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V času prvih ljudi, ko so se otroci igrali tako, da so drug drugega
vlekli v okolici bivališč na strojeni živalski koži, med igro pa
oponašali odrasle pri njihovem delu, so otroke vzgajali z zgledom.
Glavna oblika učenja je bilo opazovanje in posnemanje starejših.
Že od mladih nog so sledili materam pri takratnih gospodinjskih
opravilih. S seboj so jih jemale, ko so se odpravile nabirat užitne
sadove narave ali ko so šle po vodo. Tako so se deklice že od
začetka učile o primernih rastlinah, plodovih in sadežih, ki naj jih
prinašajo k družinskemu zbirališču. V ta namen so jim matere
izdelale majhno usnjeno torbo. Dečki so kmalu dobili manjši lok in
nekaj topih puščic, s čimer so se igrali, pa tudi pripravljali na svojo
odraslo vlogo v skupnosti. Včasih so se pridružili odraslim moškim
na krajših lovskih pohodih. Otroci so se seznanjali z delom
odraslih in usvajali veščine za preživetje. Vse obrti so šle iz roda v
rod, informacije so se prenašale z zgledom, z učenjem mlajših od
starejših. Ko so dopolnili 13–15 let, so bili z obredom iniciacije
sprejeti v odraslo družbo.

Šolanje v rimski državi nikoli ni bilo obvezno, tudi šolskih stavb
sprva niso poznali. Glavni namen šolanja je bil naučiti se
govorništva. V mestih so delovali učitelji, ki so skrbeli za osnovno
izobraževanje. Po večini so bili to grški sužnji ali pa t. i.
osvobojenci, ki so otroke učili na različnih krajih. Nekateri so
prihajali k otrokom na dom, drugi so sami priskrbeli prostor za
šolanje. Premožnejši so poučevali v lastnih prostorih, večina
siromašnejših je prostor najemala: največkrat je šolski prostor
postal del kakšne trgovine, zagrnjen z zaveso, ali del stebrišča.
Najrevnejši učitelji pa so pouk izvajali kar na vogalu ulice ali v
kakem zakotnem delu mestnega trga. Učitelja so plačevali starši
učencev, tako da so pouk obiskovali le otroci premožnejših. Pouk,
ki so ga bili bolj kot deklice deležni dečki, je vodil učitelj,
imenovan magister, poučeval je zgodovino in književnost ter
otroke učil brati in pisati. Brali so dela antičnih avtorjev, pisali pa
so s kovinskim stilusom na voščeno tablico. Ker se je tablica sproti
brisala, je moralo iti toliko več snovi takoj v glavo, zato so se
ogromno učili na pamet. Krute kazni pa so bile takrat del šolskega
vsakdanjika.
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polkrožna niša

Večn� plame�
Iz antičnega časa je znana šola za vestalke, ki je potekala do 394, do
zmage cesarja Teodozija nad Evgenijem, ki je dokončno porazil
poganstvo. Vestalke so bila dekleta, poklicana v to službo za 30 let, pri
tem pa so se s prisego odpovedala poroki. V prvem desetletju so se
vestalke učile svojih dolžnosti, v drugem so jih opravljale, v tretjem pa
so vzgajale svoje naslednice. Poleg tega, da so ohranjale posvečeni
ogenj, so opravljale tudi darovanje na žrtveniku. Na javnih prireditvah
so zasedale častno mesto.

Šolanje v rimski državi nikoli ni bilo obvezno, tudi šolskih stavb
sprva niso poznali. Glavni namen šolanja je bil naučiti se
govorništva. V mestih so delovali učitelji, ki so skrbeli za osnovno
izobraževanje. Po večini so bili to grški sužnji ali pa t. i.
osvobojenci, ki so otroke učili na različnih krajih. Nekateri so
prihajali k otrokom na dom, drugi so sami priskrbeli prostor za
šolanje. Premožnejši so poučevali v lastnih prostorih, večina
siromašnejših je prostor najemala: največkrat je šolski prostor
postal del kakšne trgovine, zagrnjen z zaveso, ali del stebrišča.
Najrevnejši učitelji pa so pouk izvajali kar na vogalu ulice ali v
kakem zakotnem delu mestnega trga. Učitelja so plačevali starši
učencev, tako da so pouk obiskovali le otroci premožnejših. Pouk,
ki so ga bili bolj kot deklice deležni dečki, je vodil učitelj,
imenovan magister, poučeval je zgodovino in književnost ter
otroke učil brati in pisati. Brali so dela antičnih avtorjev, pisali pa
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Nagrobnik je edini v Sloveniji, ki izrecno omenja posameznika z
učiteljskim poklicem. Gr lahko pomeni grammaticus, kar bi pomenilo
osnovnošolskega oz. srednješolskega učitelja, lahko pa pomeni
Graecus oz. Graeci, v tem primeru bi Marcija lahko imeli za učitelja
grščine, ki je deloval v mestu Neviodunumu.

C(AIUS) MARCIUS C(AI) F(ILIUS)
CEILER
PRAEC(EPTOR) GR(AMMATICUS?, GRAECUS?)
ANN(NORUM) L. H(IC) S(ITUS).
POMPEIA
Q(UINTI) F(ILIA) RESPECTA SIBI ET CON[I]UGI V(IVA) F(ECIT).

Prevod: Gaj Marcij Ceiler, sin Gaja, učitelj slovnice/grščine, star 50
let, leži tukaj. Pompeja Respekta, Kvintova hči, za življenja postavila
zase in za svojega moža.

V Potočki zijalki, ki leži pod goro Olševo, so med drugim odkrili tudi
35.000 let staro koščeno iglo, t. i. prašivanko.

glej
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začetek štetja let

Ustanovitev
Emone

Propad zahodnega dela
rimskega cesarstva
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Kaj je
Potočka zijalka?

V pradavnini, ko še ni stala nobena šola in še ni bil

9,1 cm

zapisan noben šolski zakon, so se otroci ogromno

Vrsta rečnih rib, ki ima
vedno odprta usta.

Neandertalčev� pišča�

učili. Učili so se življenja. Čeprav niso poznali črk in
številk, so se sporazumevali in računali. Risali so z

Najbolj radovedna hči
olševskega kmeta Potočnika.

Foto: Tomaž Lauko, NMS

ogljem in krvjo, računali pa verjetno s kamenčki.
Veliko so se tudi igrali. Vse oblike učenja so potekale

prostoru, ki ga je najel učitelj. Cilj šolanja je bil naučiti
sončnim vzhodom, po odmoru za obed pa je sledil
krajši popoldanski del. Na slovenskih tleh so delovali

Neandertalčeva piščal je najstarejše glasbilo, staro približno 60.000
let, odkrili pa so jo v jami Divje babe nad reko Idrijco.

prenašalo iz roda v rod.

Šolanje je potekalo v latinščini, neobvezno,
namenjeno je bilo predvsem dečkom. Večinoma je

se govorništva. Pouk se je začel ob svečah še pred
Votlina z najdišči kosti,
orodja in orožja.

Neandertalčev� pišča�

prek zgleda in posnemanja odraslih, znanje pa se je

G OVO R N I K
NAJ BO!

bilo zasebno, na domu otrok, na domu učitelja ali v

Neandertalčeva piščal je najstarejše glasbilo, staro približno 60.000
let, odkrili pa so jo v jami Divje babe nad reko Idrijco.

predvsem učitelji za osnovno raven izobrazbe.

Foto: Tomaž Lauko, NMS
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prostoru, ki ga je najel učitelj. Cilj šolanja je bil naučiti

ogljem in krvjo, računali pa verjetno s kamenčki.

se govorništva. Pouk se je začel ob svečah še pred

Veliko so se tudi igrali. Vse oblike učenja so potekale

sončnim vzhodom, po odmoru za obed pa je sledil
Sveti, greje in kuha.
Uporaba ognja je
življenje v prazgodovini
močno spremenila.

prek zgleda in posnemanja odraslih, znanje pa se je

O šolstvu na naših tleh v času rimske države priča
nagrobni kamen iz flavijskega municipija
Neviodunum (Drnovo pri Krškem).

Filozof, Platonov učenec, učitelj Aleksandra Velikega.
Pisal in učil je o filozofiji, fiziki, poeziji, biologiji, logiki,
retoriki, politiki in glasbi.
»Tisti, ki dobro vzgaja, uči otroke, bi moral biti bolj spoštovan od
tistega, ki jih naredi. Starši naredijo otroke, učitelji pa iz njih
naredijo ljudi.«

Šolanje je potekalo v latinščini, neobvezno,

zapisan noben šolski zakon, so se otroci ogromno
učili. Učili so se življenja. Čeprav niso poznali črk in

prenašalo iz roda v rod.

Nagrobn� kame�

384–322 pr. Kr., Halkidika (Grčija)

Nagrobn� kame�
O šolstvu na naših tleh v času rimske države priča
nagrobni kamen iz flavijskega municipija
Neviodunum (Drnovo pri Krškem).

Filozof, Platonov učenec, učitelj Aleksandra Velikega.
Pisal in učil je o filozofiji, fiziki, poeziji, biologiji, logiki,
retoriki, politiki in glasbi.
»Tisti, ki dobro vzgaja, uči otroke, bi moral biti bolj spoštovan od
tistega, ki jih naredi. Starši naredijo otroke, učitelji pa iz njih naredijo
ljudi.«

krajši popoldanski del. Na slovenskih tleh so delovali
predvsem učitelji za osnovno raven izobrazbe.

Sikilos
Antična Seikilova pesem je
najstarejši ohranjen zapis
glasbene kompozicije.

Atiški sovji skifos

Kamni iz Spodmola

Vzporedna zgodovina

Naslov na predalu?

Barjansko kolo

Pegavec je ves čas pozorno
sledil. Noben gib mu ni ušel. In
zdelo se mu je, da bi drugič že
sam znal isto napraviti.

Nikoli ne ustavljaj nikogar, ki
stalno napreduje, ne glede na to,
kako počasi mu gre.
Platon

Nikoli ne ustavljaj nikogar, ki
stalno napreduje, ne glede na to,
kako počasi mu gre.

Janez Jalen, Bobri. O učenju pri koliščarjih

Pegavec je ves čas pozorno
sledil. Noben gib mu ni ušel. In
zdelo se mu je, da bi drugič že
sam znal isto napraviti.
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Zasebno šolstvo
V času rimske države so otroke večinoma vzgajali doma, premožnejše pa
je poučeval zasebni učitelj ali tutor. Tutorji so prihajali k družinam na dom,
nekateri pa so učili na svojem domu. Za poučevanje ni bil predviden
poseben prostor, navadno se je pouk izvajal v večjem večnamenskem
prostoru, ki je bil od preostalega prostora ločen z zaveso.

1

2 Zasebno šolstvo

izrez: 52 x 34 cm

globina: 29 cm

Zasebno šolstvo
V času rimske države so otroke večinoma vzgajali doma, premožnejše pa
je poučeval zasebni učitelj ali tutor. Tutorji so prihajali k družinam na dom,
nekateri pa so učili na svojem domu. Za poučevanje ni bil predviden
poseben prostor, navadno se je pouk izvajal v večjem večnamenskem
prostoru, ki je bil od preostalega prostora ločen z zaveso.
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globina: 33 cm
globina: 25 cm
izrez: 37 x 19,4 cm

globina: 22,9 cm
Življenje otrok
Otroci so nekaj dni po rojstvu prejeli ogrlico, imenovano bulla, ki
so jo nosili ves čas otroštva, ob poroki pa so jo vrnili očetu. Glavni
sestavini otroškega življenja sta bili vzgoja in igra. Druženje je bilo
ločeno po spolih, za dečke je veljala precej manj omejena
svoboda gibanja in izobrazbe kot za deklice. Ob poroki, ki je bila
pri dekletih od 12., pri fantih pa od 14. leta dalje, so se otroci ločili
od svojih igrač, kar je pomenilo konec otroške dobe. Takrat so
tudi otroško tuniko zamenjali za togo.

Kamni iz Spodmola
Najdbe iz Betalovega spodmola, ki na naših tleh pričajo o obstoju človeka
v paleolitiku.

Učbeniki

Foto Tomaž Lauko, NMS

Pri pouku so učitelji za branje večinoma uporabljali svitke
leposlovja, največ poezijo. V začetku rimske države so brali dela
grških pesnikov, predvsem Homerja in Hezioda, kasneje pa tudi
dela rimskih avtorjev.
Stenska poslikava v Maguri v Bolgariji iz časa 10.000–8.000 pr. Kr.
Najstarejša vas v Provadiji v Bolgariji, nastala okoli 4700 pr. Kr.

Tablica in stilus iz antičnega Ptuja

globina: 29 cm

izrez: 22 x 31,4 cm
izrez: 52 x 31,4 cm

Na Ljubljanskem barju, kjer so nekoč živeli koliščarji, so odkrili najstarejše
leseno kolo z osjo, ki je staro 5200 let.

Konjiček s Kučarja pri Podzemlju je narejen iz žagne gline, star 2400–2900 let.
Z njim se je zamotil marsikateri otrok.

Igrača?

Vse dimenzije so neto.
Kjer ni drugače napisano, je neto globina predala 37 cm.
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POZ.1.3 SREDNJI VEK

Vzgoj� z� nebes�,
d� n� zemlj� n� b� stres�
V srednjem veku vzgoja in znanje nista bila namenjena le za
tuzemeljsko bivanje, ampak predvsem za doseganje večnega
življenja. Cerkev je bila varuhinja vse resnice in to se je v takratni
tridelni družbi (kleriki – plemstvo – delavci) izražalo tudi v
šolskem pouku. Da bi bogoslužni delavci – kleriki lahko dobro
opravljali svojo službo, so potrebovali primerno izobrazbo, prav
tako tudi njihovi nasledniki. Svoje šole so tako imeli samostani in
škofije, ustanavljale so jih tudi župnije. Elementarni pouk v teh
šolah je vključeval branje, pisanje, petje in računanje, trajal je tri
leta, namenjen pa je bil dečkom od 7. leta starosti naprej. Deklice
so lahko dobile nekaj izobrazbe le v ženskih samostanih.
Sposobnejši učenci so šolanje nadaljevali na sekundarni stopnji
izobraževanja. Ta je ponavadi trajala osem let in je obsegala
vsebino sedmih svobodnih umetnosti. Z razvojem mest pa se je
med meščani pokazala potreba tudi po laični, bolj praktični
izobrazbi. Nastale so t. i. mestne latinske šole in začelo se je
poklicno cehovsko izobraževanje. Posebno izobraževanje je
imelo tudi plemstvo, in sicer t. i. viteško vzgojo. Hiter razvoj mest
in znanosti je konec 11. stol. pripeljal do nastanka prvih
srednjeveških univerz.

Vzgoj� z� nebes�,
d� n� zemlj� n� b� stres�
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Alkuin
735–804

Angleški teolog in učenjak, je bil svetovalec Karla Velikega na področju
izobraževanja. Bil je snovalec programa karolinške renesanse, ki je
uvajal karolinško minuskulo in poučevanje sedmih svobodnih
umetnosti, še posebno gramatike. Latinščino je utrdil kot glavni jezik
države. Izdal je navodila za pokristjanjevanje Slovencev.
Slika na vratcih: Alkuin, medaljon iz bamberške biblije, 9. stoletje (hrani francoska Nacionalna
knjižnica v Parizu, povzeto po britannica.com)

vrata

vrata
Poklicno cehovsko izobraževanje

ora
et labora
S REDNJI VEK
MEDIEVIAL ERA

Srednjeveško šolstvo
na sekundarni stopnji

Znotraj srednjeveškega mesta so se obrtniki iste stroke povezali v
posebna združenja – cehe. Cehi so podeljevali pravico opravljanja
obrti, določali so kakovost in cene izdelkov ter bedeli nad vzgojnim,
verskim in socialnim življenjem svojih članov. Organizacija cehovskega
izobraževanja je imela tri stopnje:

Za obdobje srednjega veka je značilno, da ni poznalo (danes)
uveljavljenega stopenjskega izobraževanja. Vse srednjeveške šole so
bile elementarne, nekatere pa so omogočale tudi študij na sekundarni
stopnji, ki je praviloma trajal osem let. Na tej stopnji so učenci
spoznavali vsebino t. i. sedmih svobodnih umetnosti, kot jih je v pozni
antiki opredelil rimski pisatelj Kapela.

– vajenec (moral je biti moški, rojen kot meščan, samski, ni smel biti
nezakonski, mojster je z njim sklenil posebno učno pogodbo, vajeniška
doba je praviloma trajala 2–4 leta),

Razvoj srednjeveških mest in šol
V 12. stol. so se mesta gospodarsko in družbeno razvijala zelo hitro, s
tem pa so se povečale njihove potrebe po laikih, ki znajo brati in pisati.
V 13. stol. so se iz župnijskih mestnih šol razvile t. i. latinske šole, v
katerih so poučevali osnove pismenosti in latinščine. Od sredine 14. in
v 15. stol. pa so se začele širiti različne bralne, pisarske in računske šole,
ki so znanje posredovale v materinščini.

Alegorija sedmih svobodnih umetnosti (iluminacija iz rokopisa Hortus deliciarum, okoli 1180)
Filozofija sedi v središču kroga, pod njo sedita modreca Sokrat in Platon, ki se sprašujeta o naravi
vseh stvari. Iz filozofije izvira sedem svobodnih umetnosti. Prve tri se ukvarjajo z jezikoslovjem in
sodijo v trivij: gramatika, retorika in dialektika. Preostale štiri sestavljajo kvadrij: glasba,
aritmetika, geometrija, astronomija, in se ukvarjajo s harmonijo. Pod zunanjim krogom sedijo
štirje možje, ki so pesniki in čarovniki. So zunaj vpliva filozofije in pišejo le pravljice in neresno
poezijo, ukvarjajo se z magijo.

– pomočnik (imel je že nekatere pravice, npr. do t. i. študijskega
potovanja za izboljšanje znanja in poglobitev socialnih stikov),
– mojster (šele kot mojster si postal polnopravni član ceha, pomočnik je
moral opraviti poseben mojstrski izpit – narediti izdelek brez napake).
Na loputi: pečat lončarskega / kovaškega ceha v Škofji Loki (hrani Loški muzej Škofja Loka)

Srednjeveško Celje je dobilo mestne pravice v 1. pol. 14. stol. Še v 18. stol. je imelo tipično podobo
srednjeveškega mesta. (Celje v letu 1750, detajl, J. Hötzel. Pokrajinski muzej Celje)

prvi znani
karantanski knez Valuk

ustanovitev univerze v Bologni najstarejše univerze v Evropi

v severni Italiji
izumijo prva očala

začetek epidemije kuge
(črne smrti) v Evropi

začetek turških vpadov
na slovensko ozemlje

ca. 631

1088

ca. 1285

1347

1408

6.–15. stoletje

KAJ MI BO ŠOLA,
Č E G O N I L B O M VO L A ?
V srednjem veku je šolstvo delovalo v okviru Cerkve.
Svoje šole so imeli samostani, škofije in tudi župnije.
Pouk so sestavljali branje, pisanje, petje in računanje.
Vladala je stroga disciplina. Izobraževali so se
predvsem otroci plemičev in meščanov. Za večino
otrok, ki so bili kmečkega stanu, je bila šola
nedostopna in je za svojo vlogo v takratni družbi tudi

Bil moder je možak,
latinščine prvak!

niso potrebovali.

Ciril in Metod

KAJ MI BO ŠOLA,
Č E G O N I L B O M VO L A ?

� či� s� p� t� muči� �
nedelj�?

letnica????

V srednjem veku je šolstvo delovalo v okviru Cerkve.

Mehansko učene latinščine

Svoje šole so imeli samostani, škofije in tudi župnije.
Pouk so sestavljali branje, pisanje, petje in računanje.
Vladala je stroga disciplina. Izobraževali so se

Na freski sv. Nedelje na zunanji strani cerkve v
Crngrobu je upodobljen Kristus, okoli njega pa so
prikazana vsakdanja srednjeveška opravila (npr.
trgovanje, lov, kovanje, krojenje). Vzgojni namen
slike je, da pokaže na tista opravila, s katerimi je
človek mučil Kristusa (pa tudi samega sebe), če je
delal ob nedeljah ali praznikih.

Sv. Ciril in Metod (826–869, 815–885) sta bila krščanska teologa in
misijonarja iz Bizanca. Na povabilo kneza Rastislava sta šla 864 na
misijonsko pot med moravske Slovane. Ciril je izumil prvi slovanski
črkopis – glagolico. V staroslovanski jezik sta prevedla biblična
besedila in obredne knjige. Potovala sta tudi skozi naše kraje in se
ustavila pri knezu Koclju v Spodnji Panoniji. Z uvajanjem liturgije v
slovanskem jeziku sta prišla v spor s frankovsko duhovščino.
Sv. Ciril in Metod sta zagovarjala pravico vsakega naroda, da Boga časti v svojem jeziku
(Sv. Ciril in Metod, Jurij Šubic, Narodna galerija)

predvsem otroci plemičev in meščanov. Za večino
Sv. Ciril in Metod (826–869, 815–885) sta bila krščanska teologa in
misijonarja iz Bizanca. Na povabilo kneza Rastislava sta šla 864 na
misijonsko pot med moravske Slovane. Ciril je izumil prvi slovanski
črkopis – glagolico. V staroslovanski jezik sta prevedla biblična
besedila in obredne knjige. Potovala sta tudi skozi naše kraje in se
ustavila pri knezu Koclju v Spodnji Panoniji. Z uvajanjem liturgije v
slovanskem jeziku sta prišla v spor s frankovsko duhovščino.

otrok, ki so bili kmečkega stanu, je bila šola
nedostopna in je za svojo vlogo v takratni družbi tudi
niso potrebovali. Za večino otrok, ki so bili kmečkega
stanu, je bila šola nedostopna in je za svojo vlogo v

13. maj 1717 - 29. november 1780
Državo si je prizadeval poenotiti na vseh področjih življenja
(karolinška renesansa), zato je izobraževanju namenjal posebno
pozornost. Pod njegovo vladavino se je zelo povečalo število
samostanskih šol in skriptorijev. Na Karlovem dvoru so delovali
največji učenjaki takratne Evrope. Poslanstvo vzgoje in izobraževanja
je zaupal Cerkvi. Zavedal se je potreb po izobraževanju duhovščine,
zato je od svojih škofov in opatov zahteval ureditev šol, v katerih naj se
dečki v latinščini učijo psalmov, branja, petja in računanja.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Curabitur
luctus quis arcu eu commodo. Proin ultricies dui sed massa iaculis,
sit amet tristique arcu cursus. Phasellus pretium posuere erat, non
aliquam purus vehicula mattis. Fusce mattis sed lacus et efficitur.
Fusce vel ipsum eros. Duis nunc nisl, tempor a posuere non, mattis
eget nunc. Nullam blandit, ex vel suscipit pharetra, enim enim iaculis
justo, at aliquam mi erat ut mi volutpat.

Č� b� de� na� n� greši� …
b� na� jezi�
splo� zapisa� bi�?

Na freski sv. Nedelje na zunanji strani cerkve v
Crngrobu je upodobljen Kristus, okoli njega pa so
prikazana vsakdanja srednjeveška opravila (npr.
trgovanje, lov, kovanje, krojenje). Vzgojni namen
slike je, da pokaže na tista opravila, s katerimi je
človek mučil Kristusa (pa tudi samega sebe), če je
delal ob nedeljah ali praznikih.

Sv. Ciril in Metod sta zagovarjala pravico vsakega naroda, da Boga časti v svojem jeziku
(Sv. Ciril in Metod, Jurij Šubic, Narodna galerija)

takratni družbi tudi niso potrebovali.

Karel veliki

Č� b� de� na� n� greši� …
b� na� jezi�
splo� zapisa� bi�?
Brižinski spomeniki so najstarejši znani ohranjeni
zapisi v slovenskem jeziku in najstarejši slovanski
zapis v latinici (karolinški minuskuli). Gre za tri
rokopise, ki so bili del pastoralnega priročnika
freisinškega škofa Abrahama (škof 957–993/994).
Prvi in tretji spomenik sta obrazca splošne spovedi,
drugi je pridiga o grehu in pokori.
Začetek II. brižinskega spomenika: "[Etjè bi det naš ne s gréšil, tè u
weki jèmu bè žíti ...]"

� či� s� p� t� muči� �
nedelj�?

Brižinski spomeniki so najstarejši znani ohranjeni
zapisi v slovenskem jeziku in najstarejši slovanski
zapis v latinici (karolinški minuskuli). Gre za tri
rokopise, ki so bili del pastoralnega priročnika
freisinškega škofa Abrahama (škof 957–993/994).

Miza srednjeveškega
pisarja – pričevalka
antičnega znanja

nivojska ilustracija,
polkrožna niša

Hiša ne stoji na zemlji,
ampak na ženi.

Benediktinski moto »Ora et labora«
med drugim vključuje potrebo po
prepisovanju tekstov in pisanju knjig,
delu, ki je v srednjem veku postalo
enako pomembno kot molitev,
premišljevanje ali ročno delo. Menihi
se niso omejevali zgolj na
prepisovanje krščanskih besedil,
ampak so prepisovali tudi dela
antičnih avtorjev. Postali so
posredniki duhovnih vrednot antike.
Poleg mize so njihov pisalni pribor
sestavljali pisala (kalamusi in ptičja
peresa), pergament kot podlaga za
pisanje in črnilnik s črnilom.

»Božjo modrost nosi sedem
svobodnih umetnosti
in se po sedmih
stopnicah dviguje.«

Audi doctrinam si
vis vitare ruinam
Upodobitev pouka

Ko sta ves čas »peli«
palica in šiba …

Vaja dela mojstra!

Pouk v srednjeveški samostanski šoli,
15. stol.
Held, Altbayerische Volkserziehung und
Volkschule

Išče se čisto pravi vitez!

Za več črk v vrsti so potrebni pero in spretni prsti!

lesen šah

Otroci in mladeniči morajo biti izobraževani s strogostjo, ne pa s
škodljivimi laskajočimi besedami, saj so te primerne le za to,
da hranijo otroško predrznost in razposajenost.
Življenje škofa Meinwerka 160.

Otroci in mladeniči moraj biti izobraževani s strogostjo, ne pa s
škodljivimi laskajočimi besedami, saj so te primerne le za to,
da hranijo otroško predrznost in razposajenost.

steklo?
izrez: 37 x 31,4 cm
1

»Ko učenec vstane, naj takoj dan začne z molitvijo. Brž, ko zagleda
starše, naj jim ljubeznivo vošči dobro jutro in se spodobno obleče. Pazi
naj, da ne bo neurejena obleka pričala o neurejenosti svoje notranjosti.
Počeše naj se in si umije roke, nato pa naj gre naravnost v šolo!«
(Bohoričev šolski red stanovske šole na Kranjskem, 1575)

2 »Ko učenec pride v šolo, naj gre takoj na svoje mesto, ki mu ga je

določil učitelj in naj ga ne zapusti, če ga ne prisili k temu nujen razglog
ali učiteljev ukaz. Če učenec mora zapustiti svoj prostor, naj se to zgodi
z učiteljevim dovoljenjem; prosi pa naj ga za dovoljenje tako, da prej
pove določen latinski izrek!« (Bohoričev šolski red stanovske šole na
Kranjskem, 1575)

štampiljka
dimenzije?

izrez je tak v primeru
kratkega podnapisa,
če bo besedila več,
se bo moral po višini
zmanjšati

Vzgoja deklet za moški svet
Deklice so vzgajali bodisi za posvetno življenje (za poklic
gospodinje in matere) bodisi za samostan (redovno življenje).
Laična dekleta so se v samostanih učila tudi presti, tkati, šivati in
vesti. Dekleta iz premožnejših družin so od 12. stol. naprej doma
učili hišni učitelji. Eden glavnih učnih predmetov je postalo
uglajeno vedenje, h kateremu je sodilo znanje francoskega jezika.

izrez: 19,9 x 34 cm

TXT?
zraven listek
z odtisom

Napis na predalu: slovenski pregovor

Kalamus

Pergament
Pergament je tanka podlaga za pisanje,
najpogosteje narejena iz telečje, ovčje,
kozje ali oslovske kože. Prvič se je
uveljavil v pozni antiki in je nadomestil
manj obstojen papirus. V uporabi je bil
do 15. stol., ko ga je začel izpodrivati
papir.

