekliškem zavodu »Vesna« v Mariboru se je teoretično poučevalo kar
12 predmetov; gospodinjska šola »Mladika« v Ljubljani jih je imela polovico manj.
Opazimo, da so obravnavanim šolam bili skupni predmeti, ki jih lahko štejemo za osnove
gospodinjenja, saj brez poznavanja hrane, kuhanja in gospodinjstva žena (gospodinja) ne bi
mogla opravljati svoje vloge – biti dobra gospodinja, mati in žena, ki je morala skrbeti za
urejeno in čisto gospodinjstvo ter dom, in pripravljati primerno hrano tako za moža kot za
otroke.
5. Kaj so se učili pri praktičnem pouku (primerjalno)?
V obravnavo glede praktičnih predmetov ne bomo vključili naslednjih šol:
-

Gospodinjska šola v Trbovljah

-

Gospodinjska šola na Ptuju

-

Gospodinjska šola v Žireh nad Škofjo Loko

Za te šole nismo našli, katere predmete so učili pri praktičnem pouku.
Ostalim šolam so bili skupni praktični predmeti:
-

kuhanje;

-

šivanje.
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Pranje se je kot praktični predmet izvajal na zavodu »Vesna«, na »Mladiki« v Ljubljani in na
dr. Krekovi šoli.
Predmeta pospravljanje in snaženje hišnih prostorov ter likanje sta se v praksi izvajala na
»Mladiki« v Ljubljani in na dr. Krekovi gospodinjski šoli v Ljubljani.
Ročna dela (vezenje, klekljanje) in gospodinjska opravila/razna gospodinjska dela oziroma
gospodinjske vaje so se praktično izvajale na gospodinjski šoli v Idriji, na zavodu »Vesna« v
Mariboru in na dr. Krekovi gospodinjski šoli v Ljubljani. Gospodinjske vaje je imela tudi
gospodinjska šola šolskih sester v Mariboru.
Vrtnarstvo v praksi se je izvajalo na gospodinjski šoli v Idriji in na dr. Krekovi gospodinjski
šoli v Ljubljani.
Ostali praktični predmeti:
-

nakupovanje živil na trgu;

-

konzerviranje sadja in zelenjave;

-

telovadba.

Tudi pri analizi praktičnih predmetov naletimo na razlike, saj se niso na vseh šolah praktično
izvajali enaki predmeti. Skupna praktična predmeta analiziranih šol sta bila samo kuhanje in
šivanje. Glede na to, da je pri učenju na gospodinjskih šolah bil poudarek na praktičnem
pouku, kjer so se učenke teoretična znanja naučile uporabljati v praksi in, da je bilo
pomembno, da je šola imela primerno opremljene prostore za njegovo izvajanje, smo
pričakovali več skupnih praktičnih predmetov.

11.4.2 Analiza primerov kmetijsko-gospodinjskih šol
1. Kje in kdaj so bile kmetijsko-gospodinjske šole ustanovljene?
Štajerska:
-

Banovinska kmetijsko-gospodinjska šola Svečina pri Mariboru
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Ljubljana z okolico:
-

Kmetijsko-gospodinjska šola Kmetijske družbe v Marijanišču v Ljubljani

-

Deželna kmetijsko-gospodinjska šola v Repnjah nad Ljubljano

Dolenjska z Belo krajino:
-

Deželna kmetijsko-gospodinjska šola v Šmihelu pri Novem mestu

-

Gospodinjska šola v Šentjerneju na Dolenjskem

-

Banovinska kmetijsko-gospodinjska šola Mala Loka na Dolenjskem

Gorenjska:
-

Kmetijsko-gospodinjska šola v Kranju

Primorska:
-

Deželna kmetijsko-gospodinjska šola v Tomaju na Krasu

Koroška:
-

Kmetijsko-gospodinjska šola v Št. Jakobu v Rožu na Koroškem

-

Kmetijsko-gospodinjska šola v Št. Rupertu pri Velikovcu na Koroškem

Graf 2: Leta ustanovitev kmetijsko-gospodinjskih šol
1940
1930
1920
1910
1900
1890
1880
1870
1860

Leto

1889: Kmetijsko-gospodinjska šola Kmetijske družbe v Marijanišču v Ljubljani
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1908: Deželna kmetijsko-gospodinjska šola v Tomaju na Krasu
1909: Deželna kmetijsko-gospodinjska šola v Repnjah nad Ljubljano
1910: Deželna kmetijsko-gospodinjska šola v Šmihelu pri Novem mestu
1912: Kmetijsko-gospodinjska šola v Št. Jakobu v Rožu na Koroškem
1913: Kmetijsko-gospodinjska šola v Št. Rupertu pri Velikovcu na Koroškem
1927: Kmetijsko-gospodinjska šola v Kranju
1928: Gospodinjska šola v Šentjerneju na Dolenjskem
1929: Banovinska kmetijsko-gospodinjska šola Mala Loka na Dolenjskem
1938: Banovinska kmetijsko-gospodinjska šola Svečina pri Mariboru
Iz grafa je razvidno, da so se kmetijsko-gospodinjske šole ustanavljale od leta 1889. Največ se
jih je ustanovilo pred prvo svetovno vojno (6 šol). Te šole so bile: Kmetijsko-gospodinjska
šola Kmetijske družbe v Marijanišču v Ljubljani, Deželna kmetijsko-gospodinjska šola v
Tomaju na Krasu, Deželna kmetijsko-gospodinjska šola v Repnjah nad Ljubljano, Deželna
kmetijsko-gospodinjska šola v Šmihelu pri Novem mestu, Kmetijsko-gospodinjska šola v Št.
Jakobu v Rožu na Koroškem, Kmetijsko-gospodinjska šola v Št. Rupertu pri Velikovcu na
Koroškem.
Med obema vojnama, oziroma v času Kraljevine SHS, so bile ustanovljene le štiri šole tega
tipa: Kmetijsko-gospodinjska šola v Kranju, Gospodinjska šola v Šentjerneju na Dolenjskem,
Banovinska kmetijsko-gospodinjska šola Mala Loka na Dolenjskem, Banovinska kmetijskogospodinjska šola Svečina pri Mariboru.
Ugotovimo, da je največ kmetijsko-gospodinjskih šol v obdobju med vojnama bilo na
območju Dolenjske z Belo krajino. Šole so bile tri, sledi Koroška z dvema šolama.
2. Kdo jih je ustanavljal?
Ugotovimo, da so večino obravnavanih šol ustanovile redovnice. Šolske sestre so imele
pomembno vlogo pri štirih analiziranih kmetijsko-gospodinjskih šolah:
-

