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POVZETEK
Diplomsko delo z naslovom Razvoj institucionalnega izobraţevanja odraslih v Litiji in
Šmartnem 1870–1975 prikazuje, kako je potekal razvoj institucij za izobraţevanje odraslih, ki
so bile v omenjenem zgodovinskem obdobju ustanovljene v krajih Litija in Šmartno. Ob
prikazu razvoja izobraţevalnih institucij smo analizirali, kako se je razvijalo formalno in
neformalno izobraţevanje odraslih. Namen diplomskega dela je bil ugotoviti, kako sta se
razvijali obe vrsti izobraţevanja odraslih, formalno in neformalno, skozi zgodovino Litije in
Šmartnega od leta 1870 do 1975, kar je bilo do sedaj še neraziskano.
Zaradi laţjega zgodovinskega pregleda smo se odločili, da bomo med seboj primerjali tri
zgodovinska obdobja. Prvo obdobje je med letoma 1870 in 1914, ko smo bili Slovenci, in s
tem tudi kraja Litija in Šmartno, del Avstro-Ogrske. Drugo obdobje zajema čas od leta 1918
do 1941, ko smo bili Slovenci in oba obravnavana kraja del Kraljevine Srbov, Hrvatov in
Slovencev (Kraljevina SHS) ter Kraljevine Jugoslavije. Tretji del pa obsega obdobje med
letoma 1945 in 1975, ko smo bili Slovenci in oba zgoraj omenjena kraja del Socialistične
federativne republike Jugoslavije (SFRJ). Diplomsko delo temelji na primerjavi teh treh
obdobij.
V diplomskem delu smo se v prvem, teoretičnem delu, najprej dotaknili pomena
izobraţevanja odraslih, predvsem pa značilnosti formalnega in neformalnega izobraţevanja
odraslih ter prikazali primerjavo med njima. V nadaljevanju diplomskega dela – v drugem,
empiričnem delu – smo se osredinili na primerjavo razvoja izobraţevalnih institucij za odrasle
v Litiji in Šmartnem. Za vsako od zgoraj omenjenih obdobij smo posebej prikazali značilnosti
obdobja in razvoja krajev Litija in Šmartno. Nato smo opisali institucije in prikazali njihovo
delovanje na področju izobraţevanja odraslih. Pri tem pa smo ugotavljali razvoj formalnega in
neformalnega izobraţevanja odraslih in na koncu vsakega opisa obdobja naredili primerjavo
institucij. Za nastale razmere v razvoju institucij in njihovega formalnega in neformalnega
izobraţevanja odraslih smo poskušali poiskati vzroke, ki so izhajali iz določenih sprememb
med obdobji in med krajema, ki smo jih na koncu diplomskega dela tudi med seboj primerjali.
Ključne besede: razvoj institucij za izobraţevanje odraslih, Litija, Šmartno, formalno
izobraţevanje, neformalno izobraţevanje

ABSTRACT
TITLE: Development of Institutional Adult Education in Litija and Šmartno
The dissertation entitled the Development of Institutional Adult Education in Litija and
Šmartno 1870 – 1975 presents the development of institutions for adult education set up in
specified historic period of Litija and Šmartno. Within the mentioned development of
educational institutions we analyzed the development of formal and non-formal adult
education. The aim of the dissertation was to find out how the formal and non-formal types
of adult education progressed through the history of Litija and Šmartno, more specifically
from 1870 to 1975, which so far has been still uncharted.
In order to facilitate the historical review we decided to compare three historical periods. The
first period is the period between 1870 and 1914 when the Slovenes and thereby Litija and
Šmartno were part of the Austro-Hungary. The second period captures the years from 1918 to
1941 when the Slovenes and the analysed towns were part of the Kingdom of Serbs, Croatians
and Slovenes, and the Kingdom of Yugoslavia. The third part covers the period between 1945
and 1975 when the Slovenes and the towns of Litija and Šmartno were part of the Socialist
Federal Republic of Yugoslavia. The dissertation focuses on a comparison of these periods.
The dissertation first explores the importance of adult education, in particular the
characteristics of formal and non-formal adult education, and shows the comparison between
the two of them. In the continuation we focused on comparing the development of adult
education institutions in Litija and Šmartno. For each of the above-mentioned periods we
presented the characteristics of the period and the development of both towns. We then
described the institutions and presented their work in the field of adult education. In doing so
we determined the development of formal and non-formal adult education and, at the end of
the description of each period, compared the institutions. In the conclusion, we attempted to
define the causes for the resulting circumstances within the development of institutions and
their formal and non-formal adult education prompted by the changed circumstances of the
periods and the places, and then make a comparison between them.
Keywords: development of institutions for adult education, Litija, Šmartno, formal education,
non-formal education
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UVOD

V zgodovini izobraţevanja odraslih se pogosto analizirajo in odkrivajo določene značilnosti
ţivljenja in razvoja ljudi in krajev, predvsem pa spremljata njihovo izobraţevanje in učenje.
Odkar človek ţivi, se mora učiti, izobraţevati, delati, da lahko preţivi. Kakšna znanja je
potreboval posameznik v določenem zgodovinskem obdobju razvoja druţbe, lahko odkrivamo
tudi glede na obstoj posameznih institucij. Predvsem se lahko osredinimo na delovanje
izobraţevalnih institucij, zlasti na primarne ohranjene vire, ki nam dajejo moţnosti, da
podrobneje spoznamo, kakšne so bile značilnosti izobraţevanja odraslih.
Začetki mnoţičnega izobraţevanja odraslih segajo v 19. stoletje, ko so se na področju
izobraţevanja odraslih začele širiti organizirane oblike izobraţevanja odraslih (Ličen 2006,
str. 16). Vzroki za razvoj na področju izobraţevanja odraslih so razvoj druţbe, gospodarstva
in tehnologije, saj so ti prinesli nove potrebe po znanju. Tako se je vse pogosteje pojavljala
potreba po izobraţevanju odraslih (Govekar-Okoliš in Ličen 2008, str. 15). Iz napisanega
spoznamo, da se je izobraţevanje odraslih razvijalo sočasno z razvojem tehnologije in
razvojem druţbe. Tudi na Slovenskem se v 19. stoletju ţe srečujemo z mnoţičnimi oblikami
izobraţevanja odraslih, mednje pa sodijo številne institucije, ki so skrbele za izobraţevanje
odraslih. To je tudi obdobje, za katero je bilo značilno prosvetljevanje slovenskih mnoţic
znotraj številnih različnih slovenskih društev, čitalnic, taborov idr. To je bilo obdobje, ko je
bilo izobraţevanje odraslih odvisno od razvoja kraja, institucij in posameznikov, ki so širili
prosvetno delo, ter zahteve po razvoju slovenskega jezika, kulturne in narodne zavesti.
Obenem je bilo to obdobje, v katerem so se odrasli ţe bolj organizirano in načrtno
izobraţevali, predvsem je bilo veliko neformalnega izobraţevanja, pojavljale pa so se ţe
institucije za formalno izobraţevanje (prav tam). Tako na Slovenskem zasledimo obe vrsti
(formalno in neformalno) izobraţevanja odraslih ţe v 19. stoletju.
Omenjene razmere so tudi izhodišče za našo raziskavo, v kateri ţelimo raziskati in odkriti,
kako je potekal razvoj institucij za izobraţevanje odraslih v Litiji in Šmartnem. Začetki
izobraţevanja v Litiji in Šmartnem segajo v 19. stoletje. Zato se bomo v našem diplomskem
delu lotili raziskovanja v tem obdobju. Razvoj institucij za izobraţevanje odraslih in njihovo
delovanje ter analizo formalnega in neformalnega izobraţevanja bomo odkrivali in spoznavali
ter primerjali skozi zgodovino. To je za nas še poseben izziv, ker tovrstna raziskava še ni bila
narejena.
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2

OPREDELITEV RAZISKOVALNEGA PROBLEMA

V diplomskem delu se bomo dotaknili zgodovinske tematike razvoja izobraţevalnih institucij
v Litiji in Šmartnem, ki so bile namenjene odraslim. Ugotavljali bomo pomen razvoja
posameznih institucij na razvoj izobraţevanja odraslih v treh različnih obdobjih, ki jih bomo
preučili s primerjalno analizo. Med seboj bomo primerjali in analizirali tri obdobja, in sicer
med letoma 1870 in 1914, med 1918 in 1941 ter med 1945 in 1975. V prvem obdobju smo
bili Slovenci in analizirana kraja Litija in Šmartno del Avstro-Ogrske. V drugem obdobju, ki
zajema čas od leta 1918 do 1941, smo bili Slovenci in oba obravnavana kraja del Kraljevine
Srbov, Hrvatov in Slovencev ter Kraljevine Jugoslavije. V tretjem obdobju med letoma 1945
do 1975 smo bili Slovenci in oba kraja Litija in Šmartno del Socialistične federativne
republike Jugoslavije. Politična ureditev je imela pomemben vpliv na druţbeno ureditev in
vrednote, ki so se razvile v druţbi. V prvem obdobju imamo večnacionalno Avstro-Ogrsko
drţavo, v kateri na slovenskih tleh prevladujejo vrednote, povezane s slovensko domovino,
slovensko kulturo, krščansko vero in slovenskim narodom, ki je bil znotraj avstrijske drţave.
Vplivi avstrijske politike v drugi polovici 19. stoletja so se kazali v razvoju gospodarstva in
kulture in so imeli v najširšem smislu tudi vpliv na oblikovanje slovenske narodne zavesti.
Avstrijska politika pa je v omenjenem času zavirala napredovanje slovenskih narodnih gibanj
in razvoj slovenske narodne zavesti in slovenskega jezika kot drţavnega in institucionalnega
jezika (Govekar-Okoliš 2010, str. 38). V drugem obdobju imamo Kraljevino SHS oziroma
Kraljevino Jugoslavijo, v kateri se srečamo z novimi vrednotami, ki so bile povezane s
takratnim gospodarskim in druţbenim razvojem pripadnosti kraljevini. Še vedno so
pomembne vrednote povezane z razvojem slovenske kulture, naroda in jezika.
Narodnopolitični poloţaj slovenskega naroda se je v tem obdobju bistveno spremenil in
izboljšal, saj smo Slovenci doţiveli večji gospodarski, socialni in tudi kulturni razvoj. Kljub
temu pa je slovensko vprašanje ostalo nerešeno zaradi velikosrbskih hegemonističnih tendenc
in jugoslovanske unitaristične politike (Prunk 1986, str. 47). V tretjem obdobju pa imamo
socialistično druţbo, v kateri prevladujejo zopet nove vrednote, kot so: delo, enakost,
solidarnost, kolektivizem itn. (Struk 1995, str. 302).
Raziskovali bomo vsa tri obdobja, da bi ugotovili, kakšen je bil razvoj institucij za
izobraţevanje odraslih v Litiji in Šmartnem, in prikazali pomen formalnega in neformalnega
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izobraţevanja ter ju primerjalno tudi opisali. Obdobja bomo med seboj primerjali in poiskali
podobnosti ter razlike med njimi. S pomočjo pridobljenih rezultatov bomo poskusili ugotoviti
vzroke za nastale spremembe.
Diplomsko delo bo sestavljeno iz dveh delov, teoretičnega in empiričnega. V prvem delu se
bomo osredinili na značilnosti formalnega in neformalnega izobraţevanja in skušali poiskati
temeljne značilnosti in razlike med njima ter jih primerjati. To bo podlaga za nadaljnjo
zgodovinsko raziskavo.
Drugi del diplomskega dela je empirični, uporabljena je primerjalna zgodovinska analiza
institucionalnega izobraţevanja odraslih v Litiji in Šmartnem. V njem bomo ugotavljali razvoj
formalnega in neformalnega izobraţevanja odraslih. Empirični del ima štiri poglavja. Prvo
poglavje predstavlja razvoj institucionalnega izobraţevanja odraslih v Litiji in Šmartnem od
leta 1870 do 1914. V omenjenem prvem obdobju bomo najprej opisali, kakšen je bil razvoj
mesta Litija in Šmartno do prve svetovne vojne, tj. do leta 1914. Ţelimo ugotoviti, katere so
bile prve institucije za izobraţevanje odraslih v omenjenih krajih in analizirati njihovo
izobraţevanje z vidika njihovega delovanja ter glede na pomen formalnega in neformalnega
izobraţevanja. Ţelimo ugotoviti, ali je bil razvoj izobraţevanja tudi v Litiji in Šmartnem
usmerjen v slovenska nacionalna prizadevanja, v razvoj slovenske kulture, slovenskega jezika
in narodne zavesti slovenskega naroda. V tem poglavju bomo na koncu naredili primerjavo
med analiziranimi izobraţevalnimi institucijami v krajih Litija in Šmartno ter poiskali
podobnosti in razlike med njimi. S pomočjo pridobljenih rezultatov bomo poskusili ugotoviti
vzroke za nastale razlike med institucijami in vrsto izobraţevanja, ki so jo zagotavljale.
Drugo poglavje empiričnega dela zajema poglavje o razvoju institucionalnega izobraţevanja
odraslih v Litiji in Šmartnem od leta 1918 do 1941. V omenjenem drugem obdobju bomo
prav tako najprej opisali razvoj mesta Litija in Šmartno med obema svetovnima vojnama do
leta 1941. Ţelimo ugotoviti, katere so bile v tem obdobju institucije za izobraţevanje odraslih
v omenjenih krajih, in analizirati njihovo izobraţevanje z vidika njihovega delovanja ter glede
na pomen formalnega in neformalnega izobraţevanja. Ţelimo ugotoviti, ali je bil razvoj
izobraţevanja tudi v Litiji in Šmartnem usmerjen v nadaljnji razvoj slovenske kulture in
naroda, v razvoj gospodarstva, trgovine idr. Zanimajo nas spremembe na področju
izobraţevanja odraslih, tudi z vidika formalnega in neformalnega izobraţevanja odraslih. V
tem poglavju bomo na koncu naredili primerjavo med analiziranimi izobraţevalnimi
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institucijami v Litiji in Šmartnem ter poiskali podobnosti in razlike med njimi. S pomočjo
pridobljenih rezultatov bomo poskusili ugotoviti vzroke za nastale razlike med institucijami in
primerjali formalno in neformalno izobraţevanje.
V tretjem poglavju empiričnega dela opisujemo tretje obdobje razvoja institucionalnega
izobraţevanja odraslih v Litiji in Šmartnem, in sicer od leta 1945 do 1975. V tem poglavju
bomo prav tako najprej opisali, kakšen je bil razvoj krajev Litija in Šmartno po drugi svetovni
vojni, tj. med letoma 1945 in 1975. Analizo bomo naredili do leta 1975, ker je bila v tem
obdobju ustanovljena prva institucija za izobraţevanje odraslih, ki je omogočala tako
formalno kot neformalno izobraţevanje odraslih, tj. Delavska univerza.
Znotraj omenjenega poglavja ţelimo spoznati, katere so bile v tem obdobju institucije za
izobraţevanje odraslih v Litiji in Šmartnem. Analizirali bomo njihovo izobraţevanje z vidika
delovanja in glede na pomen formalnega in neformalnega izobraţevanja. Namen je ugotoviti,
ali je bil razvoj izobraţevanja tudi v Litiji in Šmartnem usmerjen v delo, solidarnost,
kolektivizem, po kakšnih znanjih je bila potreba pri izobraţevanju odraslih. Zanima nas tudi,
kaj se je spremenilo na področju izobraţevanja odraslih tudi z vidika formalnega in
neformalnega izobraţevanja odraslih. Na koncu tega poglavja bomo prav tako naredili
primerjavo med analiziranimi izobraţevalnimi institucijami v krajih Litija in Šmartno ter
poiskali podobnosti in razlike med njimi. S pomočjo pridobljenih rezultatov bomo poskusili
ugotoviti vzroke za nastale razlike med institucijami in njihovo primerjavo med formalnim in
neformalnim izobraţevanjem ter ugotoviti, ali je bilo katero od teh v ospredju oziroma v
katerih institucijah sta se obe vrsti prepletali.
Četrto poglavje empiričnega dela je opis primerjave razvoja institucionalnega izobraţevanja
odraslih v Litiji in Šmartnem med tremi obdobji (1870–1914, 1918–1941 ter 1945–1975).
Najprej bomo primerjali splošne značilnosti razvoja Litije in Šmartnega in vzroke za razvoj
izobraţevanja odraslih med omenjenimi obdobji. Nato bomo primerjali razvoj izobraţevalnih
institucij med obdobji glede na leto ustanovitve institucij, primerjalno bomo ugotavljali,
kakšne so razlike med izobraţevalnimi institucijami med krajema Litija in Šmartno ter kako
sta se v analiziranih institucijah v vseh treh obdobjih pojavljala formalno in neformalno
izobraţevanje odraslih.
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2.1 NAMEN IN CILJI DIPLOMSKEGA DELA
Namen diplomskega dela je skozi čas prikazati razvoj institucionalnega izobraţevanja
odraslih v Litiji in sosednjem Šmartnem od samih začetkov pojava takih ustanov, tj. od leta
1870, do leta 1975, ko se je izobraţevalna dejavnost za odrasle razširila tako močno, da so
institucije, namenjene izobraţevanju odraslih, začele z izdajanjem formalnih potrdil
(spričeval) o pridobljeni izobrazbi.
Namen je raziskati, ali je v institucijah za izobraţevanje odraslih potekalo formalno ali
neformalno izobraţevanje. V okviru omenjene analize nas bo zanimalo, kakšna je bila
pojavnost omenjenih dveh vrst izobraţevanja odraslih v posameznih ustanovah, ki so bile
ustanovljene v omenjenem zgodovinskem obdobju v Litiji in Šmartnem, in primerjati tovrstno
institucionalno izobraţevanje odraslih po posameznih obdobjih ter poiskati razlike in
podobnosti.

Namen diplomskega dela je skozi tri obdobja (1870–1914, 1918–1941, 1945–1975) spoznati
in primerjati institucije, ki so se ukvarjale z izobraţevanjem odraslih. Zanimalo nas bo, katera
vrsta izobraţevanja odraslih se je v posamezni ustanovi pojavila in ali se je skozi čas obdrţala
ali pa se je pojavila nova. Ugotavljali bomo, ali so obstajale razlike med formalnim in
neformalnim izobraţevanjem odraslih v posameznem obdobju, in zanimalo nas bo, kaj je
pripeljalo do sprememb na področju izobraţevanja odraslih v posameznih obdobjih.
Glavni cilj diplomskega dela je odkriti trend razvoja izobraţevanja odraslih v Litiji in
Šmartnem od leta 1870 do 1975, s poudarkom na razvoju institucionalnega, organiziranega
formalnega in neformalnega izobraţevanja odraslih. Institucije za izobraţevanje odraslih
bomo analizirali na podlagi primarnih in sekundarnih virov. Namen je ugotoviti, v katero
obdobje sodi izobraţevalna institucija, s kakšnimi dejavnostmi in izobraţevanjem se je
ukvarjala ter katera vrsta izobraţevanja odraslih je bila značilna za posamezno institucijo.
Zanimal nas bo vpliv razvoja druţbe in tehnologije na nastanek določenih institucij za
izobraţevanje odraslih v posameznem obdobju.

Cilji diplomskega dela so:
 ugotoviti temeljne značilnosti formalnega in neformalnega izobraţevanja odraslih;
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 spoznati začetke izobraţevanja odraslih v Litiji in Šmartnem, vpliv razvoja druţbe ter
razvoj institucij za izobraţevanje odraslih od leta 1870 do 1975;
 spoznati, kako so bile izobraţevalne institucije organizirane in s katerimi
izobraţevalnimi dejavnostmi so se ukvarjale od leta 1870 do 1975;
 ugotoviti, katera vrsta izobraţevanja odraslih (formalno ali neformalno izobraţevanje)
se je izvajala v izobraţevalnih institucijah od leta 1870 do 1975;
 spoznati razlike med izobraţevalnimi institucijami glede na formalno in neformalno
izobraţevanje od leta 1870 do 1975 (primerjalno po treh obdobjih 1870–1914, 1918–
1941, 1945–1975).

3

METODE RAZISKOVANJA

Metode raziskovanja v diplomskem delu temeljijo predvsem na preučevanju virov, tako
primarnih kot sekundarnih, zato govorimo o uporabljeni deskriptivni metodi, ki temelji na
opisovanju določenih pojavov (Sagadin 1993, str. 12). Sagadin (prav tam) pravi, da nam
deskriptivna metoda pomaga pri ugotavljanju stanja določenega pojava, vendar se ne dotika
vzorčnega pojasnjevanja med posameznimi pojavi. Kot druga uporabljena metoda se v
diplomskem delu pojavi kavzalno neeksperimentalna metoda, ki temelji na opisovanju
dejstev, stanj, odnosov in procesov. Poleg tega bomo uporabili primerjalno analizo, da bomo
obdobja med seboj primerjali in tako dobili konkreten vpogled v še neraziskano temo, tj.
razvoj institucionalnega izobraţevanja odraslih v Litiji in Šmartnem pri Litiji.
V našem primeru bomo uporabili analizo dokumentov kot samostojno tehniko zbiranja
podatkov. Analizirali bomo gradivo, ki smo ga pridobili v različnih institucijah. To so
domoznanski arhiv Knjiţnice Litija, arhiv Izobraţevalnega centra Geoss, arhivska zbirka
ţupnije Šmartno pri Litiji in Slovenski šolski muzej v Ljubljani. Poleg tega smo veliko
primarnih virov pridobili v različnih časopisih, ki so bili dostopni na DLib (Digitalna
knjiţnica Slovenije), nekatere pa tudi na Javnem zavodu za kulturo Litija. Ostali viri so
sekundarni viri, do katerih smo dostopali v različnih knjiţnicah in tovarni Predilnica Litija. S
pomočjo analize omenjenih virov in dokumentov bomo predstavili razvoj institucionalnega
izobraţevanja v Litiji in Šmartnem v različnih obdobjih (1870–1914, 1918–1941, 1945–
1975). Ugotavljali bomo, katere institucije so ponujale moţnost formalnega oziroma
neformalnega izobraţevanja odraslih.
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4

OPREDELITEV IZOBRAŢEVANJA ODRASLIH
4.1 POMEN IZOBRAŢEVANJA ODRASLIH

V tem poglavju bomo skušali opredeliti pojem izobraţevanja odraslih, ki nam bo v
diplomskem delu sluţil kot podlaga za prikaz razvoja institucionalnega izobraţevanja odraslih
v Litiji in Šmartnem. Osredotočili se bomo na pomen izobraţevanja odraslih.
Opredelitve izobraţevanja odraslih so se spreminjale, ker pa jih je veliko, bomo izpostavili le
nekaj pomembnejših. Leta 1976 je Unesco sprejel naslednjo: »Izobraţevanje odraslih
označuje celoto organiziranih izobraţevanih procesov katere koli vsebine, stopnje,
uporabljenih metod, formalno ali drugačno, ki bodisi nadaljujejo ali nadomeščajo začetno
izobraţevanje v šolah. V teh procesih razvijajo osebe, ki jih v posameznih druţbah štejejo za
odrasle, svoje sposobnosti, bogatijo znanje, zboljšujejo ali spreminjajo poklicno
usposobljenost, stališča, vedenje, da bi se lahko polnovredno osebnostno razvijale in
sodelovale pri oblikovanju kulturnega in gospodarskega razvoja« (Ličen 2006, str. 16). Iz
zgornje opredelitve spoznamo, da je poudarek pri izobraţevanju odraslih usmerjen v nadaljnje
izobraţevanje odraslih, izboljšanje poklicne usposobljenosti ter v razvoj njihove osebnosti. S
tem pa naj bi posamezniki prispevali k razvoju tudi kulture in gospodarstva v takratni druţbi.
Jelenc (1991, str. 35) zapiše, da je izobraţevanje odraslih »vsaka organizirana in trajajoča
komunikacija, namenjena učenju v skladu s potrebami in koristmi oseb, ki so končale
nepretrgan cikel začetnega izobraţevanja v otroštvu«. Nadaljuje, da se »visokošolsko
izobraţevanje in po šolsko izobraţevanje pred vstopom na trg dela navadno ne šteje za
izobraţevanje odraslih.« Tokrat spoznamo, da se odrasli izobraţujejo po končanem obveznem
šolanju in na delovnem mestu.
Draper (1998 v Ličen 2006, str. 16) pa zapiše, da izobraţevanje odraslih pomeni vse
dejavnosti, ki omogočajo učenje odraslih in da izobraţevanje odraslih temelji na
posameznikovih potrebah, ki so povezane s socialnimi, političnimi in kulturnimi konteksti, v
katerih poteka. Bistveno, kar lahko pri tem izpostavimo, je, da izobraţevanje odraslih izhaja iz
posameznikovih potreb, saj lahko šele na tej podlagi kakovostno izobraţujemo odrasle.
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Muršak (2012, str. 66) določi temeljne značilnosti izobraţevanja odraslih. Izobraţevanje
odraslih je lahko splošno ali poklicno izobraţevanje, ki je namenjeno odraslim, potem ko so
končali začetno izobraţevanje in usposabljanje za potrebe poklicnega dela ali za osebne
potrebe. Njegov namen je:
 omogočiti splošno izobraţevanje na področjih, ki so za odrasle posebno zanimiva (npr.
odprta univerza);
 omogočiti kompenzacijsko učenje za pridobivanje temeljnih spretnosti, ki jih
posamezniki morda niso pridobili v začetnem izobraţevanju (npr. pismenost);
 omogočiti pridobitev kvalifikacije, ki je zaradi različnih razlogov niso pridobili v
sistemu začetnega izobraţevanja in usposabljanja;
 pridobiti, izboljšati ali posodobiti znanje, spretnosti in kompetence na določenem
področju.
Izobraţevanje odraslih se je spreminjalo glede na čas oziroma druţbene spremembe, kar
bomo ugotavljali skozi diplomsko nalogo. Kot smo ţe omenili, se je tradicija izobraţevanja
odraslih povezovala s vseţivljenjskim učenjem, kar pomeni, da so se ljudje učili v določeni
druţbi, od otroštva do smrti, odvisno od stopnje razvoja druţbe.
Ob besedi izobraţevanje odraslih najprej pomislimo na odrasle, ki se odločijo za študij, pa
vendar ni tako. Izobraţevanje odraslih se po zgornjih opredelitvah najbolj oziroma največkrat
povezuje s potrebami posameznika. Gre za potrebe na različnih področjih, ki bodo
posameznika tako ali drugače izpopolnile. Razcvet na področju izobraţevanja odraslih lahko
poveţemo s prihodom tehnologije. Ljudi je bilo treba narediti sposobne opravljati delo za
različnimi stroji v tovarnah. Tehnologija pa ni edina, ki je vplivala na razvoj izobraţevanja
odraslih.
Človek, ki se bo izobraţeval na katerikoli način, se bo izpopolnil do te mere, da bo razmišljal
na svoj način, posledično pa bo postal bolj samostojen in ne bo veljal samo za človeka brez
lastne hrbtenice (Ličen 2006, str. 45). To je bilo skozi zgodovino ključnega pomena. Torej iz
tega lahko sklepamo, da so imele na razvoj izobraţevanja odraslih največji vpliv druţbene
razmere. Bolj so se le-te spreminjale, večje so bile potrebe po novem znanju (prav tam).
Za čas, ko je slovensko ozemlje spadalo pod Avstrijsko monarhijo, so nemške druţbene
razmere narekovale narediti slovenski narod nemški na način, da bodo jezik in vse ostalo, kar
je povezano s slovenskim, izkoreninili (Ličen 2006, str. 45). Slovenski izobraţenci se s tem
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niso strinjali in vse bolj ugotavljali, da lahko kaj takega preprečijo z izobraţevanjem. Če bodo
ljudje pismeni in bodo še naprej uporabljali slovenščino, bodo s tem preprečili vstop v drugo
narodnost (Ličen 2006, str. 46).
S tako mislijo so ljudje začeli ustanavljati različne institucije, ki so ponujale moţnost branja
knjig, udeleţevanja različnih dogodkov in ne nazadnje izobraţevati se. Čeprav se ljudje
pogosto niso zavedali, in se še danes ne, da so se na nek način učili in izobraţevali. Iz zgoraj
napisanega vidimo, da izobraţevanje odraslih ni samo izobraţevanje, vezano na redno
šolanje, pač pa pojem izobraţevanja odraslih sega mnogo širše na vsa področja druţbenega
ţivljenja. Ta področja segajo od osebnostne rasti do izobraţevanja na delu.
Ob pojavu tehnologije, ki je vodila v druţbene spremembe, se spet pojavi zahteva po
izobraţevanju odraslih. Če je bilo izobraţevanje odraslih najprej vezano na opismenjevanje in
na dvigovanje narodne zavesti, se je izobraţevanje s prihodom tehnologije konec 19. stoletja
in v začetku 20. stoletja spremenilo. Pojavile so se nove oblike izobraţevanja odraslih (tečaji)
in tudi druge metode, s katerimi so se posamezniki usposobili za točno določeno delo.
Lahko rečemo, da gre za pridobitev specifičnih osebnostnih kompetenc, ki jih mora imeti
posameznik, če hoče uspeti in slediti trgu dela. Ko hitra usposabljanja niso več zadoščala, so
se na področju izobraţevanja odraslih začela pojavljati organizirana institucionalna
izobraţevanja, ki so omogočala pridobitev uradne listine. Govorimo lahko o različnih vrstah
izobraţevanja odraslih, ki bodo opisana v nadaljevanju. V nadaljevanju diplomskega dela se
bomo posvetili le dvema vrstama izobraţevanja odraslih, formalnemu in neformalnemu
izobraţevanju.
Kot smo spoznali iz različnih opredelitev, poteka izobraţevanje odraslih na eni strani znotraj
rednega šolskega sistema ter je namenjeno za dokončanje šolanja in na koncu daje
posamezniku certifikat oziroma uradno listino. Na drugi strani pa smo spoznali, da
izobraţevanje odraslih poteka zunaj rednih šol, v različnih drugih institucijah in različnih
dejavnostih. Spoznamo, da so odrasli bolj usmerjeni v tista znanja, ki jih potrebujejo in jih
ţelijo pridobiti zato, da bi bolje delali, bili zadovoljnejši in proţnejši. Taka znanja je
posameznik dobil zunaj formalnega šolskega sistema v različnih drugih, neformalnih
institucijah. Te institucije so bile skozi čas različno organizirane, predvsem pa so nastale
glede na potrebe ljudi, njihov osebni razvoj in v odvisnosti od potreb časa, kraja ter
tehnološkega razvoja druţbe.