Srednjeveški črnilnik

kalamus

Srednjeveški šah

pergament
črnilnik

Kalamus (lat. calamus) je starogrška
beseda za trstiko oz. trstično pero.
Pisalo izvira že iz antične dobe.
Narejeno je bilo iz trsja, konica je bila
najpogosteje ravno prirezana in
globoko zarezana. To je omogočalo
lažje pisanje, saj je bil dovod črnila tako
enakomernejši. Vse do moderne dobe
je bil kalamus poleg ptičjega peresa
pomembno pisalno orodje za pisanje
na pergament in papir. Za pisanje
velikih naslovov so srednjeveški pisarji
radi uporabljali trstično pero s široko
konico.

izrez: 37 x 31,4 cm

izrez je tak v primeru
kratkega podnapisa,
če bo besedila več,
se bo moral po višini
zmanjšati

Srednjeveške univerze
Univerze so nastale iz prvotnih združenj učiteljev in učencev
(universitas magistrorum et scholarium). Srednjeveško univerzo
so sestavljale štiri fakultete: artistična (filozofska), pravna,
medicinska in teološka. Artistična fakulteta, na njej se je poučevala

Je bil izdelan iz živalskega roga.

vsebina sedmih svobodnih umetnosti, je bila pogoj za vpis na
preostale fakultete. Na dunajski (ustanovljena 1365) in drugih
(predvsem italijanskih) univerzah je v srednjem veku študiralo več
kot 2000 študentov s slovenskega etničnega ozemlja.

pergament v merah izreza,
položen na dno
črnilnik in kalamus položena
na pergament

Napis na predalu: latinski pregovor v: Philosophia Patrum, Wegeler, J., 1869. Prevod:
Da se izogneš katastrofi, (pozorno) poslušaj predavanje. / Be attentive to teaching
if you wish to avoid disaster.
Podnapis slike

Lok in puščica

V srednjeveških šolah je vladala stroga disciplina: šiba ali palica
sta bili učiteljevo nepogrešljivo orodje kaznovanja, pa tudi vzvod
za hitrejše pomnjenje učne snovi, ki so se je morali učenci učiti
na pamet. Toda enkrat na leto, 28. decembra, so se stvari
postavile na glavo. Veš, zakaj?

meč naj bo dolžine max 47 cm
izrez: 52 x 15,5 cm

Vse dimenzije so neto.
Kjer ni drugače napisano, je neto dolžina predala 37 cm.

Posebno vzgojo in izobraževanje je imelo v srednjem veku tudi plemstvo,
in sicer so bili dečki deležni t. i. viteške vzgoje. Ta je temeljila na sedmih
viteških junaštvih (jezdenje, plavanje, lokostrelstvo, bojevanje, lov, šah in
pesnjenje). Ob tem je šel mladi plemič skozi tri viteške stopnje:
1. paž (s sedmimi leti starosti: strežnik pri mizi, igranje šaha in začetek
vojaškega urjenja),
2. oproda (14 let star: skrb za vitezovo orožje in njegovega konja, vojaško
urjenje se nadaljuje z lesenimi meči in ščiti),
3. vitez (postane z 20 ali 21 leti starosti, s posebnim obredom, pri katerem
od svojega fevdnega gospoda dobi meč in ostroge – znamenja viteštva).
Viteza naj bi krasile vrline (viteški ideal), med drugim pogum, pravičnost,
zvestoba (fevdnemu gospodu) in pomoč šibkim.
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POZ.1.4 HUMANIZEM IN PROTESTANTIZEM

morda bo namesto
polkrožne, kvadratna niša še čakam na zadnjo verzijo
ilustracije

Pot protestantizmu je utiral humanizem, ki ima korenine v Italiji 14. st.,
v srednjeevropski prostor pa se je širil predvsem prek univerzitetnih
središč in dvorov. Z oživitvijo zanimanja za antiko in njene ideale se je
oblikoval drugačen odnos do človekove vloge v svetu in posledično
do pomena izobrazbe. Protestantizem, razširjen v večjem delu
slovenskega ozemlja, tako ni pomenil le prelomnice na verskem in
književnem področju, ampak tudi na področju šolstva in kulture
sploh.

Deželni stanovi na Kranjskem so leta 1563 v Ljubljani ustanovili
deželnostanovsko šolo, ki je bila do izgona protestantskih duhovnikov
in učiteljev leta 1598 najpomembnejša protestantska izobraževalna
ustanova na Slovenskem. Podobni šoli sta bili še v glavnih mestih
tedanjih dežel Koroške in Štajerske, v Celovcu in Gradcu. To je bila
prva srednja šola, iz katere je bil mogoč neposreden prehod na
univerzo. Šola je skrbela za izobrazbo duhovnih in posvetnih poklicev.

Tako Trubar kot drugi slovenski protestantski pisci v svojih pogledih
na šolo niso zaostajali za nemškimi protestantskimi reformatorji
(Luther, Melanchthon). Čeprav so bili v predvsem verski reformatorji
in je bilo njihovo kulturno delo, vključno s šolstvom, vezano na versko
prenovo, so si zavestno prizadevali, da bi slovenskemu jeziku
pomagali do večje veljave. S Trubarjem se je uveljavila ideja osnovne
šole, ki jo je podal v cerkveno–šolskem programu: vsak duhovnik
slovenske protestantske cerkve, na deželi ali v mestu, naj bi kmečkim
in mestnim otrokom, dečkom in deklicam, oskrbel elementarni pouk
branja, pisanja in katekizma v slovenskem jeziku.

Leta 1569 je Trubar deželnim
stanovom v Ljubljani zapustil svoje
knjige. To dejanje velja za rojstno leto
knjižnice kranjskih deželnih stanov in
hkrati prve javne knjižnice na
Slovenskem. Knjižnica je obsegala
več kot 1500 del, namenjena pa je
bila predvsem učiteljem stanovske
šole in predikantom. Je ena
pomembnejših predhodnic današnje
Narodne in univerzitetne knjižnice.

Ljubljanska deželnostanovska šola, ki je imela vsaj od leta 1582 stopnjo
kasnejše gimnazije, se je delil na razrede, najnižji razred so sestavljale
tri tako imenovane dekurije. Šola je bila namenjena predvsem
poučevanju klasičnih jezikov in posredovanju temeljnega
humanističnega znanja. V latinskem učnem jeziku je praviloma
potekal pouk latinščine, grščine, dialektike in retorike, pa tudi verouka,
glasbe in aritmetike. Kot pogovorni jezik je bila slovenščina v rabi le v
prvem razredu, nato nemščina do tretjega, v višjih letnikih pa zgolj
latinščina. Na šoli so delovali izobraženi učitelji, vodili so jih uveljavljeni
protestantsko–humanistični izobraženci tistega časa kot Adam
Bohorič in Nikodem Frischlin.

Trubar: Abecedarium, 1566; faksimile, 1962.
Trubar: Ena duhovska peissen, 1567; faksimile,
1954.
Trubar: Ta slovenski kolendar, 1557; faksimile, 1957.
Trubar: Slovenska cerkovna ordninga, 1975
Operum poeticorum Nicodemi Frischlini, 1598
Trubar: Ta pervi psalm, 1579 – faksimile,1957.
Dalmatin: Novi testament, 1584 – posodobljeno
besedilo, 2017.

Nikodem Frischlin, rektor stanovske šole v Ljubljani 1582–1584 (SŠM).
Slika na vratcih: Špitalski most s cerkvijo sv. Elizabete v Ljubljani (danes del Tromostovja in
Kresije). V poslopju je 1563–1598 delovala protestantska stanovska latinska šola.

Ker so protestanti potrebovali izobražene duhovnike oz. pridigarje
(predikante), učitelje in uradnike, so ustanavljali tudi nemške in
latinske šole. V Ljubljani so ustanovili protestantsko
deželnostanovsko šolo (1563–1598) s stopnjo gimnazije: šolo, ki je
usposabljala dijake za neposreden prehod na univerzo. Tako se je
prvič ločilo sekundarno šolstvo od osnovnega šolstva.
Najpomembnejši je bil pouk latinščine, slovenščina je bila omejena le
na prvi razred. Iz ohranjenega Bohoričevega (1575) in Frischlinovega
(1584) šolskega reda lahko razberemo organizacijo in vsebino pouka.

Zametek gimnazije
Šolski razred v 16. stoletju. Učenci so
bili glede na svoje znanje razporejeni
v skupine, ki so predstavljale razrede.

Adam Bohorič
1520–1598

Adam Bohorič je največji slovenski posvetni protestantski učitelj in
prvi slovničar slovenskega jezika. Kot drugi rektor (1566–1582)
protestantske deželnostanovske latinske šole v Ljubljani je napisal prvi
šolski red te šole, ki nas seznanja z izobraževalnim in vzgojnim delom
šole na slovenskem ozemlju. Uvedel je slovenščino kot pomožni učni
jezik, zahteval, da učitelji pri pouku upoštevajo sposobnosti učencev,
pri vzgojnem delu pa njihov značaj. Leta 1584 je v nemškem
Wittenbergu izdal prvo slovensko slovnico Zimske urice proste,
napisano v latinščini. Namenjena je bila pravilnemu govorjenju in
pisanju slovenščine. Črkopis se po njem imenuje bohoričica, v rabi je
bil skoraj tri stoletja.

Pot protestantizmu je utiral humanizem, ki ima korenine v Italiji 14. st.,
v srednjeevropski prostor pa se je širil predvsem prek univerzitetnih
središč in dvorov. Z oživitvijo zanimanja za antiko in njene ideale se je
oblikoval drugačen odnos do človekove vloge v svetu in posledično
do pomena izobrazbe. Protestantizem, razširjen v večjem delu
slovenskega ozemlja, tako ni pomenil le prelomnice na verskem in
književnem področju, ampak tudi na področju šolstva in kulture
sploh.

Adam Bohorič, kip pred Kresijo Ljubljana, foto: SŠM.

Adam Bohorič, Arcticae Horulae succisivae
(Zimske urice), Wittenberg, 1584. Faksimile, 1970.

Tako Trubar kot drugi slovenski protestantski pisci v svojih pogledih
na šolo niso zaostajali za nemškimi protestantskimi reformatorji
(Luther, Melanchthon). Čeprav so bili v predvsem verski reformatorji
in je bilo njihovo kulturno delo, vključno s šolstvom, vezano na versko
prenovo, so si zavestno prizadevali, da bi slovenskemu jeziku
pomagali do večje veljave. S Trubarjem se je uveljavila ideja osnovne
šole, ki jo je podal v cerkveno–šolskem programu: vsak duhovnik
slovenske protestantske cerkve, na deželi ali v mestu, naj bi kmečkim
in mestnim otrokom, dečkom in deklicam, oskrbel elementarni pouk
branja, pisanja in katekizma v slovenskem jeziku.
Ker so protestanti potrebovali izobražene duhovnike oz. pridigarje
(predikante), učitelje in uradnike, so ustanavljali tudi nemške in
latinske šole. V Ljubljani so ustanovili protestantsko
deželnostanovsko šolo (1563–1598) s stopnjo gimnazije: šolo, ki je
usposabljala dijake za neposreden prehod na univerzo. Tako se je
prvič ločilo sekundarno šolstvo od osnovnega šolstva.
Najpomembnejši je bil pouk latinščine, slovenščina je bila omejena le
na prvi razred. Iz ohranjenega Bohoričevega (1575) in Frischlinovega
(1584) šolskega reda lahko razberemo organizacijo in vsebino pouka.

Prvotno se je imenoval po očetu Primož Malnar, priimek Trubar
(izvorno Trobar) je prevzel po materi pozneje. Približno dvanajstleten
je nadarjen mlinarjev sin iz Rašice na Dolenjskem odšel za znanjem »v
svet«, najprej za krajši čas na Reko, nato v Salzburg in Trst, od koder ga
je njegov zaščitnik, tržaški škof Peter Bonomo, poslal na študij na
Dunaj. Študij je najbrž zaradi turške nevarnosti prekinil, leta 1530 je bil
posvečen v duhovnika. Katoliški duhovnik je ostal 18 let, do
dokončnega prestopa v protestantski tabor leta 1548. Zaradi svojega
delovanja je bil večkrat izgnan s slovenskega ozemlja. V Cerkvi
augsburške veroizpovedi (Evangeličanski cerkvi) je kot pastor deloval
do smrti leta 1586. Pokopan je v Derendingnu (Tübingen) v Nemčiji.
Kip Primoža Trubarja, Mirsad Begič, SŠM, pečat, podpis
Odlomek iz filma Heretik.
Saša Šantel: Trubar pri pregledu odtisov v tiskarni, kjer je tiskal prvo slovensko knjigo. Jedkanica,
1942. Foto: Narodna galerija.

Monitor dimenzije
Bruto: 380x320mm
Neto: ??
Izrez = neto dimenzije

moji
lubi Slovenci

HUMANIZEM IN PROTENSTANTIZEM
HUMANIS M AND PROTESTANTISM

Leonardo Da Vinci
Zlati rez

Kopernik: Heliocentrizem
Zemlja se vrti okoli Sonca!

Prva javna knjižnica
na Slovenskem

ca.1490

ca.1509

1569

2/2 15. in 16. stoletje

se še ne ve ali bo kip ali fotografija

S LOV E N S K A B E S E DA –
N A J L E P Š A B E S E DA !
Protestantizem s Trubarjem pomeni prelomnico v
razvoju slovenskega šolstva. Prvič je zapisana
zahteva o osnovni šoli. Loči se osnovno in srednje
šolstvo; ustanovljena je deželnostanovska šola s
stopnjo gimnazije. Dobimo prvo slovensko tiskano
knjigo, ki je hkrati tudi prvi slovenski učbenik.
Postavljeni so temelji slovenske književnosti in jezika.
Deželnostanovska šola
zametek gimnazije

S LOV E N S K A B E S E DA –
N A J L E P Š A B E S E DA !

Primož Trubar

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing

Katekizem in Abecednik sta prvi v slovenskem jeziku tiskani knjigi,
izšli 1550 v Tübingenu na Nemškem. Z njima je bil storjen prvi korak,
odločilen za slovensko književnost in možnost začetnega šolanja v
lastnem jeziku. V Abecedniku je zamisel osnovne šole Trubar nakazal
v naslovu: »Ene bukvice, is katerih se ti mladi inu preprosti Slouenci,
mogo lahko tar hitru brati inu pissati nauzhiti.«

»Izdal je knjige, ni pa izdal naroda«
Primož Trubar je najpomembnejša osebnost slovenskega
protestantizma. Deloval je kot pisatelj, prevajalec in protestantski
duhovnik. Je pisec prve slovenske knjige in s tem oče slovenskega
knjižnega jezika in slovstva. Kot idejni utemeljitelj šolanja vseh otrok
v ljudskem jeziku pri nas, si je posebej prizadeval, da bi verniki sami
prebirali Sveto pismo. Napisal, priredil ali prevedel je 30 knjig.

elit. Suspendisse ipsum justo, tincidunt in volutpat
vitae, lobortis a nulla. Cras aliquam mollis odio vitae
mollis. Fusce varius quis ante sit amet sagittis. Morbi

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Curabitur
luctus quis arcu eu commodo. Proin ultricies dui sed massa iaculis,
sit amet tristique arcu cursus. Phasellus pretium posuere erat, non
aliquam purus vehicula mattis. Fusce mattis sed lacus et efficitur.
Fusce vel ipsum eros. Duis nunc nisl, tempor a posuere non, mattis
eget nunc. Nullam blandit, ex vel suscipit pharetra, enim enim iaculis
justo, at aliquam mi erat ut mi volutpat.

Aenean non laoreet tortor. Pellentesque feugiat
neque. Donec eget libero convallis diam mollis
interdum ac in libero. Mauris congue, purus vel

Večno slavni bukvici

Protestantski napevi

Katekizem in Abecednik sta prvi v
slovenskem jeziku tiskani knjigi, izšli
1550 v Tübingenu na Nemškem. Z
njima je bil storjen prvi korak,
odločilen za slovensko književnost in
možnost začetnega šolanja v lastnem
jeziku. V Abecedniku je zamisel
osnovne šole Trubar nakazal v
naslovu: »Ene bukvice, is katerih se ti
mladi inu preprosti Slouenci, mogo
lahko tar hitru brati inu pissati
nauzhiti.«

Gallus med
renesanso in barokom

Primož Trubar, Abecedarium vnd der klein Catechismus In der Windischen Sprach,
Tübingen, 1550. Faksimile, Cankarjeva založba, Ljubljana, 1966.
Primož Trubar, Catechismus in der windischen Sprach, Tübingen, 1550. Faksimile,
Akademska založba, Ljubljana, 1935.

izreza: 13,5 x 19 cm

rhoncus mi mi, et semper orci vehicula sit amet.
lorem eget ante dapibus sagittis. Ut eu venenatis

Bohoričica,
črkopis za skoraj tri stoletja
Prva javna
knjižnica na
Slovenskem

Večn� slavn� bukvic�

1508–1586

7,5 cm

3 cm

Primož Trubar, Abecedarium vnd der klein
Catechismus In der Windischen Sprach, Tübingen,
1550. Faksimile, Cankarjeva založba, Ljubljana,
1966.
Primož Trubar, Catechismus in der windischen
Sprach, Tübingen, 1550. Faksimile, Akademska
založba, Ljubljana, 1935.
Saša Šantel: Trubar pri pregledu odtisov v tiskarni,
kjer je tiskal prvo slovensko knjigo. Jedkanica, 1942.
Foto: Narodna galerija.

kjer je samo
navedba vira /
opomba, bojo
samo črke na
steklo (folija)

congue vestibulum, felis arcu scelerisque nunc, sed
rhoncus enim purus a massa. In mattis dapibus
elementum. Morbi lacinia mattis nisi id consequat.
3 cm

Pellentesque ultrices purus sed elit metus.

Požig protestantskih knjig v Ljubljani 1600 in 1601
»29. 12. 1600 so bile zvečer sežgane luterantske knjige.«
»9. 1. 1601 so bile že drugič javno na trgu sežgane
krivoverske knjige. Trije polni vozovi.«

Lutka rektorja stanovske protestantske šole.
Del Frischlinovega šolskega reda iz leta 1584, v katerem je zapisana učna snov za 4. in 5. razred
stanovske latinske šole v Ljubljani, NUK.

Dnevnik ljubljanskega škofa Tomaža Hrena, hrani ARS.

Frischlino� šolsk� re�

Inkunabula

»V šoli naj bodo učenci lepo mirni in disciplinirani ...«
Ljubljansko protestantsko stanovsko šolo najbolje spoznamo po
šolskih redih. Ohranjeni so osnutki drugega Bohoričevega (1575) in
tretjega Frischlinovega (1584) šolskega reda. Široko zastavljeni učni
načrti so natančno opisovali vsebino pouka, predmetnik, seznam
učbenikov, metode poučevanja in pravila vedenja.

Slovenski Evklid in Hipokrat , Pojoči petelin

Otročja biblija

Prekmurje

Frischlino� šolsk� re�
»V šoli naj bodo učenci lepo mirni in disciplinirani ...«
Ljubljansko protestantsko stanovsko šolo najbolje spoznamo po
šolskih redih. Ohranjeni so osnutki drugega Bohoričevega (1575) in
tretjega Frischlinovega (1584) šolskega reda. Široko zastavljeni učni
načrti so natančno opisovali vsebino pouka, predmetnik, seznam
učbenikov, metode poučevanja in pravila vedenja.

Hvalnica norosti
Obena deshela, ne meisto ne gmaina, ...

Od kod ime oslovska klop?

Pojav tiskarstva

Grammatica nova

V domovino je prišla v sodih

Šola za vse: da te mlade hlapčiče inu deklice,
purgerske inu kmetiške otroke, vuče slovensko
brati inu pisati, ter katekizem iz glave povedat.
Primož Trubar, Cerkovna ordninga,1546

Šola za vse: da te mlade hlapčiče inu deklice,
purgerske inu kmetiške otroke, vuče slovensko brati
inu pisati, ter katekizem iz glave povedat.

ilustracije iz vsakdana
1

1. »Ko učenec vstane, naj takoj dan začne z molitvijo. Brž, ko zagleda
starše, naj jim ljubeznivo vošči dobro jutro in se spodobno obleče. Pazi
naj, da ne bo neurejena obleka pričala o neurejenosti svoje notranjosti.
Počeše naj se in si umije roke, nato pa naj gre naravnost v šolo!«
(Bohoričev šolski red stanovske šole na Kranjskem, 1575)

globina: 25 cm
izrez: 22 x 31 cm

2. »Ko učenec pride v šolo, naj gre takoj na svoje mesto, ki mu ga je
2 določil učitelj in naj ga ne zapusti, če ga ne prisili k temu nujen razglog

ali učiteljev ukaz. Če učenec mora zapustiti svoj prostor, naj se to zgodi
z učiteljevim dovoljenjem; prosi pa naj ga za dovoljenje tako, da prej
pove določen latinski izrek!« (Bohoričev šolski red stanovske šole na
Kranjskem, 1575)

V obeh šolskih redih je posebna
pozornost namenjena pravilom
vedenja, ki vključujejo osnovna
pričakovanja o obnašanju učencev od
jutra do večera tako v šoli kakor
zunaj nje.

Inkunabula
najstarejša
knjiga v
Slovenskem
šolskem muzeju

»Vsak teden naj eden od revnih
učencev, po navodilu učiteljev vsako
jutro šolo pravočasno odpre in zvečer
spet zapre, šolo in razrede vsak dan
enkrat pomete, pozimi zakuri peč eno
uro pred prihodom učencev v šolo.«

Inkunabula je knjiga,
posamezna stran ali slika,
natisnjena v Evropi med sredo
15. st. in letom 1500. Ohranjeni
primeri so zelo redki in
dragoceni. Ena prvih modernih
latinskih slovnic znanega
italijanskega jezikoslovca
Perottija (1429–1480) je
doživela več kot 60 tiskanih
izdaj. En izvod te inkunabule
hranimo tudi v knjižnici SŠM.
Platnice so kombinacija lesa in
usnja, v katerem so vtisnjeni
črtni ornamenti.

»Vsak dan zjutraj in opoldne naj ta
učenec položi v vseh razredih učitelju
na mizo eno ali dve šibi, da bo ta imel
svoje žezlo.«

Sebastijan Krelj
1538–1567

Bil je najbolj izobražen slovenski protestantski pisec. Poleg
nemščine in latinščine je obvladal grščino in hebrejščino, poznal
je hrvaščino, od pisav pa glagolico in cirilico. Poučeval je na
ljubljanski deželnostanovski šoli, kjer so za pouk branja
slovenščine uporabljali njegovo Otročjo biblijo (prvi omenjeni
slovenski učbenik) iz 1566. Ta med drugim obsega slovenski
abecednik in katekizem s prevodom v petih jezikih. Uporabljal je
več narečij, njegov jezik je bil tako čistejši in lepši.

Perottus, Nicolaus: Rudimenta grammatices
(Osnove gramatike za latinske šole), Viterbo,
1468, SŠM.

Sebastijan Krelj, Otrozhia biblia, 1566, naslovnica.

Povsod v mestih, trgih in po farah, se morajo ustanoviti latinske, nemške in slovenske šole.
Poleg tega mora imeti vsak pridigar in župnik pri svoji župniji enega učitelja ali mežnarja, ki bo te mlade
hlapce in dekleta, mestne in kmečke otroke učil slovensko brati in pisati, ta katekizem skupaj s to kratko
razlago povedati na pamet.

... ne mogo pres shul.

ključavnica
notri ambientalno del mize na
kateri je šiba, iza mize šprega
fantek - ilu Irena

Šolski program je Trubar natančneje pojasnil v Cerkovni ordningi (1564). Po
njegovo vsebino pouka šole, ki naj jo obiskujejo učenci ne glede na stan in spol,
sestavljajo: branje in pisanje, pa tudi katekizem in petje v slovenščini. Poglavitni
namen takega pouka je razumeti Božjo besedo v lastnem maternem jeziku.
Trubar je spodbujal, naj »v šulah, cerkvah inu v hišah« učijo krščansko vero vse
vrste ljudi, posebno »te mlade inu preproste«. Vendar se organizirana slovenska
osnovna šola tedaj ni mogla razviti ne le zaradi političnih, ampak tudi splošnih
kulturnih razlogov. So pa protestantski duhovniki (predikanti, pastorji) in šolniki
vzpostavili svoje šolstvo v svojih cerkvenih občinah.
Primož Trubar, Cerkovna ordninga, Tübingen 1564. Faksimile, dr. R. Trofenik, München 1973.

Trubar, Primož: Cerkovna ordninga = Slowenische Kirchenordnung: Tübingen 1564. Teil 1, Text.
München : R. Trofenik, 1973, str. 78.
Trubar, Primož: Cerkovna ordninga = Slowenische Kirchenordnung: Tübingen 1564. Teil 1, Text.
München : R. Trofenik, 1973, str. 100.

Jakob Petelin Gallus
1550–1591

Andrej Perlah
1490–1551

V času svojega življenja je bil uspešen in cenjen

Matematik, astronom, zdravnik in astrolog. Je

skladatelj. Glasba je bila njegov navdih in življenje.

eden naših najuspešnejših in najbolj izobraženih
Slovencev v tem obdobju. Na dunajski univerzi
je študiral matematiko in medicino, nato je bil na

Njegova dela se uvrščajo v vrh evropske
renesančne glasbene ustvarjalnosti. Napisal je več
kot sto madrigalov, več maš in zborovskih skladb.
Najbolj znana je zbirka 374 motetov, objavljena v
štirih knjigah. Danes se po Gallusu imenujejo
najvišje nagrade in priznanja za ljubiteljske
glasbene dosežke v Sloveniji. Njegov portret je bil

njej več kot 30 let profesor. Petkrat je bil dekan,
enkrat rektor univerze. Ustanovil je štipendijo za
študente medicine z južne Štajerske. Bil je
Kopernikov sodobnik in prvi astronom z
današnjega slovenskega ozemlja, ki nam je

upodobljen na bankovcu za 200 tolarjev.

zapustil tiskana dela.

Na sliki po Wagnerjevem bakrorezu, obj.: J. Mal, Zgodovina
slovenskega naroda, Celje 1928, str. 73.