Deželna kmetijsko-gospodinjska šola v Tomaju na Krasu;

-

Deželna kmetijsko-gospodinjska šola v Repnjah nad Ljubljano;

-

Kmetijsko-gospodinjska šola v Št. Jakobu v Rožu na Koroškem;

-

Kmetijsko-gospodinjska šola v Kranju.
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Sestre de Notre Dame so ustanovile:
-

Deželna kmetijsko-gospodinjska šola v Šmihelu pri Novem mestu;

-

Gospodinjska šola v Šentjerneju na Dolenjskem.

Tudi pri kmetijsko-gospodinjskih šolah so redovnice imele pomembno vlogo. Prav tako se
pokaže vloga in vpliv različnih združenj in družb, kot so kmetijske družbe (Kranjske
kmetijske družbe – ustanoviteljice kmetijsko-gospodinjske šole Kmetijske družbe v
Marijanišču v Ljubljani) in društvo Cirila in Metoda, ki je ustanovilo Kmetijsko-gospodinjsko
šolo v Št. Rupertu pri Velikovcu na Koroškem.
Oblastna uprava oziroma država je ustanovila dve izmed analiziranih šol (Banovinska
kmetijsko-gospodinjska šola Mala Loka na Dolenjskem in Banovinska kmetijskogospodinjska šola Svečina pri Mariboru). Pri obeh šolah so imele pomembno vlogo še šolske
sestre, ki so ju vodile.
Iz analize lahko sklepamo, da so šole ustanovljene v času Avstro-Ogrske ustanovili: Kranjske
kmetijske družbe – v Marijanišču v Ljubljani, šolske sestre (Tomaj na Krasu; Repnje nad
Ljubljano; Št. Jakob v Rožu na Koroškem), sestre de Notre Dame (Šmihel pri Novem mestu)
in društvo Cirila in Metoda – Št. Rupert pri Velikovcu na Koroškem.
Za šole ustanovljene v Kraljevini SHS pa lahko sklepamo, da so jih ustanavljali: šolske sestre
– v Kranju, sestre de Notre Dame – Šentjernej na Dolenjskem, država oziroma oblastna
uprava (banovinska kmetijsko-gospodinjska šola Mala Loka na Dolenjskem in Banovinska
kmetijsko-gospodinjska šola Svečina pri Mariboru).
3. Kakšen je bil namen kmetijsko-gospodinjskih šol?

Pri vseh kmetijsko-gospodinjskih šolah je bil namen enak: dati ženi kmetijsko-gospodinjsko
izobrazbo, da bo dobra gospodinja na vasi in mati. Te šole so bile namenjene kmečkim
dekletom. Izpostavimo lahko kmetijsko-gospodinjska šolo v Št. Jakobu v Rožu na Koroškem,
ki je poleg vsega naštetega učenkam želela dati še krepko narodno zavest zato, da bi v
narodnem duhu vzgajale svoj bodoči narod. Ta šola je bila ustanovljena leta 1913 še v času
Avstro-Ogrske in je dajala poseben poudarek na slovenski narodni zavesti.
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Namen banovinske kmetijsko-gospodinjske šole Mala Loka na Dolenjskem je bil nuditi pouk
kmetijskega gospodinjstva in gospodarstva šibkejšim dekletom iz gospodarsko manj razvitih
krajev. Poleg rednega pouka je ta šola vsako leto pripravila tridnevni tečaj konzerviranja in
predelave sadja.
Kmetijsko-gospodinjska šola v Kranju je v poletnem in zimskem času prirejala večerne
gospodinjske in kuharske tečaje za uslužbenke in delavke Kranja.
4. Katere učne predmete so imele kmetijsko-gospodinjske šole (primerjalno)?
Za tri šole smo dobili zelo pomanjkljive podatke glede učnih predmetov, ki so se izvajali v
obdobju med vojnama, zato teh kmetijsko-gospodinjskih šol ne bomo vključili v analizo pri
tem vprašanju. Te šole so:
-

Deželna kmetijsko-gospodinjska šola v Tomaju na Krasu

-

Kmetijsko-gospodinjska šola v Kranju

-

Kmetijsko-gospodinjska šola v Št. Rupertu pri Velikovcu na Koroškem v Avstriji.

Ostalim obravnavnim šolam so bili skupni predmeti:
-

gospodinjstvo/gospodinjska dela/gospodinjske vaje;

-

vzgojeslovje;

-

slovenščina;

-

mlekarstvo;

-

vrtnarstvo;

-

kuhanje;

-

šivanje.