9

4.2 POVEZANOST IZOBRAŢEVANJA IN UČENJA ODRASLIH
Opredelitve izobraţevanja odraslih se dopolnjujejo z opredelitvami o učenju odraslih, ki
predstavlja, kot smo spoznali, širši pojem od izobraţevanja odraslih. Lahko rečemo, da se
koncept učenja dopolnjuje in povezuje s konceptom izobraţevanja odraslih. Iz napisanega
lahko sklepamo, da učenje zajema izobraţevanje odraslih.
Ličnova (2006, str. 17) pravi, da »izobraţevanje odraslih zajema vse tiste situacije, ki
namerno vpeljejo spremembo, ko namerno oblikujejo procese učenja, in sicer javno in
zasebno«. S tem je zajela tudi tako imenovano priloţnostno učenje. V sodobnih opredelitvah
izobraţevanja odraslih je poleg organiziranih izobraţevalnih dejavnostih zajeto tudi vse ostalo
učenje. Tako Demetrio (2003 v Ličen 2006, str. 18) piše o dvojnosti izobraţevanja odraslih.
Tudi Reischmann (2004 v Ličen 2006, str. 17) razdeli pojem izobraţevanja odraslih na
namerno in nenamerno učenje. Prav tako je pri nas pojem opredelila Ana Krajnc (1979 v
Ličen 2006, str. 18), ki govori o intencionalnem in neintencionalnem učenju. Intencionalno
učenje predstavlja izobraţevanje odraslih, ki ga organizirajo drugi, neintencionalno pa je
povezano z različnimi dogodki, ki niso načrtovani kot učenje (npr. potovanje). Tako besedna
zveza izobraţevanje odraslih po Ličnovi (2006, str. 18) zajema dve razseţnosti. Prva se
nanaša na procese izobraţevanja in razmerja v izobraţevalnih dejavnostih, mreţo in vrste
organizacij, ki opravljajo dejavnost, cilje dejavnosti, kar označijo kot intencionalno in
organizirano dejavnost. Druga razseţnost pa se nanaša na učenje v odrasli dobi, ki se dogaja v
vsakdanjem ţivljenju ob spremembah in označuje naravne učne procese, ki so prepoznavni
(prav tam, str. 18).
Tako izobraţevanje odraslih predstavljajo procesi učenja, ki so organizirani in namerni.
Odrasli imajo cilje, ţelijo nekaj spreminjati glede na osebna in javna pričakovanja, značilne so
sistematičnost, načrtnost in zavestnost. Da bomo izobraţevanje odraslih ločili od učenja
odraslih pa moramo razumeti tudi ta pojem. Učenje odraslih se dogaja v času in prostoru, kjer
človek biva, doţivlja svoje okolje, se giblje ter ustvarja. Učenje je del vsakdanjega učenja
(Ličen 2006, str, 21).
Pojem učenja mnogi pojmujejo kot prenos znanja in kot pretvarjanje informacij v znanje
(Jelenc 2005, str. 33). Jelenc (prav tam) nadaljuje, da gre pri učenju za spreminjanje
posameznika zaradi zunanjih vplivov. Tako zaključi, da je učenje posameznikova dejavnost, s
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katero išče, pridobiva, obnavlja in dopolnjuje svoje znanje in izkušnje ter se tako razvija na
področju pridobivanja znanja, razvijanja osebnosti ter sposobnosti (Jelenc 2005, str. 33).
Zanimiva je tudi opredelitev, ki jo poda Dohem (1998 v Jelenc 2005, str. 43), ki pravi, da
učenje poteka povsod in zajema vse okoliščine ter priloţnosti in omogoča prepletanje vsebin,
ki niso načrtno usmerjene. Iz tega lahko sklepamo, da gre pri učenju za proces, ki ni nameren
oziroma je nezaveden, spontan in hkrati tudi nenačrten. To pa je tudi bistvena razlika med
učenjem in izobraţevanjem, namreč, takoj ko govorimo o strukturiranem času in ciljih, ne
moremo več govoriti o učenju, temveč je to ţe izobraţevanje (Govekar-Okoliš in Ličen 2008,
str. 39).
Spoznamo, da sta tako pojem izobraţevanje odraslih kot učenje odraslih ločena le na ravni
teorije, v praksi, ţivljenju samem, pa sta neposredno med seboj povezana in prepletena. Zato
se bomo v diplomskem delu osredotočili predvsem na izobraţevanje odraslih, ki je vezano na
posamezne institucije, ki so odraslim omogočale organizirano in ciljno pridobitev novega
znanja, ki je bilo načrtovano in se je odzivalo na njihove potrebe ter na potrebe kraja in
druţbe.

4.3 FORMALNO IN NEFORMALNO IZOBRAŢEVANJE
ODRASLIH
V tem poglavju bomo opredelili bistvene značilnosti dveh vrst izobraţevanja odraslih,
formalnega in neformalnega. Najprej bomo opisali pojem, ki je vezan na pridobitev
javnoveljavne listine, tj. na formalno izobraţevanje odraslih, in nato pojem, ki ni vezan na
pridobitev certifikata oziroma javnoveljavne listine, tj. na neformalno izobraţevanje odraslih.
Na tej podlagi bomo naredili primerjavo med obema vrstama izobraţevanja odraslih in iz nje
razvili kriterije za formalno in neformalno izobraţevanje, ki nam bodo v metodološko oporo
pri empiričnem delu raziskave.
Kot prvi je klasifikacijo izobraţevanja odraslih pripravil Coombs, ki je leta 1968 razvrstil
nosilce izobraţevanja odraslih na formalno, neformalno in priloţnostno učenje (Potočnik
2011, str. 8). Prav on je v šestdesetih letih 20. stoletja opozarjal na pojav neformalnega
izobraţevanja (Jelenc 1992, str. 6). Krajnc (1984, str. 8) pravi, da lahko govorimo tako o
poklicni (strokovni) in splošni izobrazbi, pa vendar se ne moremo omejiti samo na formalno
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izobraţevanje. Pridobivanje tako enih kot drugih znanj je pri odraslih mnogo širše in vpliva na
kakovost ţivljenja in dela. Pogosto pozabljamo na druga pridobljena nova znanja, ki jih
pridobimo po neformalni poti. Tudi Jelenc Krašovec (1996, str. 16) pravi, da obstajata
formalno in neformalno izobraţevanje, poleg njiju pa omenja tudi priloţnostno in
organizirano samostojno učenje. Tight (2002 v Vidmar 2013, str. 21) pravi, da izraz
priloţnostno izobraţevanje opredeljuje dejansko vseţivljenjski proces, pri katerem vsak
posameznik pridobi vedenje, vrednote, spretnosti in znanja iz vsakodnevne izkušnje in
izobraţevalnih vplivov ter virov v lastnem okolju. Rogers (2004 v Vidmar 2013, str. 21) pa
nadaljuje, da je termin priloţnostno izobraţevanje problematično, zato ker je izobraţevanje
razumljeno kot »načrtovano in namerno učenje«, pri tem pa je priloţnostno izobraţevanje
opredeljeno kot »vse tisto učenje, do katerega prihaja izven vsake načrtovane učne situacije –
kot kulturni dogodek« (prav tam). Tako formalno kot neformalno izobraţevanje potekata kot
organizirani proces učenja in pridobivanja znanja. Običajno se formalno, neformalno in tudi
priloţnostno učenje med seboj prepletajo (Muršak 2006 str. 17). Strokovnjaki in raziskovalci
so ţe v sedemdesetih letih 20. stoletja namenili več pozornosti terminoma formalno in
neformalno izobraţevanje, kar je vplivalo na nastanek različnih opredelitev obeh pojmov.
Poleg tega pa lahko opazimo, da termin priloţnostno izobraţevanje ni najbolj ustrezen in da je
smiselno uporabljati termin priloţnostno učenje, vendar tega pojma v diplomski nalogi ne
bomo posebej razčlenjevali.

4.3.1 Formalno izobraţevanje odraslih
Formalno izobraţevanje1 v splošnem razumemo kot učne dejavnosti, ki vodijo do pridobitve
javnoveljavne listine. Coombs je

v sedemdesetih letih 20. stoletja opredelil formalno

izobraţevanje kot hierarhično strukturirano in kronološko razvrščeno v izobraţevalni sistem,
ki poteka od osnovne šole do vključno univerze in vključuje poleg splošnih akademskih
študijev tudi različne specializirane programe in institucije s polnim študijskim časom za
tehnično in strokovno usposabljanje (Coombs 1973 v Jelenc 1992, str. 6).
Eno prvih definicij je oblikoval tudi Unesco, ki je pod formalno izobraţevanje zajel
izobraţevalne programe, ki zahtevajo vpis in registracijo učencev (Podgornik 2007, str. 60).

1

Angl. formal education.
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Eurostatov priročnik Klasifikacija učnih aktivnosti opredeljuje formalno izobraţevanje kot
izobraţevanje v sistemu šol, kolidţev, univerz in drugih formalnih izobraţevalnih institucij
(Eurostat 2006, str. 13).
Jelenc (1991, str. 30) omenja, da je formalno izobraţevanje strukturirano, kronološko urejeno
izobraţevanje, ki 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, v katerih poteka takšno izobraţevanje (prav tam).
Muršak (2012, str. 32) v knjigi Temeljni pojmi poklicnega in strokovnega izobraţevanja
pravi, da izraz označuje procese učenja, ki vodijo k pridobitvi formalne oziroma
javnoveljavne izobrazbe (spričevalo, diploma, certifikat). To pomeni, da se po koncu
izobraţevanja spremeni posameznikov izobrazbeni status. Praviloma poteka v organiziranem
in strukturiranem okolju (v šoli, centru za izobraţevanje, na delovnem mestu) in je izrecno
pojmovano kot izobraţevanje in ne učenje. Formalno izobraţevanje je z učenčevega vidika
načrtno in vodi k vrednotenju in formalnemu potrjevanju izkazanih rezultatov učenja (prav
tam).
V skupino formalnega izobraţevanja lahko tako umestimo vse tiste dejavnosti, ki so namerne,
imajo jasne cilje, prinašajo javnoveljavna potrdila o izobrazbi in nazive v sklopu šolskega
sistema, rezultati pa so formalno potrjeni s spričevalom in diplomo. Formalno izobraţevanje
je jasno vsebinsko in časovno strukturirano, ima formaliziran vpis in zaključek, vodi do
pridobitve stopnje izobrazbe, ki je javnoveljavna. Jelenc (1992, str. 11) pravi, da lahko po
Unescu razberemo tri glavne značilnosti formalnega izobraţevanja. Te so:
 formalno izobraţevanje je strukturirano, kronološko urejeno in ga organizirajo šole;
 vsako formalno strukturirano in organizirano izobraţevanje je tisto, v katerem sta
jasno opredeljeni vlogi učitelja in učenca;
 izobraţevalni programi zahtevajo vpis in registracijo učencev.
Pri izobraţevanju odraslih lahko vidimo, da učni proces ni vezan na polni študijski čas, saj se
ga običajno udeleţujejo ljudje, ki imajo zaposlitve in druţine. Poleg tega namesto uradnega
vpisa izobraţevanje odraslih zahteva formalno potrditev doseţkov, ki jih posamezniki
pridobijo v izobraţevalnem procesu (prav tam, str. 6). Lahko rečemo, da je pri formalnem
izobraţevanju izpostavljeno uradno priznavanje izobraţevalnega procesa.
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Meja med formalnim in neformalnim izobraţevanjem je izjemno proţna (tako bi bilo lahko
npr. tudi samoizobraţevanje del formalnega izobraţevanja, če bi posameznik v tem procesu
sledil predpisanemu izobraţevalnemu programu in opravljal izpite, s katerimi bi dokazoval,
da obvlada predpisano znanje in spretnosti, ter si pridobil formalno izobrazbo). Prav tako je
mogoče šteti med formalno izobraţevanje tudi izobraţevanje na daljavo, ki poteka v skladu s
sprejetimi izobraţevalnimi programi (Muršak 2012, str. 32). Tako se čedalje bolj uveljavlja
trend povezovanja formalnega in neformalnega izobraţevanja. Če so v preteklosti iskali
razlike med obema vrstama izobraţevanja, pa se danes bolj nagibajo k iskanju skupnih točk
(Jelenc 1992, str. 17). Na tem področju raziskovanja najbolj izstopa C. S. Brembeck (1979 v
Jelenc 1992, str. 17), ki je poudarjal, da je neformalno izobraţevanje alternativa formalnemu.
Leta 1978 je začel iskati sintezo med obema izobraţevanjema, saj je prepričan, da sta
izobraţevanja ločena le zaradi potreb načrtovanja. Še več, meni, da je ločevanje med
formalnim in neformalnim izobraţevanjem disfunkcionalno. Značilnosti formalnega
izobraţevanja so:
 glede na strukturo je zelo strukturirano;
 vsebina je akademska in abstraktna;
 usmerjeno je k prihodnjim potrebam;
 da nam dolgoročno in posredno potrditev;
 mesto izvedbe je jasno določeno in razpoznavno;
 jasen je odnos učitelj – učenec, gre za prenos standardiziranega znanja;
 udeleţenci so vnaprej znani, učitelj pa je uradno priznan;
 funkcija takšnega izobraţevanja je zadovoljevanje potreb, ki jih imajo ljudje
domnevno (prav tam).
V zgoraj omenjenem besedilu se omenja javnoveljavna izobrazba2 in v nadaljevanju bomo
skušali razdelati ta pojem. Izraz se nanaša na izobrazbo, ki se pridobi po javnoveljavnih
izobraţevalnih programih in daje stopnjo izobrazbe. Tako pridobljena izobrazba, tudi
formalna izobrazba, je priznana na nacionalni oziroma drţavni ravni in jo je mogoče dobiti le
po verificiranih programih oziroma na podlagi sprejetih standardov znanja (Muršak 2012, str.
49). Programe lahko izvajajo verificirane javne ali zasebne izobraţevalne organizacije. Poleg
javnoveljavne izobrazbe je mogoče pridobiti tudi nacionalne poklicne kvalifikacije po
certifikatnem sistemu, ki pa ne dajejo javnoveljavne izobrazbe oziroma stopnje izobrazbe in
2

Angl. publicly recognized (formal) education.
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jih ureja Zakon o nacionalnih poklicnih kvalifikacijah (Muršak 2012, str. 49). Tako formalno
kvalifikacijo predstavlja uradni dokument (spričevalo, diploma, certifikat, potrdilo), ki
dokazuje, da je posameznik opravil preizkus pred ustreznim pooblaščenim organom
(institucijo), z njim pa dokazuje, da je dosegel takšne rezultate učenja, ki ustrezajo vnaprej
določenim standardom znanja, in da ima kompetence, ki mu omogočajo opravljati delo na
specifičnem področju (prav tam, str. 54). Ob tem pa obstaja še vrsta izobraţevalnih
programov, ki ne dajejo niti javnoveljavne izobrazbe niti nacionalne poklicne kvalifikacije, tj.
neformalno izobraţevanje.

4.3.2 Neformalno izobraţevanje odraslih
V tem delu bomo bolj podrobno razdelali pojem neformalnega izobraţevanja, da ga bomo v
nadaljevanju laţje primerjali s formalnim izobraţevanjem odraslih.
Neformalno izobraţevanje je najprej Coombs ţe v sedemdesetih letih 20. stoletja opredelil kot
»vsako organizirano izobraţevalno dejavnost zunaj vpeljanega formalnega sistema – pri tem
ni pomembno, ali deluje samostojno ali kot pomemben del neke širše dejavnosti, ki je
namenjena izbranim učencem in zadovoljuje določene učne smotre« (Coombs 1973 v Jelenc
1992, str. 6).
Neformalno izobraţevanje je po Eurostatu opredeljeno kot katera koli organizirana in trajna
izobraţevalna dejavnost. Tako lahko neformalno izobraţevanje poteka v izobraţevalnih
institucijah ali zunaj njih in je namenjeno posameznikom vseh starosti. Med neformalno
izobraţevanje lahko glede na okoliščine v posameznih drţavah spadajo izobraţevalni
programi za izboljšanje pismenosti odraslih, osnovnošolsko izobraţevanje za otroke, ki so
opustili šolanje, pridobivanje spretnosti za ţivljenje, delo ter splošno kulturo (Eurostat 2006,
str. 13).
Jelenc (1991, str. 46) pravi, da je neformalno izobraţevanje odraslih »strukturirano,
sosledično organizirano izobraţevanje za odrasle, ki ni namenjeno pridobivanju formalnega
izkaza, kot so spričevalo, diploma, javno priznana stopnja izobrazbe ali usposobljenosti,
temveč je namenjeno zadovoljitvi nekaterih drugih, navadno neposrednih interesov in potreb
odraslega«.
Tudi Bhola (1975, str. 3) pravi, da je neformalno izobraţevanje organizirana in sistematična
učna dejavnost, ki se odvija zunaj formalnega sistema. Omogoča pridobivanje uporabnih
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znanj, stališč in spretnosti ter nudi pridobitev široke palete izobraţevalnih dejavnosti, ki so
neposredno povezane z delom (prav tam). Iz napisanega spoznamo, da je neformalno
izobraţevanje povezano z pridobivanjem tistih znanj, ki jih rabimo za delo in za vsakdanje
ţivljenje, torej uporabnih znanj.
Muršak (2012, str. 66) kot glavno značilnost neformalnega izobraţevanja izpostavi načrtnost,
ki se nanaša na učenčev vidik. Rezultati takšnega izobraţevanja se lahko ovrednotijo in vodijo
v potrjevanje (certifikacijo). Neformalno izobraţevanje včasih označujemo tudi kot
polstrukturirano učenje. Za razliko od formalnega izobraţevanja ne vodi do javnoveljavne
izobrazbe. Lahko gre tudi za izobraţevanje, kjer vlogi učitelja in učenca nista jasno razmejeni
(učenec se uči sam). Neformalno izobraţevanje ni nujno institucionalizirano, predvsem pa za
razliko od formalnega ne daje spričevala ali diplome (prav tam).
Unesco je neformalno izobraţevanje opredelil kot organizirano obliko izobraţevanja odraslih,
ki ni namenjeno pridobitvi formalnega dokazila, ampak je v prvi vrsti namenjeno zadovoljitvi
interesov in potreb posameznika. Kot drugo pomembno značilnost neformalnega
izobraţevanja

so

izpostavili

sorodnost

priloţnostnemu3

izobraţevanju.

Neformalno

izobraţevanje je nepogrešljivo v različnih organizacijah (društvih, klubih, knjiţnicah, muzejih
itd.), ki so lahko druţbene in zasebne, sluţijo različnim slojem prebivalstva, pokrivajo
različna področja človekovih potreb in sluţijo različnim namenom. To so lahko tradicionalno
oblikovane organizacije in različna gibanja (Jelenc 1982, str. 281).
Muršak (2006, str. 17–18) opiše temeljne značilnosti neformalnega izobraţevanja, ki so:
 je nepredvidljivo in nima določenih standardov,
 nenavzočnost učitelja,
 ni organiziranega delovnega okolja,
 rezultati so implicitni,

3

Po Unescu je priloţnostno izobraţevanje odraslih opredeljeno kot »proces, ki poteka celo ţivljenje in pri
katerem si posameznik sam izoblikuje stališča, pridobiva vrednote, spretnosti ter različna znanja iz vsakdanjih
izkušenj, izobraţevalnih vplivov in virov v svojem okolju …« (Jelenc 1996, str. 54). Tudi Ličen (2006, str. 150)
opredeljuje priloţnostno izobraţevanje, in sicer pravi, da »zajema vse aktivnosti, ki spodbujajo spremembo in
implicirajo učenje, vendar niso namerno pripravljene kot izobraţevalne dejavnosti, nimajo oblikovanih
izobraţevalnih ciljev, izbranih vsebin, načrtovanih metod, … Potekalo naj bi v različnih pestrih okoljih, lahko v
organiziranih ali pa spontano, ne da bi kdor koli predvideval, kaj bo neko okolje nagovorilo v posamezniku.« Iz
tega lahko izpostavimo glavno značilnost priloţnostnega izobraţevanja, to je njegova nepredvidljivost. Lahko
rečemo, da je priloţnostno izobraţevanje naravni spremljevalec vsakdanjega ţivljenja, zato tudi ni nujno, da ga
posamezniki prepoznajo kot vrsto izobraţevanja, ki prispeva k njihovem razvoju.
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 kompetence, ki se razvijejo, ostanejo na ravni »tacitnih kompetenc«,
 največkrat gre za skupinsko učenje in razvoj kompetence kot skupinske,
 konceptualizacija znanja je redka,
 ostaja na ravni teoretsko nepovezanega praktičnega vedenja,
 problem ostaja nemerljivost.
Temeljne značilnosti neformalnega izobraţevanja sta določila tudi Husen in Postlethwaite
(1985, str. 35–37):
 manj strukturirano,
 bolj usmerjeno k razvijanju določene spretnosti,
 časovno je bolj gibljivo,
 v primerjavi s formalnim ima bolj neposredne cilje,
 je manj centralizirano organizirano,
 namenjeno je specifičnim potrebam nekega okolja,
 doseţki so bolj otipljivi in jasno vidni, vendar so posledično bolj kratkotrajni,
 oblike in metode izobraţevanja so bolj praktične in izkušenjske,
 vključevanje udeleţencev v tako izobraţevanje zaradi lastnih interesov,
 starost ni pomembna,
 učiteljeva izobrazba ni pomembna,
 običajno je del politične strategije.
Teţava pri opredeljevanju neformalnega izobraţevanja je, kot omenja Jelenc (1982, str. 281),
da avtorjem še ni uspelo poenotiti tega pojma. Nadaljuje, da gre pri tej vrsti izobraţevanja za
izobraţevanje, ki lahko poteka tudi v šolah (vendar to ni pogoj) ali kjerkoli drugje, vendar s
neformalnim izobraţevanjem zadovoljujemo lastne potrebe in interese. Ti interesi pa se ne
nanašajo na pridobivanje formalnega izkaza o uspešnosti. Tako je Jelenc (1982, str. 188) iz
različnih opredelitev izluščil najbolj pomembne značilnosti neformalnega izobraţevanja. Te
so:
 zanj ni potreben vpis,
 niso potrebna dokazila o uspešno opravljenem izobraţevanju,
 ni zahteve, da bi potekalo v standardizirani obliki,
 zadovoljuje širok spekter potreb in interesov.
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Jelenc (1989, str. 33) je v opredelitvi neformalnega izobraţevanja zapisal: »Pri neformalnem
izobraţevanju gre za vse oblike in načine izobraţevanja, ki potekajo brez uradno vpisnih
pogojev in se ne končajo s predpisanimi postopki izkazov z uradno veljavnostjo. To so
predvsem krajše oblike izobraţevanja (predavanja, seminarji, ogledi, tečaji, …), ki sluţijo
pridobivanju novega znanja in izpopolnjevanja.«
Krajnc (1985 v Jelenc 1992, str. 188) pravi, da »neinstitucionalno izobraţevanje«, ki je hkrati
tudi sinonim za neformalno izobraţevanje, lahko poveţemo z izobraţevanjem, ki ne poteka v
šolah. Zgornji izraz se ji zdi primeren zato, ker ljudje znanje pridobivajo prek mnoţičnih
medijev (časopis, radio, televizija) in v kulturnih ustanovah (knjiţnica, muzeji, klubi, …).
Opredelitev neformalnega izobraţevanja poda tudi Ličen (2006, str. 150), ki pravi, da med
neformalno izobraţevanje uvrščamo »vse tiste dejavnosti, ki so namerne, imajo začrtane cilje,
običajno so izbrane tudi vsebine določenega področja …«. Izpostavi pomembno značilnost
neformalnega izobraţevanja, in sicer hitro odzivanje na potrebe ljudi. Cilji takega
izobraţevanja so običajno jasno opredeljeni, vendar ne vodijo do pridobitve stopnje
izobrazbe.
Kot omenja Jelenc (1992, str. 40), neformalno izobraţevanje nagrajuje znanje, ki ga
pridobimo v šolah. Glavna področja so izobraţevanje za poklic in delo, za druţbeno politično
delovanje ter zadovoljevanje potreb, ki so povezane s človekovimi osebnimi zanimanji in
vlogami v ţivljenju.
Skubic Ermenc (2009, str. 5) pravi, da se neformalno izobraţevanje odvija izven glavnih
sistemov izobraţevanja in da ni nujno, da vodi do formaliziranih certifikatov. Taka vrsta
izobraţevanja je lahko zagotovljena na delovnem mestu, z dejavnostmi organizacij in skupin
civilne druţbe.
Jelenc (1992, str. 17) navede glavne značilnosti neformalnega izobraţevanja po Brembecku:
 je manj strukturirano kot formalno izobraţevanje,
 vsebinsko se nanaša na praktično uporabo v vsakdanjih situacijah,
 glede na čas in način potrditve je neposredno in kratkoročno,
 mesto izvedbe ni določeno, lahko je kjerkoli in razpršeno,
 metode se prilagajajo razmeram in uporabnosti,
 udeleţenci so različnih starosti, učitelji pa so različno usposobljeni,
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 odziva se na potrebe, ki jih imajo ljudje resnično.
Iz zgoraj napisanega lahko potegnemo ločnico med formalnim in neformalnim
izobraţevanjem odraslih. Avtorji poudarjajo, da teh dveh vrst izobraţevanj ne moremo
dokončno vreči vsake v svoj koš, ampak lahko samo izpostavimo razlike med obema vrstama
izobraţevanj, saj sta med seboj močno povezani in prepleteni.

4.3.3 Primerjava formalnega in neformalnega izobraţevanja
Če primerjamo formalno in neformalno izobraţevanje, lahko med obema vrstama opazimo
bistvene razlike. Na začetku lahko izpostavimo pridobitev javnoveljavne listine pri formalnem
izobraţevanju. Običajno je formalno izobraţevanje vezano na izobraţevalne institucije (šole),
kar pa pri neformalnem izobraţevanju ni pogoj, saj se lahko ta vrsta izobraţevanja pojavlja
tudi izven izobraţevalnih ustanov. Pri neformalnem izobraţevanju so udeleţenci različnih
starostnih skupin, pri formalnem pa gre običajno za udeleţence iste starostne skupine. Z
neformalnim izobraţevanjem se ne bo spremenil izobrazbeni status posameznika. Tako lahko
rečemo, da je neformalno izobraţevanje vezano na interese in potrebe posameznika. Poleg
tega je neformalno izobraţevanje nepredvidljivo in nima določenih standardov, pri formalnem
izobraţevanju pa so cilji jasno določeni. Formalno izobraţevanje organizirajo šole, medtem
ko to ni nujno pri neformalnem izobraţevanju. Tega lahko organizirajo šole, knjiţnice,
muzeji, društva in druge ustanove, ki imajo izobraţevalni značaj. Pri formalnem
izobraţevanju predavanje izpelje učitelj, ki je strokovno usposobljen, pri neformalnem
izobraţevanju pa to ni pogoj, tako da se lahko ta vrsta izobraţevanja izpelje tudi brez
navzočega in strokovno usposobljenega učitelja.
Glavna razlika med formalnim in neformalnim izobraţevanjem odraslih je, da po končanem
formalnem izobraţevanju pridobimo uradno višjo stopnjo izobrazbe, pri neformalnem
izobraţevanju odraslih pa ne. Pri obeh vrstah izobraţevanja pridobimo neko znanje, vendar
lahko iz zgoraj napisanega sklepamo, da je neformalno znanje bolj kompetentno kot
formalno. Zakaj tako mnenje? Predvsem zato, ker se za pridobitev neformalnega znanja
običajno odločimo sami in izberemo področje, ki nas zanima, medtem ko se pri formalnem
izobraţevanju pogosto dogaja, da se zanj ne odločimo zaradi lastnih interesov, ampak zato,
ker to zahteva ohranitev delovnega mesta, potrebe po novih znanjih in da bomo imeli višjo
stopnjo izobrazbe, posledično pa bomo imeli, ko bomo vstopili na trg dela, višjo plačo in

19

boljše delovne pogoje. Pri formalnem izobraţevanju odraslih je potreben formaliziran vpis,
kar pomeni, da je ţe vnaprej znano, koliko posameznikov bodo na izobraţevanje sprejeli in
kakšni so pogoji vpisa. Pri neformalnem izobraţevanju se lahko vpišemo brez posebnih
uradno vpisnih pogojev (Jelenc 1982, str. 188). Formalno izobraţevanje poteka v šolah
oziroma v formalnih izobraţevalnih institucijah, medtem ko pri neformalnem to ni pogoj in je
lahko izobraţevanje tudi neinstitucionalizirano. Glavni namen neformalnega izobraţevanja je
hitro odzivanje na potrebe ljudi, torej lahko rečemo, da je namenjeno zadovoljitvi interesov
učečega se. Taka vrsta izobraţevanja je nepredvidljiva, kar za formalno izobraţevanje ne
moremo trditi. Formalno izobraţevanje odraslih je načrtno, dejavnosti so namerne in imajo
jasne cilje. Na koncu formalnega izobraţevanja odraslih poteka vrednotenje rezultatov učenja,
posledično pa posameznik pridobi naziv oziroma se mu spremeni (zviša) izobrazbeni status.
Če pogledamo vlogo učencev in učiteljev, lahko opazimo razlike med formalnim in
neformalnim izobraţevanjem odraslih. Pri formalnem izobraţevanju odraslih sta vlogi učenca
in učitelja jasno opredeljeni, pri čemer je učitelj uradno priznan, pri neformalnem pa vlogi
učitelja in učenca nista jasno opredeljeni. Pogosto se dogaja, da se učenec kot udeleţenec
neformalnega izobraţevanja odraslih uči sam, učitelj pa ni nujno uradno priznan (Jelenc 1992,
str. 17). Izobraţevanje odraslih po neformalni poti ne poteka po standardiziranih oblikah,
temveč se prilagaja takim oblikam dela z odraslimi, ki ustrezajo njihovim potrebam, ţeljam in
interesom. Tudi neformalno izobraţevanje se prav v širšem spektru potreb in interesov
udeleţencev izobraţevanja razlikuje od formalnega izobraţevanja.
Bhola (1975, str. 6–8) pravi, da je neformalno izobraţevanje organizirano in sistematično,
vendar ne v tolikšni meri, kot je formalno. Nadaljuje, da so nekatere institucije usmerjene
samo v neformalno izobraţevanje in se od formalnega ločijo v tem, da so manj formalne v
smislu vsebine, metode in oblike pouka formalnega izobraţevanja. Neformalno izobraţevanje
se najpogosteje odvija v različnih gospodarskih, socialnih in političnih ustanovah oziroma v
podjetjih, tovarnah, sodiščih, vojskah, cerkvah in prostovoljnih organizacijah. Metode pouka
pri neformalnem izobraţevanju so običajno inovativne, cilji takega izobraţevanja pa takojšni.
Cilji pri neformalnem izobraţevanju so povezani z individualnimi učnimi potrebami in
nacionalnimi razvojnimi programi (prav tam, str. 6–9). Iz zgoraj napisanega lahko sklepamo,
da se tako kot formalno izobraţevanje tudi neformalno pojavljata kot institucionalizirano
izobraţevanje, vendar opozarja, da so te institucije neformalne in da se običajno pokrivajo s
nacionalnimi razvojnimi programi.
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Primerjavo formalnega in neformalnega izobraţevanja smo prikazali tudi na podlagi
predhodnih opredelitev avtorjev (Husen in Postlethwaite, 1985; Jelenc, 1982; Jelenc, 1992;
Muršak, 2006) v Tabeli 1. Na podlagi primerjave med vrstama izobraţevanja odraslih pri
različnih avtorjih smo izdelali kriterije primerljivosti, ki nam bodo v pomoč pri empiričnem
delu diplome.
KRITERIJ

FORMALNO IZOBRAŢEVANJE

NEFORMALNO IZOBRAŢEVANJE

Javnoveljavna listina

Da.