Komentarji k efemeridam (Commentaria ephemeridum clarissimi
viri) iz leta 1551, NUK, naslovnica.

izrez za skledico / peharček:
krog premer 20 cm

Za širjenje protestantskih stališč so bile poleg kritičnih glasov
humanistično izobraženih duhovnikov pomembne ideje humanizma in
renesanse, ki so jih zlasti slovenski študenti in profesorji z univerz po
Evropi prinašali domov. Pomembno vlogo so pri tem imele univerze v Italiji
(Padova, Bologna), kasneje nemške (protestantske) univerze. V 16. st. je
samo v Tübingenu študiralo okoli 300 mladih Slovencev. Bernard Perger
iz Ščavnice (1440–ok. 1501) je bil eden prvih vidnejših univerzitetnih
učiteljev slovenskega rodu in hkrati glasnikov širjenja humanističnih idej v
Evropi. Študiral je na Dunaju in tam kasneje tudi predaval. Napisal je
latinsko slovnico, ki so jo uporabljali mnogi tedanji študenti.
Vpis študentov nemške nacije na univerzo v Bologni v začetku stoletja (Zgodovinski muzej niverze v
Bologni)

Erazem Rotterdamski
1466–1536

Bil je največji predstavnik srednjeevropskega humanizma z močnim
vplivom na reformacijo, tudi na slovensko. Reformo Cerkve je videl v

Jurij Dalmatin

prenovi njenih institucij, in ne v reformi cerkvenih dogem kot Martin
Luther. Prizadeval si je za združitev krščanske filozofije z antičnim
razumevanjem človeka. Zagovarjal je neodvisnost uma od vsakršne

1547–1589

Nadaljeval je Trubarjevo delo. Njegov prevod Biblije je

avtoritete, v vprašanjih vere je najprej odgovoren samemu sebi oz. svoji

leta 1584 izšel v Wittenbergu in velja za vrh slovenske

vesti. V knjigi Hvalnica norosti se je s satiro uprl zlorabam in praznoverju,
razširjenim v Katoliški cerkvi.

protestantske književnosti. Slovenci smo tako med
prvimi evropskimi narodi dobili prevod
najpomembnejše verske knjige v svojem jeziku.

Erazmov portret v Louvru, Hans Holbein. Obj. v: Hvalnica norosti, Ljubljana, 1952

Biblia – tu je vse svetu pismu stariga inu noviga testamenta, slovenski
tolmačena skuzi Jurija Dalmatina – Wittenberg, 1584, naslovnica.

Kakšno igračo je Miklavž pustil otrokom
v skledici ?
Kot prvo tiskano omembo »igračke« v slovenskem jeziku, se pravi

globina: 29 cm
izrez: 37 x 10,6 cm

predmeta, ki naj bi pripadal otroku in naj bi bil namenjen igranju, lahko
navedemo Trubarjev zapis v Catehismu s dveima islagama, 1575. Zanimiv
je iz dveh razlogov: Slovenci smo prvič dobili tiskano poročilo o šegi sv.
Miklavža, da so na njegov god obdarovali otroke, in drugič, omenjene so
bile igrače, ki naj bi jih otrokom položili v kakšno skledico ali pokrivalce.

izrez medalji: krog premer 2,5 cm
izrez lupa: prilagojen glede na izbrano lupo

S tiskanimi knjigami se je širila pismenost
Pojav tiskarstva odločilno pripomore k večji razširjenosti in dostopnosti
znanja. Tisk na papir je cenejši od ročnih prepisovanj na pergament, kar je
omogočilo neprimerno lažji dostop do knjig tudi nižjim slojem. Janez
Mandelc, prvi slovenski tiskar, je v Ljubljani leta 1575 odprl tiskarno in v njej

Interaktivno na
drugi strani.
Replika črk
Abecednik dimenzije, les ali
plastika?

Vse dimenzije so neto.
Kjer ni drugače napisano, je neto globina predala 37 cm.
natisnil prvo slovensko knjigo na Slovenskem. Dve leti prej je bila v Dolnji
Lendavi natiskana prva knjiga na slovenskem ozemlju, in sicer v
madžarščini.

Tiskarske črke in portret Trubarja, Tehniški muzej Slovenije

V Frischlinovem šolskem redu iz leta 1584 beremo o tajnih
ovaduhih in lesenem oslu, ki je pomenil obliko sramotilne kazni.

medalji za steklom? ali
morda kako privezani,
da se jih lahko vzame
ven in vidi z obeh strani?

Kaznovani učenec je moral osla na hrbtu odnesti domov, ga
obdržati čez noč in ga naslednji dan prinesti v šolo.
Največkrat ga je dobil, če se je neprimerno vedel ali če ni
dosledno uporabljal latinskega jezika (če je v višjih razredih
govoril slovensko ali nemško).
V protestantski stanovski šoli so bile kazni pogoste, nagrade pa
redke. Nagradno medaljo so dobili učenci, ki so se izkazali pri
prestopnih izpitih iz nižjega v višji letnik.
Hinko Smrekar, leseni osel, karikatura. Sramotilna kazen v protestantski stanovski šoli –
nošenje lesenega osla.
Nagradna medalja za najboljše učence stanovske šole v Ljubljani, 1584 (Narodni muzej
Slovenije, replika).
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POZ.1.5 PROTIREFORMACIJA IN KATOLIŠKA OBNOVA

foto Svetokriškega?
vrata
Na novo očiščeno vzgojno ogledalo
Adam Sebastian Sietzenheimb, uradnik deželnih stanov v Ljubljani, je
1659 pripravil vzgojno knjigo za štajersko, koroško in kranjsko plemiško
mladino, pa tudi za otroke izobražencev in bogatih meščanov. Vzgojni
priročnik zajema vzgojo od zibelke – zato se najprej posveča vlogi
matere in spodbuja k dojenju – pa vse do odraslosti. Človeka oblikujejo
narava, vzgoja in pouk. Vzgoja v čednostih (krepostih ali vrlinah) je
vključevala krščanske in antične vrednote. Pomen učenja predstavlja
misel, da je pero človekov šesti čut.
Adam Sebastian Sietzenheimb, Na novo očiščeno vzgojno ogledalo / Newbegläntzter
Zucht-Spiegel, München 1659 (NUK 3486)

Pestrost oblik izobraževanja med
katoliško obnovo in začetki
narodnega preporoda

ena slika na
vrata, ena v
notranjost katera kam?

skrajšati

Spretnosti in znanje so mladim posredovali ob domačem in
obrtnem delu, nanje so s pripovedovanjem in zgledi prenašali
tudi tradicijo in predkrščanska izročila. Občutek negotovosti
zaradi kratkega življenja, vojn, bolezni in nesreč je spremljal tudi
katoliško versko izobraževanje s katekizmi, pridigami, cerkveno
pesmijo, romanji in pasijonskimi procesijami, kdaj zelo slikovito
usmerjeno k vprašanjem greha in smrti ter hrepenenja po lepoti
nebes. Zasebnih učiteljev in začetnih šol je bilo nekaj v mestih,
župnijah in samostanih. Šolanje otrok v branju in pisanju
nemščine, tudi slovenščine ali osnov latinščine, je bilo odvisno od
staršev. Z nadaljnjim šolanjem so v svojih latinskih šolah poskrbeli
jezuiti za humanistično izobražene in v katoliškem verskem duhu
vzgojene izobražence. V Ljubljani se je v začetku 17. stol. šolalo
nad 500, v začetku 18. stol. več kot 900 učencev. Nekateri so
opravili tudi višje študije, posamezniki tudi na univerzi. V jezuitski
šolski sistem je državna oblast sčasoma vnašala spremembe. Z
odloki cesarja Karla VI. je 1735 država prevzela nadzor nad
jezuitskimi latinskimi šolami in pozneje dopolnila njihov
predmetnik z nemščino in naravoslovnimi predmeti,
pomembnimi za gospodarstvo in upravo. Preoblikovali so tudi
filozofske študije. Ko je papež iz političnih razlogov 1773 razpustil
jezuitski red, je pri nas njegovo šolstvo prevzela država.

vrata
Knjige v latinščini, nemščini, italijanščini, pa tudi kakšno slovensko
knjigo so imeli posamezni izobraženci in samostani. V samostanskih
knjižnicah so redovniki študirali ter se pripravljali na verski pouk in
pridige.

polkrožna niša

Izobraženci so brali in pisali v latinščini, nemščini in slovenščini
različne knjige, tudi pedagoške in domoznanske. Večina ljudi pa
je bila še v 18. stol. nepismena. Branja so se med drugim učili iz
pratik in z abecednimi stranmi v slovenskih verskih knjigah, od
1765 tudi z abecedniki. Slovenski protestanti v Prekmurju so v
začetku 18. stol. z abecednikom in katekizmom oblikovali
prekmurski knjižni jezik.

Kapucinski samostan v Ljubljani, ustanovljen 1606, je stal v parku Zvezda (Risba škofa Hrena iz
1628–1629, Nadškofijski arhiv Ljubljana)
Del pasijonske procesije. Jezuiti so imeli šolsko gledališče, pa tudi procesije, ki jih poznamo
najbolj pri kapucinih. (Dejiny českega teatra 1868, 182)

Škof Tomaž Hren
1560–1630

Na razvoj pedagoški idej so vplivali češki pedagog J. A. Komensky
(1592–1670), angleški filozof John Locke (1632-1704) z znanim
delom Nekaj misli o vzgoji / Some Thoughts Concerning
Education, 1693 in francoski teoretik vzgoje J. J. Rousseau
(1712-1778), ki je zaznamoval naslednje obdobje razsvetljenstva.

Tomaž Hren je kot zastopnik vladarja izpeljal protireformacijo, kot škof
pa uveljavil sklepe tridentinskega koncila (1545–1563) o izobraževanju
duhovnikov (semenišče Collegium Marianum v Gornjem Gradu) ter
verski vzgoji otrok in vernikov nasploh. S sodelavci (jezuit Janez
Čandik) je priskrbel tisk slovenskih besedil (Evangelia inu listovi, 1612,
Mali katekizem, 1615) za katoliško versko obnovo ter podpiral jezuite in
kapucine.

* Virtuti & musis, lat., kreposti in vedam. Bolj moderno lahko to razumemo kot vzgojo in izobraževanje.

Portret devetega ljubljanskega škofa Tomaža Hrena 1560-1630 (Nadškofija Ljubljana)
Slika na vratcih: Evangelia inu listovi, 1730. Tretjo izdajo slovenskega cerkvenega priročnik je
pripravil p. Hipolit iz Novega mesta (NUK).
Slika tridentinskega koncila s simboli zakramentov, Bartolomo Bossi, 1738 (Krkavče, zakristija).
Med 1545 in 1563 je potekal v severni Italiji v mestu Trento (Trident) Tridentinski cerkveni zbor, ki
je oblikoval poreformacijsko podobo katoliške Cerkve.

Pestrost oblik izobraževanja med
katoliško obnovo in začetki
narodnega preporoda
Spretnosti in znanje so mladim posredovali ob domačem in
obrtnem delu, nanje so s pripovedovanjem in zgledi prenašali
tudi tradicijo in predkrščanska izročila. Občutek negotovosti
zaradi kratkega življenja, vojn, bolezni in nesreč je spremljal tudi
katoliško versko izobraževanje s katekizmi, pridigami, cerkveno
pesmijo, romanji in pasijonskimi procesijami, kdaj zelo slikovito
usmerjeno k vprašanjem greha in smrti ter hrepenenja po lepoti
nebes. Zasebnih učiteljev in začetnih šol je bilo nekaj v mestih,
župnijah in samostanih. Šolanje otrok v branju in pisanju
nemščine, tudi slovenščine ali osnov latinščine, je bilo odvisno od
staršev. Z nadaljnjim šolanjem so v svojih latinskih šolah poskrbeli
jezuiti za humanistično izobražene in v katoliškem verskem duhu
vzgojene izobražence. V Ljubljani se je v začetku 17. stol. šolalo
nad 500, v začetku 18. stol. več kot 900 učencev. Nekateri so
opravili tudi višje študije, posamezniki tudi na univerzi. V jezuitski
šolski sistem je državna oblast sčasoma vnašala spremembe. Z
odloki cesarja Karla VI. je 1735 država prevzela nadzor nad
jezuitskimi latinskimi šolami in pozneje dopolnila njihov
predmetnik z nemščino in naravoslovnimi predmeti,
pomembnimi za gospodarstvo in upravo. Preoblikovali so tudi
filozofske študije. Ko je papež iz političnih razlogov 1773 razpustil
jezuitski red, je pri nas njegovo šolstvo prevzela država.

vrata

vrata

Protestantsko šolstvo v Prekmurju
Protestantizem se je ohranil v goratih delih Koroške in v Prekmurju, ki
je sodilo k Ogrski. Tam je bodisi protestantska ali pa katoliška vera
zemljiških gospodov vplivala na veroizpoved podložnikov. Po 1664 je
katoliška državna oblast protestantom omejila versko svobodo,
odvzela cerkve in za obisk liturgije določila oddaljena kraja Nemes Csô
in Šurd. Prekmurščina je v 18. stol. postala knjižni jezik s katekizmom
(1715), abecednikom (1725), in drugimi besedili.

določiti
katera slika

Družba sv. Uršule in vzgoja deklet

Župnijska latinska šola
v Rušah pri Mariboru

katera
knjižica v
niši?
dimenzije

Vzgoja in izobraževanje večjega števila deklet sta bila pri nas v rokah
redovnic uršulink. »Družbo svete Uršule« je 1535 ustanovila v severni
Italiji Angela Merici. Te redovnice, ki so skrbele za dekliško vzgojo že na
Dunaju, v Celovcu (1670) in Gorici (1672), so 1702 na pobudo mecena
Jakoba pl. Schellenburga prišle iz goriškega samostana v Ljubljano in
2. julija 1703 odprle prvo javno šolo za žensko mladino. 1717 so
postavile samostan in 1726 novo baročno cerkev.

V Rušah, kraj je bil poznan kot romarski, je župnik Jurij Kozina 1635
ustanovil latinsko šolo. Šolsko poučevanje mladine (scholastica
iuventus instructio) na edini takšni šoli na spodnjem Štajerskem je
omogočilo izobrazbo 6681 učencem iz mest in trgov ter plemiški
mladini, prav tako pa tudi tisoč otrokom podložnikov. 1698 je imela
šola 214 učencev. Po prihodu jezuitov v Maribor 1757 je njena
dejavnost 1760 zamrla.

Ustanoviteljica uršulink Angela Merici poučuje dekleta, slika iz 18. stol. (Uršulinski samostan
Innsbruck)

Tako, da zažge šolo! Tako je 26. 11. 1694 v hudobiji razmišljal učenec, podtaknil
zvečer na podstrehi požar, a so ga pravočasno pogasili. Župnik Luka Jamnik je dal
narediti v zahvalo votivno podobo s napisom (Župnija Ruše pri Mariboru).

vrata

Izobraženci so brali in pisali v latinščini, nemščini in slovenščini
različne knjige, tudi pedagoške in domoznanske. Večina ljudi pa
je bila še v 18. stol. nepismena. Branja so se med drugim učili iz
pratik in z abecednimi stranmi v slovenskih verskih knjigah, od
1765 tudi z abecedniki. Slovenski protestanti v Prekmurju so v
začetku 18. stol. z abecednikom in katekizmom oblikovali
prekmurski knjižni jezik.

vrata
Šolanje doma in izobraževanje v
samostanih

Gimnazija Novo mesto Pietati litterisque

Za šolanje otrok z zasebnim učiteljem so poskrbeli premožnejši
meščani in plemstvo. Nekatera dekleta so se izobraževala v
samostanih klaris in dominikank. Poleg javnih šol jezuitov in piaristov
so za šolanje svojih članov poskrbeli različni redovi sami (cistercijani,
kartuzijani in manjši bratje). Sedemletni filozofsko-teološki študij s
šolanimi lektorji filozofije in teologije so imeli kapucini v različnih
samostanih in podobno frančiškani z generalno visoko šolo v
ljubljanskem samostanu že od 1593.

Druga gimnazija na Kranjskem je ustanova Marije Terezije, ki je na
prošnjo mesta 8. avgusta 1746 dovolila, da smejo »v Novem mestu
tamkajšnji patri frančiškani javno poučevati v šestih nižjih razredih, in
sicer od parve do vključno retorike«. Šola je sledila sistemu jezuitskih
latinskih šol. S pomočjo te državne šole naj »bi torej mladina lažje
dosegla višjo izobrazbo ter postala sposobna in primerna za služenje
skupnosti«.

Na razvoj pedagoški idej so vplivali češki pedagog J. A. Komensky
(1592–1670), angleški filozof John Locke (1632-1704) z znanim
delom Nekaj misli o vzgoji / Some Thoughts Concerning
Education, 1693 in francoski teoretik vzgoje J. J. Rousseau
ki je zaznamoval
razsvetljenstva.
*(1712-1778),
Virtuti & musis,
lat., krepostinaslednje
in vedam.obdobje
Bolj moderno
lahko to

Ustanovno listino gimnazije Novo mesto je izdala vladarica Marija Terezija, Dunaj 1746
(Frančiškanski samostan Novo mesto)

razumemo kot vzgojo in izobraževanje.

Obisk sester iz Celovca v uršulinskem samostanu v Ljubljani, risba iz 18. stoletja (Uršulinski
samostan Ljubljana)

virtuti
& musis*

PROTIREFORMACIJA IN KATOLIŠKA OBNOVA
KATOLIŠ KA OB NOVA AND NARODNI PREPOROD

Servantes: Don Kihot,
prvi evropski novoveški roman

Jean de La Fontaine
Fables /Basni, popularne živalske
zgodbe po antičnih temah

Turki pred Dunajem,
konec Osmanskega osvajanja v Evropi

Daniel Defoe: Robinson Crusoe,
najuspešnejši roman
zahodne književnosti

1605

1668

1683

1719

od konca 16. stoletja do 1773

FIKSNA
VSE PODUČUJEJO
S LOV E N S KO I N
N E M Š KO , R E D K E
Š O L A J O L AT I N S K O

nekje prostor za
loputo/knjigo, ker ne vem
ali bodo knjige ali samo
fototapeta je to še ne vem
kakšna rešitev

S protireformacijo je deželni vladar od konca 16. stol.
uveljavljal katoliško vero. Rekatolizacija in katoliška
obnova sta spreminjali versko in kulturno podobo
naših dežel. Posredovanje znanja in vzgoja sta bila

Knjižnica
kapucinskega
samostana

Kdo je priskrbel tisk
slovenskih besedil za
katoliško versko
obnovo?

odvisna od možnosti staršev. Le redke otroke so
poslali v maloštevilne šole. Po koncu turške
nevarnosti so na razvoj baročne kulture vplivali

»Viža besede zlagati,
inu brati se učiti.«

humanistični izobraženci, vzgajani v jezuitskih
latinskih šolah.

Jan Amos Komenský – Comenius je izobražen češki protestant, ki je
v času verskih vojn in begunstva postal z vrsto knjig še danes
mednarodno upoštevan pedagog. Zavzemal se je za pouk
materinščine ter za načelo nazornosti, postopnosti in
sistematičnosti. Na izobraževanje otrok je imel dolgotrajen vpliv s
pedagoškimi knjigami (kot npr. Velika didaktika - Didactica magna),
posebej še z delom Svet v podobah (Orbis pictus, 1658).
Jan Amos Komenský – Comenius, 1592–1670 (grafika, George Glover, Fairclough
Collection, UK)

uveljavljal katoliško vero. Rekatolizacija in katoliška
obnova sta spreminjali versko in kulturno podobo
naših dežel. Posredovanje znanja in vzgoja sta bila

Prekmurščina
=
Knjižni jezik

Kako bi se učenec lahko
rešil študija?

V družbi svete
Uršule

FIKSNA

Škofjeloški pasijon, okoli 1720.
Janez Svetokriški, naslovnica dela Sacrum promptuarium (Sveti priročnik), 1,
Benetke 1691 (NUK)

Učenje se začenja z abecedo
Pri nas so se okoli 1700 otroci lahko učili brati nemško ob pomoči
kakšnega ilustriranega abecednika, pa tudi slovensko. To so
omogočali samostojno tiskani abecedni listi kot Tabla teh
pushtabov (Tabla teh črk) in takšna besedila za branje (in 1745 tudi
za računanje), vključena v slovenske katoliške verske knjig. 1765 je p.
Marko Pohlin pripravil slovenski abecednik Abecedika. Knjižica je
izšla večkrat, tako še 1813.
Tabla črk / Tabla teh pushtabou ..., F. Paglovec, Suesti tovarsh enga sledniga Christiana,
Ljubljana 1742 (Narodni muzej, knjižnica)

Strani iz malega katekizma 1615 z upodobitvami otrok. Catechismus Petri Canisii, skuzi
malane figure naprej postavlen, Augsburg, 1615 (reprint 1991)

izrez: 11,5 x 16,5 cm
tukaj je vrtljiva
prizma?

16,5 cm

Za spoštovanje in znanje

FISKNA

Šolanje doma
ali izobraževanje
v samostanih?

Jan Amos Komenský – Comenius, 1592–1670 (grafika, George Glover, Fairclough
Collection, UK)

nivojska ilustracija - polkrožna niša

3 cm

odvisna od možnosti staršev. Le redke otroke so
poslali v maloštevilne šole. Po koncu turške

Takšne male knjižice katoliškega katekizma z lesorezi so tiskali od
1587 v Augsburgu v več jezikih. Namenjene so bile za pouk verouka
za otroke, posebno šolarje. Kratko besedilo razlagajo ilustracije, zato
knjižica spominja na moderni strip. Mali katekizem sledi delu
priznanega avtorja katoliških katekizmov, nizozemskega jezuita
Petra Kanizija. Delo je prevedel jezuit Janez Čandik, izdal pa 1615
ljubljanski stolni dekan Mihael Mikec.

Jan Amos Komenský – Comenius je izobražen češki protestant, ki je
v času verskih vojn in begunstva postal z vrsto knjig še danes
mednarodno upoštevan pedagog. Zavzemal se je za pouk
materinščine ter za načelo nazornosti, postopnosti in
sistematičnosti. Na izobraževanje otrok je imel dolgotrajen vpliv s
pedagoškimi knjigami (kot npr. Velika didaktika - Didactica magna),
posebej še z delom Svet v podobah (Orbis pictus, 1658).

S protireformacijo je deželni vladar od konca 16. stol.

Versko in moralno vzgojo preprostih ljudi in podeželja so podpirali
kapucini s samostani tudi v manjših krajih. Vzgajali so s slovenskimi
pridigami, ki so temeljile na svetem pismu, posebej evangelijih.
Pridige p. Janeza Svetokriškega, 1-5, 1691–1707, in p. Rogerij
Ljubljanski, 1-2, 1731, 1743, so natisnili kot pridigarski priročnik. Veliko
drugih pridig je ostalo v rokopisu, prav tako tudi gledališka
pasijonska procesija.

Pouk verouka v obliki stripa za mladino, 1615.

1592–1670

VSE PODUČUJEJO
S LOV E N S KO I N
N E M Š KO , R E D K E
Š O L A J O L AT I N S K O

Kapucini poučujejo s pridigo

Znak uršulink?

Mali katekizem

J. A. Komenský - Comenius

nevarnosti so na razvoj baročne kulture vplivali
humanistični izobraženci, vzgajani v jezuitskih
latinskih šolah.

J. A. Komenský, Svet
v podobah

Potovanja

Orbis pictus, 1658

Priljubljen učbenik v podobah je
najprej izšel v nemško-latinski
različici, nato pa v različnih izdajah in
jezikovnih kombinacijah, tudi
štirijezično. Orbis pictus je sicer
učbenik latinščine, hkrati pa zanimiva
slikanica tudi za otroke in ilustrirana
enciklopedija za mlade, pri nas
poznana zlasti v nemško-latinskih
izdajah. Slovenski prevod iz 1711, delo
mladega kapucina p. Hipolita iz
Novega mesta, je ostal v rokopisu.

skrajšati

Komorni zbor RTV

Mestne šole

Mladino z odprtimi knjigami priporočajo sv.
Katarina Sienska, sv. Gaetano in angel varuh
Mariji, Pietro Bainville (ok. 1674-1749),
Krmin/Cormons, sam. cerkev Rosa Mistica

Comenius, Orbis sensualium pictus, Nürnberg
1658. - XCVII. Schola est Officina (97. Šula je ena
štacúna/Šola je ena trgovina)

Jezik dokumentov

Univerze

sestavljanka Orbis Pictus

Valvasorjeva slava

Jacobus Gallus

Primož Trubar rap

zvok?

Baročno slikarstvo na Goriškem, 26.

97. Šula
Šula (1) je ena štacúna V’ katéri te
mlade duše se h’ ti čednosti

napis na predalu?

Vsa dobrobit krščanstva in vsega sveta
je odvisna od primerne
izobrazbe mladine.
jezuit Pedro Ribadeneira, 1556

All good in Christendom and throughout
the world depends on the proper
education of youth.

globina in izrez odvisna
od točne vsebine

ilustracije iz vsakdana?

1

Ilustrirana abeceda
predstavljena z glasovi – z
oglašanjem v živalskem svetu
in pri ljudeh. J. A. Comenius,
Orbis sensualium pictus, 1658
(Wikimedia Commons).

globina: 31 cm

»Ko učenec vstane, naj takoj dan začne z molitvijo. Brž, ko zagleda
starše, naj jim ljubeznivo vošči dobro jutro in se spodobno obleče. Pazi
naj, da ne bo neurejena obleka pričala o neurejenosti svoje notranjosti.
Počeše naj se in si umije roke, nato pa naj gre naravnost v šolo!«
(Bohoričev šolski red stanovske šole na Kranjskem, 1575)

2 »Ko učenec pride v šolo, naj gre takoj na svoje mesto, ki mu ga je

določil učitelj in naj ga ne zapusti, če ga ne prisili k temu nujen razglog
ali učiteljev ukaz. Če učenec mora zapustiti svoj prostor, naj se to zgodi
z učiteljevim dovoljenjem; prosi pa naj ga za dovoljenje tako, da prej
pove določen latinski izrek!« (Bohoričev šolski red stanovske šole na
Kranjskem, 1575)

Študijska središča za
mlade iz slovenskih dežel
na zemljevidu iz 1760

Na šole v jezuitskih kolegijih so prihajali iz naših
krajev tako učenci in kot učitelji. Poleg
Ljubljane (1597) so bili za nas pomembni
kolegiji v Celovcu (1604), Gorici (1615), Trstu
(1620) in Mariboru (1758), pa tudi v bližnjih
hrvaških krajih, kot so Zagreb (1607), Reka
(1627) in Varaždin (1636). Že prej sta nastala
kolegija na univerzitetnem Dunaju (1551) in v
Gradcu (1578, že 1586 kot univerza). Naši
študenti so obiskovali tudi univerze v severni
Italiji, protestanti iz Prekmurja pa tiste v Nemčiji.

Potovanja širijo obzorja

V Ljubljani tiskan učbenik latinščine

K izobraževanju so sodila tudi potovanja: pomočniška potovanja
kot oblika cehovskega obrtnega šolanja in trgovska potovanja
kot izobraževalna potovanja premožne mladine, večkrat
povezana z obiskom italijanskih in drugih univerz. Priljubljena so
bila tudi romanja, npr. na Sv. Višarje ali Sv. Goro pri Gorici, k Marii
Zell na severnem Štajerskem ali v Loreto na apeninski strani
Jadrana, povezan s Trsatom nad Reko.

Slovenščina kot jezik dokumentov in
plemiških pisem

Že študijski program jezuitov (Ratio studiorum) je za pouk
latinščine predvidel latinsko slovnico portugalskega jezuita
Emmanuela Alvara (1572), njeno rimsko izdajo ali druge priredbe,
dopolnjene z ljudskimi jeziki. Ob latinščini so npr. primeri še v
nemščini. Takšne učbenike so uporabljali tudi pri nas in dva sta
izšla tudi v Ljubljani (Alvarus, Emmanuel: De institutione
grammaticae, 1686, 1694).