Sadjarstvo je bilo skupno vsem šolam razen Gospodinjski šoli v Šentjerneju na Dolenjskem,
ki tega predmeta ni izvajala.
Konzerviranje živil so izvajale vse šole razen šole v Šmihelu pri Novem mestu.
Hranoslovje je bilo skupno kmetijsko-gospodinjski šoli Kmetijske družbe v Marijanišču v
Ljubljani, deželni kmetijsko-gospodinjski šoli v Repnjah nad Ljubljano in kmetijskogospodinjski šoli Mala Loka na Dolenjskem.
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Zdravstvo je bilo skupno kmetijsko-gospodinjski šoli Kmetijske družbe v Marijanišču v
Ljubljani, deželni kmetijsko-gospodinjski šoli v Repnjah nad Ljubljano.
Perutninarstvo kot učni predmet so imele deželna kmetijsko-gospodinjska šola v Šmihelu pri
Novem mestu, šola v Št. Jakobu v Rožu na Koroškem, gospodinjska šola v Šentjerneju, na
kmetijsko-gospodinjski šoli v Mali Loki na Dolenjskem in kmetijsko-gospodinjska šola
Svečina pri Mariboru.
Kmetijska kemija/kemija je bila skupna šolam v Marijanišču, v Mali Loki in kmetijskogospodinjski šoli Svečina pri Mariboru.
Računstva ni bilo na kmetijsko-gospodinjski šoli v Mali Loki na Dolenjskem.
Krojno risanje je bilo skupno šolam Šentjernej na Dolenjskem in šoli v Repnjah nad
Ljubljano.
Gospodarska praksa/kmetijsko gospodarstvo se je izvajalo na šolah v Marijanišču in v Št.
Jakobu v Rožu na Koroškem.
Verouka nista izvajali banovinska kmetijsko-gospodinjska šola v Mali Loki na Dolenjskem in
deželna kmetijsko-gospodinjska šola v Šmihelu pri Novem mestu.
Živinoreje ni izvajala gospodinjska šola v Šentjerneju.
Poljedelstva nista izvajali šoli v Šmihelu in v Šentjerneju.
Kmetijsko-gospodinjski šoli v Repnjah nad Ljubljano in v Št. Jakobu v Rožu na Koroškem sta
imeli učni predmet petje.
Ostali predmeti:
-

fizika;

-

živinozdravstvo;

-

lepo vedenje;

-

serviranje;
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-

krpanje;

-

pospravljanje sob;

-

delo pri gospodarstvu in hlevu;

-

spisje;

-

čebelarstvo;

-

živalske bolezni;

-

državljanstvo in domoznanstvo.

Iz analize ugotovimo, da je predmetnik kmetijsko-gospodinjskih šol zajemal širok spekter
predmetov. Sklepamo lahko, da tak predmetnik izvira iz namena kmetijsko-gospodinjskih šol
– izobraziti kmečka dekleta, ki jim ni zadostovalo, da so samo dobre gospodinje, ampak so
morale znati delati tudi kmečka opravila.

5. Kaj so se učili pri praktičnem pouku (primerjalno)?
Ker nismo odkrili točnih učnih predmetov za praktični pouk, naslednjih šol ne moremo
vključiti v analizo:
-

Deželna kmetijsko-gospodinjska šola v Tomaju na Krasu

-

Deželna kmetijsko-gospodinjska šola v Repnjah nad Ljubljano

-

Deželna kmetijsko-gospodinjska šola v Šmihelu pri Novem mestu

-

Kmetijsko-gospodinjska šola v Št. Rupertu pri Velikovcu na Koroškem v Avstriji

-

Kmetijsko-gospodinjska šola v Kranju

Razen šole v Šentjerneju in šole v Št. Jakobu se je izvajal praktični pouk čiščenja in urejanja
šolskih prostorov.
Glede na podatke, ki smo jih odkrili, naj bi gospodinjska šola v Šentjerneju na Dolenjskem
izvajala samo vrtnarstvo, mlekarstvo in perutninarstvo.
Skupni predmeti ostalih analiziranih šol pri praktičnem pouku so bili:
-

šivanje;

-

pranje;

-

likanje;
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-

delo v hlevu in na polju;

-

konzerviranje živil;

-

mlekarstvo.

Ostali predmeti:
-

ročna dela;

-

krojenje;

-

gospodinjska opravila;

-

zaposlitev na vrtu, polju in v sadovnjaku.

Ugotovimo, da je skupnih praktičnih predmetov bilo več kot pri gospodinjskih šolah, saj je
teh predmetov bilo kar 7. Izmed skupnih predmetov lahko izpostavimo delo v hlevu in delo na
polju ter mlekarstvo, ki so značilni samo za kmetijsko-gospodinjske, ne pa tudi za
gospodinjske šole. Razloge za to lahko najdemo v krajevni opredelitvi, saj so se te šole
ustanavljale na podeželju in bile namenjene kmečkim dekletom, ki so potrebovala znanja o
delu na kmetiji in predelavi mleka, ki so ga pridelovali doma.

11.4.3 Analiza primerov ženskih obrtnih šol
Analizirali bomo tri ženske obrtne šole (Državni osrednji zavod za ženski domači obrt v
Ljubljani, Ženska obrtna šola na Mestnem dekliškem zavodu »Vesna« v Mariboru in Državna
ženska obrtna šola v Ljubljani). Državni osrednji zavod za ženski domači obrt v Ljubljani je
imel več podružničnih čipkarskih šol, ki jih bomo vključili v analizo. O omenjenih čipkarskih
šolah smo odkrili samo osnovne podatke (ime, letnico nastanka), zato jih v poglavju o obrtnih
šolah nismo posebej predstavljali.