Ne.

Izobrazbeni status

Se spremeni.

Se ne spremeni.

Strukturirano izobraţevanje in
določen standard znanja
Vzgojno-izobraţevalni cilji

Da.
Izhajajo iz učnih načrtov.

Manj strukturirano in nima določenih
standardov znanja.
Izhajajo iz potreb udeleţencev.

Čas izvedbe

Dolgoročno po učnem načrtu.

Kratkoročno, nepredvidljivo glede na čas.

Vsebina izobraţevanja

Predpisana vnaprej po učnih načrtih.

Se nanaša na praktično uporabo.

Metode izobraţevanja

So določene po učnem načrtu.

Se prilagajajo razmeram in uporabnosti.

Mesto izvedbe

Je določeno v izobraţevalni

Ni določeno, je kjerkoli, razpršeno.

instituciji.
Potrebe udeleţencev

Se manj upoštevajo.

Se hitro odziva na potrebe udeleţencev.

Starost udeleţencev

Pribliţno ista starostna skupina.

Različne starosti – ni pomembna starost.

Učitelji

Določeni po strokovni
usposobljenosti.

Niso določeni po strokovni

Jasno določena.

Nedoločena.

Vloga učitelja in učenca

usposobljenosti.

Tabela 1: Primerjava formalnega in neformalnega izobraţevanja po kriterijih (prirejeno po avtorjih
Husen in Postlethwaite, 1985; Jelenc, 1982; Jelenc, 1992; Muršak, 2006)

Iz zgornje tabele lahko spoznamo, da sta obe vrsti izobraţevanja odraslih pomembni in da se
izvajata zelo različno, pravzaprav sta si v marsičem nasprotni ali diametralni glede na
kriterije: javnoveljavna listina (ta je značilna samo za formalno izobraţevanje), izobrazbeni
status (je pomemben le v formalnem izobraţevanju), strukturirano izobraţevanje in določen
standard znanja (velja samo za formalno izobraţevanje), vzgojno-izobraţevalni cilji (določeni
v formalnem izobraţevanju), čas izvedbe (določen vnaprej po učnem načrtu v formalnem
izobraţevanju, v neformalnem ni tako določen čas), vsebina izobraţevanja (predpisana
vnaprej po učnem načrtu v formalnem izobraţevanju, v neformalnem ne), metode
izobraţevanja (določene vnaprej po učnem načrtu v formalnem izobraţevanju, v neformalnem
ne), mesto izvedbe (je določeno v določeni izobraţevalni instituciji v formalnem
izobraţevanju, v neformalnem ne), potrebe udeleţencev (se več in hitreje upoštevajo v
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neformalnem izobraţevanju), starost udeleţencev (je določena v formalnem izobraţevanju, v
neformalnem ne), učitelji (so vnaprej določeni v formalnem izobraţevanju, kar ne velja za
neformalno izobraţevanje) in vloga učitelja in učenca (sta določeni vnaprej v formalnem
izobraţevanju, medtem ko to ne velja za neformalno izobraţevanje).
Omenjene kriterije primerjave med formalnim in neformalnim izobraţevanjem bomo
uporabili pri empirični raziskavi, kjer bomo v okviru razvoja izobraţevalnih institucij
ugotavljali, katera vrsta izobraţevanja je bila izvajana: samo formalno izobraţevanje ali samo
neformalno izobraţevanje ali obe vrsti v določeni izobraţevalni instituciji.
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5

EMPIRIČNI

DEL

–

PRIMERJAVA

RAZVOJA

INSTITUCIONALNEGA IZOBRAŢEVANJA ODRASLIH V
LITIJI IN ŠMARTNEM V OBDOBJIH 1870–1914, 1918–1941 IN
1945–1975
5.1 RAZISKOVALNI PROBLEM
5.1.1 Opredelitev raziskovalnega problema
V empiričnem delu se bomo poglobili v razvoj institucionalnega izobraţevanja odraslih v
Litiji in Šmartnem. Pogledali bomo, kateri kraj (Litija ali Šmartno) je bil na področju
izobraţevanja bolj razvit, in ugotavljali, katera institucija je ponujala določeno vrsto
izobraţevanja odraslih. Pogledali bomo, kateri kraj se je bolj osredinjal na pridobivanje
izobrazbe odraslih in kakšne so bile moţnosti za odrasle, da so se izobrazili za določen poklic.
Glede na gradivo, ki nam je bilo na voljo, bomo med seboj primerjali kraja Litija in Šmartno
ter vrsto izobraţevanja odraslih, ki se je izvajala v določeni instituciji v obdobjih 1870–1914,
1918–1941 in 1945–1975. Za omenjena obdobja smo se odločili, ker je vsako obdobje
spadalo pod drugo drţavo, in sicer prvo obdobje pod Avstro-Ogrsko, drugo v Kraljevino SHS
in Kraljevino Jugoslavijo, tretje v Jugoslavijo (od leta 1946 do 1963 je bila to Federativna
ljudska republika Jugoslavija, od leta 1963 dalje pa Socialistična federativna republika
Jugoslavija).
V raziskavi bomo skušali prikazati, kako se je razvijalo in spreminjalo institucionalno
izobraţevanje odraslih skozi tri zgodovinska obdobja v Litiji in Šmartnem. Zanimalo nas bo,
katera vrsta izobraţevanja odraslih je prevladovala v posameznem zgoraj omenjenem kraju in
v posameznem obdobju, nato pa bomo ugotovitve med seboj primerjali.
Kriteriji, po katerih bomo ugotavljali, ali je izobraţevalna institucija izvajala formalno ali
neformalno izobraţevanje ali obe vrsti izobraţevanja, so izbrani po Tabeli 1 na strani 30:
 javnoveljavna listina in sprememba statusa;
 vzgojno-izobraţevalni cilji in namen izobraţevanja odraslih (ali izhajajo iz učnih
načrtov ali izhajajo iz potreb ljudi in kraja);
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 vsebina izobraţevanja in dejavnosti izobraţevalnih institucij (ali je vsebina predpisana
ali se nanaša na praktično uporabo za zadovoljevanje širših potreb in interesov);
 potrebe udeleţencev (ali se te bolj ali manj upoštevajo);
 učitelji (ali so določeni vnaprej po strokovni usposobljenosti ali ne);
 mesto izvedbe (je v šoli ali v drugih institucijah, kjerkoli, razpršeno, glede na potrebe
in zmoţnosti izvedbe izobraţevanja).

5.1.2 Namen in cilji raziskave
Namen raziskave je analizirati razvoj izobraţevanja odraslih v Litiji in Šmartnem in med
seboj primerjati razvoj institucij za izobraţevanje odraslih v Litiji in Šmartnem v obdobjih
1870–1914, 1918–1941 in 1945–1975. Glavni cilj je poiskati temeljne razlike med formalnim
in neformalnim izobraţevanjem odraslih po posameznih institucijah med različnimi obdobji
in odkriti vzroke za nastale spremembe.

5.1.3 Raziskovalna vprašanja
Raziskovalna vprašanja bomo delili na štiri dele:
Razvoj institucionalnega izobraţevanja odraslih v Litiji in Šmartnem od 1870 do 1914
1. Katere so značilnosti obdobja med letoma 1870 in 1914 in kakšen je bil razvoj Litije in
Šmartnega?
2. Katere izobraţevalne institucije so bile ustanovljene v obdobju med letoma 1870 in 1914?
3. Kako so bile izobraţevalne institucije organizirane in s katerimi izobraţevalnimi
dejavnostmi so se ukvarjale v obdobju med letoma 1870 in 1914?
4. Katera vrsta izobraţevanja odraslih (formalno ali neformalno izobraţevanje odraslih) se je
izvajala v določeni izobraţevalni instituciji med letoma 1870 in 1914?
5. Kakšne so razlike med izobraţevalnimi institucijami v krajih Litija in Šmartno v obdobju
od 1870 do 1914?
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Razvoj institucionalnega izobraţevanja odraslih v Litiji in Šmartnem od 1918 do 1941
6. Katere so značilnosti obdobja med letoma 1918 in 1941 in kakšen je bil razvoj Litije in
Šmartnega?
7. Katere izobraţevalne institucije so bile ustanovljene v obdobju med letoma 1918 in 1941?
8. Kako so bile izobraţevalne institucije organizirane in s katerimi izobraţevalnimi
dejavnostmi so se ukvarjale v obdobju med letoma 1918 in 1941?
9. Katera vrsta izobraţevanja odraslih (formalno ali neformalno izobraţevanje odraslih) se je
izvajala v določeni izobraţevalni instituciji v letih od 1918 do 1941?
10. Kakšne so razlike med izobraţevalnimi institucijami v krajih Litija in Šmartno v obdobju
od 1918 do 1941?
Razvoj institucionalnega izobraţevanja odraslih v Litiji in Šmartnem od 1945 do 1975
11. Katere so značilnosti obdobja med letoma 1945 in 1975 in kakšen je bil razvoj Litije in
Šmartnega?
12. Katere izobraţevalne institucije so bile ustanovljene v obdobju med letoma 1945 in 1975?
13. Kako so bile izobraţevalne institucije organizirane in s katerimi izobraţevalnimi
dejavnostmi so se ukvarjale v obdobju med letoma 1945 in 1975?
14. Katera vrsta izobraţevanja odraslih (formalno ali neformalno izobraţevanje odraslih) se je
izvajala v določeni instituciji v letih od 1945 do 1975?
15. Kakšne so razlike med izobraţevalnimi institucijami v krajih Litija in Šmartno v obdobju
od 1945 do 1975?
Primerjava institucionalnega izobraţevanja odraslih v Litiji in Šmartnem med obdobji
1870–1914, 1918–1941 in 1945–1975
16. Ali obstajajo razlike med obdobji 1870–1914, 1918–1941 in 1945–1975 glede značilnosti
in razvoja Litije in Šmartnega in vzrokov za razvoj izobraţevalnih institucij za odrasle?
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17. V katerem časovnem obdobju (1870–1914, 1918–1941 ali 1945–1975) so se
izobraţevalne institucije najpogosteje ustanavljale?

18. Ali med obdobji 1870–1914, 1918–1941 in 1945–1975 obstajajo razlike v razvoju
izobraţevalnih institucij glede na posamezni kraj, tj. Litijo in Šmartno?

19. Ali med obdobji 1870–1914, 1918–1941 in 1945–1975 obstajajo razlike glede izvajanja
formalnega in neformalnega izobraţevanja odraslih?

5.1.4 Raziskovalne predpostavke
1. Predpostavljamo, da je bilo v prvem obravnavanem obdobju (od 1870 do 1914) več
neformalnega izobraţevanja v Šmartnem.
2. Predpostavljamo, da je bilo v prvem obravnavanem obdobju (od 1870 do 1914) več
institucij za izobraţevanje odraslih v Šmartnem.
3. Predpostavljamo, da je bilo v drugem obravnavanem obdobju (od 1918 do 1941) več
neformalnega izobraţevanja v kraju Litija.
4. Predpostavljamo, da je bilo v drugem obravnavanem obdobju (od 1918 do 1941) več
institucij za izobraţevanje odraslih v Šmartnem.
5. Predpostavljamo, da je bilo v tretjem obravnavanem obdobju (od 1945 do 1975) več
formalnega izobraţevanja v Litiji.
6. Predpostavljamo, da je bilo v tretjem obravnavanem obdobju (od 1945 do 1975) več
institucij za izobraţevanje odraslih v Litiji.
7. Predpostavljamo, da je bilo v vseh treh obdobjih več moţnosti za neformalno
izobraţevanje odraslih.

5.1.5 Raziskovalne metode
V empiričnem delu raziskovalne naloge bomo uporabili deskriptivno raziskovalno metodo, ki
nam pomaga pri ugotavljanju stanja določenega pojava, ne dotika pa se vzročnega
pojasnjevanja med njimi (Sagadin 1993, str. 12).
Raziskava bo temeljila na analizi dokumentov, ki smo jih pridobili v različnih institucijah. Te
so Slovenski šolski muzej v Ljubljani, domoznanski arhiv knjiţnice Litija, Delavska univerza
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v Litiji, ţupnija Šmartno pri Litiji in časopisje, ki je dostopno na D-Lib (Digitalna knjiţnica
Slovenije), ter Javni zavod za kulturo Litija. Gre za zgodovinsko raziskavo, ki temelji na
analizi obstoječega gradiva. Analizo dokumentov bomo uporabili kot samostojno tehniko
zbiranja podatkov.
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5.2 RAZVOJ INSTITUCIONALNEGA IZOBRAŢEVANJA
ODRASLIH V LITIJI IN ŠMARTNEM V TREH OBDOBJIH
V nadaljevanju diplomskega dela si bomo pogledali zgodovinski razvoj institucionalnega
izobraţevanja odraslih v Litiji in Šmartnem v treh različnih obdobjih. Prvo obdobje zajema
čas do prve svetovne vojne (1870–1914), drugo obdobje je čas med obema vojnama (1918–
1941), tretje pa po drugi svetovni vojni (1945–1975). Orisali bomo značilnosti posameznih
obdobij in pogledali, katere ustanovljene organizacije oziroma institucije so ponujale moţnost
izobraţevanja odraslih, ter ugotavljali, ali je bilo to izobraţevanje formalno ali neformalno.
Glavni namen tega dela je ugotoviti, katera vrsta izobraţevanja je prevladovala v
posameznem obdobju, in ugotovitve med seboj primerjali.
Obe vrsti izobraţevanja odraslih bomo ugotavljali na podlagi pridobljenih zgodovinskih virov
in zapisov o dejavnostih izobraţevanja v posameznih institucijah.
Kriteriji, po katerih se bomo odločali, ali je v instituciji potekalo formalno ali neformalno
izobraţevanje, so opisani predhodno, poudarjamo pa, da pri vseh izobraţevalnih institucijah
ne bomo mogli vsega analizirati, ker za vse institucije, ki jih opisujemo, nismo pridobili
ustreznih virov, iz katerih bi lahko razbrali vrsto izobraţevanja odraslih.
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5.2.1 Razvoj institucionalnega izobraţevanja odraslih v Litiji in Šmartnem od
leta 1870 do leta 1914
Prvotna podoba izobraţevanja odraslih je obsegala široko kulturno-prosvetno dejavnost,
namenjeno splošnemu izboljšanju ţivljenjskih pogojev in kulturne ravni prebivalstva. Ta
koncept se vleče od prvih začetkov mnoţičnega izobraţevanja za odrasle v 19. stoletju do
konca obdobja med obema vojnama. V takih razmerah je bilo skoraj utopično razmišljati o
bolj določeni formalni izobrazbi, ki naj bi si jo odrasli pridobivali pozneje, ko so iz rednega
šolanja ţe izstopili. Pridobiti si višjo stopnjo izobrazbe, izšolati se za določen poklic ali naziv
je bilo zaradi še nerazvitega izobraţevanja odraslih prezahtevna naloga. Zato je izobraţevanje
odraslih mogoče prepoznati v okvirih splošnega prosvetljevanja in širših kulturnih
prizadevanj. Prevladovale so občasne, krajše oblike izobraţevanja, enkratna predavanja, razni
kulturno- prosvetni programi in mnoţične manifestacije povezane s kulturno-zabavnim
ţivljenjem. Del teh krajših oblik izobraţevanja odraslih se je osredotočil na politično
osveščanje in druţbeno vzgojo (Krajnc 1984, str. 33).
Da bi omenjeno laţje razumeli, si najprej poglejmo značilnosti razvoja okolja in druţbe in
odgovorimo na vprašanje, kako se je razvijalo mesto Litija in sosednje Šmartno. Za opis obeh
krajev, Litije in Šmartnega, smo se odločili, ker sta se oba kraja skozi zgodovino močno
povezovala in sta bila do pred kratkim zdruţena v eno občino. Njun razvoj pa je svojevrstno
vplival na razvoj izobraţevanja odraslih.

5.2.1.1 Razvoj mest Litija in Šmartno
Ko govorimo o razvoju obeh občin, je treba omeniti, da je bilo zgodovinsko Šmartno
pomembnejše od Litije. Litija je začela pridobivati pomen s prihodom juţne ţeleznice.
Tako začetki šmarske naselbine segajo v prazgodovino. V tem obdobju najdemo ilirsko
naselbino na Rojah, kasneje pa so se prebivalci selili na območje današnjega Šmartnega
(Brilej 1987, str. 116). Prvo omembo Šmartnega najdemo v pisnih virih leta 1135, ko je bila
ustanovljena šmarska fara (prav tam, str. 120). Iz takratnih zapisov se omenja tudi prvi vikar.
Ţupnija Šmartno je nastala iz prafare Št. Vid pri Stični in je spadala pod oglejski patriarhat
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(Kresal 1961, str. 11). Ţupniki oziroma vikarji so bili večinoma slovenskega rodu, vendar pa
med njimi zasledimo tudi kakšnega nemškega rodu (prav tam, str. 11).
V drugi polovici 19. stoletja se je Šmartno močno razvilo. Prav v Šmartnem je v tem obdobju
prihajalo do dogodkov, ki so vplivali na njegov razvoj in pustili pomemben pečat. Razvijati se
je začelo šolstvo, cvetela je kultura in se ustanavljala društva (Vidic 2007, str. 3). Na prelomu
dvajsetega stoletja je bila v Šmartnem zgrajena nova cerkev, ki je bila kasneje, po izgradnji,
pomembno središče neformalnega izobraţevanja. Leta 1907 je bilo znotraj cerkve
ustanovljeno Katoliško slovensko izobraţevalno društvo Šmartno pri Litiji (Vidic 2007, str.
4). Šmartno je predstavljalo kulturno, upravno in gospodarsko središče občine in ţupnije in je
to vlogo obdrţalo do prihoda juţne ţeleznice (Kresal 1961, str. 11). Leta 1868 je bila v
Šmartnem ustanovljena prva farna šola, trideset let kasneje, leta 1898, pa tudi Obrtno
nadaljevalna šola. V Šmartnem je z letom 1892 začela z delom čitalnica, od leta 1884 je
delovala tudi »poţarna bramba« (danes gasilsko društvo), dobro pa sta se razvijala tudi
pevsko društvo in tamburaški orkester (Vidic 2007, str. 8). Brilej (1995, str. 116) pravi, da je
bilo Šmartno upravno, obrtno in trgovsko središče za celotno litijsko okolico. Leta 1850 so
drţavne urade preselili v Litijo, posledično je Šmartno začelo zaostajati v razvoju, vendar pa
je kljub temu dosegalo pomembne doseţke v kulturi in šolstvu (Vidic 2007, str. 8).

Slika 1: Razglednica Litija in Gradec (Brilej 1995, str. 13)
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Litija je prvič omenjena leta 1145 in je vseskozi predstavljala pomembno pristaniško mesto
ob reki Savi. V 14. stoletju je dobila trški privilegij, kar je pomenilo več sejmov letno. Mesto
je bilo znano po rudarstvu, rasla pa je tudi druga obrt (Brilej 1987, str. 5). V srednjem veku
najdemo na gradu Bogenšperk knjiţnico v lasti Janeza Vajkarda Valvasorja, vendar o njenem
delovanju ni zapisano ničesar. Konjar (1985, str. 7) pravi, da je bila leta 1878 na gradu
ustanovljena tiskarna.

Litija je kotlina, ki je bila od nekdaj znana po Sitarjevcu. Tu je bil rudnik svinca in le-ta je v
preteklosti predstavljal eno izmed osnov gospodarskega blagostanja (Kresal 1961, str. 5).
Staro jedro se nahaja ob glavni cesti, ki je sredi naselja razširjena v trg. Skozi zgodovino je
imelo mesto preteţno industrijski značaj, medtem ko se je okolica Litije ukvarjala predvsem s
poljedelstvom in obrtjo. Leta 1849 je bilo za Litijo prelomno leto, saj je skozi Litijo stekla
juţna ţeleznica in od takrat zaznamo močan razvoj današnjega mesta. Litija je postala
središče gospodarske dejavnosti (Brilej 1987, str. 6), ki ga je prej predstavljalo sosednje
Šmartno. Tako je Litija pridobila politični pomen. Po zgraditvi ţeleznice je bila najprej
ustanovljena topilnica svinca, nato še predilnica Litija, Lesna industrija Litija in tovarna usnja
v Šmartnem. Te tovarne so predstavljale pomembno vlogo za izobraţevanje odraslih. Ljudi je
bilo za delo v tovarni treba izobraziti in usposobiti. Na razvoj prvih oblik izobraţevanja
odraslih v Litiji so imeli velik vpliv pritiski narodnih buditeljev, ki so se zavzemali za
enakopravnost slovenskega jezika kot enakopravnega ostalim evropskim jezikom.
Slovensko ozemlje je v omenjenem obdobju spadalo pod okrilje Habsburške monarhije.
Premike je Litija, pa tudi celotno ozemlje današnje Slovenije, začela doţivljati po letu 1859,
ko je v Habsburški monarhiji padla absolutistična ureditev in je nastopila ustavna doba.
Posledično so bili v avstrijski polovici drţave po načelu delitve sodstva od uprave leta 1868
ustanovljeni okraji. Litijski okraj je bil od ustanovitve do leta 1881 zaznamovan z nemškoliberalnimi okrajnimi glavarji, ki so pogosto prihajali v spor z litijskim prebivalstvom. Boj
med slovenskim in nemškim taborom se je odraţal na politični, socialni, narodnostni in verski
ravni, vse dokler niso nemški liberalci izgubili oblasti na drţavni ter deţelni ravni. Z
imenovanjem Slovencev na čelo deţele Kranjske in litijskega okrajnega glavarstva je v
»začetku osemdesetih let zapihal nov veter, ki je iz okraja in drţave odpihnil nemško
prevlado« (Gardelin 2011, str. 579). Do te ureditve so v litijskem okraju nastajale nemško
govoreče šole, za uradni jezik pa je veljala nemščina. Namen je bil doseči popolno
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germanizacijo. Ukrep proti temu so predstavljali narodni buditelji, ki so bili odločni, da lahko
to stanje spremenijo in slovenščino razširijo tako močno, da bo postala uradni jezik (Štuhec in
Perme 2012, str. 4).
V Litiji je treba omeniti Luko Svetca, ki je deloval kot najvidnejši narodni buditelj pri nas.
Uvrščamo ga med najpomembnejše Slovence, ki so se v drugi polovici 19. stoletja in v
začetku 20. stoletja zavzemali za enakopravni poloţaj Slovencev, slovenski jezik in splošno
priznanje slovenske identitete. V prvi vrsti se je boril za slovenski jezik. V litijskem okraju in
tudi širše je veljal za pobudnika kulturnega, izobraţevalnega in narodnobuditeljskega
ţivljenja. Udejstvoval se je tudi na področju politike in se zavedal, da lahko svoje
narodnobuditeljske ideje udejanji le prek politike. Kot poslanec deţelnega zbora je leta 1864 v
zboru začel govoriti slovensko, kljub temu da je bil uradni jezik nemščina. Tako se je
neomajno boril za slovenstvo, slovenski jezik in enakopravno vlogo v takratni avstro-ogrski
drţavi. Bil je tudi knjiţevnik, s svojimi deli pa je bil usmerjen v izraţanje narodnobuditeljske
vsebine. Aktiviral je tudi druge slovenske pisce, da so po letu 1849 pričeli uporabljati
enotnejši slovenski knjiţni jezik (Brilej 2011, str. 607–608).
Izobraţevanje v tem obdobju je bilo usmerjeno v pridobivanje pismenosti in uporabi
slovenskega jezika. Kot prva ustanova za izobraţevanje odraslih je bila v Šmartnem
ustanovljena čitalnica, kasneje pa so se začela pojavljati tudi različna društva. Te institucije so
predstavljale

pomembna

središča

kulturno-prosvetne

dejavnosti

in

neformalnega

izobraţevanja. Kot pravita Štuhec in Perme (2012, str. 27), se je narodno prebudno društveno
ţivljenje razbohotilo po obnovitvi in ustanovitvi ustavnega in parlamentarnega ţivljenja po
letu 1860. Tu je do izraza prišla močna volja Slovencev, da se uveljavijo kot narod in v
takratnem Avstrijskem cesarstvu pridobijo enakopravni status med drugimi narodi.
Tako bomo v nadaljevanju ugotavljali, katera vrsta izobraţevanja je prevladovala v tem
obdobju in kako so začele nastajati institucije, ki so se ukvarjale z izobraţevanjem odraslih.
Same začetke izobraţevanja odraslih predstavlja Šmartno pri Litiji, kjer je bila ustanovljena
čitalnica.
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Slika 2: Staro mestno jedro Litija leta 1910 (Brilej 1995, str. 49)

5.2.1.2 Čitalnica v Šmartnem pri Litiji
Čitalništvo kot pojav je zaznamovalo socialno-druţbeni razvoj 19. stoletja. Podlage za njihov
nastanek segajo v 18. stoletje, ko je Marija Terezija uzakonila obvezno osnovno šolo. Šolska
tradicija je pripomogla k dvigu pismenosti med širšimi sloji prebivalstva. Prav splošna
pismenost je pogoj za razvoj čitalništva. Narodna čitalnica v Šmartnem pri Litiji je bila
ustanovljena 4. maja 1872. O samem delovanju ni veliko pisnih virov, saj je nemški okupator
leta 1941 poţgal skoraj vso šolsko dokumentacijo, knjige treh knjiţnic in večino
dokumentacije številnih kulturnih društev, ki so nastali iz narodne čitalnice (Konjar 1985, str.
12).
Prvo omembo o ustanovitvi čitalnice najdemo v časopisu Slovenski narod, kjer piše, da se je
leta 1864 »govorilo in ugibalo, kako bi se naredila osredina za naš okraj, ki bi ljudi zbujala za
narodno reč« (Iz Litije 1870, str. 3). Zadeve o ustanovitvi so nato potihnile, leta 1870 pa se je
»zopet začelo govoriti in glas je bil splošen, da nam je čitalnice treba« (prav tam). Več o
njenem delovanju lahko izvemo iz ohranjenega pravilnika, ki je bil napisan ob ustanovitvi
društva. Iz pravilnika je razvidno, kako so si ustanovitelji zamislili njeno delovanje (Štuhec,
Perme 2012, str. 3). Čitalniška pravila so se oblikovala z namenom, da se določi namen
čitalnice, pravila za vstop v društvo, kdo so člani čitalnic, pravice in dolţnosti društvenikov,
kdaj se pravila lahko spremenijo in drugo (prav tam, str. 21).
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V nadaljevanju je opisan pravilnik čitalnice v Šmartnem pri Litiji, iz katerega bomo razbrali,
kakšen je namen čitalnice, kdo so bili člani čitalnic in kaj je čitalnica v takratnem času
ponujala.