V družinah plemičev in bogatih meščanov so poskrbeli za šolanje
otrok tudi z zasebnimi učitelji. Kljub maloštevilnim šolam in
omejenemu pouku slovenščine so ponekod znali tudi pisati
slovensko. V 17. stol. so v Dolini pri Trstu npr. po slovensko zapisali
pravila bratovščine - cerkvene družbe laikov z versko,
izobraževalno in splošno kulturno vlogo. Posebno zanimiva so
tudi slovenska plemiška pisma družine Marenzi-Coraduzzi s
konca 17. stoletja o vsakdanjem življenju na Notranjskem in v Trstu.

Naslovnica in ena stran učbenika latinščine. Emmanuel Alvarus, De institutione
grammaticae, Ljubljana 1694 (NUK)

Portret družine Volfa Adama barona Erberga s štirimi odraščajočimi otroci, 1. pol. 18. stol.
(Loški muzej Škofja Loka, foto Tomaž Lauko)

skrajšati txt

print ali za steklom?

Conradi Lotteri: Potentia Archiducum Austriae sive Circuli
Austriaci delineatio, qua illus fines hodierni graphice et accurate
exhibentur sudio et impensis Augsburg, Lotter, okoli 1760.
Koloriran zemljevid.

Loreto na italijanski Jadranskega morja je bil tudi pri nas priljubljen romarski kraj.
B. Bartoli, Historische Beschreibung Des Heil. Hauses zu Loreto, Frankfurt, 1725
(Wikimedia)
Bronasta romarska svetinjica iz Loreta, najdena pri cerkvi sv. Petra v Ljubljani, 18. stol.
(Narodni muzej, N 110, foto Tomaž Lauko)
Bronasta romarska svetinjica sv. Jožefa in Višarske Marije, najdena pri cerkvi sv. Petra v
Ljubljani, 18. stol. (Narodni muzej, N 159, foto Tomaž Lauko)
Bronasta romarska svetinjica Marie Zell in sv. Družine, najdena na Svetih Gorah nad
Bistrico ob Sotli, 17. stoletje (Narodni muzej, N 11848, foto Tomaž Lauko)

interaktivni predal - sestavljanka?
dimenzije?

globina in izrez odvisna od točne vsebine

txt?

fotografije se lista oz.
so položene v predal kot razglednice
dimenzije?

Mestne šole in izobraževanje
na podeželju
V mestih so ponujali pouk branja, pisanja, jezikov in glasbe
zasebni učitelji in začetne šole. Za te so poskrbeli v Ljubljani
(skupaj s škofijo), Kranju, Škofji Loki in v drugih krajih. Ponekod
so za začetni pouk skrbeli župniki, kot npr. po 1700 v Kamniku
baron L. M. Rasp s šolo za dečke in deklice. V podeželskih vaseh
pa je bila koledarska pratika prej doma kot molitvenik ali
učbenik. Slovenski koledar "Kmečka pratika" omenja že pridigar
p. Rogerij (1706/07: Crajnska Kmétoushka Prattica). Slovenci so
se učili brati tudi ob takih tiskih.
Šolska stavba v Škofji Loki z napisno ploščo iz 1627

fotka: namesto kot ozadje makete
gre v predal k razglednicam

izrez: 22 cm (dolžina),
širina odvisna od dimenzij diplom

diplome se listajo,
zadnja stran pečati?
dimenzije diplom?
Naši študenti in univerze
Redki naši študenti so obiskovali univerze, nekateri so tudi
doktorirali. Najbližja izbira so bile univerza Gradec, tudi Dunaj ali
italijanski univerzi Bologna in Padova (1653 Janez Schönleben
tam doktorira iz teologije), pa tudi manjše univerze. V Fermo je
prav internat Collegium Martialis v 17. in delu 18. stol. vabil mlade
iz Štajerske (Celje, Ptuj), iz Trsta in z Reke na študij prava. Drugod
je bil privlačen študij medicine.
Doktorska diploma iz filozofije (I. F. Meisrembel) s pečatom univerze, Gradec / Graz, 1662
(Arhiv R Slovenije 1065)

izrez: 52 x 34 cm

Vse dimenzije so neto.
Kjer ni drugače napisano, je
neto globina predala 37 cm.

J. V. Valvasor
1641–1693

Znani izobraženec 17. stol. je
Janez Vajkard Valvasor. Šolal se
je v latinskih šolah pri jezuitih v
Ljubljani in se izobraževal na
potovanju po Evropi. Objavil je
več knjig. V Slavi vojvodine
Kranjske (Die Ehre des
Herzogtums Krain, 1689), ki je

48x30x5 cm

monumentalno domoznansko
delo o osrednji slovenski deželi
Kranjski, predstavlja tudi
izobraževalne teme, kulturo,
literaturo, jezike in pisave (tudi
glagolico), vraže in verovanja v

bi se lahko malo
skrajšalo besedilo, da
je lahko večja slika?

čarovništvo.
Portret J. V. Valvasorja iz knjige Slava
vojvodine Kranjske 1689 (2. izdaja, Novo
mesto 1887
Stran iz Valvasorjeve knjige Slava Vojvodine
Kranjske, 1689. (2. izdaja, Novo mesto 1887)
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POZ.1.6 RAZSVETLJENI ABSOLUTIZEM

Gimnazija
Je naziv za šolo, ki sodi v naš šolski vsakdan, a se v srednjem
šolstvu uporablja že 245 let.

Leta 1774 je Marija Terezija predpisala Splošno šolsko naredbo,
temeljni zakon, ki je uvedel splošno šolsko obveznost za vse
otroke od 6. do 12. leta starosti ne glede na stan, vero ali spol. In
šola je res postala zakon!

Danes pomeni splošno-izobraževalno šolo za nadaljnje
izobraževanje. Sicer pa njen nastanek seže v dobo reformacije
(stanovska šola) in nato v obdobje jezuitskega šolstva (»nižje
študije«), ko je po ukinitvi jezuitskega reda (1773) šolstvo prešlo v
državne roke.

Si danes lahko predstavljamo, da je takrat na Kranjskem, razen
redkih študentov, duhovščine in nekaterih meščanov, v vsej
deželi znalo brati in pisati komaj sto ljudi? V duhu razsvetljenega
absolutizma je bila za boljše življenje ljudi nujno potrebna boljša
izobrazba. Ta pa pripomore tudi k napredku družbe, boljšemu
gospodarstvu in bogatejši državni blagajni.

je ime, ki se je za vrsto srednje šole uveljavil od leta 1773 naprej.
Uporabljamo ga še danes, pomeni splošnopripravljalno šolo za
nadaljnje izobraževanje. Sicer je nastala v dobi reformacije
(stanovska šola) in nato v obdobju jezuitskega šolstva (»nižje
študije«), ko je po ukinitvi jezuitskega reda šolstvo prešlo v
državne roke.

orig. dokument
- dokument
čimbolj navpično
- kolikšen je
lahko njegov
naklon (v
dogovoru z
Marjetko)

S splošno in obvezno šolo je napočil čas, ko so se osnovnošolska
vrata enakovredno odprla za fantiče in za dekliče, tudi za tiste, ki
so živeli v najbolj revnih življenjskih razmerah. A se je šola takrat
še zelo prilagajala večinskemu kmečkemu prebivalstvu in
kmečkim opravilom in posebnih kazni za izostajanje od šolskega
pouka ni bilo.
Osnovna šola ni bila enotna, obstajale so tri vrste šol: normalke v
deželnih mestih, ki so bile norma ali zgled za druge šole, tu so se
usposabljali tudi učitelji. V mestih so bile glavne šole, v manjših
krajih in vaseh pa trivialke.
Šolska naredba je prinesla idejo, ki velja do današnjih dni, in sicer,
da je »vzgoja mladine obojega spola najvažnejši temelj resnične
blaginje narodov«.

Anton Tomaž Linhart
1756–1795)

Leta 1774 je Marija Terezija predpisala Splošno šolsko naredbo,
temeljni zakon, ki je uvedel splošno šolsko obveznost za vse
otroke od 6. do 12. leta starosti ne glede na stan, vero ali spol. In
šola je res postala zakon!

S splošno in obvezno šolo je napočil čas, ko so se osnovnošolska
vrata enakovredno odprla za fantiče in za dekliče, tudi za tiste, ki
so živeli v najbolj revnih življenjskih razmerah. A se je šola takrat
še zelo prilagajala večinskemu kmečkemu prebivalstvu in
kmečkim opravilom in posebnih kazni za izostajanje od šolskega
pouka ni bilo.
Osnovna šola ni bila enotna, obstajale so tri vrste šol: normalke v
deželnih mestih, ki so bile norma ali zgled za druge šole, tu so se
usposabljali tudi učitelji. V mestih so bile glavne šole, v manjših
krajih in vaseh pa trivialke.

Slovenski razsvetljenec, bolj poznan kot literat in zgodovinopisec, je bil
tudi pomembna osebnost v šolstvu. Kot kranjski deželni šolski komisar
in šolski nadzornik je opravil pomembno delo za napredek šolstva.

Vladarici Mariji Tereziji so judje rekli cesarica, čeprav ji ta naziv uradno
ni pripadal. Na dunajskem dvoru je v mladosti pridobila široko in
raznovrstno izobrazbo, navduševala je tudi v pevskih, plesnih in
igralskih nastopih. O možu Francu Štefanu rekla, da je bil njena prva in
edina ljubezen. Rodila je šestnajst otrok, pet sinov in enajst hčerk; šest
otrok je umrlo v otroštvu. Bila je skrbna in zahtevna mama, otroci so se
učili številnih predmetov, vzgojiteljem je dajala podrobna navodila.
Med drugim ni dovolila, da bi otroci jedli veliko sladkorja in jih
opozarjala: »Ne zehajte! V življenju se boste še večkrat dolgočasili, a to
je treba znati prenesti!«

Si danes lahko predstavljamo, da je takrat na Kranjskem, razen
redkih študentov, duhovščine in nekaterih meščanov, v vsej
deželi znalo brati in pisati komaj sto ljudi? V duhu razsvetljenega
absolutizma je bila za boljše življenje ljudi nujno potrebna boljša
izobrazba. Ta pa pripomore tudi k napredku družbe, boljšemu
gospodarstvu in bogatejši državni blagajni.

Anton Tomaž Linhart je postal okrožni šolski komisar (nadzornik) v
ljubljanskem okrožju leta 1786. Pred tem je opravil predpisani
pedagoški izpit. Pri svojem uradniškem delu je prizadevno opravljal
naloge, ki jih je določala jožefinska šolska zakonodaja: skrbel za
ustanavljanje šol, pridobival finančna sredstva za šole in za učitelje,
nadziral plačevanje šolnine, ugotavljal pedagoško znanje učiteljev in
skrbel za nov učiteljski kader, skrbel za šolske knjige, opravljal letne
obiske vseh šol v okrožju in poročal o stanju šolstva. Leta 1791 je
napredoval v tajnika kranjskega deželnega glavarstva ter urejal srednje
in višje šolstvo.

Splošna šolska naredba (1774) je določala, da se bodo učenci učili:
rajtanja (računanja), učenja črk, branja, pisanja in verouka. Na
podeželskih šolah (trivialke) je bilo to znanje bolj osnovno, na glavnih
šolah v mestih bolj razširjeno, najbolj zahtevno pa v normalkah. Zakon je
določal tudi kakšne naj bodo šolske stavbe in učilnice,učbeniki in
učila,kakšni učitelji naj poučujejo – vse to z namenom, da bi s pomočjo šol
pregnali neznanje, da bi ljudje boljše živeli in bolj napredno razmišljali.
Osnovni namen šole je torej bil, da bi svet spremenila na bolje!

Babiška šola

Slika na loputi: 1774, prevod v slovenski jezik 1777

vrata

Všegarica je star izraz za babico, všegarstvo pomeni babištvo oz.
porodništvo.
Babiško šolstvo je eden od začetkov ženskega strokovnega
izobraževanja. Med prizadevanji Marije Terezije, da bi izboljšala
zdravstvo, je bila tudi naloga zdravnika van Swietna, da ustanovi
babiške šole. V slovenskih deželah so nastale v Ljubljani in
Celovcu (1753), v Gradcu (1759) in v Trstu (1815).

Blaž Kumerdej je pripravil »Domoljuben načrt, kako bi se dalo kranjsko
stanovalstvo najuspešneje poučevati v pisanju in čitanju«, ki je v
enajstih točkah prinašal idejo o šolstvu v materinščini. Načrt je bil
deležentako odobravanj kot nasprotovanj. Naklonjena mu je bila
Marija Terezija, ki je Kumerdeja imenovala za prvega ravnatelja
takratne najpomembnejše šole na Kranjskem - ljubljanske normalke.
Kumerdej je poslovenil čitanko Vadenje za brati (1778) in skrbel za
druge učbenike. Zavod Republike Slovenije za šolstvo od leta 1999
podeljuje Kumerdejeva priznanja za odličnost na področju
izobraževanja.

Za očeta slovenskega porodništva velja Anton Makovic, ki je po
knjigi porodničarja R. J. Steidla pripravil prvo porodniško knjigo
za babice, prvi dvojezični učbenik medicinske stroke: Prašanja
inu odgovori čez všegarstvo (1782). Nato še dopolnjeno izdajo:
Všegarske bukve za babice na deželi in učbenik Podvučenje za
babice (1788). S širjenjem znanja se je zmanjšala umrljivost
mater in otrok.

višja resolucija

Šolska naredba je prinesla idejo, ki velja do današnjih dni, in sicer,
da je »vzgoja mladine obojega spola najvažnejši temelj resnične
blaginje narodov«.

priznanje

Jožef II
rojstvo-smrt

fotokopija (replika?)
orig. txt

Jožef II. je po smrti matere Marije Terezije samostojno vladal deset let
(1780–1790). Bolj radikalno je nadaljeval z začetimi reformami, tudi v
šolstvu. Med drugim je odredil kazni za starše, ki šoloobveznih otrok
niso pošiljali v šolo, saj so ugotovili, da v sedmih letih po uvedbi
Splošne šolske naredbe v poprečju manj kot tretjina otrok prihaja k
pouku. Odločilna je bila uvedba službe okrožnih šolskih nadzornikov,
ki so kot prvi izšolani pedagogi pomembno vplivali na širitev in razvoj
šolstva. Po razpustitvi jezuitskega reda (1773) so bile novosti vpeljane
tudi v srednje in višje šolstvo.

sodobni prevod
orig. txta

vsi fantiči
in dekliči v šolo
RAZSVETLJENI AB S OLUTIZEM
RAZSVETLJENI AB S OLUTIZEM

Metodna knjiga je v treh delih podrobno razčlenjevala splošna načela
Splošne šolske naredbe. Avtor obeh je bil avstrijski organizator šolstva
Felbiger. V skrajšani obliki je izdal Jedra Metodne knjige (1777). Za
prevode v slovenščino je poskrbel Janez Nepomuk Edling (1751–1793).
Bil je šolski referent, organizator šolstva in začetnik pedagoških
seminarjev, skrbel je za šolsko zakonodajo in učbenike, sodi med
osebnosti, ki so položili temelje slovenski osnovni šoli. Jedra metodne
knjige so bila namenjena izobraževanju učiteljev, uporabljali so jo pri
svojem delu.
Na primer: kako so učitelji poučevali pisanje in kako so otroke učili
šolskega reda.

Predilske šole

Slika na loputi: Methodenbuch, 1775

So prve šole, ki so nastale na pobudo države s Patentom o
predilskih šolah leta1765. Uvedle so vsaj delno šolsko obveznost,
z namenom naučiti otroke predenja in tkanja za potrebe
takratne manufakturne proizvodnje. Čeprav so se ohranile
kratek čas, hkrati predstavljajo začetek strokovnega
izobraževanja na naših tleh.

parni stroj,
začetek industrijske revolucije

francoska revolucija,
prelomnica v družbenem razvoju

uprizoritev Županove Micke,
prva igra v slovenščini

1765

1789

1789

2. polovica 18. st. / 2. polovica 18. st.

FIKSNA
PRVI
O S N OV N O Š O L S K I
Z A KO N
S šolsko reformo Marije Terezije in Jožefa II. je bila
uvedena splošna šolska obveznost. Šola je postala
stvar države ali »politicum«. Zahtevnost šole se je
delila v tri nivoje, od najpomembnejše v deželnem
mestu do manj zahtevnih na podeželju. Na začetni
stopnji pouka je bila v uporabi slovenščina, sicer pa
nemščina. Sprva otrok še niso redno pošiljali v šolo,

Anton Tomaž Linhart

saj so jih bolj potrebovali za delo doma.

Marija Terezija

PRVI
O S N OV N O Š O L S K I
Z A KO N

1717–1780, vladanje 1740–1780
Marija Terezija je v obdobju svoje vladavine v habsburških deželah
izpeljala vrsto reform, med njimi pomembno šolsko reformo z
uvedbo obveznega šolstva.
V mladosti se je naučila več jezikov, bila je uspešna plesalka, pevka in
igralka. Pri devetnajstih se je poročila in v naslednjih letih rodila kar
šestnajst otrok. Zavzeto je skrbela za njihovo vzgojo in izobrazbo.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing
elit. Suspendisse ipsum justo, tincidunt in volutpat

Marija Terezija je v obdobju svoje vladavine v habsburških deželah
izpeljala vrsto reform, med njimi pomembno šolsko reformo z
uvedbo obveznega šolstva.

vitae, lobortis a nulla. Cras aliquam mollis odio vitae
mollis. Fusce varius quis ante sit amet sagittis. Morbi

V mladosti se je naučila več jezikov, bila je uspešna plesalka, pevka in
igralka. Pri devetnajstih se je poročila in v naslednjih letih rodila kar
šestnajst otrok. Zavzeto je skrbela za njihovo vzgojo in izobrazbo.

rhoncus mi mi, et semper orci vehicula sit amet.
Aenean non laoreet tortor. Pellentesque feugiat
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Splošn� šolsk� naredb�

Metodn� knjig�

Splošna šolska naredba je prvi splošni
osnovnošolski zakon, postavil je temelje osnovni
šoli. V zakonu je pojasnjeno, zakaj se je Marija
Terezija odločila za uvedbo obvezne osnovne šole
in kako naj ta deluje.

Metodna knjiga je priročnik za učitelje,
združevala je celotno vsebino učiteljskega
izobraževanja in poučevanja. Leta 1777 je izšel
slovenski prevod: Zrna metodne knjige (Sern ali
Vonusetek teh Metodneh Buqui), za katerega je
poskrbel grof Edling. To je prva pedagoška knjiga
v slovenščini.

Glavni avtor je bil Janez Ignac Felbiger (1724–1788),
opat, priznan pedagog in
šolski reformator.

Splošn� šolsk� naredb�
Splošna šolska naredba je prvi splošni
osnovnošolski zakon, postavil je temelje osnovni
šoli. V zakonu je pojasnjeno, zakaj se je Marija
Terezija odločila za uvedbo obvezne osnovne šole
in kako naj ta deluje.

Blaž Kumerdej
Linhartova pesnitev

Izpraševanje

Metodn� knjig�

je pred več kot 245 leti postavil temelje slovenski šoli. Dunajski vladi
je predložil svoj Domoljubni načrt, ki velja za enega
najpomembnejših dokumentov v zgodovini šolstva. Njegov vzdevek
Neutrudni razkriva, da je delal še marsikaj. Danes je častno, če kot
pedagog prejmeš Priznanje Blaža Kumerdeja.
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je predložil svoj Domoljubni načrt, ki velja za enega
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Metodna knjiga je priročnik za učitelje,
združevala je celotno vsebino učiteljskega
izobraževanja in poučevanja. Leta 1777 je izšel
slovenski prevod: Zrna metodne knjige (Sern ali
Vonusetek teh Metodneh Buqui), za katerega je
poskrbel grof Edling. To je prva pedagoška knjiga
v slovenščini.

Ratio Educationis

Glavni avtor je bil Janez Ignac Felbiger (1724–1788),
opat, priznan pedagog in
šolski reformator.

lorem eget ante dapibus sagittis. Ut eu venenatis

1738–1805

Ali veš, da si prišel na svet tudi

2 nivojski ilustraciji, obe niši
polkrožni.
Pri drugi ilustraciji zna bit, da bo
dvignjeno dno. Točen naklon bi
se še določilo.

Zanimivo vprašanje?

neque. Donec eget libero convallis diam mollis

Jean Jacques Rousseau

interdum ac in libero. Mauris congue, purus vel
congue vestibulum, felis arcu scelerisque nunc, sed
rhoncus enim purus a massa. In mattis dapibus

pogled s strani

elementum. Morbi lacinia mattis nisi id consequat.
Pellentesque ultrices purus sed elit metus.

lik

ozadje

Si tudi ti v šoli priden kot čebela?

Gabriel Gruber je dal za potrebe pouka v
brodarski šoli v Ljubljani izdelati modele raznih
ladij v velikem merilu, na katerih so bile vidne tudi
najmanjše podrobnosti. Bile so izjemno učilo za
usposabljanje delavcev in inženirjev ladjedelstva
pred več kot 200 leti. Nekaj ohranjenih primerkov
je danes na ogled v Pomorskem muzeju Sergej
Mašera Piran.

Javna skušnja
Javna skušnja ali javni izpit je bil velik dogodek ob
koncu šolskega leta, ko so učenci javno odgovarjali
na vprašanja iz učne snovi, razstavljeni so bili tudi
pisni in računski izdelki. Ob koncu so prebrali imena
najboljših in podelili šolske nagrade.

Šolske kazni:
vzgojna šiba
V prvem učiteljskem priročniku
(1775) so bila tudi navodila za
kaznovanje učencev, veljalo je, da je
»strah božji začetek vse modrosti«.
Učitelji so največkrat uporabili šibo,
učenec je moral biti hvaležen za
vzgojno kazen.

Z dobrim rajtanjem do Zoisove štipendije

Človek je dober, vsakogar je
mogoče izobraziti in vzgojiti
Jean-Jacques Rousseau

Človek je dober, vsakogar je
mogoče izobraziti in vzgojiti

globina: 29,6 cm

ilustracije iz vsakdana
1

1. »Ko učenec vstane, naj takoj dan začne z molitvijo. Brž, ko zagleda
starše, naj jim ljubeznivo vošči dobro jutro in se spodobno obleče. Pazi
naj, da ne bo neurejena obleka pričala o neurejenosti svoje notranjosti.
Počeše naj se in si umije roke, nato pa naj gre naravnost v šolo!«
(Bohoričev šolski red stanovske šole na Kranjskem, 1575)

globina: 23 cm
izrez: 25,5 x 20 cm
Gabriel Gruber
1740–1805

Jezuit, profesor na jezuitskem liceju v Ljubljani,
hidrotehnik, polihistor. Njegovo delovanje je bilo
raznovrstno in bogato. Vzgojil je mnoge
intelektualce (tudi Jurija Vego), ukvarjal se je s
postopki osuševanja barja, zgradil je Gruberjev
prekop, Gruberjevo palačo. Ohranilo se je nekaj
originalnih ladijskih modelov, ki jih je dal Gruber
izdelati za pouk v brodarski šoli pred več kot 200
leti in predstavljajo edinstvene primerke
tovrstnih učil.

txt!

2. »Ko učenec pride v šolo, naj gre takoj na svoje mesto, ki mu ga je
2 določil učitelj in naj ga ne zapusti, če ga ne prisili k temu nujen razglog
ali učiteljev ukaz. Če učenec mora zapustiti svoj prostor, naj se to zgodi
z učiteljevim dovoljenjem; prosi pa naj ga za dovoljenje tako, da prej
pove določen latinski izrek!« (Bohoričev šolski red stanovske šole na
Kranjskem, 1575)

Jurij Vega
1754–1802

Anton Janša
1734–1773

globina in izrez odvisna od tega
ali bo še kaj besedila
globina bo nekje od 22 - 27 cm

papir
je tukaj
predvidenega
še kaj besedila?

V današnjem Prekmurju, ki je spadal pod Ogrsko,
terezijansko-jožefinske reforme niso veljale, tudi Splošna šolska
naredba ne. Marija Terezija je namesto tega leta 1777 izdala Ratio
Educationis, prvi učno-vzgojni red na Ogrskem, a je veljal le za
katoliško prebivalstvo, saj ga protestanti niso upoštevali.

medalja se vrti, izrez krog:
premer 5,3 cm + cca 3 cm za prst
izrez lupa: prilagojen glede na
izbrano lupo + cca 3 cm za prst

Slovenski čebelar, je bil prvi učitelj čebelarstva na
svetu. Za učitelja ga je leta 1770 imenovala
vladarica Marija Terezija na novi čebelarski šoli v
Augartnu na Dunaju. Napisal je še dve
pomembni knjigi o čebelarstvu. V parku
Augarten stoji njegova spominska plošča.

Pomemben slovenski genialni matematik in
topničar, tako pomemben, da njegovo ime
srečamo celo na Luni. Izdal je znamenite
Logaritemske tablice (1783), ki sodijo med
največje slovenske znanstvene dosežke.
Kar 200 let, vse do uvedbe računalnikov, so
naslednje izdaje logaritmov uporabljali učenci in
znanstveniki po vsem svetu.

Spričevalo drugega razreda glavne šole v Novem mestu, izdano
4. januarja 1792, po uspešno opravljeni skušnji. Ocenjevalo se je
znanje in vedenje in na koncu napredovalni razred: prvi z odliko,
prvi, drugi in tretji. Uradno predpisana oblika in vsebina
ljudskošolskih spričeval se je na Slovenskem pojavila na prelomu
iz 18. v 19. stoletje.

globina: 39 cm,
! predal se ne odpre do konca, 30 cm se odpre, 9 je skritih!
izrez krog: premer 36 cm
vrtljiv notranji krog: premer 30 cm

interaktivno:
replika kovanca (nekako pritrjena),
papir A6 in svninčnik
papir na kovanec pobarvat, relief
izrez naj bo plitek, da bo za
obiskovalca lažje barvat :)

Jean Jaques Rousseau
1712–1778

Književnik, filozof, pedagog in skladatelj, je s svojimi idejami
zaznamoval in vznemiril 18. stoletje. Iz njegovih del veje ideja o
suverenosti ljudstva in enakopravnosti državljanov, odzvanja
znameniti klic 'nazaj k naravi' in se širijo druge razsvetljenske
misli. Njegovo glavno, obsežno pedagoško delo Emil ali o vzgoji
(1762) je spoznavalo tudi učiteljstvo na slovenskih tleh. Rousseau
ostaja vznemirljiv še po 250 letih in mnoge njegove misli
ponujajo razmisleke še danes.

Prejema� Zoisov� štipendij�?
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Bravo!
Si uspešen učenec!
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Prejema� Zoisov� štipendij�?
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Si uspešen učenec!

Spričevalo glavne šole v Kamniku, izdano 4. novembra 1787.
Služilo je kot dokazilo o zaključenem dvomesečnem obisku
predpisanega pouka, s katerim se je Jakob Zupan lahko zaposlil
kot podeželski učitelj. Poleg izkazanega znanja se je ocenjevala
tudi prisotnost pri pouku.

Žiga Zois
plemeniti Edelstein

Marko Pohlin

1747–1819

1735–1801

• mentor in mecen;

• prva slovenska računica Bukvice za rajtengo, 1781

• pomemben za razvoj slovenskega šolstva;
• srečanja razsvetljencev v njegovi hiši na Bregu v
Ljubljani, med njimi Kumerdej, Linhart,

(rajtati = računati);
• šolska knjiga Abecedika ali plateltaf, 1765;
slovnica Kraynska grammatika, 1768;
• začetnik narodnega preporoda v 18. stol.