1. Kje in kdaj so bile ženske obrtne šole ustanovljene?

Štajerska:
-

Ženska obrtna šola na Mestnem dekliškem zavodu »Vesna« v Mariboru
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Ljubljana z okolico:
-

Državni osrednji zavod za ženski domači obrt v Ljubljani
Državna ženska obrtna šola v Ljubljani

Gorenjska:
-

Čipkarska šola v Polhovem Gradcu

-

Čipkarska šola v Kamni gorici na Gorenjskem

-

Čipkarska šola na Trati pri Škofji Loki

-

Čipkarska šola v Žireh

-

Čipkarska šola v Železnikih

Notranjska:
-

Čipkarska šola v Horjulu

Primorska:
-

Čipkarska šola v Idriji

Graf 3: Leta ustanovitev ženskih obrtnih šol
1930
1920
1910
1900
1890
1880
Leto

1870
1860

1880: Čipkarska šola v Idriji
1900: Čipkarska šola v Horjulu
1906: Čipkarska šola v Žireh
1907: Čipkarska šola v Polhovem Gradcu
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1907: Čipkarska šola v Železnikih
1909: Čipkarska šola na Trati pri Škofji Loki
1910: Državna ženska obrtna šola v Ljubljani
1919: Državni osrednji zavod za ženski domači obrt v Ljubljani
1919: Čipkarska šola v Kamni gorici na Gorenjskem
1919: Ženska obrtna šola na Mestnem dekliškem zavodu »Vesna« v Mariboru
Iz grafa je razvidno, da so se ženske obrtne šole začele ustanavljati že leta 1880; največ (7 šol)
se jih je ustanovilo do prve svetovne vojne v času Avstro-Ogrske. Te šole so bile: Čipkarska
šola v Idriji, Čipkarska šola v Horjulu, Čipkarska šola v Žireh, Čipkarska šola v Polhovem
Gradcu, Čipkarska šola v Železnikih, Čipkarska šola na Trati pri Škofji Loki in Državna
ženska obrtna šola v Ljubljani.
Po prvi svetovni vojni v obdobju Kraljevine SHS pa so bile ustanovljene naslednje ženske
obrtne šole (3 šole): Državni osrednji zavod za ženski domači obrt v Ljubljani, Čipkarska šola
v Kamni gorici na Gorenjskem in Ženska obrtna šola na Mestnem dekliškem zavodu »Vesna«
v Mariboru.
Ugotovimo, da je največ ženskih obrtnih šol bilo na Gorenjskem (5 šol), sledi Ljubljana z
okolico (2 šoli), po ena obrtna šola pa je bila na Štajerskem, Notranjskem in Primorskem. V
ostalih pokrajinah ni bilo ženskih obrtnih šol, ki bi delovale v času med vojnama.
2. Kdo jih je ustanavljal?

Ustanovitelji obravnavanih obrtnih šol so različni. Čipkarsko šolo v Idriji je ustanovila oblast
(Trgovinsko ministrstvo na Dunaju). Državno žensko obrtno šolo je ustanovila ljubljanska
mestna občina ob pomoči trgovske in obrtne zbornice ter deželnega zbora. Ustanovljena je
bila v času Avstro-Ogrske.
Čipkarske šole v Horjulu, Žireh, Polhovem Gradcu, Železnikih, Trati pri Škofji Loki in
Kamni gorici na Gorenjskem so bile podružnične šole Državnega osrednjega zavoda za
ženski domači obrt v Ljubljani, ki je bil njihov ustanovitelj. Šola v Kamni gorici je bila
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ustanovljena v času Kraljevine SHS, vse ostale čipkarske šole pa so bile ustanovljene v času
Avstro-Ogrske pred prvo svetovno vojno.
Po prvi svetovni vojni v času Kraljevine SHS je bil ustanovljen Državni osrednji zavod za
ženski domači obrt v Ljubljani; ustanovitelj je bil posameznik - Ivan Vogelnik, ki je bil prvi
ravnatelj šole. Pomagale so mu tri sodelavke oziroma učiteljice zavoda: Frančiška Feigel,
Podobnikova in Kopačeva. V tem času je bila ustanovljena tudi Ženska obrtna šola na
Mestnem dekliškem zavodu »Vesna« v Mariboru, ki jo je ustanovila mestna občina Maribor.
3. Kaj je bil namen ženskih obrtnih šol?
Namen Državne ženske obrtne šole v Ljubljani je bil praktično izučiti dekleta v eni izmed
obrtnih strok (krojenje in šivanje perila, krojenje in šivanje oblek; umetna dela) in jim dati
primerno splošno izobrazbo.
Tudi za ostali dve ženski obrtni šoli lahko sklepamo, da sta imeli podoben namen - izobraziti
ženske v določeni obrti in jim hkrati nuditi tudi splošno izobrazbo. Glede na pridobljene
podatke lahko sklepamo, da je namen Ženske obrtne šole na Mestnem dekliškem zavodu
»Vesna« v Mariboru bil izobraziti dekleta iz Maribora in bližnje okolice v obrti šivanja oblek
in perila.
Iz pridobljenih podatkov za Državni osrednji zavod za ženski domači obrt v Ljubljani lahko
razberemo, da je namen zavoda bil izobraziti ženske v domači obrti čipkarstva in v drugih
tehnikah ženskih ročnih del. Zavod je po mnogih krajih na Slovenskem organiziral različne
tečaje (za tkanje preprog, za pletenje ročnih torbic, čipkarske tečaje, tkalske tečaje, tečaje za
biserna dela, tečaje za vezenje, tečaj za izdelovanje lutk). Namen čipkarskih šol v Idriji,
Horjulu, Žireh, Polhovem Gradcu, Železnikih, Trati pri Škofji Loki in Kamni gorici na
Gorenjskem je bil ženske naučiti čipkarskih spretnosti, saj je trgovina s čipkami bila
dobičkonosna.
4. Katere obrti so se učenke učile na ženskih obrtnih šolah?

Na Državnem osrednjem zavodu za ženski domači obrt v Ljubljani so se ženske učile
čipkarstva. Čipkarska obrt se je poučevala še v šolah po različnih krajih, ki so spadali pod
122

okrilje Državnega osrednjega zavoda za ženski domači obrt v Ljubljani. Te čipkarske šole so
bile v krajih: Horjul, Žiri, Polhov Gradec, Trata pri Škofji Loki in Kamna gorica.
Na Državni ženski obrtni šoli v Ljubljani in v Ženski obrtni šoli na Mestnem dekliškem
zavodu »Vesna« v Mariboru so se dekleta učila šiviljske obrti.