Slika 2: Pravila narodne čitalnice v Šmartnem pri Litiji (1872, str. 1)

34

Čitalnica je delovala kot center kulturno-prosvetnega dela, kar je dokazovala z različnimi
odseki. Čitalnica je zaznamovala socialno-druţbeni razvoj kraja in okolice. Ţe zgoraj smo
omenili, da je osnovni pogoj za razvoj izobraţevalnih institucij splošna osnovna pismenost.
Ta je bila med preprostimi ljudmi dokaj razširjena, saj je bila v tistem času osnovna šola ţe
uzakonjena s strani Marije Terezije v 18. stoletju (Štuhec, Perme 2012, str. 19). Tako je
čitalnica nastala kot odgovor na poskus popolne germanizacije slovenskega naroda (prav
tam). Čitalnica je narodno zavest, izobrazbo ter druţbeno in kulturno ţivljenje krepila s tako
imenovanimi besedami. Ta izraz označuje prireditve z igrami, recitiranjem, petjem, govori,
predavanji in drugimi prireditvami (prav tam, str. 17).
Pravilnik čitalnice ima dvajset členov. V prvem členu je, kot je razvidno iz Slike 3, opredeljen
namen čitalnice, in sicer branje knjig in časopisov v domačem in tujem jeziku ter širjenje
slovenske besede skozi pogovore, igre, petje, ples, predavanja in druge dejavnosti (Pravila
narodne čitalnice v Šmartnem pri Litiji 1872, str. 1).
Naslednji členi se nanašajo na vpisne pogoje članov. Bodoči člani morajo oddati pisno vlogo,
ki jo mora odobriti odbor. Člani so bili razdeljeni v tri skupine, med katerimi so eno skupino
predstavljali častni gostje, ki so uţivali vse ugodnosti članstva. Drugi dve skupini sta bili
razdeljeni na podskupine. V eno skupino so spadali domačini. Če so se včlanili sami, so
spadali v prvo podskupino, če pa je pristopila cela druţina, so spadali v drugo podskupino. V
drugo skupino so spadali gospoda in kmečki gospodarji. Sem so spadali tudi vsi društveniki,
ki v Šmartnem pri Litiji niso imeli stalnega prebivališča. Častni gostje so bili oproščeni plačila
članarine in vpisnine, čeprav so uţivali vse pravice čitalnice. Vsak novo sprejeti član je dobil
sprejemni list in čitalniška pravila. Enkrat letno so morali člani čitalnice za članarino odšteti 2
goldinarja, če pa se je včlanila celotna druţina so plačevali 3 goldinarje na leto. Prav tako so
zunanji člani plačevali 2 goldinarja, medtem ko so gospoda in kmečki gospodarji plačevali 1
goldinar na leto. Vpisnina sama je stala 1 goldinar (prav tam, str. 2).
V pravilniku zasledimo tudi pravilo o kršenju. Med hujšo kršitev spada vstop vinjenega člana
v društvene prostore. Člani lahko berejo knjige in časopise ter si jih izposojajo. Lahko se
udeleţijo tudi vseh prireditev, ki jih organizira čitalnica. Člani se morajo omikano vesti, v
prostore čitalnice pa lahko pripeljejo zunanje obiskovalce. Ti gostje lahko 14 dni brez plačila
uţivajo pravice članov, kar pomeni, da lahko berejo knjige in časopise. Edini pogoj je, da gre
za polnoletne posameznike (prav tam, str. 3).
Na voljo imajo tudi knjigo pohval in pritoţb. Vsi člani imajo volilno pravico, kar pomeni
voliti in biti izvoljen. Odbor je bil sestavljen iz predsednika, tajnika in petih odbornikov. Če je
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bil predsednik odsoten, ga je nadomeščal tajnik. Za sprejetje sklepa čitalnice je bilo dovolj 5
navzočih odbornikov. Prav tako je moralo vsaj 5 odbornikov ali 20 društvenikov zahtevati
izredni občni zbor. Pravila so povzeta po ohranjenem pravilniku Pravila narodne čitalnice v
Šmartnem pri Litiji (1872, str. 1–8).
Glede na postavljene kriterije o formalnem in neformalnem izobraţevanju ugotavljamo, zgolj
iz pravilnika čitalnice (njene organizacije in dejavnosti), da je bilo izobraţevanje v čitalnici
neformalno in priloţnostno, močno pa se je povezovalo z gibanjem, ki si je prizadevalo za
Zedinjeno Slovenijo. To pomeni, da je bilo celotno izobraţevanje usmerjeno v dvig narodne
zavesti in v uporabo slovenskega jezika. Čitalnica je prirejala različne besede, predavanja,
igre, … ki so imele za naše ljudstvo vzgojni pomen. Prav taka prireditev se je zgodila leta
1872. Začela se je z govorom, sledila pa je igra To sem bil jaz. Vmes so dogajanje popestrili s
petjem narodnih pesmi (V Šmartnem pri Litiji 1872, str. 4). Naslednje leto so odigrali igre
Vdova in vdovec in Svojeglavneţi (Šmartinska čitalnica 1873, str. 3). Čitalnica je poleg iger
organizirala vsak četrtek in nedeljo druţinski večer, katerega namen je bilo druţenje, branje
knjig in prepevanje domoljubnih pesmi (Iz Šmartna pri Litiji 1873, str. 3).
Kot vidimo iz zgoraj napisanega, je narodna čitalnica organizirala različne izobraţevalne
dejavnosti, ki so bile namenjene odraslim. Vendar zaradi izgubljenih in uničenih pisnih virov
ne moremo ugotoviti, v kolikšni meri si je prizadevala za izobrazbo preprostega ljudstva.
Glede na ohranjeni pravilnik spoznamo, da so v čitalnico zahajali takratni izobraţenci in
slovenska inteligenca, ki so znali brati in so se nadaljnje izobraţevali ter ustvarjali slovensko
nacionalno zavest in identiteto.
Poleg čitalnice, ki je predstavljala pomembno vlogo na področju začetkov institucionalnega
izobraţevanja odraslih, pa so tako v Litiji kot v Šmartnem delovala različna društva z
namenom dvigniti izobrazbo Litijanov in Šmarčanov ter jih narediti narodno zavedne. Tako
so bila to društva, ki so se ukvarjala s kulturno-prosvetnimi nalogami. Preko neformalnega in
priloţnostnega izobraţevanja so ta društva dvigovala raven okoliških prebivalcev. Veliko
literature in arhivov je bilo med vojno popolnoma uničenih, le redko katera pravila društev pa
so ohranjena. Kljub temu bomo v nadaljevanju iz razpoloţljivega gradiva skušali opisati
institucije, kjer so se odrasli izobraţevali.
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5.2.1.3 Slovensko bralno društvo v Litiji
Pobuda za nastanek slovenskega bralnega društva v Litiji je prihajala s strani v Litiji
ustanovljene podruţnice sv. Cirila in Metoda, katere pobudnik ustanovitve je bil Luka Svetec.
V Litiji je bila ustanovljena 15. 11. 1886. V tem društvu sta bila ustanovljena bralno društvo
in pevski zbor, ki jih danes poznamo pod imeni Matična knjiţnica Litija in pevsko društvo
Lipa. Glavna druţba je bila ustanovljena leta 1885 v Ljubljani, nastala pa je kot odgovor
ponemčevanju, ker je večina slovenskega ozemlja spadala pod Avstrijsko cesarstvo, katere
namen je bil širiti nemško kulturo in narodno zavest. To je bil povod za ustanovitev prvotne
druţbe sv. Cirila in Metoda. Brilej (2011, str. 607) pravi, da je ta druţba slovenska
narodnoobrambna organizacija, ki je prispevala h krepitvi slovenske narodnostne zavesti v
času, ko so se razmere v Habsburški monarhiji na narodnostnem področju zelo zaostrile.
Zlasti se je druţba skušala postaviti po robu nemškemu in italijanskemu raznarodovalnemu
delovanju na šolskem področju mladih in odraslih (Brilej 2011, str. 607). Društva so
ustanavljali v ogroţenih krajih, kamor spada tudi litijski okraj, in ustanavljali šole, čitalnice
ter izobraţevalna in pevska društva (Konjar 1985, str. 8). Kot vsako društvo je imelo tudi to
napisana pravila, ki so prav tako kot čitalniška eden izmed redkih ohranjenih dokumentov, ki
so vezani na institucionalno izobraţevanje odraslih.
Bralno društvo je pravila dobilo leta 1886, z delovanjem pa prenehalo leta 1918. Več o
delovanju društva lahko razberemo iz ohranjenega pravilnika.
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Slika 3: Pravila slovenskega bralnega društva v Litiji (1886, str. 1)
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Tudi Slovensko bralno društvo v Litiji je predstavljalo center kulturno-prosvetnega dela,
zanimivo pa je predvsem to, da je bila čitalnica ustanovljena 13 let pred bralnim društvom.
Običajno je bilo na slovenskem ozemlju, da so se iz bralnih društev naprej razvijale čitalnice.
Uršič (1999, str. 69) pravi, da bralna društva predstavljajo začetke in zametke čitalnic. V Litiji
pa spoznamo, da je bilo drugače. Bralno društvo je bilo v razcvetu do vojne in je imelo na
voljo bogato zalogo knjig in časopisov, s katerimi so si posamezniki pridobivali nova znanja,
novice. Glavni namen je bil širiti slovensko besedo. V bralnem društvu so se vršila razna
predavanja in različne prireditve ter druge dejavnosti (Štuhec, Perme 2012, str. 5).
Zametke bralnega društva v Litiji najdemo v ustanovljeni podruţnici druţbe sv. Cirila in
Metoda. Pravilnik bralnega društva je sestavljen iz 25 členov. V prvem členu je opredeljen
namen društva in pravi: »Namen bralnega društva je čitanje pripuščenih časnikov in knjig v
raznih jezikih ter zbujanje in širjenje narodne zavesti s pogovori, petjem, godbo, plesom,
igrami in drugim« (Pravila slovenskega bralnega društva v Litiji 1886, str. 1). Namen društva
je torej branje časopisov in knjig v slovenskem in tudi drugih jezikih. Poleg tega piše, da je
namen društva zbujanje narodne zavesti, saj bodo le tako dosegli, da bo slovenski jezik
uveljavljen kot enakopraven drugim jezikom. Vemo, da se je v tem obdobju v okolici Litije
in Šmartnega kot uradni jezik pojavljala nemščina, zahvala v Šmartnem pa gre lahko
duhovnikom in drugim bogosluţnim ljudem, da se je slovenščina razvijala in širila. Prav tako
vidimo, da so se zavedali, da lahko ljudi ozavestijo s druţenjem. Da bodo druţbeno rasli in
predvsem da bodo enotni in se hkrati izobraţevali, so prirejali različne dogodke, ki so bili
zaznamovani s pogovori, petjem, godbo, plesom in igrami (prav tam, str. 1). Preko teh
dogodkov, ki so bili obarvani »domoznansko«, so se ljudje neformalno in priloţnostno
izobraţevali o pomembnosti enotnega naroda. Le tako je bilo mogoče uspeti in se upreti
popolni germanizaciji.
Naslednji členi opredeljujejo društvenika. Bodoči član društva mora oddati pisno ali ustno
zahtevo za včlanitev pri društvenem tajniku. Tajnik nato ţeljo naznani odboru na prvi seji,
odbor pa sklene, ali bodo prosilca sprejeli v društvo ali ne. Vsakega društvenika se sprejme s
prvim dnem istega meseca. S sprejemom v društvo dobi sprejemnico in društvena pravila
(Pravilnik slovenskega bralnega društva v Litiji 1886, str. 1).
Naprej se društveniki delijo v tri skupine. V prvo skupino sodijo častni gostje, v drugo
tukajšnji prebivalci oziroma tisti, ki imajo stalno bivališče v Litiji ali Gradcu, v tretjo skupino
pa sodijo zunanji gostje, to so vsi, ki nimajo stalnega prebivališča v Litiji oziroma njeni
okolici. Iz četrtega člena je razvidno, da člani društva plačujejo članarino, izvzeti so le častni
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gostje. Na mesec so morali plačevati 50 krajcarjev, opredeljeno pa je tudi, da se plačuje
vnaprej. Zunanji gostje so plačevali enkrat letno po 2 goldinarja. Poleg teh stroškov so imeli
tudi dodatnega, to je vpisnina. Za vsak pristop v društvo so novi društveniki morali odšteti 1
goldinar. Čeprav častni gostje ne plačajo ne članarine in ne vpisnine, pa uţivajo vse pravice
društva. Če kdo ostane dolţan in po dveh opominih še vedno dolga ni plačal, se ga iz društva
izbriše in dolg izterja. Vendar pa se mora izstop, ne glede ali zaradi dolga ali iz kakšnega
drugega razloga pismeno naznaniti odboru vsaj en mesec pred izstopom. V primeru smrti
društvenika ali preselitve v drug kraj pa se prenehajo tako pravice kot dolţnosti (prav tam, str.
2).
V petem členu je opredeljeno, da ima društvo sedeţ v Litiji, v naslednjem pa so opredeljene
pravice, ki jih lahko uţiva društvenik. Vsak društvenik lahko v bralnem društvu bere časnike
in knjige, po določenem redu mu je omogočeno tudi, da si knjige izposodi domov. Prav tako
mu je omogočeno, da se svobodno udeleţuje vseh društvenih veselic in drugih dogodkov, ki
jih društvo prireja. Na razne dogodke lahko s sabo pripelje svojo druţino, oziroma kot je iz
pravilnika vidno, da »lahko s seboj privede polnoletne sinove in hčera, ţivečih z njim« (prav
tam, str. 3). Prav tako velja tudi za društvene prostore. Društveniku je namreč dovoljeno, da s
seboj v društvo pripelje osebe, ki v Litiji nimajo svojega stalnega bivališča. Znotraj tega člena
je zapisano tudi, da lahko član društva svoje ţelje, nasvete in pritoţbe zapiše v za to posebno
pripravljeno knjigo in da mu je omogočeno, da v občnem zboru govori in glasuje, ter da ima
pravico voliti in biti izvoljen. Naprej je opredeljeno, da nihče ne sme na enkrat vzeti več
časopisov iz knjiţnice. Vsak član ima namreč moţnost, da se na »časnik, katerega kdo drug
bere, se vsak društvenik lahko naroči« (Slovensko bralno društvo v Litiji 1886, str. 4). Iz tega
lahko spoznamo, da je bilo v slovenskem bralnem društvu moč pridobiti nova znanja prek
branja knjig in časopisov. To pomeni, da se je v bralnem društvu dogajalo neformalno
izobraţevanje. To lahko sklepamo po kriterijih. Namreč, v bralno društvo so zahajali
udeleţenci različnih starostnih skupin, ki so se imeli moţnost izobraţevati prek krajših oblik
izobraţevanj. Lahko so brali časopise in knjige in se udeleţili shodov in drugih prireditev, ki
so imele izobraţevalni značaj v smislu dvigovanja narodne zavesti.
Naprej člen govori o vedenju v bralnem društvu. Vsak član naj se vede tako kot se v javnem
ţivljenju, to je omikano. Če se tega društvenik ne bo drţal, bo iz društva izključen. V osmem
členu piše, da časniki in »perijodični listi« ostanejo v društvenih prostorih in da niso na voljo
za izposojo. Tista oseba, ki je včlanjena v društvo, se kot gost, ki pride v društvene prostore,
predstavi enemu odborniku in svoje ime vpiše v zato določeno knjigo. Nato mu je 14 dni
dovoljeno brati časopise in knjige ter udeleţevati se društvenih veselic, ki potekajo v tem
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času. Naslednji členi se nanašajo na vodstvo in organizacijo bralnega društva v Litiji. Deseti
člen pravi, da za vodstvo in oskrbovanje društvenih opravil in premoţenja ljudi za eno leto
volijo predsednika, denar, »ričarja«, pet odbornikov in dva namestnika. Teh pet odbornikov
ima naprej nalogo, da izvolijo podpredsednika, tajnika in knjiţničarja. Ves trud, ki ga bodo ti
ljudje vloţili v društvo, pa je brezplačen. Predsednik se mora ravnati po pravilih društva,
sklicuje občne zbore in odbore, vodi razprave, podpisuje vsa društvena pisma in zastopa
društvo v vseh pogledih. V 12. členu so opredeljene naloge tajnika. Njegova glavna naloga je,
da podpira predsednika, piše zapisnike vseh sej in podpisuje s predsednikom vred vsa
društvena pisma. V naslednjem členu pa so opredeljene naloge, ki zadevajo »denarničarja«.
Ta prejema vse dohodke, izplačuje po ukazih, ki jih dobi s strani predsednika in tajnika, ter je
nasploh odgovoren za društveno premoţenje. Njegova naloga je tudi, da vsake 3 mesece
odboru predloţi račun, ki ga pregleda in potrdi (prav tam, str. 5).
Opredeljene so tudi naloge knjiţničarja, ki mora oskrbovati časopise in društveno knjiţnico
ter voditi društveni inventar. Če je predsednik zaradi kakršnih koli razlogov odsoten, ga
zastopa podpredsednik, v primeru, da je zadrţan tajnik, »denarničar« ali knjiţničar, pa
namesto njih vstopi eden izmed odbornikov. Če se zgodi, da odbornik odstopi, umre ali pa se
iz Litije preseli, njegovo mesto zasede oseba po 10. členu. Po tem členu se izvoli namestnik,
ki naprej opravlja delo odbornika (prav tam).
V pravilih spoznamo, da 16. člen govori o moţnih nastalih sporih med društveniki. Če med
društveniki pride do prepira iz društvenih razlogov, je predsednikova in tajnikova naloga, da
spor skuša zgladiti. Če se jima to ne posreči, o tem sodi in razsodi odbor. Enako velja glede
nujnih opravil, saj ne bo za vsako »malenkost« sklican odbor. V teh primerih, ko se za
določeno stvar odločita predsednik in tajnik sama, pa morata o tem poročati na prvi seji. O
vaţnejših stvareh odbor sodi sam. Izvzete so le stvari oziroma naloge, ki so zajete v 19.–24.
členu. Te člene rešuje občni zbor skupaj. Odbor tudi najema sluge, jih odpušča, jim določuje
plačo, najema društveno stanovanje in potrjuje pogodbe, ki so povezane z društvom in najeto
osebo (prav tam).
V osemnajstem členu je zapisano, da se odbor sestane enkrat na mesec, po potrebi pa lahko
sestankujejo tudi večkrat. Da bo določen sklep veljaven, morajo biti prisotni vsaj štirje
odborniki. Za izvršitev odbornih sklepov skrbita predsednik in tajnik. V naslednjem členu je
opredeljeno, da se društveni občni zbor skliče vsako leto v mesecu decembru. Zbor se prične z
govorom predsednika društva, naslednji je tajnik, ki poroča o delavnosti društva v preteklem
letu, in nato blagajničar, ki predloţi letni račun.
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Na tem zboru so zbrani vsi člani društva, ti račune pregledajo (ne odborniki) potrdijo in
popravijo. Tudi knjiţničar poroča o stanju knjiţnice. Ta zbor izvoli nov odbor, pretehta
nasvete članov društva in druge društvene zadeve. Glasovanje novega odbora je osebno, zato
društveniki ne smejo v občni zbor pošiljati namestnikov. Na koncu vsak zapisnik podpišejo
predsednik, tajnik in dva člana. Občni zbor je sprejet, če je prisotna najmanj polovica
društvenih članov. V nasprotnem primeru se po osmih dneh ponovno skliče zbor, kjer lahko
sprejmejo sklepe ne glede na prisotno število članov. Na ta člen se nanaša tudi naslednji, ki
pravi, da se mora v osmih dneh občni zbor sklicati, če to pismeno zahteva vsaj ena tretjina
društvenikov ali štirje odborniki (Pravilnik slovenskega bralnega društva v Litiji 1886, str. 8).
Spoznamo, da 22. člen govori o pravilniku samem. Imenovana pravila se lahko na občnem
zboru spremenijo, če se s tem strinjata dve tretjini v zboru pričujočih društvenikov. Prav tako
se občni zbor skliče v primeru, če bi bilo društvo razpuščeno. Tudi tu mora razpust potrditi
dve tretjini članov. V tem primeru se sklepa tudi o zadevah društvenega premoţenja z
nadpolovično tretjino. V 24. členu piše, da če bi moralo društvo samo po sebi ali po vladni
zapovedi prenehati z delovanjem, vse društveno premoţenje dobi druţba sv. Cirila in Metoda
v Ljubljani. V zadnjem členu je zapisano, da v vseh zbornih in na vseh sejah odloči večina
glasov, izjema so 22., 23. in 24. člen. V primeru enakega števila glasov je odločilen
predsednikov glas. Pravila so povzeta po originalnem ohranjenem pravilniku z naslovom
Pravila slovenskega bralnega društva v Litiji (1886, str. 1–10).
Na podlagi pravilnika lahko spoznamo, da je bilo društvo v Litiji ustanovljeno z namenom
dvigniti izobrazbo ljudi. O formalnem izobraţevanju odraslih iz pravilnika ne razberemo
ničesar, lahko pa iz zgoraj napisanega sklepamo, da je v bralnem društvu potekalo neformalno
izobraţevanje. Ob upoštevanju postavljenih kriterijev to lahko sklepamo ţe iz prvega člena, v
katerem je opredeljen namen društva, in sicer o branju knjig in časopisov. Poleg tega v
pravilniku zasledimo tudi, da lahko društvo organizira različne predstave, igre, ples,
predavanja, iz česar lahko spoznamo, da se je društvo nagibalo k izobraţevanju. Sklenemo
lahko, da se je v slovenskem bralnem društvu razvijalo in odvijalo predvsem neformalno
izobraţevanje odraslih. Po kriterijih, ki smo jih določili na podlagi virov, ugotavljamo, da je
bilo društvo dobro organizirano, imelo je svoja pravila in namene, dejavnosti, vsebina teh pa
se je nanašala na zadovoljevanje širših kulturnih in slovenskih nacionalnih potreb ljudi. Lahko
izpostavimo, da je šlo za širjenje slovenske besede in narodne zavesti po neformalni poti
izobraţevanja.
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5.2.1.4 Pevsko društvo Lipa
Leta 1886 so litijski pevci ustanovili pevsko društvo, ki je nekoliko pozneje dobilo ime Lipa.
Zbor je štel 16 pevcev, vodil pa ga je nadučitelj Capuder. Zbor je izkoristil vsako priloţnost,
da je organiziral izlet v kakšno izmed okoliških vasi, kjer je brezplačno priredil koncert za
vaščane. Prepevali so predvsem pesmi, ki so krepile narodno zavest (Pavlica 1996, str. 54).

Slika 4: Pevsko društvo Lipa ob mobilizaciji leta 1914 (Zuţek 1985, str. 16)

Nastanek društva lahko poveţemo z zavedanjem Slovencev, da bodo pesmi predstavljale
oroţje proti ponemčevanju (Zuţek 1985, str. 3). Po letu 1892 je vodstvo prevzel zborovodja in
skladatelj Peter Jereb. Med vikendi so v okoliških krajih prirejali koncerte, na katerih so
prepevali domoljubne in narodne pesmi, ki so vplivale na samozavest slovenskega naroda
(prav tam, str. 4). Uradna registracija društva do leta 1910 je bila »Pevsko društvo v Litiji«,
po tem letu pa pevsko društvo spremeni ime v »Pevsko društvo Lipa«, ki se ga drţi še danes.
Leta 1911 se je društvo preselilo v Sokolski dom, kjer so dvakrat tedensko potekale vaje. Z
začetkom prve svetovne vojne se je končalo prvo obdobje delovanja društva, ki je štelo 25
članov (prav tam, str. 6).
Iz napisanega ugotovimo, da je v Pevskem društvu Lipa potekalo neformalno izobraţevanje.
To lahko sklepamo iz pevskih vaj, ki so jih imeli pevci, saj so se lahko le prek tega naučili
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besedila s slovensko nacionalno vsebino, ki so jih nato posredovali s petjem publiki in
občinstvu. Torej se je izobraţevala tudi publika, saj so bila besedila pesmi predvsem
domoljubna in so temeljila na krepitvi slovenske narodne zavesti. Pevci so se izobraţevali
tudi prek organiziranih izletov v različne kraje, kjer so te kraje spoznavali in tam prirejali
koncerte. Tako lahko potrdimo, ob upoštevanju kriterijev, da se je v Pevskem društvu Lipa
pojavljalo neformalno izobraţevanje.

5.2.1.5 Predilnica Litija
V Litiji od leta 1886 deluje tekstilna tovarna oziroma predilnica in spada med najstarejše
tekstilne obrate na Slovenskem. Uspešnost njenega delovanja ji je omogočila mimo speljana
ţeleznica, ki je omogočala najbolj poceni dovoz bombaţa in odvoz preje. Okoli predilnice je
bilo dovolj okoliških rudnikov, iz katerih so jemali premog za pogon predilnice in dovolj
cenene delovne sile (Kresal 1961, str. 6). Tovarna je dobro uspevala in je imela leta 1892
zaposlenih 145 delavcev, od tega je bilo 60 moških in 85 ţensk. V tem obdobju so izkoriščali
mlado delovno silo, saj je bilo več kot polovica moških (35) mlajših od 16 let. Tudi pri
ţenskah ni bilo drugače. Kar 45 ţensk je bilo mlajših od 16 let (prav tam). Če povzamemo,
vidimo, da je bilo v podjetju zaposlenih le 85 odraslih, ostale osebe pa so bile mladoletne.

Med prvo svetovno vojno je produkcija silno upadla. Izdelovali so razmeroma veliko preje za
potrebe vojaščine (zaţigalne vrvi), leta 1916 pa so prenehali z obratovanjem, ker so se
poznale posledice splošne mobilizacije, vpoklica celotne moške delovne sile na fronto in
pomanjkanje surovin (Pavlica 1996, str. 26). Glede samega izobraţevanja v obravnavanem
obdobju znotraj tovarne (predilnice) nismo našli virov. Zato lahko le sklepamo, da je
izobraţevanje v Predilnici Litija v prvem obravnavanem obdobju temeljilo predvsem na
opazovanju in posnemanju, torej ne moremo govoriti o formalni pridobitvi strokovnih znanj
in izobrazbe. Zagotovo pa lahko rečemo, da je bilo v tovarni prisotno organizirano
neformalno izobraţevanje, saj so se novi delavci morali priučiti za delo za strojem. Šlo je za
strokovno usposabljanje delavcev v sami organizaciji na delovnem mestu, tako da lahko
rečemo, da je bilo to neformalno izobraţevanje v obravnavanem obdobju namerno
organizirano za pridobitev strokovnih in praktičnih znanj za delo v industriji.
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Slika 5: Predilnica in topilnica v Litiji leta 1912 (Brilej 1995, str. 61)

Slika 6: Predilnica Litija – zaščitni znak leta 1899 (Brilej 1995, str. 65)
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5.2.1.6 Gasilsko društvo
Gasilsko društvo (»Poţarna bramba«) je bilo ustanovljeno leta 1888 v Litiji, iz katerega se je
čez 11 let razvila Gasilska godba. Nastopali so na manjših prireditvah in zabavah, ki so prav
tako imele narodno bodrilni značaj (Pavlica 1996, str, 54). Litijska godba je imela pri razvoju
in oblikovanju krajevne kulture in prosvete pomembno vlogo. Omembe vredno je, da sta oba
sestava, pevsko društvo in godba, kljub teţavam, ki so jih pestile, vzdrţala in obstajata še
danes.
Tudi v gasilskem društvu glede na naše kriterije ugotavljamo, da je bilo prisotno neformalno
izobraţevanje odraslih. Lahko rečemo, da je društvo izobraţevalo na zabavah in prireditvah,
ki so imele namen krepiti narodno zavest. Podobno kot v Pevskem društvu Lipa so tudi v tem
društvu izobraţevali predvsem s prepevanjem in igranjem slovenskih pesmi, ki so bile
usmerjene v dvig slovenske narodne zavesti in k razvoju slovenske in krajevne kulture.

Slika 7: Gasilska godba leta 1903 in leta 1948 (Brilej 1995, str. 47)
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5.2.1.7 Učiteljsko društvo
Litijsko okrajno učiteljsko društvo je bilo ustanovljeno 19. 11. 1890. Društvo je imelo svojo
knjiţnico, ukvarjali pa so se z aktualnimi problemi na področju šolstva (Učiteljstvo za
prosveto in stan 1939, str. 2).
Nadaljnje podatke o učiteljskem društvu smo pridobili v Slovenskem šolskem muzeju v
Ljubljani, kjer shranjujejo zgodovinsko šolsko časopisje.
Leto po ustanovitvi je društvo priredilo redno zborovanje v mesecu juniju, na katerem se je
odvijalo predavanje o »varstvu koristnih ţivali – posebno ptic pevk« (Litija ob juţni ţeleznici
1891, str. 177). Govori o tem, kako naj bi v šolskih delavnicah otroci sami izdelovali take
hiške, saj se bodo tako priučili za delo (prav tam). Prav tako se v nadaljevanju prične razprava
o organiziranju koncerta, ki bi društvu koristilo (prav tam).
Istega leta v mesecu juliju je bilo v časopisu Učiteljski tovariš objavljeno vabilo h koncertu s
sporedom (Litija 1891, str. 206). Odbor litijskega učiteljskega društva naprej napiše, da bodo
s tem koncertom svetu javno pokazali, koliko zavedno učiteljstvo premore z zdruţenimi
močmi (prav tam).
V mesecu avgustu leta 1891 je društvo izpeljalo pričakovan koncert. Pred koncertom so
govorniki govorili o pomembnosti učiteljskih društev. Ti so namreč »v prvi vrsti namenjeni
šolskemu napredku ter prosveti naroda« (Litija ob juţni ţeleznici 1891, str. 243–244).
Iz napisanega lahko sklepamo, glede na kriterije o formalnem in neformalnem izobraţevanju,
da so se učitelji v društvu neformalno izobraţevali in da so na zborovanjih razpravljali o
metodah, ki bi otroke privzgojile v delavnega človeka. V prvi vrsti so se posvečali predvsem
poučevanju mladine, poleg tega pa so se posvečali tudi izobraţevanju slovenskega naroda, ki
je temeljilo na prosveti. Zaznati je podobnost s prirejanjem koncertov in prepevanjem
slovenskih domoljubnih pesmi, tako kot pri pevskem zboru in gasilskem društvu.