Japelj, Kopitar, Vodnik.

izrez: 22 x 34 cm

Jernej Kopitar
1744–1807

• slavist, jezikoslovec, publicist ;
• Zoisov tajnik in učitelj njegovih nečakov;
• priredil »Tinčka Petelinčka« – prva uprizoritev
mladinske igre v slovenščini, 1803.

izrez: 37 x 20 cm

kje bi bil duplikat ene od
knjig, ki se lahko lista?

V skladu s prerodnimi načrti so nastajali tudi
Abecedniki, ki so jih pripravljali za vsako deželo posebej:
na Kranjskem je bila to Pohlinova Abecedika (1765, 1789,

Slovenski abecedar Mihala Bakoša (1786). Na Koroškem
je Ožbalt Gutsman izdal ABC bukvice teh čerk inu
besied (1790,1792). Na Goriškem je organizator

1798) in Janeza Debevca Plateltaf (1784) ter Kranjski

tamkajšnjega šolstva grof Torres postopoma sprevidel,

plateltaf (1791). V Prekmurju je Mikloš Küzmič pripravil
prvi katoliški abecednik Szlovenszki silabikar (1780) in
ABC knižico (1790), ki velja za prvi uradni

da so na začetni stopnji potrebni slovenski učbeniki,
zato so bili v uporabi enaki kot na Kranjskem. Na
Štajerskem je nadzornik Edling leta 1870 ugotavljal, da

slovensko-madžarski učbenik za katoliške šole v

nimajo slovenskih učbenikov in jih priporočal za

Prekmurju. Za evangeličanske šole je bil namenjen

mariborsko in celjsko okrožje.

izrez: 37 cm (dolžina),
širina odvisna od tega ali bo še kaj txta

Vse dimenzije so neto.
Kjer ni drugače napisano, je neto globina predala 37 cm.

konjiček 20 x 20 cm

Konjiček s Kučarja pri Podzemlju je narejen iz žagne gline, star 2400–2900 let.
Z njim se je zamotil marsikateri otrok.
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POZ 1 7 L RSKO ŠOLSTVO

OPOMBE
V primeru nejasnosti kontaktirati projektanta!!!
Vse mere preveriti na kraju samem!!!
Načrt usklajevati z načrti gradbenih konstrukcij, stroj. in el. instalacij
Odprtine oken kontrolirati v načrtu fasad
Višine parapetov so navedene od končnega tlaka
Kotirana je gradbena odprtina vrat in oken
Oznake vrat vsebujejo minimalne svetle mere odprtine med podboji
Detajle vgradnje dvigal, oken in vrat kontrolirati v projektu dobavitelja
Detajle fasade, akov n s opov kon o a v p o ek u dobav e a

·
·
·
·
·
·
·
·
·

POZ 1 8 PREDMARČNO ŠOLSTVO

Politični zemljevid Evrope v obdobju pred 1848. Obj. v:
Johan Georg August Galletti's Allgemeine Weltkunde
oder Encyklopaedie für Geographie, Statistik und
Staatsgeschichte, zehnte Auflage, Pest 1847, str. 97. SŠM,
knjižnica, inv. št. 20549/I.

Z Odlokom o organizaciji javnega šolstva je francoska oblast v
Ilirskih provincah 4. julija 1810 v temeljih preoblikovala tudi
dotedanji avstrijski šolski sistem. Elementarno izobraževanje je
bilo prepuščeno novim občinam, pri tem pa splošna šolska
obveznost sploh ni bila predpisana. Načeloma naj bi vsaka občina
imela svojo šolo za dečke, vsak okraj pa tudi šolo za deklice. V
okrožnih središčih so z odlokom ustanovili dveletne in triletne
gimnazije, ki so postale nižje srednje šole z deželnim učnim
jezikom. Prav tako so v središču posamezne province ustanovili
licej na višji srednješolski ravni z italijanskim, francoskim ali
latinskim učnim jezikom, v Zadru in Ljubljani pa poleg šole za
umetnost in obrt tudi centralne šole na visokošolski ravni
izobraževanja. Najprej centralne šole, nato pa akademija v
Ljubljani so imele skupen enoletni filozofski študij in pet
študijskih smeri. V okviru te izobraževalne ustanove, ki je prva
univerza na slovenskih tleh, so začeli delovati tudi javna knjižnica,
kabinet za fiziko in kemijo ter botanični vrt. Nadzor v šolah nižje
stopnje so izvajali vodje šol višje stopnje. Slovenščini je bila na
nižji srednješolski ravni odprta prosta pot v šolo, četudi je bilo
treba slovenske učbenike še napisati.

Z Odlokom o organizaciji javnega šolstva je francoska oblast v
Ilirskih provincah 4. julija 1810 v temeljih preoblikovala tudi
dotedanji avstrijski šolski sistem. Elementarno izobraževanje je
bilo prepuščeno novim občinam, pri tem pa splošna šolska
obveznost sploh ni bila predpisana. Načeloma naj bi vsaka občina
imela svojo šolo za dečke, vsak okraj pa tudi šolo za deklice. V
okrožnih središčih so z odlokom ustanovili dveletne in triletne
gimnazije, ki so postale nižje srednje šole z deželnim učnim
jezikom. Prav tako so v središču posamezne province ustanovili
licej na višji srednješolski ravni z italijanskim, francoskim ali
latinskim učnim jezikom, v Zadru in Ljubljani pa poleg šole za
umetnost in obrt tudi centralne šole na visokošolski ravni
izobraževanja. Najprej centralne šole, nato pa akademija v
Ljubljani so imele skupen enoletni filozofski študij in pet
študijskih smeri. V okviru te izobraževalne ustanove, ki je prva
univerza na slovenskih tleh, so začeli delovati tudi javna knjižnica,
kabinet za fiziko in kemijo ter botanični vrt. Nadzor v šolah nižje
stopnje so izvajali vodje šol višje stopnje. Slovenščini je bila na
nižji srednješolski ravni odprta prosta pot v šolo, četudi je bilo
treba slovenske učbenike še napisati.

Zmanjšana replika
Vodnikovega poročila,
2 strani cca 18 x 28 cm

vrata

S šolskim načrtom iz leta 1804, ki je temelj nove šolske
zakonodaje, so poudarke pri pripravi novih učnih načrtov, težišče
pedagoškega prizadevanja in smoter ter cilje izobraževanja pod
cerkvenim šolskim nadzorstvom postavili na vzgojno stran šole.
Navkljub uvedbi cerkvenih šolskih nadzornikov, ki so na različnih
ravneh šolske uprave bdeli nad vsebino in metodo pouka,
vedenjem učiteljev in učencev ter skrbeli za pozitiven odnos
staršev in okolja do šole, se dotedanji terezijansko-jožefinski
centralno voden šolski sistem v svojem bistvu ni veliko spremenil.
Odraz vzgojnih prizadevanj po novem načrtu pa ni bila samo
učiteljeva avtoriteta, stroga disciplina in pedagoškim ciljem
prilagojena vsebina učne snovi, ampak tudi izjemen poudarek
poučevanju in vlogi verouka v šoli.

Vodnikovo poročilo o
pouku in disciplini v
gimnaziji in v primarnih
šolah v Ljubljani

Za pedagoško usposobljenost cerkvenih šolskih nadzornikov in
kakovost poučevanja verouka so katehetsko-pedagoški tečaji
postali leta 1804 obvezni za študente teologije v zadnjem letniku
študija. Po drugi strani so za učitelje trivialnih šol po opravljenem
tretjem razredu glavnih šol zadoščali že polletni preparandiji. S
kodificirano Politično šolsko ustavo (1805) so nove usmeritve
državne šolske politike uveljavili na področju osnovnega šolstva.
Z novim učnim načrtom so istega leta reformirali gimnazije in jih
navezali na študij na licejih in univerzah. Do revolucije in pomladi
narodov leta 1848 osnovnošolska mreža ni zajela niti polovice za
šolo sposobnih otrok, zato pa so bile pri opismenjevanju
slovenskega prebivalstva uspešnejše nedeljske šole, v katerih je
pouk potekal v slovenskem jeziku.

1. Profesorji in učitelji ...
V Trnovem še ni imel sklenjene pogodbe za
poučevanje, v dekliški šoli pri uršulinkah pa
so drugo polletje zaradi hudega mraza začeli
šele po 1. marcu. Pouk v vseh primarnih
šolah je v skladu z vladnim odlokom potekal
v deželnem jeziku ...
3. Število učencev gimnazije ...
Nekdanjo šestletno avstrijsko gimnazijo so
razdelili na tri razrede. V primarnih šolah je
bilo 281 učencev. Med njimi so bili učenci
šole za umetnost in obrt in 63 učencev šole
za osnovno risanje. V primarni šoli pri sv.
Petru je bilo 26 učencev ...

»Nepámetni Otròzi
En nevumnesh je rekél: de nozhe popred v' vodo
iti, dokler plavati ne sna.« Str. 28.

Ljubljana, 13. aprila 1811, ravnatelj gimnazije
V. Vodnik.
NUK, Ms 1467, Illyrica, Vodnikiana 26, 1811–13, mapa 12.

Abezéda ali Asbuka

Slovenska pisava - bohoričica

Das ABC-Buch, L'Abécé, Ljubljana, 1812, je Vodnikov
trijezični učbenik za začetnike. V njem je v »Ogovoru
na Vuzhenike« objavil tudi svoje pedagoške nazore.
Med drugim je zapisal: »Ker pa v nahe shole ne
hodijo sami Krajnzi, dam otrokam v roke trojo
abezedo, lovenko, nemho in francosko. ... in Krajnz
se bo is franzoskega lahko navadil latinko ... is
krainskiga hrovahko, serbko in vse lovenko.«

Na prvi strani učbenika za prvošolce je tedanja
slovenska abeceda. Poleg 27. črk slovenske abecede
je seznam s pojasnilom v izgovorjavi in 4 črke latinske
in grške abecede ter črka iz nemške. Dodane so
oznake za vokale. Na naslednjih straneh so še krajši in
daljši zlogi, delitev besed na posamezne zloge,
molitve po zlogih, cerkvene zapovedi, molitve pred
šolo in po šoli in drugi lepi nauki ter povesti.

Naslovnica učbenika.

Valentin Vodnik, ABEZEDA sa Perve shole, Ljubljana, 1811.

Vodnikov pečat: NUK, Ms 1467 Illyrica Vodnikiana, mapa 12.
Vodnikov portret na prvi strani: Valentin Vodnik (1758–1819),
miniatura v temperi 1838, Franc Kurz zum Thurn und Goldenstein,
Narodni muzej Slovenije.

Ljubljana pod gradom in z rečnim pristaniščem je
postala prestolnica Ilirskih provinc. Povečala in razširila
se je tudi vloga njenih izobraževalnih ustanov, ki so jih
Francozi reorganizirali.
Litografija Franca Wolfa po Maurerjevi risbi. Narodni muzej Slovenije.

poudariti

vrata
Objavljen v uradnem listu Ilirskih provinc: Télégraphe Officiel,
Provinces Illyriennes, Ljubljana 10. oktobra 1810.
V 5. členu so navedeni kraji, v katerih se ustanovijo gimnazije,
v 6. členu pa mesta z liceji.
V 11. členu je določeno, da bo na vsaki gimnaziji ravnatelj, ki bo skrbel za
red in disciplino in bo nadzoroval tudi vse primarne šole v svojem okrožju.
V 21. členu je določeno, da je javni pouk enoten na vseh območjih
Ilirskih provinc, v 22. in 23. členu pa je predpisano, da pouk v
primarnih šolah poteka v deželnem jeziku, »la langue du pays«.
24. člen določa, da se v gimnazijah v deželnem jeziku poučujejo
osnove francoščine, italijanščine in latinščine, aritmetika in sistem mer
ter uteži in katekizem.
V 31. členu je določeno, da učitelje primarnih šol imenujejo krajevne
oblasti, ki njihovo imenovanje predložijo v odobritev intendanci province.
Profesorje gimnazij, licejev, centralnih šol in šol za umetnost in obrt
imenuje generalni guverner na predlog glavnega intendanta za finance.

vrata

S šolskim načrtom iz leta 1804, ki je temelj nove šolske
zakonodaje, so poudarke pri pripravi novih učnih načrtov, težišče
pedagoškega prizadevanja in smoter ter cilje izobraževanja pod
cerkvenim šolskim nadzorstvom postavili na vzgojno stran šole.
Navkljub uvedbi cerkvenih šolskih nadzornikov, ki so na različnih
ravneh šolske uprave bdeli nad vsebino in metodo pouka,
vedenjem učiteljev in učencev ter skrbeli za pozitiven odnos
staršev in okolja do šole, se dotedanji terezijansko-jožefinski
centralno voden šolski sistem v svojem bistvu ni veliko spremenil.
Odraz vzgojnih prizadevanj po novem načrtu pa ni bila samo
učiteljeva avtoriteta, stroga disciplina in pedagoškim ciljem
prilagojena vsebina učne snovi, ampak tudi izjemen poudarek
poučevanju in vlogi verouka v šoli. Za pedagoško usposobljenost
cerkvenih šolskih nadzornikov in kakovost poučevanja verouka
so katehetsko-pedagoški tečaji postali leta 1804 obvezni za
študente teologije v zadnjem letniku študija. Po drugi strani so za
učitelje trivialnih šol po opravljenem tretjem razredu glavnih šol
zadoščali že polletni preparandiji. S kodificirano Politično šolsko
ustavo (1805) so nove usmeritve državne šolske politike uveljavili
na področju osnovnega šolstva. Z novim učnim načrtom so istega
leta reformirali gimnazije in jih navezali na študij na licejih in
univerzah. Do revolucije in pomladi narodov leta 1848
osnovnošolska mreža ni zajela niti polovice za šolo sposobnih
otrok, zato pa so bile pri opismenjevanju slovenskega
prebivalstva uspešnejše nedeljske šole, v katerih je pouk potekal
v slovenskem jeziku.

Prihodki učiteljev
Pod zaporednimi številkani (od leve proti desni) so
zapisana imena šol, sledi stolpec z navedbo čistih
učiteljskih dohodkov, v naslednjih dveh stolpcih pa njihova
razlika do 100 in 130 goldinarjev, kolikor je bila plača po
državnih merilih za učitelja še dopustna. V zadnjem
stolpcu so podatki o številu za šolosposobnih otrok:
posebej dečkov in deklic ter njihovo skupno število.

Učiteljski in cerkovniški dohodki in šole na Dolenjskem 1793
»Ausweis Uiber die Fassionen der Lehrer und Messner Einkünften in Neüstadtler Kreise«

Št.
fasije

Ime šole

Čisti prihodki
učitelja
gld*

2.
3.
4.

Za ustanovitev in obstoj šol je bilo potrebno v lokalnem
okolju priskrbeti predvsem dovolj dohodkov za učitelja,
kajti država je iz deželnih šolskih skladov plačevala le
najbolj nujne stroške delovanja šolskega sistema. Pri
namestitvi učiteljev na trivialnih šolah so v obdobju vlade
cesarja Jožefa II. najprej določili 130 goldinarjev za
spodnjo mejo prihodkov, ki naj bi bili še sprejemljivi za
njihovo dostojno življenje. Ker so kmalu ugotovili, da le v
redkih krajih dosegajo to mejo, so z dvorno odredbo 9.
novembra 1792 to mejo znižali na 100 goldinarjev.

5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

Dobrepolje – župnija
Radeče – trg

83
58

Šentjernej - župnija
Šmarje - župnija

73
136

Šentvid pri Stični

213

Trebnje - župnija

127

Višnja Gora - mesto
Kočevje - mesto
Krško - mesto

139
206
83

Kostanjevica - mesto
Loški potok – žup. vikariat
Metlika - mesto

144
88
130

Zgornja Krka - župnija

129

Ribnica - trg

255

Šentrupert pri Rakovniku
Žuženberk - trg

73
125

Semič - župnija

115

Šmartno pri Litiji - župnija

107

Lašče – žup. vikariat

8

Sodražica – žup. vikariat

27

Mokronog - trg

89

kr*
54 ¾

Razlika
od 100 gld
16

5¼

46 ¼

41

13 ¾

/

27

39
31 ¾
11
9
5¼
/
1
56
24
55

/
/
/
/
/
17
/
11
/
/

1¾

/

48 ¾

26

20 ¾
52
9¼
32 ¾

/
/
/

/
/
/
/
/
/
/
/
4
/
/
/
11 ¼
/
/
/

Za šolo sposobo otroci

od 130 gld
46

5¾

71

13 ¾

57
/
/
2
/
/
47
/
41
/
/

/
/
/
49

48

deklice
38

23

15

89

102

91
80
48

31

86
38
191
134
130

51
111

68
64
64
57

49
56
33
33

80
142
261
117
120
97
90

14

45

63

73

136

48

29

39 ¼

65

8

141

50 ¾

skupaj

43
50
32

91
150

/

/
11 ¾

4
14
22

dečki

/
/
/
/
4

5

/
56

40
73

18
67
30

77
83
208
70

91

27 ¼

121

27 ¼

57

130

7¼

72

52 ¾

102

52 ¾

59

54

113

34

10

26

40

26

28

24

52

* goldinarjev
* krajcarjev
Novo mesto, 10. oktobra 1793

Janez Žiga Coppini, okrožni glavar

Urnik na podeželskih šolah s poldnevnim poukom.
Večji šolarji se učijo tri ure, manjši pa dve ure dnevno.
A. Večji šolarji pouk obiskujejo dopoldne, manjši popoldne.
Politische Verfassung der deutschen Volks-Schulen für die k. k. österreichischen
Provinzen, Achte Auflage, Wien 1840, priloga A. SŠM, razstavna zbirka, inv. št. 3469.

Francosko gimnazijsko spričevalo
Spričavalo gimnazije v Ljubljani, dne 25. avgusta 1811, za dijaka
Aleksandra Jeralo iz občine Smlednik na Gorenjskem, po prvem
šolskem letu po uvedbi ilirskega šolskega sistema, v francoskem jeziku.
Po ustanovitvi Ilirskih provinc (1809) je pouk najprej potekal po starem
avstrijskem šolskem sistemu tako, da so v predmetnike dotedanjih šol
uvedli še pouk francoskega jezika. Že v šolskem letu 1810/1811 je
francoščina v šoli skupaj s preureditvijo šolskega sistema zlasti v
poslovanju zamenjala prejšnjo vlogo nemščine. Jerala je splošne izpite
v razredu osnov italijanskega jezika opravil z oceno dobro. Potrdilo o
opravljenih izpitih je v potdritev resničnosti izstavljeno s pečatom
gimnazije. Podpisan je Valentin Vodnik, ki je bil ravnatelj gimnazije,
hkrati pa tudi profesor italijanskega jezika.
Slovenski šolski muzej, razstavna zbirka, inv. št. 1267

Kaj je gramatika?
»Gramatika je grehka beseda, po nahemu jesiku jo snamo rezhi:
Pimenot ali Pimenja snadnot ... Pimenot vuzhi prav govoriti
ino piati.«
Vodnik je slovensko slovnico leta 1807 najprej napisal v nemščini, pod
Francozi leta 1811 pa še v slovenskem jeziku.
Po zgledu sosednjih narodov je prišel do prepričanja, da je treba
»sazheti vse navuke s'tisto besedo, ktiro nas je mati vuzhila. /…/ To je
perva stopna k vsim vishjim vuzhenostam.« V predgovoru je bil tudi
trdno odločen, da bo »Pismenji navuk nasho slovenshino sbrusil, slikal
in obogatil; vas mladenzhe pa perpravil, de se bote drugih jesikov
rozhno navuzhili: satorej glejte narpred svojiga dobro posnati.
Valentin Vodnik, vodja latinskih, pervih in delovskih šol.«
Pismenost ali gramatika sa perve shole, Ljubljana: Eger, 1811.

fototapeta na zadnji steni

vrata
Kmet ziblje Francoza

Francoski davki - fronki

Boji s francoskimi četami, vojaška zasedba, vzdrževanje francoske vojske,
vojni davki in vedno nove izredne vojaške in finančne zahteve Napoleonovih
poveljnikov so ilirska ozemlja dodobra izčrpali. Kmetje so od Francozov
pričakovali odpravo fevdalizma, ki pa ga do konca obstoja Ilirije niso dočakali.
Neizprosnemu in nasilnemu ravnanju francoskih vojakov so se pogosto
upirali. Spomin na težke čase pod Francozi se je ohranil v ljudski umetnosti.

Papirnati denar se je začel uporabljati v drugi polovici 18. stoletja. Ker
za državo ni bilo nič lažjega kot tiskati bankovce, se že v začetku 19.
stoletja pokaže velika razlika v vrednosti papirnatega in kovanega
denarja. Francozi so razvrednoten avstrijski papirnati denar iz Ilirije
izrinili in prekomerno ljudstvu naložili plačevati tako redne kot vse
pogostejše izredne davke in naklade v francoski valuti. Plačevanje
težkih davčnih bremen v »fronkih« je pri ljudeh pripeljalo do
istovetenja davkov s francoskim denarjem. Frank je pomenil davek, za
davkarijo pa je nastalo drugo ime »fronkarija«.

Panjska končnica »Kmet ziblje Francoza«. Gregor Benedik, Pungert pri Škofji Loki, med 1870 in 1880,
smrekov les. Slovenski etnografski muzej, inv. št. EM 2354.

Politična ustava nemških šol v c.-kr. nemških dednih deželah,
skrajšano tudi Politična šolska ustava ali šolski kodeks, je izšla v
9. dopolnjenih izdajah: 1806, 1807, 1816, 1819, 1821, 1828, 1833,
1840, 1844. Zadnja dopolnjena izdaja iz leta 1844 je imela še dva
ponatisa: 1847 in 1857. Prevod v slovenskem jeziku ni izšel.
Vsaka naslednje izdaja je zbirka oz. sinteza vseh veljavnih
predpisov o osnovnem šolstvu v času izida. Vsebuje določila
šolskega načrta iz leta 1804, veljavnih predpisov iz obdobja
terezijansko-jožefinskih reform, inštrukcij za učitelje in
inštrukcije za politične ter šolske organe, predpisov iz obdobja
po prvi in naslednjih izdajah in na novo sprejetih predpisov.
Vsakokratna izdaja je kodificirana veljavna šolska zakonodaja.

Avstrijski bankovec za 10 goldinarjev. Narodni muzej Slovenije, NK, inv. št. LJ 8067.

Replika panjske
končnice na lesu,
spodnji del vdrt za
širino končnice

K nravni
popolnosti

Primer učne snovi:
Svetlinova Nanika je vmrla. Učitelj v
nedeljski šoli se z otroki pogovarja o
umrli osebi, ki so jo poznali. Iz
pogovora spozna, kako je izrazila
svojo zadnjo voljo in kaj jim je
zapustila. Uči jih, kako se piše
»testament alj posledna naredba.«

»Politische Verfassung der deutschen Schulen in den kaiserl. königlichen Erbstaaten,
Wien 1807.« SŠM, knjižnica, inv. št. 16482.

Reformator avstrijskega šolstva, rojen v Mošnjah na Gorenjskem,
dobrotnik tamkajšnje šole. Kot dunajski stolni prošt in nosilec drugih
visokih cerkvenih služb je bil z bratom Antonom med vodilnimi
strokovnjaki na področju katehetike in pedagogike. V vlogi sodelavca
dvorne komisije je uredil prvo izdajo Politične šolske ustave leta 1806.
Izboljšal je učno metodo ne le pri verouku, ampak tudi pri drugih
elementarnih šolskih predmetih ter v šole vpeljal milejše oblike vzgoje.

Slomškova največja odlika je v tem, da je pozorno opazoval tekratne
razmere in je iz njih dobil največ pobud za svoje delo. Ni bil utopist,
ampak je v danih razmerah poskušal vsaj nekaj uresničiti. Njegova
nedeljska šola je bila začetna šola, ki naj bi dala svojim učencem
osnovno izobrazbo, čim več vednosti in čednosti, spretnosti pa naj bi jim
dal dom. S tem so se lahko s pridom posvetili svojemu poklicu in po njem
postali pravi ljudje.

Njegov portret obj. v: Gustav Stakosch-Graßman, Geschichte des österreichischen
Unterrichtswesens, Wien 1905, str. 159.

šola
»po francosko «

Š OLA NRAV NO-V ERSKE V ZGOJE
Š OLA NRAV NO-V ERSKE V ZGOJEEEEE

vojne
z Napoleonom

ustanovitev
Ilirskih provinc

1792 – 1815

14.10.1809

1792~1848

Blaže in Nežica v nedeljski šoli je Slomškovo
največje pedagoško delo. Prva izdaja je izšla
v Celju leta 1842 v bohoričici v izjemno veliki
nakladi 4.000 izvodov. Kljub temu je bila
kmalu razprodana in leta 1848 v gajici
natisnjena drugič, leta 1857 pa tretjič. Zaradi
vsebinske pestrosti in uporabnosti za vse
sloje prebivalstva je knjiga hitro zaslovela po
vseh slovenskih deželah. Slomšek jo je
napisal kot dekan in okrajni šolski nadzornik v
Vuzenici (1838 - 1844), kjer je dobro spoznal
slabe šolske razmere in velike potrebe po
dobrih knjigah in učbenikih v domačem
jeziku. Kmečko delo in pouk v nemškem
jeziku sta v rednih šolah odtegovala otroke
od šole. Slomšek je z učbenikom za
nedeljsko šolo izbral tisto obliko šole, ki je v
svojem času tako po vsebini kakor tudi glede
na čas in učni jezik najbolj odgovarjala
življenjskim navadam in potrebam
slovenskega človeka ne le na Štajerskem,
ampak tudi na Koroškem, Kranjskem in v
drugih deželah poseljenih s Slovenci.

Jožef Špendov
1757–1840

Izvirnik učbenika Blashe ino Nezhica v nedeljski sholi iz leta
1842. SŠM, knjižnica, inv. št. 552

pod cerkvenim
šolskim nadzorstvom
ustanovitev stolice
za slovenski jezik
na liceju v Gradcu

IL IR SKO ŠOL ST VO
IL IR SKO ŠOL ST VOOOO

19.2.1812

1809~1813

P R EM A R ČN O ŠOL ST VO
P R ED M A R ČN O ŠOL ST VOOOO
1805/1813~1848

ustanovitev katedre
za slovenski jezik
na liceju v Ljubljani

kongres svete alianse
v Ljubljani

slovenska
abecedna vojna

izdelava
prve
fotografije

prvi vlak na
slovenskih tleh
(Gradec – Celje)

uvedba
gajice

1817

1821

1831 – 1833

1839

1846

1848

fototapeta na zadnji steni
UČITI SE
V D O M AČ E M J E Z I KU
P I S AT I I N B R AT I

P O U K J E D E L V ZG OJ E ,
N R AV N A P O P O L N O S T
PA N J E G O V N A J V I Š J I
S M OT E R

Na podlagi izobraževalnih razmer v jezikovno in
etnično raznolikih Ilirskih provincah je okupacijska

če dobijo dobro
resolucijo te foto,
potem bo
fototapeta v niši
na stenah

• Teološki študij (4 letniki)
• Filozofski študij (2 letnika)
• Medicinsko-kirurški študij (2 letnika)
babiška šola/tečaj (1 semester)

Cesarsko
kraljevi
licej

• Risarski tečaji
• Obrtno-industrijska šola
• Licejska knjižnica

Koliko je zaslužil
in kakšni so bili
učiteljevi
prihodki?