11.4.4 Analiza primerov strokovno nadaljevalnih šol za ženske
Med brskanjem po gradivih Arhiva Republike Slovenije, Zgodovinskega arhiva Ljubljana,
Pokrajinskega arhiva v Mariboru in Slovenskega šolskega muzeja v Ljubljani smo odkrili
samo eno strokovno nadaljevalno šolo namenjeno izobraževanju žensk na Slovenskem v
obdobju, ki ga raziskujemo. Ta šola je bila Ženska strokovno nadaljevalna šola za umetno in
oblačilno obrt v Ljubljani, ustanovljena leta 1911. Ker smo za omenjeno šolo našli zelo malo
podatkov, samo ime in letnico nastanka, analize strokovnih nadaljevalnih šol za ženske ne
moremo narediti.

11.4.5 Analiza tečajev za ženske
1. Kje in kdaj so se ustanavljali tečaji za ženske?
Najprej bomo navedli, kje so se tečaji ustanavljali, nato bomo naredili pregled tečajev po
letnicah.
Kraj ustanavljanja tečajev
Štajerska:
-

Ormož (gospodinjski tečaj, kmetijsko-gospodinjski tečaj)

-

Ptuj (dva kmetijsko-gospodinjska tečaja)

-

Brežice (krojaški tečaj)

-

Studenice pri Poljčanah (potujoči kmetijsko-gospodinjski tečaj)

-

Negova (potujoči kmetijsko-gospodinjski tečaj)

-

Sv. Jurij ob Taboru (potujoči kmetijsko-gospodinjski tečaj)

-

Braslovče (potujoči kmetijsko-gospodinjski tečaj)

-

Sv. Marjeta ob Pesnici (potujoči kmetijsko-gospodinjski tečaj)
123

Ljubljana z okolico:
-

Ljubljana (učni tečaj za žensko krojenje)

Dolenjska z Belo krajino:
-

Dolenja vas pri Ribnici (gospodinjski tečaj)

-

Novo mesto (poseben krojaški tečaj za izdelovanje damskih oblek)

-

Videm pri Dobrepolju (tečaj za izdelovanje lesenih lutk za dekleta)

-

Metlika (dva potujoča kmetijsko-gospodinjski tečaja)

-

Semič (potujoči kmetijsko-gospodinjski tečaj)

-

Leskovec pri Krškem (potujoči kmetijsko-gospodinjski tečaj)

Gorenjska:
-

Podbrezje na Gorenjskem (gospodinjski tečaj)

-

Preddvor pri Kranju (gospodinjski tečaj)

-

Preska pri Medvodah (potujoči kmetijsko-gospodinjski tečaj)

Prekmurje:
-

Cankova (potujoči kmetijsko-gospodinjski tečaj)

-

Murska Sobota (potujoči kmetijsko-gospodinjski tečaj)

-

Sv. Benedikt v Slovenskih goricah (gospodinjski tečaj, potujoči kmetijskogospodinjski tečaj)

-

Križevci (potujoči kmetijsko-gospodinjski tečaj)

-

Sv. Lovrenc v Slovenskih goricah (potujoči kmetijsko-gospodinjski tečaj)

-

Predanovci (potujoči kmetijsko-gospodinjski tečaj)

Koroška:
-

Črna nad Prevaljami (gospodinjski tečaj)

-

Pameče pri Slovenj Gradcu (potujoči kmetijsko-gospodinjski tečaj)

Notranjska:
-

Vrhnika (gospodinjski tečaj, tečaj za krojenje ženskih oblačil)

-

Rakek (dva potujoča kmetijsko-gospodinjski tečaja)

-

Sv. Vid nad Cerknico (potujoči kmetijsko-gospodinjski tečaj)

-

Logatec (potujoči kmetijsko-gospodinjski tečaj)
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Ugotovimo, da je največ analiziranih tečajev namenjenim ženskam bilo na Štajerskem (8
tečajev). Sledi Dolenjska z Belo krajino in Prekmurje s 6 tečaji. Na Notranjskem so bili 4
tečaji, na Gorenjskem 3 tečaji in na Koroškem 2 tečaja. V Ljubljani z okolico je bil samo en
tečaj. V Prekmurju se ni izvajalo tečajev, ki smo jih obravnavali.
Letnice ustanavljanja tečajev
1920: 5 gospodinjskih tečajev (v Dolenji vasi pri Ribnici, Podbrezju na Gorenjskem,
na Vrhniki, v Ormožu in Črni vasi nad Prevaljami)
1921: 3 kmetijsko gospodinjski tečaji (Ormož in dva na Ptuju)
1927: 1 gospodinjski tečaj (Preddvor pri Kranju)
1930: 3 tečaji (poseben krojaški tečaj za izdelovanje damskih oblek v Novem mestu,
gospodinjski tečaj v Sv. Benediktu v Slovenskih goricah, krojaški tečaj v Brežicah)
1931: 2 tečaja (krojaški tečaj na Vrhniki, gospodinjski tečaj – kraj ni naveden)
1932: 26 potujočih kmetijsko gospodinjskih tečajev v različnih krajih (v Pamečah pri Slovenj
Gradcu, Cankovi, Studencih pri Poljčanah, Preski pri Medvodah, Braslovčah, Sv. Marjeti ob
Pesnici, Murski Soboti, Rakeku, Semiču, Metliki, Sv. Benediktu v Slovenskih goricah,
Negovi, Leskovcu pri Krškem, Sv. Vidu nad Cerknico, Križevcih, Sv. Juriju ob Taboru,
Logatcu, Predanovcih in v Sv. Lovrencu v Slovenskih goricah
1937: 1 tečaj za žensko krojenje (Ljubljana)
1938: 1 tečaj izdelovanja lesenih lutk za dekleta (Videm pri Dobrepolju)
Ker bi grafično težko prikazali leto in kraj ustanavljanja tečajev, smo se odločili, da bomo
prikazali leta ustanavljanja tečajev po različnih panogah.
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Graf 4: Leta ustanavljanja tečajev po panogah
1940
1935
1930
1925
1920
1915
1910