5.2.1.8 Obrtno nadaljevalna šola
Sprva je bila to ponavljalna šola, kasneje pa se je preimenovala v obrtno nadaljevalno oziroma
v kmetijsko šolo. Učenci obrtno nadaljevalne šole so bili večinoma otroci poljedelcev in so se
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pripravljali na kmečki stan. Tako so predstavniki obrtno nadaljevalne šole sklenili, da je treba
v šolo uvrstiti pouk o kmetijstvu in šolo preimenovati v kmetijsko nadaljevalno šolo (Stiasny
1909, str. 6–7). Ustanovitelji šole so namreč trdili, da je učence treba navdušiti za kmetijstvo
in gospodarski napredek ter najbolj pomembno: »poučiti ga je treba, da mu je izobrazba
potrebna« (prav tam, str. 7). Namen obrtno nadaljevalne šole je, da predstavlja učilnico za
praktično in kmečko ţivljenje ter da predstavlja učilišče, kjer gojenci šole dobivajo veselje in
pouk za koristno in plodnostno delo (prav tam, str. 11). Prav tako govorijo o prirejanju
nadaljevalnih gospodinjskih tečajev.
Sklepamo lahko, da je obrtno nadaljevalna oziroma kmetijska nadaljevalna šola delovala v
Šmartnem, in sicer od leta 1898. Če pogledamo glede na čas, je središče predstavljalo
Šmartno in Vidic (2007, str. 7) govori o ustanovitvi obrtno nadaljevalne šole v Šmartnem.
Torej je to prva ustanova v krajih Litija in Šmartno, ki je ponujala formalno izobraţevanje. To
nam potrjuje tudi glede na naše postavljene kriterije, saj je tovrstno izobraţevanje po
končanem izobraţevanju dalo javnoveljavno listino, poučevali so načrtno strokovni učitelji
glede na učni načrt šole.
5.2.1.9 Planinsko in čebelarsko društvo
V letu 1905 sta bila ustanovljena Planinsko društvo in Čebelarsko društvo, vendar o njunem
delovanju ni podatkov oziroma so ti skopi. Namen planinskega društva je bilo odkrivanje
planinskega sveta in pri organiziranju ter vzgoji planincev na področju Zasavja (Vidic 2007,
str. 59). Delovanje med letoma 1905 in 1914 je bilo usmerjeno v organiziranje skupnih
izletov, poleg tega pa so prirejali zabavne večere, na katerih so predvajali stereoskopske
fotografije s planinsko tematiko (prav tam).
Iz pridobljenih podatkov lahko menimo, da je v planinskem društvu potekalo neformalno
izobraţevanje, saj je tovrstno izobraţevanje značilno za društva. Znotraj te vrste
izobraţevanja so potekali organizirani izleti in predstavitve s stereotipskimi fotografijami, s
katerimi so v društvu predstavili določen kraj. Po vsej verjetnosti je šlo za predavanja in
pogovore prek fotografij, ki so se nanašale na različne teme. Sklepamo lahko, da je šlo v
društvu na ta način tudi za domoljubno vzgojo in za utrjevanje slovenske narodne zavesti.
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Zaradi primanjkovanja podatkov tudi ne moremo podrobneje opisati izobraţevanja odraslih v
čebelarskem društvu. Lahko samo sklepamo, da je tako kot vsako društvo tudi to izobraţevalo
odrasle po neformalni poti.
5.2.1.10 Katoliško slovensko izobraţevalno društvo
Zaradi izgradnje nove cerkve leta 1901 je bilo Katoliško slovensko izobraţevalno društvo
ustanovljeno v Šmartnem dokaj pozno. Ustanovljeno je bilo 17. 2. 1907, glavne naloge pa so
izvajali duhovniki, ki so imeli vlogo predvsem pri vzpostavitvi druţabnega in izobraţevalnega
področja. Do pričetka prve svetovne vojne so znotraj društva ustanovili prvo farno šolo v
Šmarskem okolišu, poleg tega pa jim je uspelo ustanoviti različne odseke. To so bili telovadni
in pevski odsek, tamburaški orkester, dramska skupina, imeli so svojo knjiţnico in lastno
dvorano za različne prireditve. Glavni organizatorji so bili okoliški kaplani (Vidic 2007, str.
4).
Iz Kronike ţupnije Šmartno pri Litiji4 je razvidno, da je društvo delovalo nasproti današnje
cerkve v Rupljevi posojilni hiši, kjer so društvu odstopili zgornje nadstropje. Predsednik
društva je bil tedanji ţupan, tajnik pa je bil hkrati tudi tajnik posojilnice. Cerkev je na svoje
stroške podrla zidove in tako so pridobili veliko dvorano. Ta dvorana je bila namenjena
različnim prireditvam in občnim zborom. Znotraj društva se je leta 1909 ustanovil telovadni
odsek. Ustanovljeno telovadno društvo se je imenovalo Orel, ki je pogosto organiziralo shode,
na katerih so se vršila različna predavanja in javna telovadba, običajno pa se je tak dan končal
z veselico (prav tam, str. 3).
Glede neformalnega in priloţnostnega izobraţevanja odraslih lahko zasledimo, da se je leta
1907 odvijalo prvo predavanje, na katerem je predaval dr. Lampe. Zaradi skope literature pa
ostaja neznanka, o čem je predavanje govorilo (Kronika ţupnije Šmartno pri Litiji, str. 6).
Prav tako je v kroniki napisano, da so lepo uredili knjiţnico in bralno sobo. Torej lahko
sklepamo, da so imeli moţnost branja knjig vsi ljudje, ki so znali brati.
Če pobrskamo po kroniki, lahko vidimo, da so leta 1910 organizirali 3-dnevni kmečki tečaj,
na katerem se je zvrstilo pet različnih vsebin, ki so bile povezane s kmetovanjem. Predavanje
o travništvu je uspešno izpeljal g. Pengov, o gnojenju je govoril g. Pirc, o zadruţništvu g.
Pogačnik, g. Gombač je spregovoril o trti in sadjarjenju, zadnje predavanje pa sta izvršila g.
Trsoglav in g. Smolnikar, ki sta govorila o pomenu izobrazbe (prav tam).
4

Na kroniki je naveden izvirni izraz, to je Pfarramt St. Martin b. Littai.
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Kot vidimo so se znotraj Katoliškega slovenskega izobraţevalnega društva vršila različna
predavanja in tečaji, ki so bili namenjeni točno določeni populaciji odraslih, to je zlasti
kmetom in sploh vernikom. Ko pogledamo naprej po kroniki, lahko vidimo, da se je odvijal
tudi tečaj namenjen mladini, torej so tečaji ţeleli izobraţevati ljudi določene stroke (kmeti,
mladi). Znotraj društva je uspešno delovalo tudi pevsko društvo Zvon, gledališki odsek pa je
poskrbel za igranje različnih iger. Kot prvo omenjeno so odigrali igro z naslovom »Stari in
mladi«, čez dobro leto pa so odigrali igri »Mater Dobresa« in »Domen«. Te igre so imele
vzgojni in izobraţevalni namen. To menimo, ker se je društvo nadalje razvijalo in leta 1911
ustanovilo dekliški tamburaški orkester (Kronika ţupnije Šmartno pri Litiji, str. 10). Da so bili
znotraj društva člani telovadnega odseka močni, nam pove podatek, da so v Litiji Orli priredili
tečaj obsavskega okroţja Orel, na katerem se je zvrstilo sedem predavanj. Sledeč po pogovoru
z današnjim ţupnikom je bilo društvo zelo dobro organizirano in je veljalo za enega izmed
močnejših v našem okraju. Po kroniki sodeč je bilo to društvo usmerjeno v dvig izobrazbene
ravni vseh občanov, tudi kmetov in delavcev in ne samo v takratno izobraţeno elito.
Ţe iz samega naslova je razvidno, da gre za društvo, ki se je ukvarjalo z različnimi
dejavnostmi neformalnega izobraţevanja. Društvo je ustanavljalo različne odseke in imelo
lastno knjiţnico, kjer so se posamezniki lahko neformalno izobraţevali. Za potrebe
izobraţevanja odraslih je imelo društvo dvorano za prireditve, kjer so se odvijala razna
predavanja, tečaji in igre. Sklepamo lahko, da je to društvo glede na razpoloţljive vire in tudi
glede na kriterije o formalnem in neformalnem izobraţevanju ponujalo največ moţnosti
odraslim za neformalno izobraţevanje.
5.2.1.11 Društvo Sokol
Društvo Sokol je bilo ustanovljeno leta 1909 in je veljalo za znano telovadno društvo, ki je
zajemal tako litijski kot šmarski okraj. Sokolska organizacija je imela razvito kulturno,
telesnokulturno in druţabno dejavnost (Konjar 1985, str. 10). Dejavnosti so se odvijale v
Sokolskem domu, kjer je bila nastanjena tudi knjiţnica, ki je bila namenjena izobraţevanju
ljudstva in ohranjanju slovenske besede. Po zapisih sledeč je ta knjiţnica nasledila slovensko
bralno društvo v Litiji, od koder so dobili tudi zalogo knjig. Knjige so si občani lahko
izposojali med tednom, čitalnica znotraj doma pa je delovala ob nedeljah dopoldne (prav
tam). Knjiţnica je ob začetku druge svetovne vojne prenehala delovati.
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Slika 8: Sokolski dom leta 1915 (Brilej 1995, str. 23)

Slika 9: Ţenski oddelek društva Sokol Litija-Šmartno (Brilej 1995, str. 24)

Konjar (1985, str. 11) opisuje pravila Društva Sokol. Prvo pravilo je opredelitev namena
društva, tj. da povzdigne in okrepi telesne in naravne sile v slovenskem narodu. To lahko
doseţejo z gojenjem društvene in javne telovadbe ter s poučevanjem mladine v telovadbi.
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Slovenski narod se lahko okrepi tudi s prirejanjem veselic, zabav in izletov. Prav tako naj
društvo za okrepitev slovenskega naroda prireja razna predavanja in razprave, izdaja knjige,
časopise in spise ter s tem omogoča izobraţevanje tako članov in nečlanov. Če pogledamo
naprej, je v pravilniku zapisano, da naj društvo sodeluje z ostalimi društvi ter uporablja vsa
zakonita sredstva, s katerimi lahko pospešijo razvoj društva (Konjar 1985, str. 11). V
društvene namene ima lahko društvo lasten pevski zbor in godbo. Društvo naj ustanavlja
podruţnice in podpira narodna podjetja. Sredstva za delovanje društva se pridobijo s
pristopninami in rednimi mesečnimi »doneski« članov, iz prostovoljnih darov ter dohodkov iz
veselic, ki jih društvo prireja z vstopnino ter drugimi dohodki, vključno z društvenim
premoţenjem. Kar se tiče članov, so le-ti razdeljeni na častne, ustanovne, izvršujoče in
podporne člane. Član mora biti oseba, stara vsaj 18 let, odbor pa lahko zavrne članstvo brez,
da bi zato navedel razloge. Častni član je član, ki ga je odbor izbral zaradi posebnih zaslug
društvu, ustavni član pa postane vsak, ki je enkrat za vselej v petih letnih obrokih plačal
»ustanovnino«. Izvršujoč član je tisti, ki plača vstopnino in plačuje mesečne doneske v
namen, da se udeleţuje društvene telovadbe ali javnih nastopov v društveni odpravi. Ostane
nam še podporni član. To je oseba, ki plačuje določene letne in mesečne prispevke. Odstop iz
društva lahko oznani član sam, druga moţnost pa je, da ga izključi odbor zaradi kršenja
discipline, omadeţevanja društvene časti ali neplačanih prispevkov (prav tam, str. 11).
Zanimivo je, da so sprejemali revne člane in da je odbor takim članom prispevek zmanjšal ali
ukinil za določen čas.
Ob upoštevanju postavljenih kriterijev za formalno in neformalno izobraţevanje odraslih
ugotavljamo, da je bilo tudi za društvo Sokol značilno neformalno izobraţevanje odraslih in
mladih. Spoznamo, da je v Sokolu potekal poleg telesne vzgoje in izobraţevanja tudi razvoj
slovenske kulture, razvoj slovenske narodne zavesti in, gledano z današnjega vidika, tudi
medgeneracijsko sodelovanje, učenje in tekmovanje med odraslimi in mladimi.
V nadaljevanju bomo prikazali, kakšne so bile razlike med izobraţevalnimi institucijami v
Litiji in Šmartnem v obdobju od leta 1870 do 1914. V Tabeli 2 primerjalno prikazujemo
izobraţevalne institucije glede na kraj (Litija ali Šmartno), leto ustanovitve ter izvajanje
formalnega in neformalnega izobraţevanja.
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Kraj

Institucija

Leto
ustanovitve
1872

Formalno
izobraţevanje
NE

Neformalno
izobraţevanje
DA

Šmartno

Čitalnica

Litija

1886

NE

DA

Litija

Slovensko bralno
društvo
Pevsko društvo Lipa

1886

NE

DA

Litija

Predilnica Litija

1886

NE

DA

Litija

Gasilsko društvo

1888

NE

DA

Litija

Učiteljsko društvo

1890

NE

DA

Šmartno

1898

DA

NE

1905

NE

DA

1907

NE

DA

Litija

Obrtno nadaljevalna
šola
Planinsko in čebelarsko
društvo*
Katoliško slovensko
izobraţevalno društvo
Društvo Sokol

1909

NE

DA

Šmartno

Društvo Sokol

1909

NE

DA

Litija
Šmartno

*Čebelarsko društvo ni bilo vključeno v primerjavo, ker zanj nismo dobili dovolj podatkov.
Tabela 2: Pregled izobraţevalnih institucij v obdobju 1870–1914

Kot lahko vidimo iz Tabele 2, je v Litiji in Šmartnem delovalo v obravnavanem obdobju v
letih 1870–1914 kar nekaj različnih institucij za izobraţevanje odraslih, to so Čitalnica v
Šmartnem, Slovensko bralno društvo v Litiji, Pevsko društvo Lipa, Gasilsko društvo,
Učiteljsko društvo, Planinsko in Čebelarsko društvo v Litiji, Katoliško slovensko
izobraţevalno društvo v Šmartnem, društvo Sokol v Litiji in Šmartnem, tovarna Predilnica
Litija in Obrtno nadaljevalna šola v Šmartnem. Ugotovimo, da je večina institucij nastala v
drugi polovici 80. in na začetku 90. let 19. stoletja.
Glede formalnega in neformalnega izobraţevanja pa je iz zgornje razpredelnice razvidno, da
se je v obdobju med letoma 1870 in 1914 v obravnavanih institucijah odvijalo tako formalno
kot neformalno izobraţevanje. Ugotovimo, da je med vrstama veliko nesorazmerje, saj
spoznamo, da je le ena institucija izvajala formalno izobraţevanje odraslih – Obrtno
nadaljevalna šola. Vse ostale institucije, teh je bilo deset, so izvajale neformalno
izobraţevanje odraslih. Razvidno je tudi, da je bilo več moţnosti za izobraţevanje odraslih v
kraju Litija, kjer so se posamezniki lahko izobraţevali po neformalni poti, medtem ko je bilo
izobraţevanja odraslih v Šmartnem manj, vendar je bilo moč pridobiti formalno izobrazbo v
Obrtno nadaljevalni šoli.
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Vzroke za tovrstni razvoj izobraţevanja odraslih od 1870 do 1914 lahko najdemo v takratnih
razmerah v Litiji in Šmartnem. Na področju neformalnega izobraţevanja je šlo v tem obdobju
za splošno izobraţevanje na področju kulture, prosvete in opismenjevanja. Pogoj, da so te
institucije nastale, lahko na samem začetku poveţemo s problemom nepismenosti. Ker je
slovensko ozemlje spadalo pod Avstro-Ogrsko, se je v tem obdobju kot uradni jezik
uveljavljala nemščina. Premike na tem področju začne slovensko in s tem tudi litijsko ozemlje
doţivljati v 60. letih 19. stoletja, ko je v Avstro-Ogrski padel absolutizem, posledično pa so
bili ustanovljeni okraji, tudi litijski. Največje spremembe na področju razvoja mesta Litija je
vsekakor predstavljala gradnja juţne ţeleznice. S tem so nastajala industrijska središča in iz
tega ni bila izvzeta niti Litija. V mestu se je začela krepiti industrializacija, posledično pa je
bilo mogoče zaznati rast prebivalstva v središču mesta. Kot smo videli, so delavci (npr.
Predilnica Litija) na trg dela vstopali brez znanja in kot mladoletne osebe, zato lahko
sklepamo, da je v ustanovljenih tovarnah in drugih institucijah res potekalo neformalno
izobraţevanje odraslih. Poleg tega lahko sklepamo, da so tovarne v tem obdobju izkoriščale
delovno silo. Verjetno je na račun rasti industrije propadala stara kmečka obrt, kar bomo
lahko videli kasneje. To pomeni, da pričakujemo, da se v naslednjih obravnavanih obdobjih
določene obrti ne bodo več pojavljale, če pa se bodo, bomo verjetno ţe govorili o dobro
razvitem industrijskem obratu. Iz Tabele 2 lahko posebej analiziramo deleţ neformalnega
izobraţevanja odraslih v obdobju 1870 - 1914.
Število institucij (f)

Odstotek (f %)

NEFORMALNO IZOBRAŢEVANJE

Litija

7

70 %

Šmartno

3

30 %

Skupaj

10

100 %

Tabela 3: Deleţ neformalnega izobraţevanja odraslih med letoma 1870 in 1914 v krajih Litija in Šmartno

Iz Tabele 3 razberemo, da je bil deleţ neformalnega izobraţevanja v Litiji večinski, tj. 70odstotni, medtem ko se je v Šmartnem odvijalo 30 % neformalnega izobraţevanja. Ena izmed
obravnavanih institucij je delovala tako v Litiji kot v Šmartnem, to je društvo Sokol.
Kot prva institucija na področju izobraţevanja odraslih se je v Šmartnem pri Litiji ustanovila
čitalnica, ki je bila pomembna na področju socialnega in druţbenega razvoja okoliških
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prebivalcev. Besedo čitalnica lahko poveţemo z branjem in ugotovimo, da gre za opravljanje
knjiţnične dejavnosti. Knjiţnica pa ţe sama po sebi predstavlja pomemben del izobraţevanja
ljudi vseh starosti. Čitalnica je v Šmartnem predstavljala center kulturno-prosvetnega dela in
dvigala raven izobrazbe s tako imenovanimi besedami. Ta pojem označuje različne vrste
organiziranih prireditev, od predavanj, shodov, literarnih večerov, razstav, iger itd. Čitalnica
je imela na voljo za izposojo različne knjige in časopise tako v slovenskem kot tujem jeziku,
ki so jih člani lahko brali in se prek njih izobraţevali na različnih področjih. Poleg tega so
organizirali različne predstave, razprave in igre, ki so imele pridih narodne vsebine. V tem
času je bilo za slovenski narod pomembno, da je bil ozaveščen o pomembnosti naroda, zato je
bilo celotno izobraţevanje usmerjeno prav v dvigovanje narodne zavesti, posledično pa so
bile vse organizirane prireditve domovinske slovenske vsebine.
Kronološko gledano je bilo dobro desetletje kasneje ustanovljeno bralno društvo v Litiji,
katerega korenine lahko najdemo v Ciril-Metodovi druţbi, katere glavni namen je bil
zagotavljati pomoč drugim slovenskim narodnoobrambnim organizacijam in posameznikom.
Pomembno vlogo je imela druţba pri prebujanju narodne zavesti in na kulturnem področju.
Znotraj ustanovljene podruţnice druţbe sv. Cirila in Metoda je bilo v Litiji ustanovljenih več
odsekov, eden izmed njih je bil Slovensko bralno društvo. Druţba je bila usmerjena na
področje izobraţevanja odraslih in predstavlja narodnoobrambno organizacijo, ki se je
bojevala za ohranjanje slovenskega jezika. Znotraj bralnega društva se je odvijalo podobno
izobraţevanje odraslih kot v zgoraj omenjeni čitalnici. Razliko med obema institucijama
lahko najdemo v izvoru ustanovitve in v prirejanju prireditev. Bralno društvo namreč ni
organiziralo tako imenovanih besed. Iz obeh institucij, ki ponujata moţnost neformalnega
izobraţevanja, odraslih imamo na voljo ohranjena pravilnika, iz katerih je mogoče razbrati
namen obeh institucij, pogoje vpisa, sestavo članov, pravice in dolţnosti ter dejavnosti. Iz
pravilnikov je razvidno, da je bila čitalnica namenjena gospodi, medtem ko se je bralno
društvo bolj pribliţalo delavskemu in kmečkemu razredu. Pod okrilje podruţnice omenjene
druţbe je spadalo tudi Pevsko društvo Lipa. Člani društva so največkrat izobraţevali s
prepevanjem slovenskih domoljubnih pesmi. Izobraţevanje se je dogajalo tudi v tovarni
predilnice Litija, vendar v tem obdobju ni šlo za formalno izobraţevanje, pač pa za
organizirano strokovno, kot tudi sklepamo, spontano neformalno izobraţevanje, ki je potekalo
prek posnemanja in opazovanja. Neformalno so izobraţevala tudi gasilsko, učiteljsko,
planinsko in čebelarsko društvo ter katoliško slovensko izobraţevalno društvo ter društvo
Sokol. Vsa omenjena društva v prvem obravnavanem obdobju so ponujala različna
neformalna izobraţevanja, ki so bila usmerjena v prosveto naroda. To so društva izvajala z
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različnimi metodami, med katerimi je bila najbolj pogosta prepevanje slovenskih domoljubnih
pesmi, branje slovenskih knjig, igranje iger idr.
Lahko rečemo, da je bilo neformalno izobraţevanje v Litiji in Šmartnem močno razvito in da
se je dogajalo v vseh ustanovljenih institucijah v obeh krajih. Poleg tega je v prvem
obravnavanem obdobju obstajala Obrtno nadaljevalna šola, ki je dajala formalno izobrazbo.

1. predpostavka
Predpostavljamo, da je bilo v prvem obravnavanem obdobju (od leta 1870 do 1914) več
neformalnega izobraţevanja v Šmartnem.
Prvo predpostavko zavrnemo, ker je bilo več neformalnega izobraţevanja v Litiji. Od vseh
ustanovljenih institucij (enajst ustanov) v prvem obdobju, jih je neformalno izobraţevanje
izvajalo sedem v Litiji, tri pa so neformalno izobraţevanje odraslih izvajale v Šmartnem.
Poleg tega je treba opozoriti, da je društvo Sokol delovalo v obeh omenjenih krajih. Deleţ
neformalnega izobraţevanja v Litiji je 70%, medtem ko je v Šmartnem ta deleţ manjši in
obsega 30% celotnega neformalnega izobraţevanja.

2. predpostavka
Predpostavljamo, da je bilo v prvem obravnavanem obdobju (od leta 1870 do 1914) več
institucij za izobraţevanje odraslih v Šmartnem.
Tudi drugo predpostavko zavrnemo, saj je bila večina, to je sedem institucij za izobraţevanje
odraslih, ustanovljenih in delujočih v Litiji, štiri ustanove pa se pojavijo v Šmartnem.
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5.2.2 Razvoj institucionalnega izobraţevanja odraslih v Litiji in Šmartnem med
letoma 1918 in 1941

Slika 10: Šmartno pri Litiji leta 1918 (Brilej 1995, str. 137)

Prva svetovna vojna je pretrgala vse kulturno dogajanje, mladi fantje in moški so bili
vpoklicani na fronto, le tisti, ki so delali v topilnici, so bili vojaščine oproščeni. Ti so
poskrbeli, da društveno ţivljenje in delo nista popolnoma zamrla (Damjan 2000, str. 41). Med
vojno je bil pouk osnovne šole preseljen v Sokolski dom, v prostorih šole pa so potekali tečaji
prve pomoči in nege bolnikov (prav tam, str. 43).
Za prvo povojno obdobje so bile potrebe po izobraţevanju odraslih, ki so jih narekovali delo,
produktivnost in industrijski razvoj, nagnjene predvsem na izobraţevanja iz dela. V danih
razmerah je bilo za potrebe industrijskega razvoja treba dvigniti obstoječo strukturo formalne
izobrazbe delavcev. Ljudje so se šolali v raznih programih iz dela, si pridobivali potrebno
formalno izobrazbo in na ta način spreminjali svoj izobrazbeni status (Krajnc 1984, str. 10).
Na vedno večjem pomenu so dobivali programi dopolnilnega izobraţevanja in
izpopolnjevanja delavcev. S takim izobraţevanjem se ne spremeni status delavca, pa vendar
se razvija njegova usposobljenost in zmoţnost za bolj učinkovito delo. S takim
izobraţevanjem so delavcu ohranili poloţaj na delu, spremenil pa se je učinek dela (Krajnc
1984, str. 11).
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V tem obdobju se je večina prebivalstva v litijski okolici ukvarjala s kmetijstvom, v mestu pa
sta bila dobro razvita rudarstvo in industrija. Šmartno z okolico pa se je ponašalo s številnimi
obrtnimi dejavnostmi, med katerimi so imeli nekateri obrati ţe zametke industrijske
dejavnosti (Ivančič Lebar 2011, str. 622). Še vedno je bilo v navadi, da so si kmetje med seboj
pomagali pri opravilih, obrtnike so rabili predvsem za opravila, ki jih sami niso znali ali mogli
popraviti (prav tam, str. 625).
Omeniti je treba, da je bilo v novi drţavi konec nevarnosti ponemčevanja, ki je v zadnjem
obdobju obstoja Avstro-Ogrske vedno bolj prihajala do izraza. Nemški učni jezik je bil
odpravljen, na našem ozemlju pa so se začele ustanavljati tako imenovane narodne šole. Te
šole so imele predvsem v kmečkem okolju še vedno velik pomen za ţivljenje kraja. Z raznimi
prireditvami in praznovanji, ki so jih prirejale ob različnih slovesnostih, so povezovale celoten
kraj in bile središče kulturnega dogajanja (Ivančič Lebar 2011, str. 628). Po končani osnovni
šoli so se lahko otroci na območju litijskega okraja izobrazili v obrtno nadaljevalni šoli v
Šmartnem in v Kresniških Poljanah, kjer je delovala gospodinjska nadaljevalna šola. V Litiji
je delovala tudi niţja gimnazija in meščanska šola, številni vajenci in obrtniki pa so si
izkušnje pridobivali pri šmarskih obrtnikih (prav tam). Za razvoj obrtnih dejavnosti je bilo
pomembno, da so obrtnik in pri njem zaposleni vajenci pridobivali čim več novih znanj.
Na področju izobraţevanja so delovala različna društva, vse večji poudarek pa je na
pridobivanju formalne izobrazbe. Začele so se ustanavljati šole, ki so ponujale moţnost
izobraţevanja in usposabljanja za delo v tovarnah. Le prek šole, menimo, so posamezniki
pridobili kompetence, ki so jim omogočale, da so bili bolj produktivni. Kulturna dejavnost z
društvi, ustanovljenimi pred prvo svetovno vojno, je med vojno zamrla, a po vojni kmalu spet
zaţivela. Svojo predvojno dejavnost so nadaljevali Pevski zbor Lipa, Gasilska godba,
katoliško Prosvetno društvo (nekdanje Katoliško slovensko izobraţevalno društvo). Na novo
je bilo leta 1923 ustanovljeno društvo Svoboda.
K osnovnemu šolstvu so po vojni spadale tudi gospodarske šole (strokovno nadaljevalne
šole), opismenjevalni tečaji za odrasle, kmetijski tečaji za moške in gospodinjski tečaji za
ţenske (Damjan 2000, str. 45).
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5.2.2.1 Predilnica Litija
Po končani prvi svetovni vojni leta 1918 so se razmere umirile in v letu 1920 so delavce
jemali nazaj na delo. Po večini so sprejemali tiste delavce, ki so ţe pred vojno delali v tovarni.
Le malo so jih vzeli na novo. Predilnica je na novo zaţivela, nabavili so več novih strojev in
delno modernizirali proizvodnjo. V obdobju med obema vojnama je predilnica začela z
gradnjo delavske kolonije. V interesu tovarne je bilo, da bo za delavstvo čim bolje
preskrbljeno, ker je od tega odvisna tudi delovna storilnost. Četrtina delavstva je namreč
ţivela izven Litije in je prihajala na delo iz okoliških vasi. Večina je prihajala peš, nekateri pa
so se vozili s kolesom in vlakom. Jeseni leta 1923 so začeli graditi delavsko kolonijo (Pavlica
1996, str. 28). Tako si je druţba pridobila zaupanje delavstva, ki je ob boljših ţivljenjskih
pogojih zvišalo delavno storilnost. Načrt je predvideval tudi izgradnjo dekliškega doma, ki naj
bi imel tudi gledališko dvorano.
Glede na kriterije o formalnem in neformalnem izobraţevanju spoznamo, da je v drugem
obravnavanem obdobju v Predilnici Litija potekalo neformalno izobraţevanje odraslih. To je
bilo podobno kot v prvem obravnavanem obdobju, in sicer je potekalo prek opazovanja in
posnemanja. Šlo je za strokovno izobraţevanje delavcev v predilnici. O formalnih oblikah, ki
bi bile organizirane s strani ustanove ali šole, nismo dobili pisnih virov, zato sklepamo, da se
formalne oblike izobraţevanja v tovarni v tem obdobju niso pojavljale.