Pod vplivom dogodkov v Franciji so se po letu 1792 z

oblast pod vplivom razvoja šolstva v Franciji

nastopom mladega cesarja Franca začeli uveljavljati

Napoleonsko državno tvorbo je v ozkem, a
dolgem pasu, ki je potekal na ozemlju nekdanje
Ilirije od vzhodne Tirolske na SZ do Boke
Kotorske na JV, sestavljalo sedem pokrajin, ki so
bile po francoskem vzoru razdeljene na
distrikte, kantone in občine.
Z njihovo ustanovitvijo je bila Avstriji zaprta pot
do Jadranskega morja.

vzpostavila ilirski šolski sistem, ki pa je zaradi
vladnega varčevanja in splošnega pomanjkanja
začel kmalu tudi propadati. Deželni jezik je postal
učni jezik v osnovni šoli in na gimnaziji, v Ljubljani pa

kritični pogledi na dotedanji razvoj avstrijskega
javnega šolstva. Strah pred nepredvidljivimi
posledicami svobodomiselnosti je sprožil revizijo
Zemljevid Ilirskih provinc z
zunanjimi in
notranjimi mejami, Ignaz
Heyman 1810.

so na univerzitetni ravni ustanovili centralne šole.

Znanstvena
cesarsko
kraljeva
gimnazija

• 6 razredna jezikovno-humanistična srednja šola
1. - 4. gramatikalni razredi
5. - 6. humanitetni razredi

razsvetljenskih idej na vseh stopnjah vzgoje in

Ilirsko kraljestvo po upravni razdelitvi iz leta
1827. Poleg kranjskih okrožij (Gorenjske,
Dolenjske in Notranjske) je v ilirskem guberniju
s sedežem v Ljubljani zajemalo še beljaško in
celovško okrožje na Koroškem ter goriško
okrožje, Istro z otoki in Trst v primorskem
guberniju s sedežem v Trstu.
Zemljevid Kraljestva Ilirije je bil natisnjen v knjigi: Das Königreich
Illyrien. Ein Taschenbuch für Reisende. Laibach 1827.
SŠM, knjižnica, inv. št. 13823.

izobraževanja. Šolski nadzor na srednji in nižji ravni
šolske uprave je prevzela Cerkev, ki se je s svojo

Valentin Vodnik

UČITI SE V
D O M AČ E M J E Z I KU
P I S AT I N B R AT

1758–1819

Vodnik je kot prvi vidnejši slovenski pesnik, narodni buditelj,
duhovnik in prevajalec navdušeno pozdravil ustanovitev Ilirskih
provinc in se posebno vneto posvetil delu za slovensko šolo. Kot
profesor in ravnatelj gimnazije v Ljubljani je bil hkrati nadzornik
osnovnih šol v ljubljanskem okrožju. Napisal je prve povsem
slovenske učbenike, v slovenski jezik je prevedel več učnih knjig in
vladnih odredb, sestavljal je slovenske slovarje, vodil je tudi šolo za
umetnost in obrt v Ljubljani.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing
elit. Suspendisse ipsum justo, tincidunt in volutpat
vitae, lobortis a nulla. Cras aliquam mollis odio vitae

široko organizacijsko strukturo vključila v
prizadevanje za izboljšanje šolskih razmer.
Odlok o organizaciji
javnega šolstva,
4.7.1810

rhoncus mi mi, et semper orci vehicula sit amet.
Aenean non laoreet tortor. Pellentesque feugiat

Vojaške ljudske pesmi

Francosko
gimnazijsko spričevalo
Pismenost ali
Gramatika

lorem eget ante dapibus sagittis. Ut eu venenatis
neque. Donec eget libero convallis diam mollis

• 6 mesečni preparandij za učiteljske pripravnike

Anton Martin Slomšek

• Risarska šola
• Glasbena šola
• Nedeljska šola

Ilirske šole v Ljubljani

P O U K J E D E L V ZG OJ E ,
N R AV N A P O P O L N O S T
PA N J E G O V N A J V I Š J I
S M OT E R
Pod vplivom dogodkov v Franciji so se po letu 1792 z
nastopom mladega cesarja Franca začeli uveljavljati

Izhodišče učiteljske službe na podeželju, ponekod tudi v mestih, je bila
cerkovniška služba, predvsem pa so bili dohodki iz cerkovniške službe
temelj učiteljske plače. Učitelj je v eni osebi opravljal tako učiteljsko
kot tudi cerkovniško in orglarsko službo, na kateri so bili vezani njegovi
prihodki. Za učiteljsko službo mu je pripadala šolnina, ki pa so jo
večinoma plačevali samo učenci bolj premožnih staršev. Medtem ko je
za cerkovniška opravila v cerkvi plačeval pomočnika, si je moral na
polletnem tečaju za učiteljske pripravnike (preparandiju) poleg
šolskega znanja pridobiti tudi osnove glasbe in igranja na orgle.
Učitelj vaške šole. Po sliki Alberta Samuela Ankerja (1831-1910) »Dorfschule von 1848«, olje na
platnu, izdelal l. 1896, Kunstmuseum Basel, Švica. Model je bil izdelan za stalno razstavo SŠM
leta 1988.

Anton Martin Slomšek (1800 – 1862) lavantinski škof in cerkveni
organizator, pesnik, nabožni in šolski pisatelj, narodni buditelj, šolski
nadzornik in pedagog. Izpostavil je izjemen pomen ljudske kulture
in vzgoje ter izobraževanja za razvoj človeka in naroda. V katoliški
Cerkvi je bil kot prvi v novodobni slovenski zgodovini razglašen za
blaženega.

Kranjski deželni stanovi so po
jožefinski razpustitvi samostanov na
pobudo Antona Tomaža Linharta,
okrožnega šolskega komisarja v
ljubljanski kresiji, za šolske potrebe
glavnega deželnega mesta odkupili
izpraznjeni frančiškanski samostan
pri ljubljanski stolnici. V preurejenem
licejskem poslopju so od leta 1789 do
potresa leta 1895 delovale vse
najpomembnejše izobraževalne
ustanove na Kranjskem. Na prostoru,
kjer je stalo licejsko poslopje, je
danes ljubljanska tržnica.
Maketa stavbe: Franc Hočevar, 1987/88.

kritični pogledi na dotedanji razvoj avstrijskega

Politična ustava nemških šol
1806-1869

javnega šolstva. Strah pred nepredvidljivimi

interdum ac in libero. Mauris congue, purus vel

Kaj so se učenci
učili v
enorazrednici?

1800–1862

Bil je lavantinski škof in cerkveni organizator, pesnik, nabožni in
šolski pisatelj, narodni buditelj, šolski nadzornik in pedagog.
Izpostavil je izjemen pomen ljudske kulture in vzgoje ter
izobraževanja za razvoj človeka in naroda. V katoliški Cerkvi je bil
kot prvi v novodobni slovenski zgodovini razglašen za blaženega.

Ilirija oživljena

Arrêté Relatif à l' Organisation
de l' Instruction publique,
4.7.1810

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Curabitur
luctus quis arcu eu commodo. Proin ultricies dui sed massa iaculis,
sit amet tristique arcu cursus. Phasellus pretium posuere erat, non
aliquam purus vehicula mattis. Fusce mattis sed lacus et efficitur.
Fusce vel ipsum eros. Duis nunc nisl, tempor a posuere non, mattis
eget nunc. Nullam blandit, ex vel suscipit pharetra, enim enim
iaculis justo, at aliquam mi erat ut mi volutpat.

mollis. Fusce varius quis ante sit amet sagittis. Morbi

• 4 razredna glavna deželna vzorčna šola

Normalka ali
glavna
vzorčna šola

Naloge okrožnih šolskih komisarjev (1786) pri
okrožnih uradih in študijskih konsesov (1791) pri
osrednji oblasti na deželni ravni so s šolskim načrtom
(1804) in prenosom nadzora v šoli na srednji in nižji
ravni na cerkev prevzeli cerkveni šolski nadzorniki.

4,7 cm

6,3 cm

Slomškova šolska pesem pred poukom
Sredstva vzgoje: vzgled učitelja,
vsebina učne snovi,
disciplina

Avtor: S. Okoliš, 2020.

posledicami svobodomiselnosti je sprožil revizijo

congue vestibulum, felis arcu scelerisque nunc, sed

razsvetljenskih idej na vseh stopnjah vzgoje in

rhoncus enim purus a massa. In mattis dapibus

izobraževanja. Šolski nadzor na srednji in nižji ravni

elementum. Morbi lacinia mattis nisi id consequat.

šolske uprave je prevzela Cerkev, ki se je s svojo

Osnovne (primarne) šole

Pellentesque ultrices purus sed elit metus.

Enorazredne trivialke ali župnijske šole so
bile preproste podeželske šole, v katerih
so otroke vzgajali h krščanski nravni
popolnosti in jih učili v temeljnih učnih
predmetih: branju, pisanju in računanju.
Pot k višji izobrazbi in boljšemu poklicu je
vodila v bolj zahtevne nemške in latinske
šole v mestih in drugih središčih. Ker
slovenščina med izobraženci ni bila
cenjena, so si tudi učitelji na podeželju,
razen v nedeljskih šolah, prizadevali, da bi
otrokom vbili v glavo čim več nemškega
jezikovnega znanja. Tudi mnogi starši
slovenskih otrok so mislili, da se samo z
nemščino kam pride.

Nedeljske šole

široko organizacijsko strukturo vključila v
prizadevanje za izboljšanje šolskih razmer.
Uršulinske šole

Nižje in višje srednje šole

Prešeren in Slomšek

Vzporedna zgodovina

Vzporedna zgodovina

Vzporedna zgodovina

Osvojitelj Ilirije

Francoska revolucija in njene posledice

Vzporedna zgodovina
Cerkveno žegnanje pri Sv. Roku

Boj starega režima proti prevratnim idejam

Materna beseda je otroku narbol snana;
perva stopna tedej je; ga v domazhimu
jesiku vuzhiti pisat in brat.

Dobro je znati pisati in brati, pa
stokrat bolje pošteno ravnati.

Valentin Vodnik

Dobro je znati pisati in brati, pa
stokrat bolje pošteno ravnati.

0,5

M 1:20

Izobraževanje in skrb za slepe in gluhoneme
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Anton Martin Slomšek

Materna beseda je otroku narbol snana;
perva stopna tedejje; ga v domazhimu
jesiku vuzhiti pisat in brat.

NVES
izrez: 52 x 30,3 cm
1

2

Zasebno šolstvo
V času rimske države so otroke večinoma vzgajali doma, premožnejše
pa je poučeval zasebni učitelj ali tutor. Tutorji so prihajali k družinam na
dom, nekateri pa so učili na svojem domu. Za poučevanje ni bil
predviden poseben prostor, navadno se je pouk izvajal v večjem
večnamenskem prostoru, ki je bil od preostalega prostora ločen z
zaveso.

igrača?

Ljubljana. Tloris glavnega mesta Kraljestva
Ilirije. Praga 1827.
Posebej izbrane stavbe so izpisane in
pojasnjene v legendi.
• S števiko 6 je kot »Schulhaus« označeno
licejsko poslopje, ki leži med tedanjo tržnico in
reko Ljubljanico.
• Uršulinska dekliška šola je v legendi označena
s številko 27. Nahaja se ob samostanu in je v
neposredni bližini poslopja, kjer zdaj deluje
Slovenski šolski muzej.
Zemljivid mesta je bil natisnjen v knjigi: Das Königreich Illyrien. Ein
Taschenbuch für Reisende. Laibach 1827. SŠM, knjižnica, inv. št.
13823.

interaktivni predal?

Redovalnica učencev c.-kr. primarne šole

Zlata knjiga vzorčne glavne šole

Po ustanovitvi Ilirskih provinc 14. oktobra 1809 je prejšnja c.-kr. glavna
vzorčna šola ali normalka na Kranjskem v skladu z ilirskim šolskim
zakonom z dne 4. julija 1810 v naslovu spremenila svoje dotedanje ime, ki

V šolskem letu 1810/1811 so najboljše učence dvorazredne primarne šole v
Ljubljani, v katero so smiselno razporedili prejšnjo štirirazredno normalko,
prvič vpisali v zlato knjigo v slovenskem jeziku. Najboljši učenci v začetnem

pa je bilo še vedno pisano v nemškem jeziku.

razredu »pisavni šoli« so v »zlate bukve« vpisani za obdobje zimskega

Naslovnica redovalnice učencev c.-kr. primarne šole v Ljubljani v Iliriji pri poletnem spraševanju leta 1810.
ZAL, LJU 224, Ljubljanska normalka, f. II, šk. 3.

»hoda«, najboljši učenci drugega razreda »šole« pa za zimski in poletni
hod, v katerih je večji del najboljših učencev istih.
ZAL, LJU 224, Ljubljanska normalka, zlate knjige, šk. 16, Muster Schuller I. classe, 89a/1808-1837.

Krokarjevo pero; SŠM, zbirka peres, št. xyz
Lepopisni izdelek: Tomaž Hafner, Škofja Loka, 24. februarja 1836; SŠM, zbirka lepopisnih izdelkov, inv št. 1402.
Lepopisni izdelek: Kodelle Tonzhe, Vipava, 25. avgusta 1823; SŠM, zbirka lepopisnih izdelkov, inv. št. 1402/5.

Slika je alegorična podoba
ustanovitve Ilirskih provinc. Njen

globina: 29 cm

Ideja nedeljske šole je v prvi vrsti nastala kot
nadomestna šola za tiste, ki se izobraževanju
zaradi različnih vzrokov niso mogli posvetiti

1

med tednom. Ker prve odredbe šolske oblasti

2 Na vasi, duhovnik zbira stare in mlade ter jih poučuje v nedeljski šoli.

Na gmajni, otroci pri domačemu delu, na paši, s knjigo v roki, začetek
bralne kulture.

določajo, da je treba nedeljsko šolo ustanoviti
predvsem tam, kjer redne šole že obstajajo, pa
jo je mogoče razumeti tudi kot dopolnilno k že

S povečanjem števila otrok pri pouku se je
pojavila tudi skrb za izobraževanje slepih in
gluhonemih. Ob ustanavljanju posebnih
zavodov za takšne otroke so tudi učiteljske
pripravnike na predavanjih v preparandijih
seznanjali z metodami pouka slepih in
gluhonemih. Duševno dovolj razvite in za
učenje sposobne otroke so vključevali v reden
šolski pouk. Z verskega vidika je bilo
pomembno, da so taki otroci pri verouku lahko

obstoječi šoli. Z aktivnejšo vključitvijo cerkve v
izobraževalna prizadevanja države se je
nedeljski pouk po zaslugi domoljubnih
duhovnikov začel uveljavljati tudi v krajih, kjer

toliko napredovali, da so prejeli svete
zakramente katoliške Cerkve. Na Kranjskem se
je zanimanje za pouk slepih in gluhonemih
pojavilo predvsem v štiridesetih letih 19.
stoletja, ko je škofijski konzistorij pri okrajnih

rednih šol še ni bilo. Poleg ponavljalnih in
nadaljevalnih nedeljskih šol so tako predvsem v
povezavi s poučevanjem verouka nastale tudi
nedeljske začetne šole, v katerih so na
slovenskem ozemlju poučevali v slovenskem

šolskih nadzornikih v posameznih dekanijah
poizvedoval, koliko je takšnih otrok in koliko od
njih je mogoče vključiti v eno od tedanjih oblik
šolskega pouka. Gluhonemi otroci iz Kranjske so

jeziku. Ker je bilo zlasti na Kranjskem malo
rednih šol, veliko več je bilo nedeljskih, so te
šole v dvajsetih letih 19. stoletja imenovali tudi
kranjske elementarne šole.

obiskovali predvsem zavode za gluhoneme na
Dunaju in Linzu v Zgornji Avstriji. Na zasebno
pobudo so leta 1840 ustanovili zavod za
gluhoneme tudi v Gorici.

Okrožnica
Okrožnica c.-kr. začasnega civilnega in vojaškega generalnega
gubernija v Iliriji o nedeljskih šolah. Uvodni del s prvo točko.
Ljubljana, 20. januarja 1815. Kurrende des k. k. provisorischen Civil
und Militär General Guvernements in Illyrien. Die Sonntags
Schulen betrefend.
NŠAL, ŠAL, šolstvo, fasc. 2a.

Ilustracija učenja gluhonemih
Die Gründung und Eröffnung des Taubstummen = Instituts für
Steyermark, Grätz 1832
Začetki pouka gluhih na Dunaju sežejo v leto 1779. Z odločbo
cesarja Jožefa II. so zavod za gluhoneme leta 1786 ustanovili v Pragi.
V Gradcu na Štajerskem so zavod za gluhoneme odprli
4. novembra 1831 po zaslugi neznanega dobrotnika, ki je zanj
daroval večjo vsoto denarja. Za sprejem gojencev so ustanovili
štipendijska mesta ali pa so starši plačevali tudi zasebno. Leta 1832
je bilo v zavodu 19 gojencev, od katerih jih je imelo štipendijo kar 17.
Že od vsega začetka so bili v tem zavodu tudi gojenci s slovenskega
narodnega ozemlja.
ARS, AS 14 Gubernij v Ljubljani, fasc. 55, l. 1831-32, ae. 14.

Opis pouka
V Ribnici je pouk potekal »v vseh predpisanih šolskih predmetih,« v
drugih treh šolah pa so z dobrim uspehom poučevali »le v
kranjskem jeziku« branje in verouk.
Nedeljske šole v ribniškem okraju za šolsko leto 1815/1816. Poročilo
okrajne gosposke v Ribnici, 11. novembra 1816, Gatterer, okrajni
komisar.
ARS, AS 14 Gubernij v Ljubljani, registratura VII, fasc. 308, l. 1816.

avtor se je navdihoval ob
Vodnikovi istoimenski odi v čast
Napoleonu.
Janez Krstnik Scherer, Ilirija oživljena, oljna slika,
1858, Narodni muzej Slovenije.

izrez: 52 x 30,3 cm

...
Valentin Vodnik, Iliria oshivlena, 1811.

Prešeren in Slomšek
na liceju v Ljubljani

igrača?

Študenti po prvem semestru prvega letnika
filozofskega študija na liceju v Ljubljani v
šolskem letu 1819/1820. Ocenjeni so iz vedenja,

NA V GRADN E

verouka, latinščine, grščine, geografije in
zgodovine ter iz matematike. Podpisan je
Matevž Ravnikar, stolni kanonik in ravnatelj
filozofskega študija. Ljubljana, 10. januarja 1820.
Med najboljše ocenjenimi sta na seznamu pri
vseh predmetih navedena tudi France Prešeren

S ovensk šo sk muze STALNA RAZSTAVA

in Anton Slomšek, ki sta v naslednjih desetletjih
najbolj vplivala na slovensko kulturo, ustvarjalno
moč slovenskega jezika in sposobnost preživetja
slovenskega naroda. Prešeren je zapisan v
skupini študentov, ki so bili plačila šolnine
oproščeni, Slomšek pa med tistimi, ki so za
oprostitev prosili in je zato ob navedbi, da je
študiral v Celju, očitno ravnateljstvu filozofskega
študija predložil tudi uboštveno spričevalo, kot
je pojasnjeno v opombi.
Vir: ARS, AS 14 Gubernij v Ljubljani, registratura VIII, fasc. 55, l. 1819.

Učna snov na gimnaziji v Postojni
Učni predmeti na postojnski gimnaziji v francoskem razredu v zimskem
semestru od 4. novembra 1810 do 26. aprila 1811: 1. francosko branje in
pisanje 2. samostalniki 3. pridevniki 4. števniki 5. primerjalne stopnje 6.
zaimki 7. konjugacije dveh pomožnih glagolov 8. konjugacije štirih aktivnih
glagolov 9. izgovorjava francoskih besedil – pisanje prevodov iz
slovenščine v francoščino 10. osnove aritmetike.
V Postojni, 26. aprila 1811. Janez Šuc, profesor francoščine in aritmetike. Pregledal ravnatelj gimnazije: A.
Magajna. ZAL, LJU 184 Klasična gimnazija, akc. f. 1, šk. 55.

Poročila o francoskih gimnazijah
na Kranjskem

učbenik

V kolonah od leve proti desni so podatki za gimnazijo v Kranju, Postojni in
Novemu mestu po predelani snovi, imenih profesorjev, številu dijakov,
učnem jeziku in in dodatnimi opombami, v katerih so tudi poročila o
primarnih šolah pripadajočega okrožja.

Uršulinke so takoj po ustanovitvi glavnih
deželnih vzorčnih šol in vzpostavitvi državnega
šolskega sistema aktivno pristopile k
prizadevanju države za razširitev
elementarnega pouka po novi učni metodi tudi

NUK, Ms 1467, Illyrica, Rafael Zelli – Korespondenca I, 129, 1811–1813, mapa 3.
Gimnazije na Kranjskem v poročilih njihovih ravnateljev rektorju centralnih šol v Ljubljani po prvi polovici
šolskega leta 1810/1811. Rektor centralnih šol Jožef Balant (Walland), Ljubljana, 9. maja 1811.
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globina: 29 cm

Prestolnica
Ilirskega kraljestva

Zasebno šolstvo
V času rimske države so otroke večinoma vzgajali doma, premožnejše
pa je poučeval zasebni učitelj ali tutor. Tutorji so prihajali k družinam na
dom, nekateri pa so učili na svojem domu. Za poučevanje ni bil
predviden poseben prostor, navadno se je pouk izvajal v večjem
večnamenskem prostoru, ki je bil od preostalega prostora ločen z
zaveso.

1m

Katekizem

Najstarejša privatna trgovska šola

Višje in visoko šolstvo

Odtisi Ilirije po Francozih

0
Računica
ABC bukvice

ABC Bukvize sa te, kateri shelijo slovenske Zherke
posnati inu brati se navuzhiti, 1818. SŠM, knjižnica, inv. št.
7363.
Napeljevanje v RAZHUNSTVO sa drugi in tretji klas
farnih in glavnih shol v z kr. dershavah, na Dunaji 1847.
SŠM, knjižnica, inv. št. 5979.
Kershanski katolshki NAUK sa male shole na kmetih vse
is velikiga katekisma sapovedaniga po z. K. Estrajshkih
dershavah, na Dunaji 1834. SŠM, knjižnica, inv. št. 12192.

Kako so
izterjali dajatve?

Ilirija oživljena

v kukalu 3
fotografije

za dekleta. Na cesarskem dvoru so njihovo
zavzetost v Ljubljani nagradili s podporo pri
izobraževanju učiteljic in z denarnimi prispevki
za delovanje šole, ki je bila ena najboljših.

Uršulinske notranje in zunanje šole
Poleg notranje šole za svoj naraščaj so uršulinke v
interesu države odprle tudi zunanjo šolo. Na
Kranjskem so imele leta 1792 zunanjo in notranjo
šolo v Ljubljani in v Škofji Loki. V Ljubljani je zunanjo
šolo takrat obiskovalo 221 deklet, notranjo 28; v
Škofji Loki pa zunanjo šolo 72 in notranjo 30. V
primerjavi s predhodnim semestrom se je njihovo
število zlasti v zunanji šoli v Ljubljani izjemno
povečalo. Poleg vodij šol (prefektinj) so na
dokumentu izpisana tudi imena učiteljic.
ARS, AS 14 Gubernij v Ljubljani, registratura II, fasc.
73, Hauptausweis von den deutschen Schulen des
Herzogthums Krain vom Sommerkurse 1792.
Sestavil: Anton Mulič, direktor in zastopnik
normalke na Kranjskem. Ljubljana, 21. januarja 1793.

Prefekta Marija Katarina Amon
Marija Katarina Amon (1734 - 1820) je bila prva
prefekta v notranji in zunanji šoli v Škofji Loki. V
Loko je prišla 12. oktobra 1782 iz Gradca skupaj z
ustanoviteljico samostana Emeriko, grofico
Batthyani in učiteljico Mihaelo Warheit. Bila je tudi
učiteljica v notranji šoli, voditeljica novink in
predstojnica samostana (1810–1813).
Arhiv uršulinskega samostana v Škofji Loki (s.
Marta Triler).

Vrste uršulinskih šol
V publikaciji uršulinskih šol je sumaričen pregled
zunanje šole s številom učenk v ponavljalnem in
risarskem razredu, v tretjem in drugem razredu in v
prvem razredu v višjem in nižkem oddelku ter v
notranji šoli. V vseh razredih je potekal pouk
ženskih ročnih del. Poimensko so na notranjih
straneh seznama objavljana imena učenk, posebej
so na prvih mestih navedene nagrajene učenke.
Seznam učenk dekliške industrijske glavne šole pri
uršulinkah v Ljubljani po končanem letnem
semestru 1829. Naslovnica.
Arhiv uršulinskega samostana v Ljubljani (s. Marta
Triler).

Učbenik: Anleitung zum Schönschreiben nebst dazu gehörigen Kupfertafel, zum Gebrauche in deutschen Schulen in der
kaiserlich-königlichen Staaten, Wien 1814, Navodila za pouk lepopisja. SŠM, razstavna zbirka, inv. št. 1683. Tabela 1 in 4.
Zvezek: (Probe)schriften – pisni izdelki učencev trivialne šole v Šentjerneju po končanem letnem
semestru leta 1830; SŠM, zbirka lepopisnih šolskih zvezkov, št. 507.

O avtorju in o vsebini

Z likovno upodobitvijo žegnanja v Dravljah je
predstavil način življenja in praznovanja

Dorfmeister Vincenc (1774 – 1839), rojen na
Dunaju, od leta 1804 učitelj risanja na ljubljanski

cerkvenega praznika sv. Roka v prvi polovici 19.
stoletja. Kraj, ki je danes del mesta, je bil takrat

normalki. S pomočnikom Janezom
Schaffenrathom je na liceju vodil tudi risarske
tečaje za dijake gimnazije in študente liceja, ob
nedeljah dopoldan pa tudi za podobarje in
rokodelce v nedeljski šoli.
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še staro kmečko naselje. V upodobitev
dogodka je zajel vse sloje prebivalstva.
Das Kirchweihfest zu St. Rochus bei Laibach : Zerkveno shegnanje
per svetim Roku nad Ljubljano. Litograf: Eger Rozalija. Leto
nastanka: 1832/1839. NUK (Europeana Trav.), dostopno dlib:
URN:NBN:SI:IMG-3L5MU3DN, cobissid: 241194496.

Pod vplivom novih filozofskih smeri, ki so utirale pot že razsvetljenstvu, se je v
začetku 19. stoletja v javnem življenju že povsem uveljavlil pozitiven, milejši in
razumevajoč pogled na otroka in na doživljanje otroštva. V tej smeri se je
razvijala tudi vzgoja v šoli, pri kateri sicer niso izključevali telesne kazni, so pa
vendar bolj cenili razumevanje v dozorevanju in rasti otrok.
Geschenk für meine Kinder, am Tage ihrer Verlobung oder Vollständiger
Unterricht über die Erziehung der Jugend vom Keime an, bis in das
mannbare Alter, Allen guten Menschen zugeeignet und als die wichtigste
Angelegenheit des Lebens empfohlen von einem Menschenfreunde, Wien,
1814. Dritter und vierter Theil. SŠM, knjižnica, inv. št. 15844.