Leto

Iz grafa je razvidno, da je v obdobju, ki ga raziskujemo največ analiziranih tečajev bilo v
tridesetih letih 20. stoletja, saj je takrat bilo izvedenih 33 tečajev različnih panog
(gospodinjski tečaji, krojaški tečaji, potujoči kmetijsko-gospodinjski tečaji in lutkarski tečaj);
od tega jih je 26 bilo potujočih kmetijsko-gospodinjski tečajev. V dvajsetih letih preteklega
stoletja je bilo izvedenih 9 tečajev, ki smo jih zajeli v analizo (6 gospodinjskih tečajev in 3
kmetijsko-gospodinjski tečaji).
Med leti 1920-1938 je bilo skupaj 42 delujočih tečajev, ki so bili organizirani za dekleta. Od
tega je bilo 8 gospodinjskih, 29 kmetijsko-gospodinjskih (od teh 26 potujočih), 4 krojaški in
en lutkarski tečaj.
2. Kdo jih je ustanavljal
Ustanovitelji analiziranih tečajev so bili:
-

Poverjeništvo za kmetijstvo

-

Okrajni ptujski zastop

-

Zavod za pospeševanje obrti pri Zbornici za trgovino, obrt in industrijo (TOI)

-

Oblastni odbor mariborske oblasti
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-

Krojaška obrtna zadruga v Brežicah

-

Mariborske šolske sestre

-

Zbornica za trgovino, obrt in industrijo (TOI)

-

Državni osrednji zavod za ženski domači obrt

-

Banovina

3. Kaj je bil namen tečajev za ženske?
Namen gospodinjskih in kmetijsko-gospodinjskih tečajev je bil predvsem v manjših krajih,
kjer dekleta niso imela možnosti obiskovanja gospodinjskih ali kmetijsko gospodinjskih šol,
nuditi znanja, ki jih je potrebovala gospodinja. Namen tečajev je bil izobraziti ženske v
določeni obrti (krojaška in šiviljska obrt, izdelovanje lesenih lutk). Na tečajih so ženske
pridobile tako teoretična kot praktična znanja, kar jim je pripomoglo k uporabi pridobljenih
veščin v vsakdanjem življenju.
Ugotovimo, da so potrebe bile izrazitejše na Štajerskem in Dolenjskem z Belo krajino. Manj
teh potreb je bilo na Gorenjskem, Prekmurju, Notranjskem, Koroškem in najmanj v Ljubljani
z okolico.