Slika 11: Predilnica Litija z okolico leta 1925 (Brilej 1995, str. 101)
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5.2.2.2 Učiteljsko društvo
Društvo je bilo obravnavano ţe v prejšnjem obdobju in je nadaljevalo z delom tudi po končani
prvi svetovni vojni v Litiji.
Iz Učiteljskega tovariša lahko razberemo, da je društvo 22. 9. 1934 organiziralo prvi tečaj, ki
je bil namenjen učiteljem. Šlo je za šolsko vrtnarski tečaj. V tem času so organizirali tudi
sadjarsko razstavo. Prišlo je veliko učiteljev, predavalnica litijske šole je bila polna.
Predavatelj je dal veliko teoretskih in praktičnih nasvetov. Predavanje je trajalo od 8.30–
13.00, zanimivo pa je, da se je po vsaki zaokroţeni enoti razvila debata. Predavatelj je za
boljšo predstavitev uporabljal slike in vzorne načrte. Podane so bile smernice, ki bodo sluţile
učiteljem pri nadaljnjem šolsko vrtnarskem pouku (Šolsko vrtnarski tečaj v Litiji in na
Ponovičah 1934, str. 2). Leta 1938 je društvo zborovalo v Stični. Omembe vreden je zato, ker
je bil posvečen pesnici in tovarišici Vidi Taufer. Ta učiteljica je pri pouku uporabljala
sodobne pripomočke, to so bile ilustracije in ritmični gibi (JUU – Sresko društvo Litija 1938,
str. 1). To društvo je imelo svojo učiteljsko knjiţnico, ki je pred pričetkom vojne leta 1941
štela 1.000 knjig (Damjan 2000, str. 56).
V mesecu maju leta 1939 je v Zagorju potekal zbor učiteljstva, kjer je šolski nadzornik
poročal o aktualnih vprašanjih šolske organizacije, sledilo pa je predavanje o zgodovini
Zagorja in okoliša. Za boljšo predstavitev so uporabili skioptične slike in tako bolj nazorno
prikazali krajevne znamenitosti in ţivljenje prebivalcev. Dvorano je odstopilo Sokolsko
društvo (Zbor učiteljstva v Zagorju 1939, str. 8).
Da so bili učitelji zagnani, se vidi tudi po tem, da so največ pripomogli k ustanovitvi
Skavtskega doma, ki velja za prvi tak dom v Zasavju. Skrbeli so predvsem za vzgojo in
zaposlitev mladine različnih starosti. K ustanovitvi so poleg učiteljev pripomogli tudi starši, ki
so bili mnenja, da lahko tako otroci pod nadzorom krepijo telo in duha. Dom je bil razdeljen v
dva dela, večji je bil namenjen društvenikom za sestanke, igre in predavanja, v manjšem delu
pa se je nahajala pisarna s knjiţnico. Dom je bil zanimiv, ker so otrokom in odraslim nudili
razna neformalna izobraţevanja. Eno takih je bilo oskrbovanje vrta okoli doma. V mesecu
juliju so skavti v litijski osnovni šoli priredili dobro obiskan roditeljski sestanek, na katerem
so obravnavali vzgojne, izobraţevalne in skavtske zadeve. Potekalo je predavanje o skavtizmu
kot vzgojnemu učinku. Organizirali so tudi razna taborjenja (Prvi skavtski dom v Zasavju
1937, str. 3).
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Glede na vrsto izobraţevanja in predlagane kriterije lahko razberemo, da se je v društvu
razvijalo neformalno izobraţevanje, medtem ko o formalnem ne moremo govoriti.
Neformalno izobraţevanje se je odvijalo z različnimi tečaji in razstavami, potekalo pa je tudi
v knjiţnici, ki je bila v lasti društva.
5.2.2.3 Društvo Svoboda
Društvo Svoboda je bilo ustanovljeno leta 1923 v Šmartnem. Leto po ustanovitvi je društvo
razvilo svoj prapor in štelo 150 članov. Imeli so tamburaški, telovadni, dramski in kolesarski
odsek. Tamburaški odsek je štel med 20 in 50 člani, telovadni okrog 90, med katerimi so imeli
moški, ţenski, mladinski in obrtni naraščaj. Prirejali so različne nastope, v katerih so izraţali
vzgojno in izobraţevalno vsebino, ter s prostovoljnimi prispevki zgradili dvorano. Kolesarski
odsek je štel 20–25 članov. To društvo je organiziralo praznovanje prvega maja in razne
poučne izlete. Po izletu v Celje leta 1935 so bila vsa društva Svoboda razpuščena, vendar so
leto kasneje svoje delo nadaljevali v na novo nastalem društvu Vzajemnost (Ivančič Lebar
2011, str. 633).
Zaradi pomanjkljivih virov ne moremo ugotavljati posebnosti o izobraţevanju odraslih. Iz
zgoraj napisanega sklepamo, da se je neformalno izobraţevanje odraslih v društvu Svoboda
razvijalo kot v vseh društvih. Glede na upoštevane kriterije o neformalnem izobraţevanju
ugotovimo, da so imeli različne odseke, izobraţevali pa so predvsem prek nastopov.
5.2.2.4 Splošna strokovno nadaljevalna šola
Na podlagi Zakona o narodnih šolah iz leta 1929 je bila ţe v šolskem letu 1929/30
ustanovljena Splošna strokovno nadaljevalna šola v Litiji, ki je delovala v okviru osnovne
šole (Damjan 2000, str. 133). Nemeček (2013, str. 10) pravi, da se je šola imenovala tudi
»Vajenska šola raznih strok« in da je bila znana kot splošna strokovno nadaljevalna šola.
Omenjena šola je omogočila posameznikom, ki se niso vpisovali v meščansko šolo, da so se
vanjo vključili po osnovni šoli (Damjan 2000, str. 133). Šolo je materialno najbolj podpirala
občina Litija. Šola je imela posebno leposlovno knjiţnico in strokovno knjiţnico za učitelje.
Po končani vojni 1945 od knjig ni ostalo skoraj nič ali pa je bilo v zelo slabem stanju. Od
uradnih knjig je ostalo le nekaj katalogov in opravilni zapisnik, vse drugo pa je bilo uničeno
ali odtujeno (prav tam, str. 134).
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Slika 12: Učenci strokovno nadaljevalne šole leta 1931 (Damjan 2000, str. 133)

Ob upoštevanju kriterijev o formalnem in neformalnem izobraţevanju lahko sklepamo, da je
to prva šola v obdobju med obema vojnama, ki je omogočila pridobitev formalne izobrazbe
različnih strok v občini Litija in Šmartno, ki je bila namenjena tudi odraslim posameznikom.
Poleg formalnega izobraţevanja je šola dajala moţnost tudi neformalnega izobraţevanja
odraslih v svoji leposlovni in strokovni knjiţnici za učitelje.

5.2.2.5 Meščanska šola
Leta 1931 je bil sprejet zakon o meščanskih šolah. Po določilih zakona so dajale »poleg
potrebne socialne vzgoje in vzgoje v duhu drţavnega in narodnega edinstva in verske
strpnosti obseţnejšo občo izobrazbo« (Damjan 2000, str. 104). Učni načrt je obsegal tri smeri,
to so obrtno-industrijska, trgovska in kmetijska šola, njihova stopnja pa je bila enaka stopnji
ostalih niţjih srednjih šol (Damjan 2000, str. 104).
Šola je bila ustanovljena 13. 12. 1934 v Litiji in je bila začasno nastanjena v poslopju
dekliškega doma (prav tam). Delovala je do pričetka druge svetovne vojne leta 1941, vanjo pa
so sprejemali tudi odrasle posameznike, ki so ţe končali obvezno šolanje. V Slovenskem
šolskem muzeju v Ljubljani smo pridobili letni poročili obrtno-industrijske smeri za šolsko
leto 1938/1939 in za šolsko leto 1939/1940, na podlagi katerih smo skušali pridobiti
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informacije o formalnem izobraţevanju v kraju Litija. Iz letnega poročila je razvidno, da so v
letu 1938/1939 na novo sprejeli 116 učencev (Drţavna meščanska šola v Litiji 1938/1939, str.
4).
Znotraj meščanske šole je bilo ustanovljeno društvo »Zajednica šole in doma«, vendar drugih
podatkov o društvu nismo pridobili (prav tam, str. 10). Meščanska šola je imela ustanovljeno
tudi učiteljsko knjiţnico, ki je v šolskem letu 1838/39 štela 89 knjig. Poleg te knjiţnice je
imela šola tudi dijaško knjiţnico, ki je imela v šolskem letu 174 knjig (prav tam). V šolskem
letu 1939/40 je meščanska šola kupila projekcijski aparat in različne diapozitive (Drţavna
meščanska šola v Litiji 1939/1940, str. 11). Med letom je šola kupila več filmov za projekcijo
stoječih slik. Tako so imeli ob koncu šolskega leta 68 filmov različne dolţine (prav tam). V
učiteljski knjiţnici je bilo novih 25 knjig, medtem ko je bila dijaška knjiţnica bogatejša za 47
knjig (prav tam, str. 12).
Po kriterijih za formalno in neformalno izobraţevanje lahko sklepamo, da je šola ponujala
moţnost pridobitve tako formalne kot neformalne izobrazbe. Upoštevani so vsi kriteriji za
formalno izobraţevanje, saj je meščanska šola dajala javnoveljavno listino dokončanja šole,
določeni so bili vzgojno-izobraţevalni cilji, vsebina, ustrezni strokovno usposobljeni učitelji.
Ti pa so se lahko znotraj šole tudi strokovno izpopolnjevali. Zato lahko izpostavimo, da je
poleg formalnega izobraţevanja meščanska šola dajala tudi moţnost neformalnega
izobraţevanja, ki je potekalo znotraj šole ustanovljenega društva »Zajednica šole in doma« ter
učiteljske knjiţnice.
V drugem obravnavanem obdobju ţe opazimo rahel premik na stran formalnega
izobraţevanja, kar lahko sočasno poveţemo z razvojem industrije v kraju Litija in sosednjega
Šmartnega.
5.2.2.6 Delavsko kulturno društvo Vzajemnost
Društvo Vzajemnost je delavsko izobraţevalno društvo, ki si je prizadevalo za izobraţevanje
delavskega stanu (Konjar 1985, str. 10) in je bilo ustanovljeno leta 1936 po razpustitvi društva
Svoboda v Litiji. Društvo je nasploh veliko prispevalo k dvigu ljudske prosvete in je delovalo
po različnih odsekih. Naloga tega društva je bila mlade delavce navaditi branja, poleg tega pa
so naloge zajemale tudi poljudna predavanja, poučne izlete, gledališke predstave in zabave, ki
so imele vzgojni pomen (prav tam, str. 53).
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Prvi pobudnik ustanovitve je bil Ivan Cankar, ki je imel ţeljo, da bi delavci začeli razmišljati
in da se bo v njih vzbudila ţelja po izobraţevanju. V Litiji je agitiral 5 g. Bartla in vse ostale
prisotne na njegovih predavanjih (prav tam). Ciljna skupina tega društva so bile ţenske in
mladina. Ciljna skupina so bili predvsem zaradi veljavnega avstrijskega zakona z dne 15. 11.
1967, ki pravi, da ţenske in nasploh moški pred štiriindvajsetim letom starosti ne morejo
postati člani političnih društev. Lahko pa so se včlanili v delavsko izobraţevalno društvo
Vzajemnost (Konjar 1985, str. 55). Najbolj v razcvetu je bila knjiţnična dejavnost (prav tam,
str. 12). Konjar (1985, str. 12) pravi, da je znotraj društva delovala dobro obiskana knjiţnica,
ki je bila s knjigami skopa, vendar teh ni nikoli primanjkovalo. Knjig ni primanjkovalo na
račun izposoje knjig enkrat mesečno iz Delavske zbornice v Ljubljani. Posebnost te knjiţnice
je bila ta, da so omogočali izposojo knjig tudi nečlanom (prav tam). Oblasti so društvo
razpustile dne 1. 1. 1941.
Ob upoštevanju naših kriterijev o vrstah izobraţevanja odraslih lahko spoznamo, da se je
društvo ukvarjalo z neformalnim izobraţevanjem odraslih na področju knjiţnične dejavnosti
in, kot je razvidno iz zgoraj napisanega, z opismenjevanjem mladine in ţensk.
V nadaljevanju bomo prikazali, kakšne so bile razlike med izobraţevalnimi institucijami v
Litiji in Šmartnem od leta 1918 do 1941. V Tabeli 4 primerjalno prikazujemo izobraţevalne
institucije glede na kraj (Litija ali Šmartno), leto ustanovitve ter izvajanje formalnega in
neformalnega izobraţevanja.

Kraj

Institucija

Leto
ustanovitve
Litija
Predilnica Litija
1886
Litija
Učiteljsko društvo
1890
Šmartno Društvo Svoboda
1923
Litija
Splošna
strokovno 1929
nadaljevalna šola
Litija
Meščanska šola
1931
Litija
Delavsko
kulturno 1936
društvo Vzajemnost

Formalno
izobraţevanje
NE
NE
NE
DA

Neformalno
izobraţevanje
DA
DA
DA
DA

DA
NE

DA
DA

Tabela 4: Pregled izobraţevalnih institucij v obdobju 1918–1941

5

Agitirati v političnem smislu pomeni pridobiti nekoga za nekaj. V diplomski nalogi se beseda nanaša na
pridobivanje delavskega stanu v bodoče ustanovljeno društvo Vzajemnost (sl.wikipedia.org/wiki/Agitacija;
pridobljeno dne 15. 10. 2013).
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Iz zgornje tabele je razvidno, da je v obeh obravnavanih krajih delovalo 6 institucij, ki so
pomembne za razvoj področja izobraţevanja odraslih. To so Predilnica Litija, Učiteljsko
društvo v Litiji, društvo Svoboda v Šmartnem, Splošno strokovno nadaljevalna šola v Litiji,
Meščanska šola in društvo Delavsko kulturno društvo Vzajemnost v Litiji. Kot vidimo, je bilo
največ institucij v Litiji, to je pet, ena ustanova pa je delovala v Šmartnem. Izmed vseh
institucij sta dve šoli v Litiji, Splošno strokovno nadaljevalna šola in Meščanska šola, dajali
formalno izobraţevanje kot tudi zagotavljali moţnost neformalnega izobraţevanja odraslih
(strokovno izpopolnjevanje učiteljev). Ostale tri institucije pa so ponujale izobraţevanje po
neformalni poti, ki ga lahko poveţemo z izobraţevanjem znotraj društev (Učiteljsko društvo,
društvo Svoboda in društvo Vzajemnost). Posebej pa lahko izpostavimo Predilnico Litija, kjer
je potekalo neformalno strokovno izobraţevanje delavcev. Iz Tabele 4 lahko posebej
analiziramo deleţ neformalnega izobraţevanja odraslih v obdobju 1918 - 1941.

Število institucij (f)

Odstotek (%)

NEFORMALNO IZOBRAŢEVANJE

Litija

5

83,3 %

Šmartno

1

16,7 %

Skupaj

6

100 %

Tabela 5: Deleţ neformalnega izobraţevanja odraslih med letoma 1918 in 1941 v krajih Litija in Šmartno

Iz Tabele 5 je razvidno, da je tako kot v prvem obravnavanem obdobju tudi v obdobju med
letoma 1918 in 1941 v Litiji prevladovalo neformalno izobraţevanje. Tako je v Litiji potekalo
83,3 % celotnega neformalnega izobraţevanja odraslih, medtem ko je bilo v Šmartnem
neformalnega izobraţevanja odraslih manj, to je 16,7 %.
Vzroki za razvoj institucionalnega izobraţevanja odraslih po letu 1918 so prav gotovo
povezani z razmerami, ki jih je pustila prva svetovna vojna. Kulturno področje je med prvo
svetovno vojno zamrlo, vendar se je po vojni spet razcvetelo. Da bi industrija spet zaţivela, se
je pojavila potreba po izobraţevanju odraslih. To izobraţevanje odraslih je bilo v določenih
institucijah ţe formalno, nekatere izmed institucij pa so ponujale moţnost pridobitve
neformalne izobrazbe prek dopolnilnega izobraţevanja in izpopolnjevanja. Delavci so s tem
pridobili kompetence, posledično pa so bolje opravljali delo v industriji. Za to obdobje je
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značilno tudi spreminjanje stare obrti, ki se je v nekaterih panogah v Litiji ţe močno pribliţala
pravi industriji. Prav tako ni bilo več bojazni ponemčevanja. Ustanovljene so bile tako
imenovane narodne šole, v katerih je bil učni jezik slovenščina. Te šole so poleg
izobraţevanja mladine predstavljale tudi središča kulturnega dogajanja. Iz tega lahko
sklepamo, da so se vaščani v narodnih šolah lahko tudi neformalno izobraţevali. Poleg
narodnih šol so se začele ustanavljati tudi strokovno nadaljevalne šole, v katerih si lahko
pridobil poklic za opravljanje določene stroke. Ustanavljanje šol je predstavljalo čedalje večji
pomen za izobraţevanje ljudstva. Tudi učitelji so znotraj Splošne strokovne šole in
Meščanske šole pridobivali po neformalni poti nadaljnja strokovna znanja.
Poleg šol so ponovno začela delovati društva, ki so obstajala ţe pred vojno, nekatera pa so
bila ustanovljena čisto na novo, takšno je bilo npr. društvo Svoboda. Glavni namen tega
društva je bilo prirejanje nastopov z vzgojno in izobraţevalno vsebino. Poleg tega je na novo
ustanovljeno društvo organiziralo različne izlete, iz česar sledi, da je društvo ponujalo
moţnost neformalnega izobraţevanja odraslih. Po razpustu tega društva je v Litiji začelo
delovati društvo Vzajemnost. Društvo je znano kot delavsko izobraţevalno društvo, zato
lahko sklepamo, da se je ukvarjalo z izobraţevanjem delavcev. Organizirali so različna
predavanja, izlete, predstave in podobno, vse te prireditve pa so imele kot ostala društva tako
vzgojni kot izobraţevalni namen. Znotraj društva je delovala tudi knjiţnica, posebnost te
knjiţnice pa je bila, da je omogočala izposojo knjig tudi nečlanom. Iz tega lahko sklepamo, da
si je društvo res prizadevalo za izobraţevanje niţjih slojev. Prav tako je ponovno oţivelo
učiteljsko društvo, ki se je sicer ukvarjalo s takratnimi aktualnimi problemi na področju
šolstva, poleg tega pa je ponujalo moţnost izobraţevanja. To društvo je močno pripomoglo k
ustanovitvi skavtskega doma v Litiji, ki je izobraţevalo o skavtizmu tako mladino kot odrasle.
Poleg tega je društvo v obdobju med obema vojnama organiziralo različne tečaje, predavanja
in razstave, imelo pa je tudi knjiţnico v svoji lasti, zato lahko izpostavimo, da je društvo
pripomoglo k dvigu neformalne izobrazbe odraslih v Litiji. V Litiji je tudi ponovno oţivela
predilniška obrt in delovno vnemo povečevala z v tem obdobju na novo grajeno delavsko
kolonijo. Načrt je predvidel tudi gradnjo dekliškega doma in gledališke dvorane. V dvorani je
delovala tudi gostilna, v kateri so vsak konec tedna prirejali plese za delavce in s tem ohranjali
dobre medsebojne odnose (Dolšek 2011, str. 34).
Kot lahko ugotovimo, so se prvič v tem obdobju pojavile poklicne šole oziroma strokovno
nadaljevalne šole, ki so jih običajno obiskovali otroci po končani obvezni osnovni šoli in tudi
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odrasli, ki so si ţeleli nadaljnje pridobiti določena strokovna znanja. Poleg formalnega
izobraţevanja pa smo spoznali, da je šola dajala moţnost tudi neformalnega izobraţevanja
odraslih v svoji leposlovni in strokovni knjiţnici za učitelje.
Poleg te vrste šole je bila v Litiji ustanovljena tudi Meščanska šola, ki je prav tako priučila za
poklic različnih strok in prav tako so jo obiskovali tudi starejši učenci in ne samo učenci, ki so
končali osnovno šolo. Enako je tudi ta šola dajala tako formalna kot neformalna znanja, s tem
pa lahko poudarimo, da se je v tem času znotraj omenjenih dveh šol uveljavilo poleg
formalnega tudi neformalno izobraţevanje odraslih.
Kot vidimo iz zgoraj napisanega, se je v obdobju med obema vojnama začela sprememba na
področju izobraţevanja odraslih, čeprav je bilo še vedno več neformalnega izobraţevanja, se
ţe vzpostavita dve instituciji, ki sta zagotavljali tudi formalno izobraţevanje odraslih.

3. predpostavka
Predpostavljamo, da je bilo v drugem obravnavanem obdobju (od leta 1918 do 1941) več
neformalnega izobraţevanja v kraju Litija.
Tretjo predpostavko obdrţimo, ker je bila velika večina institucij, ki so izvajale neformalno
izobraţevanje odraslih, v Litiji. Med njimi je pet institucij, ki so dajale neformalno
izobraţevanje, pri čemer moramo poudariti, da so bile tri institucije, ki so dajale izključno
samo neformalno izobraţevanje, dve pa sta poleg tega dajali odraslim tudi formalno
izobraţevanje. V Šmartnem je delovala ena institucija, ki se je ukvarjala samo z neformalnim
izobraţevanjem odraslih (društvo Svoboda). Tako lahko zaključimo, da se je v Litiji odvijalo
več, tj. 83,3 % neformalnega izobraţevanja odraslih.

4. predpostavka
Predpostavljamo, da je bilo v drugem obravnavanem obdobju (od leta 1918 do 1941) več
institucij za izobraţevanje odraslih v Šmartnem.
Predpostavko zavrnemo, ker je bilo največ (pet) institucij za izobraţevanje odraslih
ustanovljenih in delujočih Litiji. V Šmartnem je na področju izobraţevanja odraslih delovala
ena institucija, to je Društvo Svoboda.
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5.2.3 Razvoj institucionalnega izobraţevanja odraslih v Litiji in Šmartnem po
drugi svetovni vojni do leta 1975
Po drugi svetovni vojni leta 1945 so nas razmere prisilile v široko obravnavanje problemov
šolanja odraslih. Pouk za odrasle je potekal v okviru rednih šol. Odrasle so učili isti profesorji
kot otroke, podobni pa so bili tudi odnosi. To se je spremenilo šele pod vplivom druţbenoekonomskega razvoja in institucionalizacije izobraţevanja odraslih v okviru delavskih univerz
in izobraţevalnih centrov. V delovnih organizacijah se je izobraţevanje odraslih otresalo
nepotrebnega formalizma in dobivalo novo podobo. Konec petdesetih in začetek šestdesetih
let 20. stoletja se področje izobraţevanja odraslih začne oddaljevati od rednega šolskega
sistema (Krajnc 1984, str. 34).
Na razvoj institucionalnega izobraţevanja odraslih po letu 1945 je imela velik vpliv druga
svetovna vojna, ki je v Litijo dobesedno zarezala. Znašla se je na območju sfer dveh
okupatorjev, nemškega in italijanskega, ki sta svoje meje močno branila. Razkosana je med
vojno doţivela raznoliko vojno nasilje, ki je sproţilo, da se je del prebivalstva pridruţil
oboroţenemu ropu (Tominšek Čehulić 2011, str. 1).
Litija je leta 1941 postala obmejni pas med dvema različnima okupatorjema. Glavnina
litijskega območja je pripadla nemškemu okupatorju (prav tam, str. 2). Med vojno je litijsko
območje zaznamovala predvsem lega, ki je bila do kapitulacije Italije močno varovana in
nadzorovana s strani nemškega okupatorja, zato so na to območje steţka prodirali novi
politični tokovi in ideje (prav tam).
Na področju izobraţevanja pa se zgodi največji preobrat, začnejo se pojavljati institucije, ki
zagotavljajo pridobitev formalne izobrazbe, več pa je tudi moţnosti za pridobitev
neformalnega znanja na področju izobraţevanja odraslih.
Takoj po vojni leta 1945 so se razmere počasi vzpostavljale na novo. Nazaj z delovanjem
začne knjiţnica in Predilnica Litija, počasi pa se nagibajo tudi k ustanovitvi delavske
univerze. Hiter razvoj tehnike je od posameznikov zahteval, da se odrasli, zaposleni
izobraţujejo še naprej, če hočejo slediti trgu dela. Na področju izobraţevanja odraslih smo v
Sloveniji prešli obdobje, ko si je to področje šele utiralo pot in iskalo »domovinsko pravico« v
sistemu izobraţevanja in vzgoje (Tominšek Čehulič 2011, str. 2). S tem ţelimo poudariti, da
se je šele v sredini 20. stoletja začelo načrtno, sistematično in intenzivneje razvijati
izobraţevanje odraslih. Začne se tudi hitreje širiti andragoška praksa in teorija, kar je
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pospešilo tudi razvoj andragogike kot znanstvene vede (Govekar-Okoliš in Ličen 2008, str.
14–16).
5.2.3.1 Niţja gimnazija
Ustanovljena je bila 3. 9. 1945 v Litiji in je nadomestila dotedanjo meščansko šolo. Tudi tu je
pouk potekal v bivšem dekliškem domu (Damjan 2000, str. 113). Kljub skromnim
materialnim razmeram v povojnem času je bila dejavnost šole velika. To nam dokazuje
število organizacij v okviru šole. To so bile podmladek organizacije Rdečega kriţa,
Telovadno društvo Partizan, mladinska sekcija Aerokluba, šolski pevski zbor, glasbena šola,
itd. Ţivljenjsko obdobje niţje gimnazije se je končalo v letu 1958 (prav tam). Leta 1953 je
bila v Litiji ustanovljena Niţja glasbena šola, ki je delovala v sklopu niţje gimnazije (Damjan
2000, str. 141).
Po kriterijih za ugotavljanje formalnega izobraţevanja prav gotovo potrdimo, da je v
gimnaziji potekalo formalno izobraţevanje. Sklepamo pa lahko, da je šola ponujala poleg
pridobitve

formalnega

izobraţevanja

tudi

neformalno

izobraţevanje.

Neformalna

izobraţevanja so potekala znotraj ustanovljenih odsekov, te vrste izobraţevanja so bile
namenjene mladim, predvsem pa odraslim.
5.2.3.2 Ljudska knjiţnica
Po vojni so začele delovati knjiţnice Osvobodilne fronte, ki so kasneje nosile ime ljudske
knjiţnice (Konjar 1985, str. 14). Ljubitelji knjig so začeli zbirati slovenske knjige in jih nositi
v dekliški dom, kjer je knjiţnica delovala (prav tam). Ljudska knjiţnica je nasledila bralno
društvo Litija, pomembna pa je zato, ker imamo prav iz te knjiţnice ohranjen prvi povojni
imenik vpisanih oseb iz leta 1946. Prvi bralec je bil v knjiţnico vpisan 10. 12. 1946 (Imenik
vpisanih v Ljudsko knjiţnico Litija 1964, str. 1). To je edini imenik, ki je na voljo za analizo
vpisanih. Na podlagi tega imenika smo lahko preverili starost vpisanih in njihovo izobrazbo
oziroma poklic. Leta 1960 je bila knjiţnica urejena na pultni način, gradivo se je delilo na
knjige za mladino, strokovno literaturo in na leposlovje za odrasle. Odprta je bila dvakrat na
teden, ob torkih in petkih med 15. in 18. uro (Konjar 1985, str. 14). Poleg knjiţnice Litija je v
litijskem okolišu delovalo še 10 knjiţnic, v katerih so imeli na izposojo 3.145 knjig. Med
njimi je šteta tudi knjiţnica v Šmartnem, ki se je razvila iz Narodne čitalnice. Knjiţnica v
Šmartnem je imela 2.000 knjig in je veljala za drugo največjo poleg litijske. Druge knjiţnice

69

so imele manj knjig, vendar je treba omeniti, da so drugi kraji manjše vasice, kjer so teţko
pridobili takšno populacijo, ki bi zahajala v knjiţnice. Vsak kraj je imel tudi svojega
knjiţničarja (prav tam 1985, str. 14).
Zaradi skopih virov na področju izobraţevanja, še posebej izobraţevanja odraslih v knjiţnicah
v Litiji in Šmartnem, lahko ob zastavljenih kriterijih neformalnega izobraţevanja sklepamo,
da je v knjiţnici potekalo neformalno izobraţevanje odraslih. Knjiţnica namreč ţe sama, z
različnimi knjigami, predstavlja bogat vir moţnosti za neformalno pridobivanje znanja.
5.2.3.3 Strokovno nadaljevalna šola v Litiji
V šolskem letu 1946/47 je bila ukinjena Strokovno nadaljevalna šola v Šmartnem, zato se je
povečal vpis učencev v tovrstno Strokovno nadaljevalno šolo v Litijo (Damjan 2000, str.
135). Drugih podatkov o šoli v Šmartnem nimamo, lahko le sklepamo, da se je v Šmartnem v
drugem obravnavanem obdobju med obema vojnama odvijalo formalno izobraţevanje in da
so si lahko odrasli posamezniki pridobili izobrazbo različnih strok.
Imamo pa podatke o učnih predmetih na Strokovno nadaljevalni šoli v Litiji za šolsko leto
1946/47. Učni predmeti so bili slovenski jezik, računstvo, zgodovina, zemljepis, fizika,
kemija, srbohrvaški jezik, higiena, knjigovodstvo, organizacija dela, strokoznanstvo, risanje in
telovadba (prav tam, str. 135).
Ob koncu šolskega leta 1947/48 so si lahko odrasli pridobili poklic za avtomehanika, brivec –
frizer, čevljar, elektromonter, ključavničar, klepar, kolar, kovač, krojač, mehanik, mesar,
mizar, pek, pletilja, sedlar, soboslikar in šivilja (prav tam, str. 137). Šola je bila ukinjena leta
1960.
Kot vidimo iz zgoraj napisanega, so si lahko odrasli pridobili poklic za različne stroke, zaradi
česar lahko potrdimo tezo, da se je v tem obdobju formalno izobraţevanje odraslih ţe razvilo
in da je segalo na različna strokovna področja, kakor so se pojavljale potrebe po določenih
strokovnih znanjih. Omenjena Strokovno nadaljevalna šola v Litiji je po kriterijih formalnega
izobraţevanja dajala formalno izobraţevanje odraslim, za dokončanje stopnje poklicnega
šolanja.
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5.2.3.4 Predilnica Litija
V letu 1949 so v predilnici začeli izvajati tečaje, s katerimi so si delavke in delavci pridobili
kvalifikacijo. Večina delavk pa je ostajala nekvalificiranih, zato je izobraţevalno sluţbo v
podjetju čakal nov izziv, to je omogočiti pridobitev formalne priznane kvalifikacije (Kresal
1961, str. 94). Industrija je vedno skrbela za ţivljenjski standard delavcev. Imeli so razvito
lastno gostinstvo, kmetijstvo, poskrbljeno je bilo za otroško varstvo in trgovino, … Nad vso
dejavnostjo je imel nadzor sindikat podjetja. Delavci so tako lahko kupovali ţivila, ki so bila
plod tovarniške ekonomije (Kresal, 1961, str. 100). Industrija si je močno prizadevala dvigniti
izobrazbeno raven delavcev. Ta je bila raznolika, kar je bilo posledica vojne in dotedanjih
razmer na področju izobraţevanja. Predilniški delavci so se lahko vpisali v katerokoli društvo
in se tako udejstvovali v kulturi, športu, petju, drami, … Prav tako je bil dejaven tamburaški
zbor (Dolšek, 2011, str. 36).
Za izobraţevanje v predilnici so skrbeli sindikati, ki so razvili strokovno usposabljanje
delavcev in usluţbencev (Kresal, 1961, str. 122). V začetku so sindikalne organizacije same
organizirale strokovne tečaje ter vodile usposabljanje strokovnih kadrov. Sindikalna
organizacija je vodila propagando za strokovno usposabljanje in izpopolnjevanje delavcev,
sodelovala pri organiziranju strokovnih tečajev, nadzirala pouk in redno obiskovanje ter na
tečajih in šolah organizirala idejno politično in kulturno prosvetno delo (prav tam, str. 122–
123).
Po vojni je sindikat skrbel za kulturno prosvetno ţivljenje v društvu »Sindikalno kulturno
umetniško društvo Tone Premk – Sine«. Društvo je imelo aktivne sekcije, to so bile folklorna
skupina, igralsko društvo, šahovska sekcija) (prav tam, str. 113). Aktivno delo je najbolj
oviralo pomanjkanje prostorov društva. Sindikalna podruţnica v Litiji je imela lastno
knjiţnico, vendar so ob ustanovitvi Ljudske knjiţnice v Litiji vse te knjige podarili in tako
prispevali k ustanovitvi močne centralne knjiţnice (prav tam).
V Predilnici Litija so se zavedali, da je dvig izobrazbene ravni delavcev pomembna naloga.
Novi mladi delavci, ki so prihajali v podjetje so imeli zelo različno osnovno izobrazbo, kar je
bila posledica vojnih razmer. Velik del mojstrskih delovnih mest je bil izpraznjen. Ţe prva
leta so v podjetju začeli z organiziranjem šestmesečnih predilskih tečajev, tečajev za
kvalifikacijo predilcev, normirskih tečajev in nekaj let kasneje tudi tečajev za doseganje
visoke kvalifikacije (Bebar 2011, str. 48).