Najstarejša nedržavna trgovska šola v Avstriji je
bila ustanovljena leta 1834 v Ljubljani. Po prvem
predstojniku, izkušenemu trgovskemu
pedagogu Jakobu Francu Mahru iz Gradca, ki
je zanjo pripravil tudi učni načrt, je poznana kot
Mahrova trgovska šola. Sestavljena je bila iz

NAČR

triletne vajenske trgovske šole in iz dvoletnega
zasebnega trgovskega učnega in vzgojnega
zavoda. Vajenska šola je potekla ob nedeljah in
praznikih dopoldan eno uro in popoldan dve ali
tri ure, v zasebnem učnem in vzgojnem zavodu
pa so v obeh letnikih poučevali po 48 ur
tedensko. Zavod se je delil na notranjo šolo, ki je
bila z nudenjem celostne oskrbe in varstva

Jožef Balant (Walland)

letne plače, odmerjena plača za februar in podpis.
Ljubljana, 18. marca 1811. Jožef Balant (Walland), rektor centralnih šol.
NUK, Ms 1467, Illyrica, Vodnikiana mapa 9.

8 0 RAZSTAVN HODN K

organizirana večinoma za gojence, ki so
prihajali ne le iz oddaljenih avstrijskih dežel,
ampak v večjem številu tudi iz Italije in Srbije, in

1763–1834

na zunanjo šolo z gojenci, ki so v zavod prihajali

Rojen v Lescah na Gorenjskem. Po posvetitvi za duhovnika (1789), je bil
najprej katehet na ljubljanjski normalki, leta 1798 pa je postal profesor

Profesorji centralnih šol in gimnazije
Izplačilo plač za mesec februar. Imenu in priimku profesorjev sledijo
podatki o kraju njihovega rojstva, letu rojstva in let službe, stan,
izobrazbena usposobljenost pred imenovanjem 29. oktobra 1810, višina

samo k pouku.

moralne in pastoralne teologije na teološki fakulteti ljubljanskega liceja. Leta
1805 je bil imenovan za stolnega kanonika in nadzornika osnovnih šol v

Odprtje trgovske šole
Trgovska šola v Ljubljani je bila ustanovljena na pobudo ljubljanskih
trgovcev. S podporo mestnega magistrata in posebej z aktivno vlogo
župana Janeza Hradeckega, ki je bil po statutu tudi direktor šole, so
šolo slovesno odprli 19. oktobra 1834 na trgu sv. Jakoba št. 139.
Risba Mahrove trgovske šole po preselitvi v nekdanji hotel na
današnji Krekov trg 10. Za šolo je licejsko poslopje, v ozadju
ljubljanska stolnica. Obj. v: Die Handels-Lehranstalt in Laibach,
Ljubljana 1884, str. 10.

ljubljanski škofiji in vodjo škofijskega konzistorija za šolske zadeve. V obdobju
Ilirskih provinc je bil 29. oktobra 1810 imenovan za rektorja centralnih šol v
Ljubljani in profesorja dogmatike in moralne teologije na teološki fakulteti. Po
preoblikovanju centralnih šol je postal rektor akademije. Z generalnim
inšpektorjem javnega šolstva v Ilirskih provincah Rafaelom Zellijem je
sodeloval pri vzpostavitvi francoske organizacije javnega šolstva.

Javna skušnja
Povabilo na prvo javno skušnjo 20. februarja 1835. Učna snov na
vabilu je zajemala: verouk, trgovinoznanstvo, merkantilno pravo,
trgovsko geografijo, zgodovino trgovine, italijanski jezik, trgovsko
korespondenco, blagoznanstvo, trgovsko in menjalno pravo ter
trgovino in obrtništvo. Izdelki iz knjigovodstva, korespondence in
kaligrafije so bili na vpogled pred vsakim gojencem.
SŠM, razstavna zbirka, inv. št.1309.

Njegov portret objavljen v: Janko Polec, Ljubljansko višje šolstvo v preteklosti in borba za slovensko
univerzo, Ljubljana 1929, str. 32a.

Š PRO EK A
Veroučno spričevalo
Barbara Alič, samska, zakonska hči
pokojnega c.-kr. rudarja Blaža Aliča,
stanujoča v Idriji št. 107, je kot nevesta z
dobrim uspehom opravila veroučno
izpraševanje.
Župnijski urad v Idriji, 16. julija 1846.

Pisna zaveza

Padec Bastilije

osovraženi stari režim, porušili do tal. Padec Bastilije predstavlja začetek
krvave francoske revolucije, ki je do prihoda Napoleona na oblast obdobje
radikalnih družbenih in političnih sprememb. Ko so 21. januarja 1793
obglavili še kralja Ludvika XVI. in odpravili monarhijo, so bili Francozi v
revolucionarnih vojnah s sosednjimi monarhijami uspešnejši predvsem
zaradi sprememb, ki jih je povzročila revolucija.
Po strmoglavljenju jakobinske diktature je oblast prevzel direktorij, ki je
omogočil prihod Napoleona, ta pa je povzročil začetek napoleonskih vojn,
ki so idejo revolucije ponesle po Evropi.
Zavzetje Bastilje. Jean-Pierre Houël: Prise de la Bastille (1789).

Podpis: Anton W(olf), mestni župnik

Jaz, spodaj podpisani, pod
prisego izpovem, da nisem
povezan z nobeno tajno družbo
ali bratstvom niti doma niti
v tujini.

Auguste Marmont
1774–1852

Padec nekdanje pariške trdnjave, v kateri je bil zapor za politične
zapornike, je 14. julija 1789 naznanil prelomne trenutke francoske in
svetovne zgodovine. Do konca leta 1789 so trdnjavo, ki je simbolizirala

Tomaž Rupnik, rojen 10. decembra
1808, iz Bele v Črnem vrhu.
oče Matija
mati Marija Žonta

Dobrepolje, 13. oktobra 1808

Odtisnjen župnijski žig : sv. Barbara
zavetnica rudarjev Idrija.

Pečat: Matija Tomšič, učitelj

Drevo svobode
Eden glavnih simbolov francoske
revolucije 1789. Z zasaditvijo dreves so
Francozi v zasedenih deželah širili ideje francoske
revolucije: egalité – fraternité – liberté tudi pod
Napoleonom. Na francosko obdobje slovenske
zgodovine v mnogih krajih po Sloveniji še vedno
spominjajo številna drevesa in drevoredi.
Slovenski šolski muzej, barvna risba Vlada Stjepiča po
predlogi – izsek: za 1. del stalne razstave Šolstvo na
Slovenskem skozi stoletja, 1988.

Bil je eden od najzanesljivejših Napoleonovih sodelavcev in od
ustanovitve 14. oktobra 1809 do 15. aprila 1811 prvi generalni
guverner Ilirskih provinc. Leta 1806 je postal vojaški poveljnik
Dalmacije, od leta 1808 je nosil naslov vojvoda Dubrovniški, od
leta 1809 pa maršal cesarstva. Na podlagi posebnih pooblastil, ki
jih je prejel od Napoleona 25. decembra 1809, je Ilirske province
upravljal precej samostojno. Z odlokom o organizaciji javnega
šolstva z dne 4. julija 1810, ki ga je francoska uprava začela izvajati s
šolskim letom 1810/1811, je potrdil načrt celovite prenove in
poenotenja šolstva na raznolikih območjih Ilirskih provinc.
Na sliki po Wagnerjevem bakrorezu, obj.: J. Mal, Zgodovina slovenskega naroda,
Celje 1928, str. 73.

Učiteljska zaprisega
Pod vplivom francoske revolucije so se po celi Evropi močno razširile tajne

že leta 1778. Ker je rudnik šolo podpiral, prav tako tudi domače prebivalstvo,
je bila šola kot višje razita elementarna ustanova z več učitelji celotno
obdobje do leta 1848 in dlje dobro obiskana in je presegala elementarno
raven izobraževanja tudi zaradi potreb rudnika. Veroučno izpraševanje kaže

združb.
ARS, AS 14 Gubernij v Ljubljani, registratura III, fasc. 42, škatla 345.

Vse dimenzije so neto.
Kjer ni drugače napisano, je neto globina predala 37 cm.

Vzgoja za življenje
V Idriji, kjer je bil svetovno znan rudnik živega srebra, so glavno šolo ustanovili

združbe, med njimi so bili najboj znani in vplivni zlasti prostozidarji ali
framasoni, ki so s svojimi svodomiselnimi nazori ogrožali tedanji ustroj
družbe. Kakor drugi državni uradniki in javni nameščenci so morali tudi
učitelji pred nastopom svoje službe priseči, da ne pripadajo nobeni od teh

razmere, v katerih je zelo jasno razvidno, da je bilo tedanje izobraževanje
nasploh zelo tesno povezano z izobraževanjem in vzgojo za življenje.
SŠM, razstavna zbirka, inv. št. 1316 / 11.
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Načrt je last SVET VMES d.o.o.
Kopiranje je dovoljeno le s pisnim soglasjem avtorja.
This drawing is property of SVET VMES d.o.o.
It can be copied only with written permission of the author.
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Natisnil: r5
Natisnjeno dne: 21.09.2020
Velikost lista: ###mm X 297mm
Datoteka: 58_2014 SŠM_HODNIK-OMARA

OPOMBE
V primeru nejasnosti kontaktirati projektanta!!!
Vse mere preveriti na kraju samem!!!
Načrt usklajevati z načrti gradbenih konstrukcij, stroj. in el. instalacij
Odprtine oken kontrolirati v načrtu fasad
Višine parapetov so navedene od končnega tlaka
Kotirana je gradbena odprtina vrat in oken
Oznake vrat vsebujejo minimalne svetle mere odprtine med podboji
Detajle vgradnje dvigal, oken in vrat kontrolirati v projektu dobavitelja
Detajle fasade, tlakov in stropov kontrolirati v projektu dobavitelja

·
·
·
·
·
·
·
·
·

POZ.1.9 MED POMLADJO NARODOV IN 1. SVETOVNO VOJNO

načrt šol. vrta v Krškem potrebujemo visoko
resolucijski scan
txt o pomenu
vzgoje?

kaj vse je v niši?
- učb. 150 barvnih
podob... (format a4)
- knjižica Mali
sadjorejec????

Natisnjeno dne: 23.07.2020
Natisnil: R2
Datoteka: 58_2014 SŠM_HODNIK-OMARA

Učitelj kot vzgojitelj in vrtnar

skrajšati

Učiteljsko vzgojno delo in pouk so radi primerjali z vrtnarskimi opravili.
Šola je bila učiteljem najlepši vrt z najbolj žlahtnimi rastlinami, ki so ga
obdelovali vneti za sveto stvar. »Mi cepimo in sejemo, plevel škodljivi
plejemo,« kot poje 1884 pesem, naslovljena z Učiteljska. Zato ni čudno,
da so tudi šolski vrt cenili kot uspešno in koristno učilo. Zlasti po 1870
je veljalo, da k dobri šoli sodi tudi urejen šolski vrt, učitelji pa so bili
prizadevni sadjarji, vrtnarji, tudi čebelarji. Nekateri med njimi so bili s
sadovnjaki in čebelnjaki vodilni pri skrbi za povzdigo gospodarskega
razvoja kraja, o čemer ponekod še pričajo jablane, zrasle šolarjem iz
sadik prejetih v dar. Med vzgojnimi spodbudami pa so učiteljem že
nekdaj priporočali ljubeznivost, vztrajnost in potrpežljivost ter vabili:
»Drevesce ravnaj, dokler je mlado, staro se ti uklonilo ne bo« (Lepa
odreja, Učiteljski tovariš, 1. 4. 1861, str. 59).

Knjiga z barvnimi podobami je služila tudi za izdelavo
stenskih učnih slik. Ivan Tomšič, Nazorni nauk za slovensko
mladost. I, II. Ljubljana 1872, 1888 (SŠM)

Slovensko šolstvo
1848 – 1855 - 1867/69 – 1883 - 1918
Šolstvo v zadnjih 60 letih Habsburške monarhije so najprej zaznamovala
jezikovna, narodnostna in demokratična gibanja ob marčni revoluciji 1848, ko
so ob zahtevi za Zedinjeno Slovenijo (skupno slovensko upravno enoto),
prizadevanjih za večjo vlogo slovenščine v šoli - kar so načelno omogočali
tudi državni odloki o enakopravnosti narodov in jezikov v državi - Slovenci
uveljavljali tudi zahteve za višješolski študij in univerzo v Ljubljani. Osnovna
šola se je polagoma razvijala pod slovenščini precej naklonjeno cerkveno
upravo posameznih škofij, kot je to določala šolska zakonodaja po letu 1805
in nadgradil še konkordat 1855. S političnimi spremembami v državi po letu
1867, se je monarhija preoblikovala v Avstro-Ogrsko in se je uveljavila tudi
ločitev državnih in cerkvenih zadev na področju šolstva. Liberalni
osnovnošolski zakon je 14. 5. 1869 postavil šolstvo na nove osnove: državni in
deželni šolski nadzor, postopoma uresničena osemletna šolska obveznost,
še danes prepoznaven predmetnik z bogatejšimi vsebinami pouka,
srednješolsko izobraževanje učiteljev in učiteljic na štiriletnih učiteljiščih z
maturo. Po letu 1880 se začenja proces feminizacija učiteljskega poklica,
med učiteljstvom pa konec 19. stoletja tudi prevlada liberalna usmerjenost.
Učiteljstvo je postalo izobražen poklicni stan, sicer bolj skromno, a redno
plačan s strani dežel, ki so vplivale tudi na jezikovno in kadrovsko šolsko
politiko. Nova šola, v kateri je verouk ostal prvi predmet in versko-nravna
vzgoja osnova pouka, je z rednim obiskovanjem in širitvijo šolske mreže v
marsičem podoba izobraževalne ustanove še sredi 20. stoletja. Prizadevanja
za enakopravnost slovenščine v osnovnem, pa tudi v srednjem šolstvu, je
spodbudilo parlamentarno življenje v avstrijski državi in posebej še taborsko
gibanje 1869-71, a uspeh je bil različen v posameznih deželah s slovenskim
prebivalstvom. Nastajanje slovenskih šol za slovenske otroke so marsikje
omejevale lokalne in deželne oblasti, pa tudi nemška, italijanska in madžarska
raznarodovalna šolska društva. Marsikje, posebej v Trstu, so Slovenci
poskrbeli za slovensko privatno šolstvo, posebej s pomočjo društva CMD Družbe sv. Cirila in Metoda. Na področju osnovnega šolstva se je postopoma
oblikovala tudi tip meščanske šole – ta je dosegel razcvet v naslednjem
obdobju - kjer so posredovali učenkam in učencem bogatejše in praktično
usmerjeno znanje. Po letu 1848 so reformirali klasične gimnazije, ko so
izoblikovali takšne osemrazredne šole z maturo (1849/50), v to smer pa so se
razvijale tudi realke, ki so omogočale tehnične študije. Srednje šole na
Slovenskem so imele nekaj pouka v slovenščini, a v višjih razredih v glavnem
ne. Nemščina kot učni jezik je veljala tudi za učiteljišča, še najmanj na
Primorskem, kjer je od 1875-1909 delovalo moško učiteljišče v Kopru, kjer so
poučevali v štirih jezikih. Slovenski del je kot samostojna šola delovala od
1909 v Gorici. Tam je bila iz slovenskih gimnazijskih vzporednic 1913
ustanovljena tudi prva državna gimnazija. Slovenski pouk sta imeli mestna
realka v Idriji (1901) in privatna škofijska klasična gimnazija v Šentvidu pri
Ljubljani. Slovenski študenti so odhajali na študij na Dunaj in v Gradec,
kasneje tudi v Prago in še kam. Od začetka 20. stoletja je bilo med njimi tudi
nekaj študentk. Kljub velikim prizadevanjem tako slovenskih poslancev na
Dunaju kot v deželnih zborih, slovenskega tiska ter slovenske javnosti,
posebej javnih združenj, zahteve po univerzi v Ljubljani ni podrla nobena
dunajska vlada. Za večino Slovencev je ugodnejše šolske razmere prinesel
šele razpad monarhije ob koncu 1. svetovne vojne jeseni 1918.

txt o ženskih
učiteljicah?

vsebina za
izvlečno omaro?
visoko
resolucijski
portret Blaža
Kocena

slika učiteljev,
kjer so tudi
učiteljice s
klobuki?

400+
Zadnjih šest desetletij avstrijske monarhije pod Habsburžani zaznamuje
marčna revolucija 1848 in narodnostna ideja - z zahtevami po Zedinjeni
Sloveniji, šoli in uradovanjem v slovenščini ter po univerzi v Ljubljani. Šolstvo
je postajalo vedno bolj pestro, šole številne in raznovrstne, razvoj je bil
opazen. Tedaj so oblikovali osemletne gimnazije in 1849/50 uvedli maturo.
Zaton demokratičnih sprememb in konkordat 1855, ki je cerkveni vpliv na
šolstvo še povečal, je v 60. letih 19. stoletja zamenjala ustavna doba in
1868-1870 liberalna šolska zakonodaja, ki je ravno v času taborskega gibanja
uveljala tudi pri nas »novo šolo«. Spremembe 1867 so preuredile obsežno
države v dvojno monarhijo - Avstro-Ogrsko. Posodobljeno šolstvo je postalo
zares državna zadeva, pri osnovnem šolstvu tudi pod vplivi deželne
samouprave. Šolski zakon 14. maja 1869 je v prinesel vrsto novosti z bogato
vsebino pouka in boljšo izobrazbo učiteljev in učiteljic, učiteljstva je postajalo
množičen kot poklicni stan šolanih ljudi. Za Slovence je bila to doba
uveljavljanja narodne enakopravnosti.

Nova šolska zakodaja je po 1870 poleg novih vsebin in bogatejšega
predmetnika postopoma uvajala nove učne pripomočke: računalu in
stavnicam za branje so se pridružile številne učne slike za nazorni ali
kazalni pouk (z vsebinami verouka, prirodopisa, anatomije, zemljepisa,
kmetijskega pouka) pa tudi zemljevidi, globusi – prvega slovenskega
smo dobili 1871 - in tudi teluriji za nazorno astronomsko pojasnilo
letnih časov. Nova so bila v šoli tudi učila o fizikalnih pojavih in o
meterskem sistemu. Tega so vpeljale v šolo tudi Močnikove računice. Z
učili so se učitelji seznanjali z informacija založnikov (npr. s prvim
slovenskim popisom fizikalnih aparatov 1890) in ob učiteljskih
zborovanjih na razstavah učil, ki so spodbudile nastajanje stalnih
razstav šolstva in šolskih muzejev. V Ljubljani je 'Muzej slovenskega in
istrsko-hrvaškega učiteljstva' pripravila s prizadevanjem Jakoba
Dimnika in sodelavcev avgusta 1898 učiteljska Zaveza ob praznovanju
50-letnice vlade cesarja Franca Jožefa.

Rolo, ki se spusti dol in na
katerem je dodatna vsebina o
Uršulinkah. Lahko je rahlo
prosojen.

Blaž Kocen
1821-1871

Geograf Blaž Kocen / Blassius Kozenn velja ob matematiku Močniku
za našega najbolj odmevnega šolnika v prostoru večjezične Avstrije do
1918. Od 1852 je poučeval na gimnazijah v Ljubljani, Gorici in od 1858
do 1870 v Olomoucu na Moravskem. Tam je v dvanastih letih izdal
večino učbenikov, šolskih atlasov in zemljevidom za šolsko rabo pri
tamkajšnji založbi Hölzel, ki so nato izhajali v številnih izdajah, še v 20.
stoletju v nemščini, češčini, hrvaščini, poljščini, pa tudi madžarščini. Za
slovenske prevode nekaterih Kocenovih geografskih del (npr.
Kocenov zemljepis za ljudske šole, 1879) je poskrbel Ivan Lapajne.

Učitelj kot glasbenik

vir?

Prizadevanja za slovenski pouk za slovenske otroke so bila najbolj uspešna na
Kranjskem, manj pa v drugih deželah, kjer so živeli Slovenci poleg nemško in
italijansko govorečih sodeželanov. Tudi v šolah, ki so jih obiskovali Slovenci ni
bila samoumevna slovenščina kot učni jezik, saj je ohranila nemščina veliko
uradno podporo. Tudi v slovenskih krajih so v višjih razredih osnovnih šol in v
srednjih šolah več predmetov poučevali v nemščini. V slovenskih krajih
Štajerske je bilo tako več nemških šol, kar je podpiralo društvo Schulverein,
na Koroškem pa so prevladovale utrakvistične šole, kjer je bila slovenščina le
uvod v nemški pouk. Obdobje sodi v dolga desetletja vladavine cesarja
Franca Jožefa 1848-1916. Po prvi svetovni vojni so jeseni 1918 Slovenci
zaživeli v novi, južnoslovanski državni povezavi, a hkrati razdeljeni med štiri
države.

prosim, da se določi
kateri txt o Schreinerju
je na zunanji strani
lopute in kateri del je v
notranjosti

Slovenski učitelj /ica
gre na dan

uprave, tudi prevladujočega učnega jezika srednjih
šol in vrste zasebnih osnovnih šol.

FIKSNA

višja resolucija
termometer in
INFLUENČNI STROJ
barometer
dim.(dxglxv)40x30x50

MAKETA
SKOBCA
maketa
skobca?
dim. (vxšxg) 55x23x30cm
Zanimivo
vprašanje ali
odtis pasu na
1. strani, v
notranjosti
Napis na
obešen
pas,
loputi,
napis
je
ki sona
ga
nosili
loputi
študentje.
Dunaj, Graz.
+ slika
+ študentska
hologram ali slika
hologram?
prehrana
prstana, ki si ga dobil v
Izvlečna
dar od cesarja za
omara!
posebne dosežke.

A N D R E J P R A P R OT N I K
1827-1895

globus
dimenzije?

»Prva skrb mi je mladina, ravno tako domovina.«
Za učitelja se je izšolal na dveletni učiteljski pipravnici 1847 ter se
nato vse življenje zavzeto izobraževal ter deloval v Kamni gorici,
Škoki Loki, Dobrovi pri Ljubljani in od 1858 do upokojitve 1890 na
novi mestni deški šoli pri Sv. Jakobu v Ljubljani, povsod v šoli in izven
nje »za učiteljstvo in slovenščino«. Sodeloval je pri prvem
mladinskem listu Vedež 1848–50 ter 1850 pripravil prvo slovensko
letno poročilo kakšne naše šole »Perjohe kamnogoriške šole«.
Sodeloval je s pesmimi in zgodbami v tedanjem slovenskem tisku
(Slov. Bčela, Šolskega prijatelja 1852–6, Drobtinice) in 1852 izdal
Spisje za slovensko mladino in pesmi in več drugih del, od 1856 tudi
več abecednikov. 1861 je pričel izdajati Učiteljski tovarš, list za šolo in
dom (od 1863 U. Tovariš), ki ga je urejal do 1872 in 1882–1889 in z
njim povezoval slovenske učitelje in spodbujal domačo pedagogiko.
Praprotnik je vrsto let sodeloval tudi v deželnem šolskem svetu ter v
različnih društvih (Čitalnica, Društvo v pomoč učiteljskim vdovam in
sirotam društvu Narodna šola, Slovenska matica). Posebej si je
prizadeval za povezovanje slovenskega učiteljstva. Šolo, ki jo je vodil
in je postala I. mestna petrazredna deška šola, je Praprotnik iz
šolskega poslopja liceja, kamor se je 1875 umaknila iz redute, 1889
preselil v novo šolsko stavbo na Ledini in se 1890 upokojil.
Praprotnik je deloval pred novo šolsko zakonodajo 1869 in po njej,
bil zavzet za slovensko narodno pa tudi versko vzgoje v šoli, a nič
manj naklonjen novim možnostim, ki ga je nova šola prinesla z
bogatejšimi vsebinami in boljšim položajem učiteljstva. K razvoju
slovenske kulture je prispeval tudi kot urednik odprt za razmislek o
literaturi in s prispevkom na glasbenem področju.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing

- tekst o Praprotniku na 1. strani
- na notranji strani besedilo o

elit. Suspendisse
ipsum justo, tincidunt in volutpat
UVODNO
BESEDILO
vitae, lobortis a nulla. Cras aliquam mollis odio vitae
Shema
učnega sistema notri.
rhoncus mi mi, et semper orci vehicula sit amet.

Na 1. strani
opis globusa, skrajšati
grafika?
notri učbenik za zemljepis
in o BlažuNova
Kocnu.
šola,

GLOBUS
dim.? izmeri

skrajšati
ženskih učiteljicah,

mollis. Fusce varius quis ante sit amet sagittis. Morbi

- v niši slika učiteljev, kjer so tudi
učiteljice s klobuki

Aenean non laoreet tortor. Pellentesque feugiat
lorem eget ante dapibus sagittis. Ut eu venenatis
neque. Donec eget libero convallis diam mollis
interdum ac in libero. Mauris congue, purus vel
congue vestibulum, felis arcu scelerisque nunc, sed
rhoncus enim purus a massa. In mattis dapibus
Pellentesque ultrices purus sed elit metus.

Novost v šoli so bila tudi učila za fiziko, ki jih je
bilo več v srednjih šolah kot v osnovnih, a še
tam največ po mestih. Sprva so za pouk o
elektriki uporabljali bolj enostavni “električni
kolovrat” s stekleno krožno ploščo za
“vzbujanje elektrike”. Razlaga fizike in kemije
je s knjigami Družbe sv. Mohorja prišla v
številne slovenske domove. (H. Schreiner,
Fizika ali nauk o prirodi za potrebe kmečkega
stanu, Celovec, I., 1889, II., 1891). Električni
kolovrat so sčasoma zamenjala bolj dodelana
učila, pa tudi njihovo poimenovanje.

nova učila

Opis prstana, tekst
na prvi strani.

txt o prirodopisu?
tekst o prirodopisu
v notranjosti žabe v
formaldehidu

Napis na predalu

Anton Fister
Dunajski študenti in
njihov profesor
v revoluciji 1848

ZVOK (nivo 3):
- Moj mili kraj (avtor: A.
Praprotnik - star posnetek)
-?
(dva gumba, zvočni posnetek)

zvok?

Fotografija Mahrove šole
Babiška šola

O BABIŠKIH ŠOLAH
Notri učbenik?

Trgovska šola

GIMNAZIJE
razglednice
stavb na
vrtljivem valju
6fotk

abakus

katere razglednice
realke?
REALKE
razglednice
stavb na
vrtljivem valju
6 fotk

Naš kompas bodi
pedagogika!
UČITELJSKATaDRUŠTVA
IN PEDAGOŠKI
TISK
pa nam veli: „Poučuj vzgojevalno!"
- v notranjosti 4 revije na ogled A4

Babiška diploma v notranjosti 1x zaprta 1x
odprta dim. 29x46cm

njegov podpis?