11.5 Ugotovitve
Ugotovimo, da se je največ gospodinjskih in kmetijsko-gospodinjskih šol ustanavljalo že v
obdobju pred prvo svetovno vojno. Te šole so nato delovale v obdobju med vojnama. Razloge
za takšno stanje lahko najdemo v vlogi ženske v družbi, ki je narekovala, da ženska potrebuje
znanja za dobro gospodinjenje in materinstvo. Dekleta so se več naučila v takšnih šolah kot pa
doma pri materah.
Osnovni namen gospodinjskih in kmetijsko-gospodinjskih šol je torej bil izobraziti ženo, da
bo dobra gospodinja in mati. Ugotovimo, da je bil namen kmetijsko-gospodinjskih šol dati
ženi znanja še iz kmetijstva. S tem je bilo doseženo, da so ženske na vasi znale pomagati
možu pri kmečkih opravilih. Sklepamo lahko, da je to stanje povezano s krajevno
opredelitvijo teh šol, saj so v mestih nastajale gospodinjske šole za meščanke in delavke, na
vaseh pa kmetijsko-gospodinjske šole za kmečka dekleta.
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Z analizo predmetov na teh dveh tipih šol ugotovimo, da so vsem šolam bili skupni predmeti,
ki jih lahko štejemo k osnovam gospodinjenja (gospodinjstvo, kuhanje, šivanje). Razlika med
gospodinjskimi in kmetijsko-gospodinjskimi šolami se pojavi s predmeti kot so: mlekarstvo,
živinoreja, kmetijsko gospodarstvo, poljedelstvo idr. Razlog je v tem, da so se takšni predmeti
izvajali samo v šolah na vaseh, ki so bile namenjene kmečkim dekletom. Kmečka dekleta in
žene so poleg gospodinjenja morale tudi veliko fizično delati na poljih in v hlevu, ter
pomagati pri vzdrževanju kmetijskega poslopja – za to so potrebovala dodatna znanja. Trdimo
lahko, da je kmečka gospodinja imela težjo vlogo kot mestna, ki takšnih znanj ni potrebovala.
Menimo, da so gospodinjske in kmetijsko-gospodinjske šole izvajale širok nabor predmetov,
ki so zajemali različna področja, ter tako dajale splošna in specifična znanja potrebna
gospodinjam. Nekatere šole so poučevale vrtnarstvo, zdravstvo oziroma zdravoslovje in
čebelarstvo, med predmeti pa najdemo celo fiziko.
Iz analize ženskih obrtnih šol spoznamo, da so se začele ustanavljati leta 1880 in da jih je
največ nastalo že pred prvo svetovno vojno. Razloge za to iščem v tem, da so se ženske v tem
obdobju prebijale na področje obrti in trgovine. Vedno bolj so se zavedale, da njihova vloga
ne sme biti omejena samo na skrb za dom in vzgojo otrok. Želele so samostojno opravljati
obrt in na takšen način z dodatnim zaslužkom izboljšati življenje. Posledično je namen
ženskih obrtnih šol, da so se ženske izobrazile v eni izmed obrteh in hkrati pridobile tudi
splošno izobrazbo, ki so jo te šole nudile.
Kar 8 izmed 10 analiziranih obrtnih šol za ženske se je ukvarjalo s čipkarstvom, kar gre
pripisati dolgi tradiciji čipkarstva na Slovenskem. Ta obrt je začela prinašati dobiček v
trgovanju z drugimi državami, zato se je vedno več žensk odločalo za izobraževanje na
čipkarskih šolah. Ostali dve šoli sta nudili znanja iz šiviljstva in krojaštva oziroma iz šiviljske
obrti, ki je veljala za tipično žensko obrt.
Z analizo tečajev za ženske ugotovimo, da so se ustanavljali v manjših krajih (npr. Dolenja
vas pri Ribnici in Videm pri Dobrepolju), kjer ni bilo ostalih analiziranih tipov šol.
Ugotovimo, da je največ omenjenih tečajev bilo v desetletju pred drugo svetovno vojno
(trideseta leta). Razlog lahko iščemo v tem, da so se ženske želele izobraževati, pa v njihovem
kraju ni bilo primerne šole, in so se udeleževale tečajev. Največ je bilo gospodinjskih in
kmetijsko-gospodinjskih tečajev, sledili so tečaji različnih obrti – predvsem čipkarstva in
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krojaštva oziroma šiviljstva. Predstavljali so nadomestek za gospodinjske, kmetijskogospodinjske in obrtne šole. Z udeležbo na tečajih so dekleta osvojile podobna znanja, kot če
bi obiskovala enega izmed tipov šol namenjenim ženskam. Tečaji so potekali krajši čas kot pa
pouk v šolah, zato lahko sklepamo, da so podajali bolj strjena znanja. Menimo, da se je
ustanavljanje tečajev prilagajalo potrebam določenega kraja, saj je v večjih krajih (npr.
Ljubljana z okolico), kjer so obstajale obrtne, gospodinjske ali kmetijsko-gospodinjske šole,
število tečajev bilo manjše, ker je tudi potreba po njih bila manjša.
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12 ZAKLJUČEK
Danes je povsem samoumevno, da ženske soodločajo pri oblikovanju družbe, da lahko
opravljajo »moške poklice« in oddajo svoj glas na volitvah. Vloga ženske je pomembna na
znanstvenem, poklicnem, političnem in ekonomskem področju. A vedno ni bilo tako, saj so se
še v času med vojnama (1918–1941) morale ženske zelo boriti za svoje mesto in veljavo v
družbi.
Glede družbenih razmer v raziskanem obdobju smo ugotovili, da je bila, kljub temu da so v
Kraljevini SHS bili združeni različni narodi, kulture in veroizpovedi, vidna srbska težnja po
prevladi. Na področju gospodarstva je prevladovala kmetijska proizvodnja, ki pa kmečkemu
prebivalstvu ni prinašala dovolj dobička za solidno preživetje. Kljub uvajanju novosti v
kmetijstvu, s katerimi so skušali izboljšati položaj kmečkega prebivalstva, ki je takrat
prevladovalo, je bila življenjska raven nizka, saj je večina ljudi živela na robu preživetja.
Uspešneje se je razvijala tekstilna industrija, ki je poleg metalurške in lesnopredelovalne
postala ena najpomembnejših industrijskih vej.
Ugotovili smo, da se ženske v času med obema vojnama niso izobraževale za intelektualno
bolj zahtevne poklice, čeprav je bil storjen začetek enakovrednejšega izobraževanja žensk. Iz
virov smo ugotovili, da so se ženske udeleževale formalnega in neformalnega izobraževanja,
pri čemer je potrebno izpostaviti, da se v obdobju med vojnama ni ločevalo teh dveh pojmov,
tako kot se ju ločuje danes, ko obstaja več različnih opredelitev. Pri neformalnem
izobraževanju odraslih so imele vidno vlogo ljudske visoke šole, ki so se na Slovenskem
začele pojavljati v času med obema vojnama. Bile so namenjene izobraževanju obeh spolov –
ljudstva. Njihov namen je bil pokazati ljudem smernice za življenje in delovanje, da bi
preprosto prebivalstvo doseglo višjo raven izobrazbe. Za ljudstvo so organizirale različna
predavanja, jezikovne tečaje, koncerte, izlete itd. Pri uveljavljanju ljudskih visokih šol na
Slovenskem moramo izpostaviti vlogo dr. Franja Žgeča in Karla Ozvalda; bila sta pomembna
teoretika na področju pedagogike in sta se zavzemala za boljši položaj kmečkega in
delavskega prebivalstva, ki je, kot smo že ugotovili prevladovalo.
V formalnem sistemu izobraževanja so dekleta poleg osnovne šole obiskovala tudi gimnazije
in strokovne šole, prevladovala pa so na učiteljiščih. Ko se je v Ljubljani ustanovila univerza,
je tudi visokošolski študij postal dostopen večjemu številu deklet.
130