71

Splošne predmete so predavali profesorji niţje gimnazije, strokovne pa maloštevilni tekstilni
strokovnjaki, ki so takrat delali v podjetju. Vse tečaje je financiralo podjetje, potekali so po
delu v večernih urah (prav tam). Delo na področju izobraţevanja je dosegalo takšen razmah,
da je bilo treba v podjetju določiti referenta za strokovno izobraţevanje. Večini kasnejših
mojstrov so bili ti tečaji strokovna osnova za bodoče delo in podlaga za širjenje njihovega
znanja (Bebar 2011, str. 48). Tečaji so bili ukinjeni leta 1962, po tem letu je bilo tovrstno
izobraţevanje preneseno na izobraţevalne zavode. Za boljše in hitrejše uvajanje novih
delavcev je v proizvodnjo podjetje uvedlo uvajalne seminarje (prav tam, str. 49).
Kot vidimo iz napisanega, si je tovarna Predilnica Litija močno prizadevala za dvig
izobrazbene ravni delavcev. Tako se je v tovarni odvijalo formalno izobraţevanje, s katerim
so delavci postali kvalificirani za delo v predilnici. Poleg formalnega izobraţevanja pa se je
razvijalo tudi neformalno izobraţevanje, ki je nove delavce izobraţevalo za delo s strojem.
Glede na kriterije o formalnem in neformalnem izobraţevanju v instituciji ugotovimo, da se je
v Predilnici Litija po letu 1945 izvajalo tako formalno kot neformalno izobraţevanje odraslih,
zaposlenih delavcev.
5.2.3.5 Delavska univerza v Litiji
V sedemdesetih letih 20. stoletja se je uveljavilo spoznanje, da je izobraţevanje proces, ki
traja vse ţivljenje. Na podlagi tega se izobraţevanje odraslih vključuje kot enakovreden del
celotnega šolskega sistema. Vsak nosilec izobraţevanja odraslih je v 70. letih prispeval k
dvigu izobraţevalne ravni prebivalstva (Informativni vestnik 1970, str. 1). Iz Kronike Ljudske
univerze Litija (1960, str. 1) je razvidno, da so bile potrebe na vzgojno izobraţevalnem
področju takrat zelo velike. Statistični podatki so namreč pokazali, da več kot 50 %
prebivalcev v krajih Litija in Šmartno ni imelo končane osnovne šole, kar je bilo visoko nad
takratnim republiškim povprečjem. Tudi izobrazba zaposlenih ni bila zavidljiva, saj je
primanjkovalo predvsem delavcev z visoko in višjo izobrazbo (prav tam).
Iz Informativnega vestnika (1970, str. 2) je razvidno, da so se ob ustanavljanju delavskih
univerz odločili za enotne ustanove za izobraţevanje odraslih. Zavzemali so se za strokovno
usposobljene institucije, ki bodo s svojimi programi zadovoljevale najširše izobraţevalne
interese odraslih in sočasno delovale kot integracijski dejavnik na področju izobraţevanja
odraslih. Univerzalnost delavskih univerz kot ustanov za splošno, strokovno in druţbeno
izobraţevanje ne izključuje tudi določenih specializacij, v osnutku zakona o delavskih
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univerzah je v petem členu opredeljeno: »Delavske univerze organizirajo zlasti tiste
izobraţevalne

dejavnosti,

ki

omogočajo

občanom

permanentno

izobraţevanje

in

izpopolnjevanje druţbenih, strokovnih in splošnih znanj za samoupravljanje, poklicno delo in
osebno ţivljenje« (prav tam).
Iz tega lahko razberemo, da so funkcije širše, kot jih pojmujemo, oziroma da morajo biti
usposobljene za realizacijo celotnega andragoškega ciklusa – od ugotavljanja potreb do
valorizacije6 izobraţevalnih procesov. To pomeni, da lahko izpeljujejo tudi specializacije za
različna področja, odvisno od potreb v določenem kraju. Poleg tega se širše naloge nanašajo
na zbiranje in posredovanje informacij o moţnostih in načinih izobraţevanja ob delu do
nudenja andragoške in strokovne pomoči drugim izobraţevalnim in delovnim organizacijam
pri izobraţevalnem delu. Programi naj bi v osnovi po eni strani odraţali neposredne
gospodarske, druţbene in kulturne razmere, v katerih delujejo, po drugi strani pa morajo
zagotavljati določeno sistematičnost, kontinuiranost, postopnost in medsebojno tematsko
povezanost med predmetnimi področji (prav tam, str. 4). Leta 1970 se čedalje več govori o
potrebah po uvajanju formalnih programov oziroma programov, ki bodo na koncu dali
certifikat ali višjo stopnjo izobrazbe. Najprej je bilo na tem področju treba odpraviti pregrado
med rednim izobraţevanjem in izobraţevanjem ob delu. Da se je kaj takega razvilo, je bil
potreben proces preoblikovanja delavskih univerz. Te so morale postati sposobnejše in
kakovostnejše izobraţevalne ustanove.
Za razvoj vzgojno-izobraţevalne dejavnosti na področjih druţbenega, strokovnega in
splošnega izobraţevanja je bila 15. 2. 1960 ustanovljena Delavska univerza v Litiji z
namenom, da si bodo občani pridobili potrebna znanja, ki jih bodo lahko uporabili pri
različnih oblikah njihovega neposrednega delovanja. To svojo dejavnost je Delavska univerza
v Litiji izvajala od ustanovitve do razširitve delovnega področja, to je do 31. 12. 1966
(Kronika 1960, str. 1).
Kot smo ţe omenili, je delo Delavske univerze v Litiji v grobem razdeljeno na splošno,
strokovno in politično izobraţevanje. Od ustanovitve dalje je univerza svojo osnovno
dejavnost kot temeljno nalogo na področju vzgoje in izobraţevanja izvajala v okviru enotnega
vzgojno-izobraţevalnega sistema na podlagi svojega programa v skladu z zgodovinsko-
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Postopek vrednotenja oziroma prevrednotenje.
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kulturnimi pridobitvami narodov Jugoslavije in idejnimi načeli socialističnega razvoja po
enotnih pedagoških principih v naslednjih vzgojno izobraţevalnih smereh (Delo in razvoj za
čas od 15. 2. 1960–17. 2. 1966, str. 2):
 DRUŢBENO IDEJNO IZOBRAŢEVANJE, ki je namenjeno usposabljanju občanov
za razne smeri in stopnje njihovega delovanja v druţbeno-političnem ţivljenju. V
svojem načelu je masovnega pomena. Delavska univerza si je prizadevala, da
izobraţevalne metode zlasti na tem področju izobraţevanja dosledno prilagodi
pogojem in razmeram na konkretnem področju, kjer se je določena oblika tovrstnega
vzgojno izobraţevalnega dela izvajala. Vsebinski program za tako vrsto izobraţevanja
je Delavska univerza vedno določala na podlagi predhodno ugotovljenih potreb po
posamezni vrsti tega izobraţevanja. Pri določanju dokončnega programa je vedno
najtesneje sodelovala z druţbeno-političnimi organizacijami občine ali delovne
organizacije in s samoupravnimi organi (Kronika 1960, str. 5). Pri druţbeno idejnem
izobraţevanju je na prvem mestu samoupravno izobraţevanje občanov za neposredno
aktivno delo v samoupravnih organih občinske ali delovne skupnosti delovne
organizacije. Na drugem mestu je politično idejno izobraţevanje, ki se je izvajalo po
določenem sistemu v organizirani politični šoli ali pa v oblikah občasnih predavanj,
seminarjev in podobno (prav tam). Na področju tovrstnega izobraţevanja si je
Delavska univerza nabrala izkušnje in s tem izpolnila eno izmed temeljnih nalog, da se
kot aktivni pobudnik in izvajalec vključi v aktivno izvajanje druţbeno-političnih in
samoupravnih pravic in dolţnosti, ki jih ustava in zakoni določajo za občane oziroma
za člane skupnosti delovnih organizacij (prav tam, str. 5).
 STROKOVNO IZOBRAŢEVANJE, ki je namenjeno strokovnemu usposabljanju
občanov zlasti glede na potrebe po strokovnem znanju na njihovih področjih dela. Na
področju strokovnega izobraţevanja je Delavska univerza organizirala ustaljeno
obliko strokovnega izobraţevanja po sistemu izobraţevanja odraslih v ustrezni obliki
šolskega dela za pridobitev popolne srednje strokovne izobrazbe ali za pridobitev
nepopolne strokovne izobrazbe. Poleg stalnih oblik je organizirala tudi druge oblike
vzgojno-izobraţevalnega dela za strokovno usposabljanje, to so bili seminarji, tečaji,
ciklusi predavanj. Organizirala je začasna in občasna predavanja skladno s potrebami
občanov za strokovno dopolnjevanje. Na tem področju se je univerza ţe ob ustanovitvi
prizadevala uvesti take oblike in vrste strokovnega izobraţevanja, ki bodo v pogojih in
razmerah, v kateri deluje Delavska univerza, omogočale občanom pridobitev ţelenega
strokovnega znanja na najprimernejši način. Na tej podlagi je izoblikovala nekaj
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temeljnih organizacijskih oblik in jih iz leta v leto izpopolnjevala skladno z novimi
potrebami občanov, tako da je na tej stopnji razvoja na tem področju osvojila enoten
koncept dela. Na tem področju je uvedla kot svojo stalno obliko dela dopolnilno
šolsko izobraţevanje tistih občanov, ki si iz različnih razlogov niso mogli pridobiti
ustreznega strokovnega znanja na drugi šoli. To je veljalo predvsem za občane, ki so
bili zaposleni in so na svojem delovnem mestu izpopolnjevali strokovne pogoje dela
glede na doseţeno prakso, vendar niso imeli ustrezne strokovne izobrazbe, ki bi jim
omogočila širšo strokovno osnovo za razširitev znanja, ki je bilo potrebno za določeno
delovno mesto. Tovrstna oblika izobraţevanja je bila uspešna, posledično pa so
potrebe občanov iz leta v leto naraščale. Poleg strokovnega izobraţevanja v obliki
kontinuiranega šolskega dela je Delavska univerza v Litiji od ustanovitve dalje,
posredovala občanom skladno z njihovimi potrebami, strokovno znanje prek
seminarjev in tečajev. V takih krajših organiziranih oblikah dela je delavska univerza
zainteresiranim občanom skušala na najprimernejši način nuditi občanom strokovno
znanje, ki so ga lahko takoj uporabljali pri svojem praktičnem delu. Tako so imela
začasna in občasna predavanja na področju strokovnega izobraţevanja namen, da se
predvsem zaposlenim občanom nudijo tista formalna znanja, ki so za uspešno delo
občana na njegovem delovnem mestu pogoj za njegov delovni uspeh (Kronika 1970,
str. 7).
 SPLOŠNO IZOBRAŢEVANJE v raznih oblikah in stopnjah, ki je zlasti namenjeno
občanom za dopolnjevanja njihovega splošnega znanja. Glavni namen splošnega
izobraţevanja od ustanovitve dalje je najširšemu delu občanov v poljudnih
znanstvenih oblikah posredovati znanja, ki imajo glede na neposredno udejstvovanje
občanov za določeno razvojno dobo za njih največji pomen. Splošno izobraţevalno
delo je delavska univerza usklajevala s konkretnimi pogoji in razmerami razvoja
posameznih vrst dejavnosti v okviru občine ter z izraţenimi ţeljami občanov. Na tem
področju se je ustalilo dopolnilno osnovnošolsko znanje predvsem za tiste občane, ki
niso dokončali osnovne šole. Potekalo je formalno izobraţevanje odraslih. Poleg tega
je pod okrilje splošnega izobraţevanja spadalo tudi dopolnjevanje in izpopolnjevanje
splošnega znanja občanov z dogodki in pojavi, ki so za katerokoli področje njihovega
neposrednega udejstvovanja pomembni in za njih kot občane in samoupravljalce v
okviru širše ali oţje delovne skupnosti tudi koristni (prav tam). S tem pa je Delavska
univerza v Litiji dajala tudi neformalna znanja z organiziranim neformalnim
izobraţevanjem.
75

V času svojega obstoja je Delavska univerza v Litiji v okviru svoje osnovne dejavnosti stalno
utrjevala opisane temeljne smeri z namenom, da omogoči zainteresiranim občanom tista
uporabna znanja, ki so za katero koli vrsto njihovega dela v ţivljenju na nek način potrebna.
To je univerzi omogočilo, da so se vse smeri in oblike njenega osnovnega dela vsako leto
širile (prav tam). Tako lahko rečemo, da so potrebe občanov narekovale, da se je
izobraţevalna dejavnost za odrasle v Litiji širila. Namreč prve srednje in poklicne šole so bile
na voljo v Ljubljani, zato je bilo izobraţevanje pri Delavski univerzi v Litiji izrednega
pomena.
V prvih šestih letih so izpeljali programe osnovne šole, administrativne šole, ekonomske
srednje šole, politične šole, šole za usnjeno in krzneno konfekcijo, tehniško srednjo šolo,
knjigovodski tečaj, tečaj civilne zaščite, sanitetni tečaj, seminar za samoupravne organe,
obrambno vzgojo, jezikovni tečaji, gasilski tečaj, seminar za administrativno poslovanje,
dopolnilni tečaj za priučene mizarje, tečaj za polkvalificirane in kvalificirane delavce
različnih strok ter različna poljudna predavanja s področja vzgoje, zdravstva, gospodarstva,
politike, …
Tako je Delavska univerza v Litiji v prvih desetih letih delovanja izpeljala več osnovnih oblik
izobraţevanja, razne tečaje in seminarje. Nekatere redne oblike izobraţevanja so postale
stalnica, tečaji pa so se spreminjali glede na potrebe udeleţencev.
V delovanju delavske univerze do leta 1970 ločimo dve obdobji. Prvo obdobje traja od
ustanovitve do leta 1966, ko je izvajala le izobraţevalno dejavnost vseh oblik. Leta 1966 pa so
k delavski univerzi pripojili še knjiţnico, kino in glasbeni center. S tem je Delavska univerza
v Litiji postala kulturno središče občine. Tako je dobila dodatne naloge. Poleg rednega
knjiţničarskega dela je morala skrbeti za organiziranje in pospeševanje knjiţničarstva v občini
ter napraviti knjige enako dostopne vsem občanom (Kronika 1960, str. 5). Svetina (1971, str.
4) pravi, da bi za delavsko univerzo lahko rekli, da »ni samo center za strokovno
izobraţevanje v občini, ampak ta univerza predstavlja tudi kulturno središče«.
Prelomno leto je bilo leto 1971, ko je Delavska univerza v Litiji kot prva dne 3. 9. 1971
poslala zahtevek za verifikacijo7 svoje ustanove in dejavnosti, kar je obravnaval Republiški
sekretariat za prosveto in kulturo. Ta zahtevek je bil vloţen na podlagi na novo sprejetega
zakona o izobraţevalnih centrih in delavskih univerzah, ki med drugim pravi, da tudi te

7

Verifikacija pomeni ugotoviti pravilnost, preveriti. V našem primeru se beseda nanaša na pridobitev
javnoveljavnih listin, tj. spričevala in diplome. (bos.zrcsazu.si/cgi/neva.exe?name=ssbsj&tch=14&expression=zs%3D84055; pridobljeno 10. 3. 2014).

76

institucije lahko izdajajo spričevala s splošno veljavnostjo (Svetina 1971, str. 4). Vendar pa
mora vsaka ustanova od sekretariata za prosveto in kulturo dobiti potrdilo, da imajo kot
institucije za opravljanje take dejavnosti ustrezne in kakovostne pogoje (prav tam). To je za
litijsko ustanovo predstavljalo dokazilo, da je tudi v manjših krajih mogoče razvijati tovrstno
dejavnost na kakovostni ravni (Svetina 1971, str. 4).
To pa je tudi obdobje, ko je na univerzi tekla beseda o medpodjetniškem centru. To pomeni,
da se je razpravljalo in dogovarjalo o prevzemu celotnega izobraţevanja v občinskih delovnih
organizacijah. Pozneje je bil ta center ustanovljen, skrbeli pa so za izobraţevanje v delovnih
organizacijah gospodarskih organizacij. Kot pravi Svetina (1971, str. 4), je bilo izobraţevanje
na enem mestu bolj smotrno. Tako je delavska univerza s svojo organizacijsko sposobnostjo
in kakovostjo pridobila veliko strokovnih delavcev in z njimi je bilo mogoče razviti
univerzalni izobraţevalni center, ki je bil usposobljen za specifične potrebe na
izobraţevalnem področju odraslih (prav tam).
Tako dobro razvita delavska univerza si je lahko privoščila razvijanje programov in prišla
tako daleč, da je omogočala pridobitev višje in strokovne izobrazbe. Poleg zgoraj naštetih
izpeljanih programov je delavska univerza po letu 1966 izpeljala poklicno šofersko šolo in
kmetijsko šolo. Poleg teh tudi še kovinarsko šolo, tehniško in strojno šolo, delovodsko šolo za
globinskega vrtalca, šolo za prometne tehnike in pedagoško akademijo. Širila se je tudi na
področju strokovnega in druţbenega izobraţevanja in v sklopu teh dveh izobraţevanj
organizirala tečaje za teţke gradbene mehanizacije, minerske tečaje, tečaje za gostilničarje,
gradbene delavce, varstva pri delu, za kurjače, skladiščnike, vratarje oziroma čuvaje za
potrebe delovnih organizacij (Kronika 1960, str. 3).

Kot vidimo iz zgoraj napisanega, je ustanovitev Delavske univerze v Litiji

v Litijo in

Šmartno prinesla veliko novosti na področju izobraţevanja odraslih. Udejstvovala se je tako
na področju formalnega kot neformalnega izobraţevanja odraslih, kasneje pa postala
nekakšen izobraţevalni center za odrasle, kjer so si lahko pridobili različna znanja. Znotraj
tega izobraţevalnega centra sta delovala tudi Ljudska knjiţnica in kinematograf. Torej lahko
sklenemo, tudi ob upoštevanju kriterijev za formalno in neformalno izobraţevanje, da se je z
razvojem te institucije v Litiji razvilo tudi izobraţevanje odraslih, ki je bilo načrtno in
usmerjeno, tako formalno kot neformalno.
V nadaljevanju bomo prikazali kakšne so bile razlike med izobraţevalnimi institucijami v
Litiji in Šmartnem od leta 1945 do 1975. V Tabeli 6 primerjalno prikazujemo izobraţevalne
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institucije glede na kraj (Litija ali Šmartno), leto ustanovitve ter izvajanje formalnega in
neformalnega izobraţevanja.

Kraj

Institucija

Leto
ustanovitve
1945

Formalno
izobraţevanje
DA

Neformalno
izobraţevanje
DA

Litija

Niţja gimnazija

Litija

Ljudska knjiţnica

1946

NE

DA

Šmartno Ljudska knjiţnica

1946

NE

DA

1946

DA

NE

Litija

Strokovno
nadaljevalna šola
Predilnica Litija

1949 (1886)

DA

DA

Litija

Delavska univerza

1960

DA

DA

Litija

Tabela 6: Pregled izobraţevalnih institucij v obdobju od 1945 do 1975

Iz Tabele 6 je razvidno, da je v tretjem obravnavanem obdobju v Litiji in Šmartnem delovalo
šest institucij za izobraţevanje odraslih. Vse so delovale v kraju Litija, Ljudska knjiţnica pa je
imela podruţnico odprto še v Šmartnem. Štiri od teh so dajale moţnost pridobiti formalno
izobrazbo, od teh je v treh institucijah posameznik lahko pridobil tudi še neformalno
izobrazbo. Take institucije so bile Niţja gimnazija, Predilnica Litija in Delavska univerza v
Litiji. Institucija, ki je zagotavljala samo neformalno izobraţevanje odraslim, pa je bila v tem
času le še Ljudska knjiţnica v Litiji in Šmartnem. Strokovno nadaljevalna šola pa je nudila
samo moţnost izobraţevanja po formalni poti. Iz Tabele 6 lahko posebej analiziramo deleţ
neformalnega izobraţevanja odraslih v obdobju 1945 - 1975.
Število institucij (f)

Odstotek (f %)

NEFORMALNO IZOBRAŢEVANJE

Litija

4

80 %

Šmartno

1

20 %

Skupaj

5

100 %

Tabela 7: Deleţ neformalnega izobraţevanja odraslih med letoma 1945 in 1975 v krajih Litija in Šmartno

Iz Tabele 7 je razvidno, da je v obdobju med letoma 1945 in 1975 v obeh obravnavanih krajih
(Litija in Šmartno) delovalo pet institucij, ki so se ukvarjale z neformalnim izobraţevanjem

78

odraslih. Ugotovimo, da je deleţ ustanov v Litiji, ki so ponujale tovrstno izobraţevanje,
večinski, to je 80 %, v Šmartnem pa je bilo takega izobraţevanja manj, in sicer 20 %.
Vzroke za tovrstni institucionalni razvoj izobraţevanja odraslih v Litiji in Šmartnem od leta
1945 do 1975 prav tako lahko iščemo v nastalih razmerah, ki jih je pustila za seboj druga
svetovna vojna. Med drugo svetovno vojno je društveno ţivljenje nazadovalo, posledično je
nazadovalo tudi področje izobraţevanja odraslih in vse ostalo, kar je bila posledica vojne.
Moţje, zaposleni v industrijskih tovarnah in v prostem času društveniki, so morali oditi na
fronto, tako da ni trpelo le društveno ţivljenje pač pa tudi industrija in šolstvo. Po končani
vojni leta 1945 in umiritvi razmer so se pojavile večje potrebe po izobraţevanju odraslih,
tokrat v nekoliko drugačni obliki. Če so prej obstajala društva in njim podobne institucije, ki
so se ukvarjale predvsem z neformalnim izobraţevanjem odraslih, se v tem obdobju začno
pojavljati institucije, ki so se načrtneje ukvarjale s formalnim izobraţevanjem odraslih do
mere, ko so si odrasli lahko pridobili višjo stopnjo izobrazbe. Torej govorimo o porastu
formalnega izobraţevanja odraslih, katerega namen je bilo hitro odzivanje na potrebe v
domačem kraju, to je v Litiji. Ponovno je z delovanjem pričela Ljudska knjiţnica, ustanavljala
ali na novo so začela z delovanjem različna društva, ki so se razvila znotraj posameznih
institucij za formalno izobraţevanje odraslih. S formalnim izobraţevanjem odraslih so se
začeli ukvarjati tudi v predilnici v Litiji. Tudi prej je v predilnici obstajalo izobraţevanje,
vendar je bilo v tem obdobju, kot smo spoznali, bolj organizirano in načrtno. Če je v prejšnjih
obravnavanih obdobjih izobraţevanje zaposlenih potekalo prek posnemanja in opazovanja, se
je ta dejavnost neformalnega izobraţevanja spremenila v namenske dejavnosti, ki so postale
pogoj za opravljanje dela oziroma za sprejem na delo.
V Litiji je v povojnem obdobju med prvimi ustanovljena Niţja gimnazija, ki je ponujala
predvsem redno nadaljnjo izobraţevanje otrokom po končani obvezni osnovni šoli. Vendar pa
je dejavnost šole segala mnogo širše, pod okriljem šole so namreč delovala različna društva
oziroma organizacije, ki so ponujale moţnost neformalnega izobraţevanja odraslih. Poleg
novoustanovljene Niţje gimnazije je z delovanjem ponovno pričela Ljudska knjiţnica, ki je
imela korenine ţe v prvem obravnavanem obdobju pod imenom bralno društvo. V tem
obdobju lahko govorimo ţe o pravi knjiţnični dejavnosti, taki kot jo poznamo danes. V
obdobju med letoma 1946 in 1949 imamo na voljo prvi povojni vpisni imenik obiskovalcev
oziroma članov knjiţnice. V tem obdobju se je v knjiţnico vpisalo 329 ljudi, med njimi je bilo
60,5 % vpisanih ţenskega spola in 39,5 % vpisanih moškega spola. Povprečna starost
vpisanih ţensk je bila 23,5 let, moških pa so bili v povprečju eno leto mlajši (Imenik vpisanih
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v Ljudsko knjiţnico Litija 1946, str. 1–30). Če to primerjamo s podatki o popisu prebivalstva
iz leta 1948, dobimo zanimive podatke. Po statističnih podatkih je imelo v letu 1948 v Litiji
stalno prebivališče 3.368 ljudi, torej iz tega sledi, da je bilo v ljudsko knjiţnico vpisana skoraj
desetina (9,8 %) posameznikov s stalnim prebivališčem v Litiji (Statistični podatki 1948, str.
264).
Vendar Kresal (1961, str. 13) opozarja, da se ta številka nanaša na vse litijske okraje, po drugi
strani pa je imelo veliko okrajev lastne knjiţnice, zato ta številka ni relevantna. Če iz
podatkov statističnega urada Republike Slovenije izpostavimo samo domačine, katerih je bilo
v letu 1948 sodeč glede na popis 1.104, dobimo presenetljiv rezultat, ki kaţe, da je bila skoraj
tretjina (29,8 %) domačinov včlanjena v knjiţnico (prav tam). To pomeni, da so se lahko
neformalno izobraţevali.
Ţe od prvega obdobja naprej govorimo o tovarni Predilnici Litija, ki je šele v zadnjem
obravnavanem obdobju začela z izobraţevanjem na delovnem mestu. Izvajali so šestmesečne
tečaje, s katerimi so si delavci pridobili kvalifikacijo za opravljanje dela. Govorimo o
pridobitvi tako neformalne kot formalne izobrazbe. Sklepamo lahko, da je veliko litijskih
predilniških delavcev do ustrezne izobrazbe prišlo prav v tovarni sami in da si je vodilno
osebje tovarne prizadevalo za dvig izobrazbene ravni delavcev. Poleg tega je za izobraţevanje
odraslih skrbela, kot smo opisali, tudi na novoustanovljena institucija, to je Delavska univerza
v Litiji. S to institucijo je Litija pridobila zelo veliko, saj se je delavska univerza hitro
odzivala na potrebe ljudi in skladno z njimi organizirala tečaje, ki so pripomogli k dvigu
izobrazbe tistim, ki so jo potrebovali. S formalnim in neformalnim izobraţevanjem so
pridobili vsa potrebna znanja.

5. predpostavka
Predpostavljamo, da je bilo v tretjem obravnavanem obdobju (od leta 1945 do 1975) več
formalnega izobraţevanja v Litiji.
Predpostavko potrdimo, ker so delovale vse štiri institucije (glej Tabelo 6), ki so izvajale
formalno izobraţevanje v Litiji.

6. predpostavka
Predpostavljamo, da je bilo v tretjem obravnavanem obdobju (od leta 1945 do 1975) več
institucij za izobraţevanje odraslih v Litiji.
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Predpostavko prav tako potrdimo, ker so vse obravnavane institucije delovale v Litiji, le ena
izmed institucij je bila v Šmartnem, to je podruţnica Ljudske knjiţnice.

5.2.4 Primerjava institucionalnega izobraţevanja odraslih v Litiji in Šmartnem
med obdobji 1870–1914, 1918–1941 in 1945–1975
V diplomski nalogi smo v teoretičnem delu spoznali pojem izobraţevanja odraslih in dve vrsti
izobraţevanja odraslih, pomen formalnega in neformalnega izobraţevanja, ter jih medsebojno
primerjali. Izdelali smo kriterije, po katerih smo v empiričnem delu lahko opisali in analizirali
razvoj institucionalnega izobraţevanja odraslih v treh različnih obdobjih.