Zaznamo, da je bilo v družbi še vedno trdno zasidrano prepričanje, da mora biti ženska doma
ter skrbeti za gospodinjstvo in vzgojo otrok. Njena vloga je bila vnaprej določena z
gospodinjstvom in materinstvom. Vzgajali so jo predvsem za dom in družino, saj je bilo
delovanje v družinskem krogu njeno glavno poslanstvo. Vsemu navkljub so si ženske počasi
pričele prebijati pot tudi v poklicni svet, kjer pa so bile manj vredne in manj plačane. Kot smo
že ugotovili, so jim bila vrata do intelektualno zahtevnejših poklicev zaprta, niso imele niti
volilne pravice.
Menimo, da je bila tudi poklicna pot ženske vnaprej določena z vlogo žene in matere, saj je
morala zaposlena žena dobro opravljati vlogo gospodinje, žene in matere, kot tudi delavke, po
drugi strani pa so delodajalci materinstvo izkoriščali kot razlog za nenapredovanje žensk, ob
vsakem odpuščanju pa so bile poročene ženske med prvimi na udaru.
V diplomskem delu smo prišli do spoznanja, da so za izobraževanje žensk in deklet obstajale
specializirane šole – gospodinjske šole, ki so izobraževale dekleta in žene za dobre gospodinje
in matere. Na podeželju so obstajale kmetijsko-gospodinjske šole, ki so poleg pouka, ki je
narekoval pravila za vzdrževanje doma, vzgajanje otrok, vodenje gospodinjstva itd., izvajale
še izobraževanje za delo na kmetiji in skrb za domače živali. Žene so se učile o vrtnarstvu in
sadjarstvu, kuhanju in mlekarstvu. Omenjene šole so pomembne zato, ker je veliko pouka
potekalo v praksi – predpogoj je bil, da je šola bila opremljena z vsemi pripomočki, poslopji,
da je imela kvalificirane predavatelje. Gospodinjske in kmetijsko-gospodinjske šole so bile
med šolami za ženske najbolj razširjene. Poleg njih so obstajale še obrtne šole za ženske in
strokovno nadaljevalne šole. Pri raziskovanju smo preko pridobljenih podatkov ugotovili, da
so na Slovenskem v času med vojnama obstajale tudi obrtne šole za ženske: ženska obrtna
šola na Mestnem dekliškem zavodu »Vesna« je učila šivanja oblek in perila, Državna ženska
obrtna šola jih je učila vezenja in šivanja oblek ter perila na Državnem zavodu za ženski
domači obrt so se žene učile čipkarstva in klekljanja. Pod okrilje tega zavoda je spadalo tudi
več čipkarskih šol, ki bile ustanovljene po različnih krajih na Slovenskem. O strokovno
nadaljevalnih šolah za ženske smo dobili zelo skope podatke, saj smo odkrili samo ime šole
(Ženska strokovno nadaljevalna šola za umetno in oblačilno obrt) in letnico nastanka. Tudi za
druge kraje na Slovenskem nismo našli ustreznih zapisov o obstoju še kakšne tovrstne šole.
Iz raziskanega lahko sklepamo, da ženske niso bile zadovoljne z udejstvovanjem samo v
družinskem krogu, saj jih je bilo veliko aktivnih tudi na področju obrtništva in trgovine;
ukvarjale so se z domačimi obrtmi (ročna dela). Zanimivo je, da so se pojavljale tudi v tipično
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»moških« obrteh, kot je mesarstvo, čevljarstvo, steklarstvo itd. in s tem dokazovale, da so
enako sposobne, iznajdljive in marljive kot moški.
Spoznali smo, da so zelo pomembno vlogo pri udejstvovanju žensk v družbi in pri
izobraževanju le-teh imela ženska društva, kjer so se ženske neformalno izobraževale.
Dejavnost ženskih društev je imela velik pomen, saj so programi vključevali izobraževanje,
politično osveščanje in socialno skrb za revno prebivalstvo. Nastajala so dobrodelna društva.
Združevanje žensk je imelo tudi versko in politično podlago. Društva so prirejala
gospodinjske, kuharske, jezikovne, šiviljske tečaje. Tečaje o vzgoji in negi otrok; tečaje, ki so
bili splošno-izobraževalne narave (s področja umetnosti, zgodovine, gospodarstva, ženskih
vprašanj). Po deželi je bilo organiziranih veliko gospodinjskih tečajev (tečaj kuhanja, vlaganja
vrtnin, vrtnih opravil ter gospodarnega gospodinjstva).
V raziskovalnem delu diplomskega dela smo analizirali primere gospodinjskih, kmetijskogospodinjskih in obrtnih šol ter tečajev, namenjene ženskem. Namen analize je bil ugotoviti
podobnosti in razlike med šolami.
Ugotovili smo, da je največ gospodinjskih in kmetijsko-gospodinjskih šol nastalo že v času
pred prvo svetovno vojno. Menimo, da zaradi tega, ker so se dekleta več naučila v teh šolah,
kot doma pri materah; tudi sam šolski sistem je bil naravnan tako, da je bila pot deklet in
žensk drugačna od poti dečkov in moških. Do enake ugotovitve smo prišli tudi pri obrtnih
šolah, saj so ženske želele samostojno opravljati obrt in na takšen način izboljšati življenje.
Spoznali smo tudi, da so kmetijsko-gospodinjske šole poučevale še predmete, ki so koristili
ženam na kmetiji (predmeti iz kmetijstva). Teh predmetov v gospodinjskih šolah ni bilo, saj
so te večinoma nastajale v mestih in so bile namenjene meščankam in delavkam, kmetijskogospodinjske šole pa so bile namenjene kmečkim dekletom, ki so morala možu pomagati pri
kmetijskih opravilih.

Največ ženskih obrtnih šol se je ukvarjalo s čipkarstvom, saj obstaja na Slovenskem dolga
tradicija te domače obrti. Razlog za razširjenosti čipkarskih šol lahko najdemo tudi v
dobičkonosni trgovini s čipkami. Obstajala je tudi možnost izobraževanja v šiviljski obrti (na
Državni ženski obrtni šoli v Ljubljani in Ženski obrtni šoli na Mestnem dekliškem zavodu
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»Vesna« v Mariboru), kjer so se dekleta učila šivanja, krojenja in vezenja. Razloge za
izobraževanje v tej panogi lahko najdemo v porastu tekstilne industrije v času med vojnama, v
kateri se je zaposlilo veliko žensk.
Analiza nam je pokazala, da so se tečaji, namenjeni ženskam, ustanavljali v krajih, kjer ni bilo
drugih tipov šol, ki smo jih analizirali. Menimo, da so predstavljali nadomestilo za omenjene
šole, saj so ženskam ponujali možnost, da so v krajšem času in v bolj strjeni obliki dobile
znanja, ki so se poučevala na analiziranih tipih šol (gospodinjskih, kmetijsko-gospodinjskih in
obrtnih šolah). Ženske so se izobraževale na gospodinjskih, kmetijsko-gospodinjskih in
krojaških tečajih, izveden je bil tudi en tečaj za izdelovanje lutk.
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