V tem poglavju bomo obdobja 1870–1914, 1918–1945 in 1945–1975 med seboj primerjali in
ugotavljali, katere razlike so med njimi obstajale na področju izobraţevanja odraslih.
Osredotočili smo se na:
 primerjavo značilnosti razvoja krajev Litije in Šmartnega ter njunih vzrokov za razvoj
izobraţevalnih institucij med obdobji 1870–1914, 1918–1945 in 1945–1975;
 primerjavo pogostosti ustanavljanja izobraţevalnih institucij med obdobji 1870–1914,
1918–1945 in 1945–1975;
 primerjavo razvoja izobraţevalnih institucij glede na posamezni kraj, Litijo in
Šmartno, med obdobji 1870–1914, 1918–1945 in 1945–1975;
 primerjavo izvajanja formalnega in neformalnega izobraţevanja odraslih med obdobji
1870–1914, 1918–1945 in 1945–1975.
5.2.4.1 Primerjava značilnosti razvoja Litije in Šmartnega ter vzroki za razvoj
izobraţevalnih institucij v obdobjih 1870–1914, 1918–1945 in 1945–1975

Če pogledamo in primerjamo vsa tri obdobja (1870–1914, 1918–1941 in 1945–1975), lahko
opazimo določene razlike glede na razvoj in značilnosti obeh krajev. Tako je za vsa tri
obdobja značilno, da so bili uradi postavljeni v kraj Litija in da je prav omenjeni kraj
predstavljal upravno središče, predvsem zaradi mimo Litije speljane ţelezniške proge leta
1849. Do tega leta je bilo Šmartno upravno središče, kar lahko opazimo na področju
ustanovljenih institucij na območju Šmartnega v prvem obravnavanem obdobju (1870–1914).
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Za poznejša obdobja pa velja, da je Šmartno na področju razvoja institucij nazadovalo,
medtem ko se je Litija na področju izobraţevalnih institucij razvijala. Vzrok za omenjeni
razvoj je prav ţeleznica, ki je pripomogla k razvoju industrije in drugih institucij v Litiji v
drugem in tretjem obravnavanem obdobju. V prvem obdobju industrijski obrati še niso bili
močno razviti, predvsem je šlo za opravljanje različnih obrti. V drugem obdobju nekatere
obrti dobivajo ţe zametke pravih industrijskih obratov, medtem ko je v tretjem obdobju
industrija razvita ţe tako močno, da so bile na tem področju potrebne spremembe na področju
izobraţevanja v podjetjih, ki je prešlo od neformalnega k formalnemu izobraţevanju.
Razliko med obdobji lahko opazimo ţe v tem, da je vsako obravnavano obdobje spadalo pod
drugo drţavo, in sicer obdobje med letoma 1870 in 1914 pod Avstro-Ogrsko, obdobje med
letoma 1918 in 1941 v Kraljevino SHS in Kraljevino Jugoslavijo, v tretjem obdobju med
letoma 1945 in 1975 pa govorimo o republiki Jugoslaviji. Iz do sedaj napisanega lahko
povzamemo naslednje ugotovitve, ki so vezane na poloţaj slovenskega naroda, kulture in
predvsem slovenskega jezika. V prvem obdobju, zaradi pripadnosti Avstro-Ogrski, je bil na
ozemlju omenjenih krajev, uradni jezik nemščina. Kasneje v drugem obdobju (1918–1941) pa
uradni jezik postane slovenščina. To se vidi tudi na področju izobraţevanja, saj je bilo
izobraţevanje odraslih v prvem obdobju (1870–1914) usmerjeno predvsem v zoperstavljanje
nemško govorečemu jeziku v teh krajih ter posledično v dvigovanje slovenskega jezika, s tem
pa slovenske prosvete in kulture naroda. S tem lahko izpostavimo, da so predvsem nastale
institucije za neformalno izobraţevanje odraslih, kot sta odpor proti germanizaciji in boj za
slovenski jezik in slovensko kulturo ter slovensko narodno zavest tako v Litiji kot Šmartnem.
Prav tovrstnega prizadevanja pa v drugem obravnavanem obdobju (1918–1941) ne opazimo
več, saj so nastale institucije za izobraţevanje v slovenskem jeziku. Pojavlja se nov razlog za
izobraţevanje odraslih, to je razvoj industrije, ki je narekoval večje potrebe po strokovnih
znanjih. Prišlo je do dviga formalne izobrazbe delavcev, vedno večji pomen so dobivali
programi strokovnega dopolnilnega izobraţevanja in izpopolnjevanja (Krajnc 1984, str. 11).
Na področju izobraţevanja odraslih so v drugem obdobju delovala društva, ustanavljale so se
šole za formalno izobraţevanje ter različni tečaji za odrasle (kmetijski za moške in
gospodinjski za ţenske).
Največji premiki na področju izobraţevanja odraslih pa se zgodijo v tretjem obdobju (1945–
1975), ko nastanejo v Litiji institucije, ki so namenjene izključno formalnemu izobraţevanju
odraslih, dajejo pa tudi moţnosti neformalnega izobraţevanja. Tudi tovrstni razvoj lahko
poveţemo z večjim gospodarskim in tehnološkim razvojem po drugi svetovni vojni v
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republiki Jugoslaviji, ko so nastale nove potrebe po znanju odraslih, zaposlenih ljudi. Tudi v
Litiji so v tem obdobju imele pomembno vlogo institucije kot so bile Niţja gimnazija,
Strokovno nadaljevalna šola, Predilnica Litija in predvsem na novo ustanovljena Delavska
univerza. Institucija, ki je dajala le neformalno izobraţevanje odraslim pa je bila v tem času le
Ljudska knjiţnica v Litiji in z oddelkom tudi v Šmartnem.
5.2.4.2 Primerjava pogostosti ustanavljanja izobraţevalnih institucij med obdobji
1870–1914, 1918–1945 in 1945–1975

Če primerjamo vsa tri obdobja (1870–1914, 1918–1941 in 1945–1975) ugotovimo, da je bilo
izobraţevanje odraslih povezano z razvojem določenih institucij, ki so bile ustanovljene glede
na potrebe časa in razvoja v Litiji in Šmartnem kot širše v pripadnosti določeni druţbi in
drţavi.
Prvo obdobje je čas Avstro-Ogrske, ko so bile v Litiji in Šmartnem spodbude usmerjene v
razvoj velikega števila institucij, primerjalno največ v vseh obdobjih (enajst institucij). Drugo
obravnavano obdobje, v času SHS in Kraljevine Jugoslavije, je v Litiji in Šmartnem delovalo
šest institucij za izobraţevanje odraslih, medtem ko se po drugi svetovni vojni v tretjem
obravnavanem obdobju (1945–1975) pojavlja v Litiji in Šmartnem prav tako šest institucij za
izobraţevanje odraslih, ki pa so bile za razliko od obeh predhodnih obdobij bolj specializirane
in organizirane institucije za mnoţično strokovno, splošno in politično izobraţevanje odraslih
glede na potrebe razvoja takratne jugoslovanske druţbe.
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Institucije 1870–1914
Leto ustanovitve
Čitalnica
1872
Slovensko bralno društvo
1886
Pevsko društvo Lipa
1886
Predilnica Litija
1886
Gasilsko društvo
1888
Učiteljsko društvo
1890
Obrtno nadaljevalna šola
1898
Planinsko in čebelarsko društvo*
1905
Katoliško slovensko izobraţevalno društvo
1907
Društvo Sokol v Litiji
1909
Društvo Sokol v Šmartnem
1909
Institucije 1918–1941
Predilnica Litija
1886
Učiteljsko društvo
1890
Društvo Svoboda
1923
Splošna strokovno nadaljevalna šola
1929
Meščanska šola
1931
Delavsko kulturno društvo Vzajemnost
1936
Institucije 1945–1975
Niţja gimnazija
1945
Ljudska knjiţnica v Litiji
1946
Ljudska knjiţnica v Šmartnem
1946
Strokovno nadaljevalna šola
1946
Predilnica Litija
1949 (1886)
Delavska univerza
1960
*Čebelarskega društva nismo šteli v primerjavo, ker zanj nismo dobili dovolj podatkov.
Tabela 8: Primerjava ustanavljanja izobraţevalnih institucij v Litiji in Šmartnem med obdobji 1870–
1914, 1918–1941 in 1945–1975

Iz Tabele 8 spoznamo, da je bilo med letoma 1870 in 1914 ustanovljenih največ institucij za
izobraţevanje odraslih, to je enajst. V drugem obdobju med letoma 1918 in 1941 je bilo
ustanovljenih šest institucij, ki so se ukvarjale z izobraţevanjem odraslih, v tretjem obdobju
(1945–1975) pa je bilo teh ustanov prav tako šest. Kot lahko vidimo, se je ena institucija, to je
Predilnica Litija, pojavljala skozi vsa tri obdobja, prav tako spoznamo, da je skozi vsa tri
obdobja potekala knjiţnična dejavnost, ki se je odvijala znotraj različnih ustanov. Kot vidimo,
je bilo z leti manj ustanavljanja institucij, ki so delovale na področju izobraţevanja odraslih,
vendar je bilo čedalje več moţnosti za vključevanje v formalno izobraţevanje odraslih.
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5.2.4.3 Primerjava razvoja izobraţevalnih institucij glede na posamezni kraj – Litijo in
Šmartno – med obdobji 1870–1914, 1918–1941 in 1945–1975

Če pogledamo in primerjamo vsa tri obdobja, ugotovimo, da obstajajo razlike v razvoju
izobraţevalnih institucij glede na kraja Litija in Šmartno.
Kraj
Šmartno
Litija
Litija
Litija
Litija
Litija
Šmartno
Litija
Šmartno
Šmartno
Litija
Litija
Litija
Šmartno
Litija
Litija
Litija
Litija
Šmartno
Litija
Litija
Litija
Litija

Institucije 1870–1914
Čitalnica
Slovensko bralno društvo
Pevsko društvo Lipa
Predilnica Litija
Gasilsko društvo
Učiteljsko društvo
Obrtno nadaljevalna šola
Planinsko in čebelarsko društvo*
Katoliško slovensko izobraţevalno društvo
Društvo Sokol
Društvo Sokol
Institucije 1918–1941
Predilnica Litija
Učiteljsko društvo
Društvo Svoboda
Splošna strokovno nadaljevalna šola
Meščanska šola
Delavsko kulturno društvo Vzajemnost
Institucije 1945–1975
Niţja gimnazija
Ljudska knjiţnica
Ljudska knjiţnica
Strokovno nadaljevalna šola
Predilnica Litija
Delavska univerza

*Čebelarskega društva nismo šteli v primerjavo, ker zanj nismo dobili dovolj podatkov.
Tabela 9: Primerjava razvoja izobraţevalnih institucij v Litiji in Šmartnem med
obdobji 1870–1914, 1918–1941 in 1945–1975

Glede na razmere in hiter razvoj industrije v kraju Litija smo pričakovali, da bo Litija na
področju izobraţevanja bolj razvita kot Šmartno. V prvem obdobju je moč zaznati, da so bili
uradi nekdaj v Šmartnem in predvidevati je mogoče, da je bilo v prvem obravnavanem
obdobju med letoma 1870 in 1914 zaradi tega več institucij za izobraţevanje odraslih v
Šmartnem kot v obravnavanih kasnejših obdobjih.
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Skozi vsa tri obdobja smo v diplomskem delu obravnavali 23 institucij, ki so v obeh
omenjenih krajih ponujale moţnost izobraţevanja odraslih, nekatere izmed njih so delovale v
obeh zgoraj omenjenih krajih. Izmed vseh ustanovljenih institucij jih je bilo v vseh treh
obdobjih v Šmartnem ustanovljenih šest institucij, ki so ponujale moţnost izobraţevanja
odraslih, medtem ko je bilo ostalih 17 institucij ustanovljenih v Litiji. Iz napisanega lahko
sklepamo, da je bil kraj Litija bolj razvit kot Šmartno. Na tem mestu je treba opozoriti, da so
nekatere institucije delovale tako v Litiji kot Šmartnem. Zaradi pomanjkljivih podatkov o
društvih smo namreč zdruţili čebelarsko in planinsko društvo v prvem obdobju med letoma
1870 in 1914. Prav tako se v tem obdobju zgodi, da društvo Sokol deluje tako v Litiji kot
Šmartnem in v zadnjem obravnavanem obdobju med letoma 1945–1975, ko z delovanjem
prične Ljudska knjiţnica v obeh omenjenih krajih. V prvem obdobju (1870-1914) je bilo v
Litiji ustanovljenih za izobraţevanje odraslih sedem institucij, medtem ko v Šmartnem
delujejo štiri. V drugem obdobju (1918-1941) in tretjem obdobju (1945-1975) se zgodi, da je
v obeh obdobjih delovalo po šest ustanov, skupaj dvanajst ustanov namenjenih izobraţevanju
odraslih. Spoznamo, da je delovalo deset institucij v Litiji in na novo dve (v vsakem obdobju
ena) instituciji v Šmartnem. Tako lahko zaključimo, da je bilo skozi vsa tri obdobja več
ustanov za izobraţevanje odraslih v Litiji in da je bilo Šmartno na področju izobraţevanja
odraslih manj razvito.
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5.2.4.4 Primerjava formalnega in neformalnega izobraţevanja odraslih v Litiji in
Šmartnem med obdobji 1870–1914, 1918–1941 in 1945–1975

Primerjava vseh treh obdobij glede izvajanja formalnega in neformalnega izobraţevanja
odraslih v Litiji in Šmartnem kaţe, da med obdobji obstajajo razlike. Iz Tabele 10 spoznamo
naslednje:
Institucije 1870–1914
Formalno izobraţevanje Neformalno izobraţevanje
Čitalnica
NE
DA
Slovensko bralno društvo
NE
DA
Pevsko društvo Lipa
NE
DA
Predilnica Litija
NE
DA
Gasilsko društvo
NE
DA
Učiteljsko društvo
NE
DA
Obrtno nadaljevalna šola
DA
NE
Planinsko in čebelarsko društvo*
NE
DA
Katoliško slovensko izobraţevalno društvo
NE
DA
Društvo Sokol v Litiji
NE
DA
Društvo Sokol v Šmartnem
NE
DA
Institucije 1918–1941
Predilnica Litija
NE
DA
Učiteljsko društvo
NE
DA
Društvo Svoboda
NE
DA
Splošna strokovno nadaljevalna šola
DA
DA
Meščanska šola
DA
DA
Delavsko kulturno društvo Vzajemnost
NE
DA
Institucije 1945–1975
Niţja gimnazija
DA
DA
Ljudska knjiţnica v Litiji
NE
DA
Ljudska knjiţnica v Šmartnem
NE
DA
Strokovno nadaljevalna šola
DA
NE
Predilnica Litija
DA
DA
Delavska univerza
DA
DA
Skupaj 23 institucij
7 institucij
21 institucij
*Čebelarskega društva nismo šteli v primerjavo, ker zanj nismo dobili dovolj podatkov.
Tabela 10: Primerjava formalnega in neformalnega izobraţevanja odraslih v Litiji in Šmartnem med
obdobji 1870–1914, 1918–1941 in 1945–1975

Glede na vrsto izobraţevanja odraslih smo ugotovili, da lahko skozi razvoj treh obdobij v
Litiji in Šmartnem odkrivamo tri tipe institucij; take, ki so dajale samo neformalno
izobraţevanje odraslih (teh je skupaj 16, ob upoštevanju, da sta Društvo Sokol in Ljudska
knjiţnica delovala v obeh omenjenih krajih), take, ki so dajale samo formalno izobraţevanje
odraslih (samo dve), in take, ki so bile namenjene formalnemu izobraţevanju in so poleg tega
skrbele tudi za neformalno izobraţevanje odraslih (teh je bilo v vseh treh obdobjih pet).
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V prvem obdobju (glej Tabelo 10) med letoma 1870 in 1914 je izmed ustanovljenih 11
institucij, le ena ponujala moţnost izobraţevanja odraslih po formalni poti, to je Obrtno
nadaljevalna šola v Šmartnem. Ostalih 10 institucij (Čitalnica, Slovensko bralno društvo,
Pevsko društvo Lipa, Predilnica Litija, Gasilsko društvo, Učiteljsko društvo, Planinsko in
Čebelarsko društvo, Katoliško slovensko izobraţevalno društvo in društvo Sokol v Litiji in v
Šmartnem) ni imelo značilnosti formalnega izobraţevanja odraslih. Ker niso nudila certifikata
o končanem šolanju in cilji in nameni izobraţevanja niso bili določeni z učnimi načrti,
vsebina izobraţevanja ni bila predpisana, učitelji pa prav tako niso bili vnaprej določeni in
strokovno izobraţeni, sklepamo, da so delovale na področju neformalnega izobraţevanja
odraslih. Tudi podatki iz Tabele 3 so nam pokazali, da je bil deleţ neformalnega
izobraţevanja odraslih v Litiji 70%, v Šmartnem pa 30%, kar nam potrjuje, da je bilo v prvem
obravnavanem obdobju več neformalnega izobraţevanja odraslih, v primerjavi med krajema
pa največ v Litiji.

V drugem obravnavanem obdobju (glej Tabelo 10) med letoma 1918–1941 sta se pojavili dve
ustanovi, ki sta dajali moţnost formalne izobrazbe oziroma uradne pridobitve spričevala, to
sta Splošna strokovno nadaljevalna in Meščanska šola, prav tako pa sta ti dve šoli ponujali
moţnost neformalnega izobraţevanja odraslih. Ostale štiri (Predilnica Litija, Učiteljsko
društvo, društvo Svoboda in društvo Vzajemnost) pa so nudile moţnost neformalnega
izobraţevanja odraslih. Tako je za drugo obravnavano obdobje značilno, da vse institucije
nudijo moţnost neformalnega izobraţevanja odraslih. Prvič v tem obdobju se pojavijo
institucije, ki ponujajo moţnost formalne in neformalne pridobitve izobrazbe, česar ne
zasledimo v prvem obravnavanem obdobju. Podatki iz Tabele 5 so nam tudi pokazali, da je bil
deleţ neformalnega izobraţevanja odraslih v Litiji 83,3%, v Šmartnem pa 16,7%, kar nam
potrjuje, da je bilo tudi v drugem obravnavanem obdobju več neformalnega izobraţevanja
odraslih, v primerjavi med krajema pa zopet največ v Litiji.
Med letoma 1945–1975 (glej Tabelo 10) so bile štiri institucije, ki so ponujale moţnost
formalnega izobraţevanja odraslih. Med njimi so bile tri institucije, ki so dajale moţnost tudi
neformalnega izobraţevanja (Niţja gimnazija, Predilnica Litija in Delavska univerza), samo
ena institucija je še imela samo neformalno izobraţevanje, to je Ljudska knjiţnica v Litiji in v
Šmartnem. Poleg tega ena izmed institucij ni ponujala moţnost pridobiti neformalne
izobrazbe, to je Strokovno nadaljevalna šola, ki je izključno ukvarjala samo s formalnim
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izobraţevanjem. Tudi podatki iz Tabele 7 so nam pokazali, da je bil deleţ neformalnega
izobraţevanja odraslih v Litiji 80%, v Šmartnem pa 20%, kar nam potrjuje, da je bilo tudi v
tretjem obravnavanem obdobju več neformalnega izobraţevanja odraslih, v primerjavi med
krajema pa ponovno največ v Litiji.
Iz napisanega lahko povzamemo, da je bilo v obdobju med 1870 in 1914 največ neformalnega
izobraţevanja odraslih, medtem ko je bilo formalno izobraţevanje v tem obdobju šele v
razvoju. Primerjalno z drugim obdobjem (1918 - 1941) vidimo, da se je trend izobraţevanja
odraslih čedalje bolj nagibal na stran formalnega izobraţevanja odraslih, čeprav je še vedno
prevladovalo neformalno izobraţevanje. V tretjem obdobju (1945 - 1975) pa opazimo, da je
bilo formalno izobraţevanje odraslih močneje razvito kot neformalno. Posebnost, ki smo jo
spoznali, je tudi ta, da so se med institucijami v drugem in tretjem obdobju pojavljale take, ki
so dajale prvotno formalno izobraţevanje, medtem ko so omogočale tudi neformalno
izobraţevanje odraslih za vse, ki so se ga ţeleli udeleţiti. Poleg omenjenega pa smo ugotovili,
da je bilo v vseh treh obdobjih skupaj, primerjalno med krajema Litija in Šmartno, največ
neformalnega izobraţevanja odraslih v Litiji.

7. predpostavka
Predpostavljamo, da je bilo v vseh treh obdobjih več moţnosti za neformalno izobraţevanje
odraslih.
Predpostavko obdrţimo, ker je skozi vsa tri obdobja skupaj med institucijami prevladovalo
neformalno izobraţevanje. Primerjalno gledano je v vseh treh obdobjih, v katerih smo skupaj
obravnavali 23 institucij, 21 od teh pa je ponujalo vključitev v razna neformalna
izobraţevanja.

89

6

ZAKLJUČEK

Kot spoznamo iz diplomskega dela, so temeljne značilnosti izobraţevanja odraslih vezane na
interese posameznikov in potrebe na trgu dela. Skozi obravnavana obdobja spoznamo, kako
sta se znotraj izobraţevanja odraslih v krajih Litija in Šmartno razvijali dve vrsti
izobraţevanja odraslih, to sta formalno in neformalno izobraţevanje. Formalno izobraţevanje
lahko poveţemo s šolskimi institucijami, ki so na koncu šolanja dajale določeno stopnjo
izobrazbe in javno priznano potrdilo o končanem šolanju. Pri neformalnem izobraţevanju
odraslih pa ugotovimo, da gre predvsem za razvijanje različnih kompetenc, vendar na koncu
izobraţevanja nimamo priznane višje stopnje izobrazbe. V Litiji in Šmartnem se razvijata tako
formalno kot neformalno izobraţevanje, namen diplomskega dela pa je bil prikazati, v
kolikšni meri se je posamezna vrsta izobraţevanja odraslih razvila v posameznem
obravnavanem obdobju (1870-1914, 1918-1941 in 1945-1975).
Začetke izobraţevanja odraslih v Litiji in Šmartnem lahko poveţemo z razgibanim kulturnim
ţivljenjem in ustanavljanjem različnih institucij, sprva predvsem društev. Kot smo spoznali,
neformalno izobraţevanje odraslih postopoma skozi obdobja izgublja vodilno vlogo, saj se v
drugem (1918-1941), zlasti pa v tretjem obdobju (1945-1975), pojavlja čedalje več moţnosti
za pridobitev formalne izobrazbe odraslih. V diplomskem delu smo opisali 23 institucij, ki so
ponujale moţnost izobraţevanja odraslih v Litiji in Šmartnem v treh različnih obdobjih.
V prvem obdobju, ki zajema leta od ustanovitve prve izobraţevalne ustanove v Šmartnem, to
je od leta 1870 do leta 1914 oziroma do začetka prve svetovne vojne, smo v diplomskem delu
obravnavali enajst institucij, ki so v tem obdobju zaznamovale področje izobraţevanja
odraslih v Litiji in Šmartnem. Ugotovimo, da se je izmed vseh institucij le v eni, tj. v Obrtno
nadaljevalni šoli, odvijala formalna vrsta izobraţevanja odraslih, medtem ko so druge
ustanove (deset ustanov) omogočale pridobitev različnih neformalnih znanj, ki so bila v
prvem obravnavanem obdobju vezana na dvig splošne izobrazbe ljudi. Ta je bila usmerjena v
področje razvoja slovenskega jezika, kulture in razvoja slovenskega naroda. To so bila
neformalna izobraţevanja, ki so dajala znanja predvsem s kulturnega in prosvetnega področja.
Razlog za to je dejstvo, da je slovensko ozemlje spadalo pod Avstro-Ogrsko. Kulturno in
prosvetno neformalno izobraţevanje je bilo usmerjeno v dvigovanje slovenske narodne

90

zavesti. Ugotovili smo, da so vse opisane institucije ponujale moţnost tovrstnega
izobraţevanja odraslih.
Na ta način izpeljana izobraţevanja so na primer potekala prek petja domoljubih pesmi.
Spoznali smo, da so vsa, tudi pevska društva, ponujala moţnost neformalnega izobraţevanja.
Za to obdobje ugotovimo, da so se v ustanovljenih društvih v Litiji in Šmartnem ustanavljali
odseki, ki so imeli značilnosti knjiţnične dejavnosti. To pomeni, da so se tudi z branjem knjig
in časopisov posamezniki neformalno izobraţevali.
Največje spremembe se v krajih Litija in Šmartno zgodijo ob izgradnji juţne ţeleznice leta
1849. Če je pred tem letom upravno središče predstavljalo Šmartno, so po tem letu urade
preselili v Litijo. Prav mimo Litije izpeljana ţeleznica je predstavljala moţnosti za napredek
in rast industrije v teh krajih. Tako se je posledično razvijala tehnologija, nekatere obrti pa so
dobivale značilnosti industrijske proizvodnje. Zato v drugem obravnavanem obdobju (1918–
1941) ugotovimo, da se je spremenilo izobraţevanje odraslih. Spoznali smo, da je proizvodnja
potrebovala za delo specifična znanja in usposobljene ljudi, da so se ta znanja pridobivala v
točno določenih institucijah. Drugo obravnavano obdobje v diplomskem delu zajema čas med
obema vojnama, to je od leta 1918 do 1941. Posledice prve svetovne vojne so bile za Litijo in
Šmartno katastrofalne. Sklepamo, da bi obstajalo veliko več primarnih virov na področju
izobraţevanja odraslih, če ne bi bila dokumentacija prav zaradi vojne izgubljena ali uničena.
Opisali smo šest ustanov, ki so ponujale moţnost izobraţevanja odraslih. Lahko omenimo, da
je bilo verjetno teh ustanov veliko več, vendar smo lahko natančneje preučili le tiste, za katere
smo pridobili podatke in so v Litiji in Šmartnem zaznamovale področje izobraţevanja
odraslih.
Na novo sta bili ustanovljeni Splošna strokovno nadaljevalna in Meščanska šola, ki sta dali
izobrazbo tudi odraslim. Ugotovili smo, da se je formalno izobraţevanje v obdobju med
obema vojnama v Litiji in Šmartnem odvijalo prav v teh dveh institucijah. To sta bili poklicni
šoli, na katerih je lahko posameznik pridobil poklic za različne stroke. Poleg tega pa smo tudi
ugotovili, da sta obe šoli omogočali neformalno izobraţevanje odraslih. Splošna strokovno
nadaljevalna šola je imela strokovno knjiţnico za učitelje, Meščanska šola pa poleg knjiţnice
tudi društvo »Zajednico šole in doma«, s čimer so učitelji lahko strokovno izpopolnjevali
svoja znanja. Ostale štiri institucije so ponujale moţnost neformalnega izobraţevanja.
Ugotovili smo, da so bila ta znanja podobna tistim iz prvega obravnavanega obdobja, ko se je
izpostavljal pomen kulturnega in splošnega izobraţevanja odraslih. Posebnost pa je bila ţe
usmerjenost v strokovno izobraţevanje odraslih na delu kot na primer v Predilnici Litija.
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Zadnje obravnavano obdobje zajema čas po drugi svetovni vojni, to je od leta 1945 do 1975.
Spoznali smo, da je formalno izobraţevanje odraslih do tega obdobja potekalo v Litiji in
Šmartnem v okviru osnovnih šol in znotraj njih ustanovljenih odsekov poklicnih šol. Učitelji
do tega obdobja večinoma niso bili strokovnjaki določenega področja, ki so izobraţevali
odrasle, temveč so bili predavatelji kar učitelji osnovnih šol.
Omeniti je treba, da so bile razmere na področju izobraţevanja potrebne reform, zato se prav
v tem obdobju v Litiji ustanovi institucija, ki je bila prvotno namenjena formalnemu
izobraţevanju, imela pa je tudi neformalno izobraţevanje odraslih, to je Delavska univerza.
Nekatere šole so se v tem obdobju pojavile pod drugim imenom, veliko društev, ki so nam
znana iz prejšnjih obdobij, pa ne zasledimo več. Tudi novoustanovljena društva v tem
obdobju niso obravnavana, ker so običajno predstavljala odsek določene institucije.
Tako smo v tretjem obdobju (1945-1975) opisali šest institucij (Strokovno nadaljevalna šola,
Niţja gimnazija, Ljudska knjiţnica, Predilnica Litija in Delavska univerza), ki so zanimive z
vidika izobraţevanja odraslih. Pri tem je potrebno omeniti, da je Ljudska knjiţnica delovala
tako v Litiji kot Šmartnem. Večina institucij (štiri) je dajala moţnost formalnega
izobraţevanja, med njimi pa so bile tri, ki so zagotavljale tudi neformalno izobraţevanje.
Zanimivo je predvsem to, da so vse institucije, ki so ponujale moţnost formalnega
izobraţevanja delovale v Litiji. Glede na prejšnja obravnavana obdobja spoznamo, da je to
obdobje ponujalo največ moţnosti za pridobitev formalne izobrazbe odraslih. Ena izmed
ustanov, to je Ljudska knjiţnica, je ponujala izobraţevanje samo na neformalen način.
Ob primerjavi vseh treh obdobij spoznamo, da sta se prav v vseh pojavljala knjiţnična
dejavnost in izobraţevanje v Predilnici Litija. Knjiţnična dejavnost se je začela s
ustanovitvijo prve izobraţevalne ustanove v Šmartnem, to je čitalnice, v Litiji pa je knjiţnično
dejavnost opravljalo slovensko bralno društvo. Izobraţevanje skozi vsa tri obdobja v knjiţnici
je enako: obsega branje knjig in organizacijo literarnih ter potopisnih večerov, razlika je le v
tem, da je v knjiţnici čedalje več knjig, zaradi česar je mogoče pridobiti več neformalnega
znanja v tretjem obravnavanem obdobju. Po ustanovitvi Delavske univerze v Litiji je tudi
knjiţnica prišla pod njeno okrilje.
Izobraţevanje v Predilnici Litija pa se je skozi obdobja spreminjalo. V prvem obdobju lahko
izpostavimo izkoriščanje mlade delovne sile, ki ni bila primerno izobraţena. O formalnem
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izobraţevanju v prvem obravnavanem obdobju znotraj tovarne ne moremo trditi ničesar,
lahko pa sklepamo, da je v predilnici potekalo neformalno izobraţevanje odraslih, ki je po
večini potekalo prek posnemanja in opazovanja. To se ne spremeni niti v drugem
obravnavanem obdobju, močne spremembe na področju izobraţevanja odraslih lahko
zaznamo šele v tretjem obravnavanem obdobju, ko so v proizvodnji pričeli s izvajanjem
tečajev, s katerimi so usposobili delavce za delo. Kasneje so tečaje ukinili in izobraţevanje
prepustili v za to namenjenim ustanovam, sami pa so se izpopolnjevali na seminarjih.
Usposabljanje je prevzela Delavska univerza.
Kot vidimo iz zgoraj napisanega je bilo v Litiji in Šmartnem izobraţevanje odraslih tako na
področju formalnega in neformalnega izobraţevanja močno razvito in se je skozi leta vedno
bolj razvijalo.
V prvem obdobju (1870-1914) je bilo največ institucij za izobraţevanje odraslih, kjer je
potekalo neformalno izobraţevanje. Potem se število institucij za odrasle zmanjša zaradi vse
manj dosegljivih virov, ki so bili poţgani oziroma uničeni med prvo in drugo svetovno vojno.
Kljub temu lahko ugotovimo, da je bilo izobraţevanje odraslih najmočneje razvito v
zgodovini Litije in Šmartnega najprej na področju neformalnega izobraţevanja, ki je bilo
povezano z nacionalnostjo in bojem za slovensko narodno samobitnost. V drugem (19181941) in tretjem obdobju (1945-1975) pa se je ţe pojavilo tudi bolj načrtno formalno
izobraţevanje odraslih.
Ugotovimo, da se je izobraţevanje v Litiji in Šmartnem razvijalo neposredno odvisno od
potreb razvoja druţbe, saj smo obravnavali tri različna obdobja, v katerih smo Slovenci ţiveli
v treh različnih drţavah (Avstro-Ogrski, Kraljevini SHS in Kraljevini Jugoslaviji ter v
Socialistični federativni republiki Jugoslaviji).
Prav tako smo ugotovili, da je bila Litija nasploh na področju izobraţevanja odraslih bolj
razvita kot Šmartno, in sicer sklepamo, da zaradi ugodnih pogojev, predvsem rasti industrije
in moţnosti prometa v druge kraje. Vendar smo ugotovili tudi, da je bilo Šmartno v prvem
obravnavanem obdobju na področju izobraţevanja močno razvito in da je ne glede na razvoj
Litije ohranjalo in ponujalo visoko stopnjo moţnosti izobraţevanja odraslih.
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