»Prva skrb mi je mladina, ravno tako domovina«
Za učitelja se je izšolal na dveletni učiteljski pipravnici 1847 ter se
nato vse življenje zavzeto izobraževal ter deloval v Kamni gorici,
Škoki Loki, Dobrovi pri Ljubljani in od 1858 do upokojitve 1890 na
novi mestni deški šoli pri Sv. Jakobu v Ljubljani, povsod v šoli in izven
nje »za učiteljstvo in slovenščino«. Sodeloval je pri prvem
mladinskem listu Vedež 1848–50 ter 1850 pripravil prvo slovensko
letno poročilo kakšne naše šole »Perjohe kamnogoriške šole«.
Sodeloval je s pesmimi in zgodbami v tedanjem slovenskem tisku
(Slov. Bčela, Šolskega prijatelja 1852–6, Drobtinice) in 1852 izdal
Spisje za slovensko mladino in pesmi in več drugih del, od 1856 tudi

Virute et opera ~Z vrlino in delom

PAJKL(vejalnik)
dim. (dxšxv) 30x25x15cm

O TRGOVSKIH ŠOLAH

MAKETA UČILNICE
dim. (dxšxv) 68x40x25cm

maketa učilnice

razlaga pajkla

Napis na predalu

PISALO IN PODLOGA

Med slovenskim učiteljstvom se je ob šolskem in pedagoškem tisku
(Učiteljski tovariš, Popotnik, Slovenski učitelj) ter pedagoških
društvih in njihovih publikacijah ter samostojnih knjigah razvijalo
tudi pedagoško razmišljanje. Po eni strani je bil pri številnih učiteljih
njihov razmislek usmerjen v praktična vprašanja poučevanja, po
drugi strani pa je vrsta pedagogov, večkrat povezanih z učiteljišči,
uveljavila poleg metodičnih tem tudi širši problemski razmislek o
vprašanjih vzgoje. Pedagoška misel se je navezovala na pedagoške
klasike (kot Komensky, Rousseau) in uveljavljene pedagoge: J. F.
Herbart z nasledniki, tudi v Celju delujoč G. A. Lindner in ob koncu
monarhije vplivni nemški pedagog F. W. Foerster. Zavzeti pedagogi
so bili pri nas npr. Fran Gabršek 1856-1937 kot urednik
Pedagogiškega letnika, pa tudi Henrik Schreiner 1850-1920, od
leta 1890 ravnatelj učiteljišča v Mariboru in 1900 ustanovitelj
Slovenske šolske matice , Viktor Bežek 1860-1920 z učiteljišča v
Kopru in Gorici, Janko Bezjak 1862-1935 delujoč v Ljubljani in Gorici
ter Karel Ozvald 1873-1946, ki deloval od 1900 in se po 1919 uveljavil
predvsem kot univerzitetni profesor pedagogike. Več pa je bilo med
učiteljstvom tudi prizadevanja za pedagoški razmislek o pomožnem
šolstvu (Janez Levec, Vita Zupančič).

- tekst o Schreinerju na 1.str.
- na notranji strani razširjeno
besedilo
- v niši učbenik?

O KMETIJSKIH
ŠOLAH
Kmetijska šola
Notri učbenik?

O OSNOVNIH ŠOLAH
Osnovne šole
Notri učbenik?

Razlaga
k razstavljeni
razlaga
uniformi.

uniforme?

UNIFORMA GIMNAZIJSKEGA
PROFESORJA
dim. 50x30x160cm

AMBIENT na podstavku, v ozadju pano s sliko
učilnice, ki zakriva vrata:
- UČITELJICA,
- UČENKA KI PIŠE NA TABLO,
- UČENEC KI SEDI ZA MIZO IN PIŠE,
- SLIKA FRANCA JOŽEFA,
- RAZPELO

Šola med 1.sv.v.

učne slike?
referenčna
Odtis notnega
fotka
črtovja na 1.
strani, v
notnega
notranjosti
črtovja
violina za
zunanjo
stran lopute

ambient
kateri
učbeniki +
dimenzije?

V nove čase - txt in
slikovni material?

FIKSNA

Razlaga
ambienta.

razlaga
ambienta?

skrajšati

ABAKUS + Močnik v ozadju

Model vejalnika, izdelek učenca Martina Raborška (SŠM).

ZEMLJEVID
PLAKAT dim. se prilagodi predalu

HENRIK SCHREINER_(nivo 1):
- kip v notranjosti

1850-1920

Globus - Zemlja slovenski sestavil Ivan Tomšič, izdal J. Felkl v Pragi,
prodajal J. Giontini v Ljubljani, 1871.
Kocenov Zemljepis za ljudske šole, poslovenil Ivan Lapajne, Dunaj 1873 .

VRTLJIVE TABLICE,
Irena 2 ilustraciji, upodobitve iz
vsakdanjega življenja + opis

katere razglednice
gimnazije?

HENRIK SCHREINER

PEČAT ALI REPLIKA
Najvišje odlikovanje
PRSTANA
za dijake

O BLEIWEISSU, diploma v notranjosti
odprta knjiga:
27 x 21 cm

njegov podpis?

elementum. Morbi lacinia mattis nisi id consequat.

VHOD V RAZSTAVNO SOBO

visoko
resolucijske
fotke

Vajenice
napis
ali
grafika
na

Vajenice,loputi
vezena
abeceda, izvlečni pano,
notri primer vajenice.

kateri
učbeniki +
dimenzije?
Razlaga o vajenicah,
Vajenice opis
učbenik?

Prav vzgajati je umetnost, še posebna umetnost pa
je tako kaznovanje, da je otroku v srečo. …
Zato: proč s palico…

UČNE SLIKE
izvlečni pano
če je možno 4x
43x35cm,
če ne gre najmanj 2x

(tekst, tisk na zadnji strani niše)

kot drugem deželnem jeziku in jeziku državne

letalski polet
Edvarda Rusjana
1909

dualizem –
Avstro-Ogrska
1867

ILUSTRACIJA DREVESA na ličnici (ponazarja
Napis na loputi,
učitelja):
napis je
- na notranji strani leve ličnice o pomenu
na loputi vzgoje
- na notranji strani desne ličnice šolski vrt, učitelj
kot vrtnar
- v niši učbenik ''150 barvnih podob strupenih in
pitomih rastlin'' (koda 15779) in morda pravo
deblo drevesa

PRAPROTNIK_(nivo 1):
- njegova fotografija

S LOV E N S K A B E S E DA –
N A J L E P Š A B E S E DA !

šola med 1.
sv. vojno kater
slikovni
material?

dimenzije
violine

Od strelskih vaj do šole v letih vojne
1914-1918

Učbeniki v izvlečni omari.
2x A5 knjiga
- Moje prvo berilo
-?

Avstro-ogrska cerkev v šoli

kip/portret
ANDREJ
Praprotnika?

zvestobi cesarski rodbini, ob javni podpori nemščini

Anton Foerster, Theoretisch-praktische Gesangschule - Teoretično-praktična pevska šola, 5.
izdaja, Ljubljana 1905.

POUK S SLIKAMI.
Učbeniki v izvlečni omari.
2x A5 knjiga
- Moja prva čitanka
-?

dograjena železnica
Dunaj - Trst
1857

sredina 19. stoletja~1918

V šoli poteka slovenska, avstrijska, katoliška vzgoja v

kateri učbenik v
notranjosti?
dimenzije?

Šolske oblasti so že v 1910/11 vpeljale za starejše srednješolce dijaške
strelske vaje. Profesorji, ki so bili rezervni oficirji so jih vodili (npr. na
strelišču v Ljubljani) vse do prve svetovne vojne poleti 1914.
Prioriteta osnovne in srednje šole postala podpora vojni z zbiranjem
kovin, nabiranjem rastlin za čaj in pletenjem za vojake, tudi podpori
vpisovanju vojnega posojila. Kmečko delo je veljalo za starejše šolarje
kot uradno opravičilo za šolske izostanke, saj je država rabila hrano.
Veliko šolskih stavb so uporabljali v vojaške namene, a učiteljstvo in
lokalne oblasti so v skrbi za vzgojo otrok prizadevno poskrbeli tudi za
učilnice in šolski pouk. Učiteljice so prevzemali veliko poučevanja in
pogosto še vodenje šol. Učiteljski tisk je med vojno hrabro vojskovanje
za cesarja in domovino ponosno kazal kot rezultat šole z domovinsko
in domoljubno vzgojo. V začetku vojne so pisali tudi o vzgojnem
pomenu vojne, a kmalu je tragika izgub številnih življenj med očeti
šolarjev in v učiteljskih družinah preglasila uradno vnemo za
vojskovanje. Pri učiteljstvu je skrb za preskrbo povezala v sodelovanje
tudi politično različno usmerjeno učiteljstvo.

MED POMLADJO NARODOV 184 8 IN 1. SV ETOV NO VOJNO
MED POMLADJO NARODOV 184 8 IN 1. SV ETOV NO VOJNO

V ZNAMENJU
LIBERALNE ŠOLSKE
REFORME 1869

Povezanost z glasbo zaznamuje tako učiteljski poklic in postranske
zaslužke šolnikov (godci, organisti) kot šolo v kateri je imelo petje
tradicionalno pomembno vlogo. Saj je bilo prav petje pomembno
vzgojno sredstvo. Za osnovno šolo je od 1870 veljalo: »Nauk v petji ima
nalogo, da se budi in razvija čut za glasbo; da se oplemeni srce in
oživlja estetični kakor tudi patriotični čut.« Med osnovnošolskimi
učitelji kot tudi med srednješolskimi profesorji (npr. v družini Šantel) je
bilo več glasbenikov, ki so se vpisali v slovensko kulturo tudi na
področju glasbe. Med njimi je tudi prvi urednik učiteljskega lista
Andrej Praprotnik in Učiteljski tovariš (izhajal od 1861) je imel v prvih
letih pogosto tudi glasbeno prilogo. Praprotnikova pesem V dolinci
prijetni... pa je kar ponarodela. Glasbeni pouk je bil na učiteljišču
pomemben predmet, prvič pa je bila v Ljubljani učiteljska beseda
(koncert) jeseni 1871. Petje je bilo tako del učiteljski zborovanj kot tudi
narodnih prireditev. Anton Foerster, učitelj petja na srednjih šolah v
Ljubljani, je 1874 izdal priljubljen dvojezični priročnik
»Teoretičnopraktična pevska šola«, ki je nadaljeval Maškovo pevsko
šolo. Izšlo je tudi več slovenskih pesmaric za šolsko mladost.
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NE POZABI NA UMIVANJE ROK!

Slovensk� učenc� s� imel� pre�
svo� časopi� ko� učitelj�
»Dobri spisi za mladino pospešujejo dobro vzgojo.«

Učbenik Vedež, odprt v niši
dim.???

Navratil Vedež Časopis za mladost sploh, pa tudi za
odrašene proste ljudi

Vedež (urednik Ivan Navratil) je bila od 1. 7. 1848 res nekaj
novega: mesečna revija namenjena za mladenče in
deklice, posebej za šolsko mladost. Ta prvi slovenski
poučni in leposlovni list za mladino je izhajal le tri leta, a bil
vsebinsko bogat s spisi o naravi, zgodovini, literaturi in
jeziku, v prilogi pa objavljal še ilustracije. S svojim delom za
slovenstvo je spodbudil tudi gimnazijce in “te velike
zasluge Navratilove ne smemo pozabiti«(Trdina, 1905).
Posebej so učitelji cenili revijo Vrtec, časopis s podobami
za slovensko mladost (od 1871, urednik Ivan Tomšić), ki so
jo starši lahko dali “nežnim otročičem v roko s tisto mirno
vestjo, kakor kos belega, zdravega kruha.” Kot je zapisal
1890 o namenu mladinskega tiska Popotnik: da se mladeži
po berilnih spisih blaži srce in da se napeljuje k lepemu in
poštenemu vedenju. Ponudba prevedenih del (npr.
priljubljenega Krištofa Šmita / Ch. Schmidta) in avtorskih
mladinskih knjig in revij za otroke je postajala še bolj
pestra: od 1887 je izhajal bolj veroučen “Angeljček,
otrokom učitelj in prijatelj” (katehet Anton Kržič, od 1888
še vzgojni list Krščanski detoljub) in od 1900 slovensko,
slovansko in literarno usmerjen Zvonček (ur. Engelbert
Gangl) s katerim so učiteljski krogi blizu Zaveze in
Učiteljskega tovariša želeli narediti čim več veselja ljubi
slovenski mladini.
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Pedagog F. W. Foerster, 1911, 1909

Prav vzgajati je umetnost, še posebna umetnost pa je
tako kaznovanje, da je otroku v srečo. … Zato: proč s
palico…

0,5

INVESTITOR:
Anton Füster

Zemljovid slovenske
dežele in pokrajin
Zemljevid Kranjske, Koroške in Primorske, pa
tudi slovenskih okrajev na Štajerskem,
Beneškem, Ogrskem in v hrvaškem primorju, in
kaže tudi meje našega jezika in naroda z mesti,
trgi, vasmi, gorami, rekami itd. Tako je sredi 1861

1. »Ko učenec vstane, naj takoj dan začne z molitvijo. Brž, ko zagleda
starše, naj jim ljubeznivo vošči dobro jutro in se spodobno obleče. Pazi
naj, da ne bo neurejena obleka pričala o neurejenosti svoje notranjosti.
Počeše naj se in si umije roke, nato pa naj gre naravnost v šolo!«
(Bohoričev šolski red stanovske šole na Kranjskem, 1575)
2. »Ko učenec pride v šolo, naj gre takoj na svoje mesto, ki mu ga je
določil učitelj in naj ga ne zapusti, če ga ne prisili k temu nujen razglog ali
učiteljev ukaz. Če učenec mora zapustiti svoj prostor, naj se to zgodi z
učiteljevim dovoljenjem; prosi pa naj ga za dovoljenje tako, da prej pove
določen latinski izrek!« (Bohoričev šolski red stanovske šole na
Kranjskem, 1575)

priporočal Učiteljski tovariš zemljevid, ki je bil
narejen 1853, a tedaj ni smel na svetlo, osem let
zatem pa ga je lahko za 2 gld kupil vsak. Priloga

bila tudi dela Blaža Kocena.
Peter Kozler, Zemljovid slovenske dežele in pokrajin, Na Dunaji
1871. 6. natis, 1871. (PMK, inv. št. 510; 0001113.

do pisanja s črnilom v zvezek postopen

Predstavljamo ga z izdajo 1897, ki sta jo
pripravila V. von Haardt in prof. dr. F. Umlauft
leta 1897. List Kocenovega nemškega šolskega
atlasa 57-58 s karto ljudstev in jezikov
Avstro-Ogrske monarhije ilustrira narodnostno
sliko v državi (po C. Czoernigu), ki je vplivala

Hologram: Prstan, ki ga je dr. Marija Murko prejel 8. 2. 1886 kot darilo cesarja ob promociji
Sub auspiciis Imperatoris na univerzi na Dunaju (zasebna last, foto T. Lauko, NMS)

ki ga je prinesla uporaba pisalnih strojev
od konca 19. stoletja naprej. V obdobje
do 1918 sodijo izumi začetka 20.
stoletja, med katerimi sta tudi tehnični
svinčnik in nalivno pero (penkala), s
katerimi se je uveljavil zagrebški
izumitelj Eduard Slavoljub Penkala (1871
-1922). V vsakdanjo šolsko rabo so prišla
nalivna peresa šele v družbi drugih pisal
v drugi polovici 20. stoletja.
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Diploma za často članstvo akademskega društva Slovenija dr. Janezu Bleiweisu 1878 (ZAL)

mednarodni pristop k praktični vzgoji za vsakdanje življenje, kar
je potrebno vsakomur. Dragocenost vajenic kot šolskih izdelkov
je tudi v običajno znani dataciji in avtorstvu, saj je bil izvezen

Matematika je bila v šolah pomemben, a zahteven učni predmet. Pri
iskanju primernih načinov poučevanja in pisanju učbenikov je bil zelo
uspešen Franc Močnik (1814-1892) iz Cerknega. Bil je profesor
matematike v Lvovu in Olomucu, od 1851 šolski nadzornik na Kranjskem,
nato na Štajerskem in Koroškem. Uveljavil se je kot metodik pouka

podpis šivalke in leto sestavni del učenja. Na vajenici pogosto
najdemo tudi abecedo. Le malo nadarjenih deklet je lahko
nadaljevalo šolanje, zato so mnogim poleg znanja ostali ti
osnovnošolski izdelki kot lep spomin na šolske dni.

matematike in avtor številnih v nemščini pisanih osnovnošolskih in

atlasov, je bil Močnik doslej najbolj evropsko poznan slovenski šolnik. Ob
upokojitvi 1871 je bil Močnik za izjemno delovanje na področju šolstva
odlikovan in je prejel viteški naziv. Tudi slovenski učitelji so cenili njegovo
delo in Zaveza slovenskih učiteljskih društev mu je avgusta 1894 odkrila
spominsko ploščo v Cerknem, 1914 pa so zaznamovali stoletnico

Izobražena dekleta – šole pri redovnicah
in druge dekliške šole
Posebna spodbuda za izobraževanje deklet so bila od 1870 državna
ženska učiteljišča, ki so nastajala poleg moških učiteljišč kot 4-letne
srednje šole. Za privatno izobraževanje učiteljic so poskrbele tudi
redovnice (v Ljubljani, Škofji Loki in Mariboru). Poleg različnih dekliških šol,
ki so jih vodile uršulinke (Ljubljana, Škofja Loka, Mekinje), so pri nas v drugi
polovici 19. stoletja pri nastale še nove, saj so za izobraževanje deklet
skrbele še šolske sestre treh različnih redovnih kongregacij. Od 1864 so v
šolstvu različnih krajih delovale mariborske šolske sestre (npr. Tomaj, tudi v
ZDA), od 1869 slovenjebistriške šolske sestre in zatem od 1886 še šolske
sestre de Notre Dame z dekliškimi šolami v Šmihelu pri Novem mestu in
Trnovem pri Ilirski Bistrici. Priljubljene so bile dekliške meščanske šole in
dekletom namenjene obrtne šole. Za višje izobraževanje deklet so skrbele
tudi dežele in mesta (v Ljubljani od 1896 Višja dekliška šola, nato Dekliški
licej). Posamezna dekleta so od 1872 obiskovale gimnazije kot privatistke
ali hospitantke in prvim maturantkam sledimo od začetka 20. stoletja. Le
redke so uspele nadaljevati študij na univerzi: do 1918 je končalo
univerzitetne študije 12 deklet iz slovenskih dežel.
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tujini, slovenska založba Jutro pa je oskrbela vrsto ponatisov njegovih
učnenikov v slovenščini.

Učiteljska društva in
šolski -pedagoški tisk
Učitelji so skrbeli za strokovno posvetovanje in
izobraževanje z učiteljskimi društvi in njihovimi
zborovanji, ki so bile imele značaj pravih
narodnostnih srečanj. Od 1889 so se slovenska
učiteljska društva povezovala v zvezo (Zaveza

skrajšati
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sredi 19. stol. pomemben del ženskega in zdravstvenega šolstva.
Obiskovala so jo že bolj odrasla dekleta in si tako zagotovila dodatni
zaslužek na domačem podeželju. V Ljubljani je bila babiška šola sprva del
mediko-kiruškega študija na liceju, od srede 19. stoletja pa samostojna
babiška šola (»Porodničarstvena učilna«), ki je do 1918 delovala s

slovansko povezovanje in za slovensko šolstvo.
Šolske in jezikovne teme so bile pomemben del
pisanja že Bleiweisovih Novic (Kmetijske in
rokodelske novice, od 1843) in drugega
slovenskega tiska. Šolsko časopisje so začenjali
Šolski prijatelj (Andrej Einspieler, od 1852 v

Porodničarstvena učilna v Ljubljani

Tradicionalno izobraževanje babic za porodno pomoč je ostajalo tudi po

avstrijskih jugoslovanskih učiteljskih društev), ki
je sčasoma postala izdajatelj osrednjega
šolskega časopisja. Letna zborovanja učiteljske
Zaveze v mestih od Gorice in Trsta do Pulja in
Maribora so bile vidne manifestacije za

tudi na jezikovne in šolske razmere v slovenskih
deželah. Med Jugoslovani (Süd-Slaven) so

narodnostno mešano ozemlje južne Koroške in
južne Štajerske, pa tudi Goriška, Trst in Istra.

piroko in 39 cm dolgo platno, dvojen sukanec štev. 40 in štev. 60,
naprstek, škarje šivanke in šivalnik.« Te »vajenice« (nem.
Mustertuch; angl. Sampler - needlework), so značilnost šolstva
pred 1. svetovno vojno ne v širši naši regiji temveč jih srečamo v
muzejih od Skandinavije do Iberskega polotoka in predstavljajo

njegovega rojstva. Danes je poznan med zgodovinarji matematike tudi v

Slovenci označeni s svojo barvo, viden je
kočevski nemški jezikovni otrok ter jezikovno in

Jezikovna slika Avstro-Ogrske (Kozenn, Schul-Atlas, 1894)

Primorskem (Lehrpläne für die Volksschulen des Küstenlandes
in deutscher, italienischer, slowenischer und kroatischer
Sprache, 1899) predstavlja pri šivanju kako »učenke napravijo
vajenico, na ktere se raznih šivov uče. Zato prineso srednje 78 cm

skrajšati

Franc Močnik
1814-1892

srednješolskih učbenikov, ki so jih vsaj v 15 jezikih imeli na številnih šolah
Habsburške monarhije, prevajali in uporabljali pa so jih prirejene še vsaj
1939 tudi drugod. Poleg geografa Blaža Kocena (1821-1871) in njegovih

profesor pedagogike, a tudi kasneje in
napisal tudi spomine.
vir?

in zahteven proces. Velik pomen
lepopisja v šoli se je počasi zmanjševal
zaradi manjšega pomena pisanja z roko,

Prvi Kocenov geografski šolski atlas za srednje
šole (Geographischer Schul-Atlas) je izšel 1861.

Slovencev, med njimi tudi dr. Jakob Žmavc 1894 in dr. Fran Ilešič
1901, ki sta delovala kot profesorja.

je umaknil v tujino in 1849-1876 živel kot

V tem obdobju je doživelo pisanje velik
razvoj, saj so okoli 1865 tudi v šoli
kovinska peresa postopoma zamenjala
dotedaj običajna gosja peresa, ki so
zahtevala od učiteljev veliko spretnosti
pri prirezovanju peres. Za učence je bil
prehod od začetnega pisanja na tablico

Naslov?

promociji na Dunaju so najprej pripravili praznovanje
univerzitetni kolegi v Srebrni dvorani Musikvereina in nato še
Akademsko društvo Slovenija s slovensko skupnostjo na Dunaju.
Cesarjevo darilo je bil »velik krasen prstan s cesarsko krono in
inicialkami F. J. I. iz diamantnih drobcev in s štirinajstimi velikimi
briljanti v zlatem okviru«. Takšno cesarsko promocijo si je na
dunajski in graški univerzi do leta 1918 pridobil dober ducat

učitelj jezikov v Ameriki. Nato se je vrnil v
Avstrijo in umrl na Dunaju, kjer je tudi
pokopan. Veliko je objavljal že kot

Kako so pisali med
1848 in 1918?

ponekod tudi čipkarstva. Štirijezični učni načrt za ljudske šole na

univerzitetnem študiju z doktoratom vred opravili z odliko, so od
1888 imeli pravico do slavnostne promocije »Sub auspiciis
Imperatoris« / »pod pokroviteljstvom cesarja«. To je odlikovancu
prineslo poleg časti in slavnostne promocije še darilo cesarja kot
ga je 8. februarja 1886 prejel dr. Matija Murko. Po njegovi

skrajšati

v seznamu slovenskih šolskih in pomožnih knjig
kot Zemljevid slovenske dežele (Kozlerjev). Za
ta zemljevid in za globus s slovenskim

gospodinjske spretnosti, ki so bile tedaj v okras vsakemu dekletu:
znanje šivanja je bilo cenjeno. Šola je skrbela, da so dekleta pri
pouku ročnih del – ta so bila za fante drugačna, bližje obrtnemu
znanju – osnovila osnove spretnosti sivanja, pletenja, kvačkanja,

Študentje, ki so gimnazijsko maturo in vse izpite na

parlamenta. Čeprav je bil že pred 1848
povezan s slovenskim narodnim
gibanjem, se je v času revolucije opredelil

besedilom se je konec leta 1877 dobrotniku

Dekliške šole in ženska ročna dela
Pomemben del pouka za dekleta je bil usmerjen v praktične

Promocija Sub auspiciis
Imperatoris

Füster/Fister je bil ena od osrednjih
osebnosti marčne revolucije na Dunaju.
Študente je pozival k boju za zmago
resnice, sodeloval pri organizaciji

nemško-radikalno tudi v hvaležnosti do

1861, str. 120). In res si je zemljevid preskrbela
marsikatera šola in tako spobujala slovensko
povezovanje. Tudi 1870 je bil ta zemljevid in več

javno zahvalila šola Sora. Pozneje so šole
uporabljali zemljevide pa tudi atlase, ki so
nastali prav v namen poučevanja. Med njimi so

vsebina o Bleiweissu??

filozofski fakulteti dunajske univerze in
univerzitetni pridigar. Simpatičen nastop,
govorniški talent ter liberalna usmeritev
so ga marca 1848 povezali s študentskim
revolucionarnim gibanjem. Naš dr. Anton

»nemške vzgoje in kulture«. V Novicah so
ga zato avgusta 1848 javno »izbrisali iz
slovenskega rodu«. Po zmagi reakcije se

drugih šoli namenjenih izdaj Slovenske matice

portret Močnika

1808-1881

Radovljičan dr. Anton Füster/Fister
(1808-1881) je bil profesor v Gorici, od
1847 prof. veroznanstva in pedagogike na

akademijske legije, postal član

zemljevida je bila knjižica z grbi “vseh
slovenskih dežel, slovenski narod, zemljepis in
statistiko z obširnim imenikom, v katerem so
prava imena krajev …” Urednik Praprotnik je
zapisal, “da bi se ta zemljovid prav lepo podal na
steni vsake šolske izbe.” (Učiteljski tovariš, 1. 7.

Slovenski šolski muzej
Plečnikov trg 1
www.ssolski-muzej.si
+386 (0)1 251 30 24

polletnimi tečaji v slovenščini in nemščini. Na babiški šoli v Trstu so imeli
tečaje v slovenščini in italijanščini, manj slovenskega pouka pa je bilo na
šolah v Celovcu in Gradcu. Poučevali so ugledni zdravniki, tudi avtorji
učbenikov, in t. im. šolske babice. Slovenski učbeniki za babištvo v
Ljubljani (Alojzij Valenta 1886 in Alfred Valenta 1903, 1911), v Gradcu (J.
Kömm 1840) in Trstu (B. Banelli 1880) spremljajo razvoj zdravstva in
zdravstvene terminologije v slovenščini ter ženskega strokovnega šolstva.

Celovcu), Učiteljski tovariš (Andrej Praprotnik,
od 1861), Slovenski učitelj (Lapajne 1872-1877)

Iz Prekmurja, ki je do 1919 sodilo k ogrski polovici Avstro-Ogrske, so
dekleta obiskovale babiške šole v Györu, Szombathelyju in drugod.

in Popotnik (od 1880 v Celju, nato v Mariboru).
Tudi nemško usmerjeno učiteljstvo je imelo
svoje društvo in šolski list Laibacher

Šolanje strokovnega strežniškega (bolničarskega) osebja oz. medicinskih
sester, ki so bile večinoma redovnice, je potekalo v bolnišnicah predvsem s

Schulzeitung. Po prevladi pretežno liberalne

praktičnim delom. Pozneje so za redovnice (usmiljenke, Marijine bolniške
sestre in druge) , ki so opravljale to karitativno delo bolninice pripravile

usmeritve med učiteljstvom je konec leta 1899
pričel izhajati še Slovenski učitelj kot glasilo
Slomškove zveze in katoliško usmerjenih

tečaje. Od 1908 so različne tečaje zdravstvene nege pripravila karitativna
Vincencijeva družba, učiteljiščnice, Rdeči križ in deželni zbor.

učiteljev. Zelo zavzeto Pedagoško društvo v
Krškem je 1887-1898 izdalo
Pedagoški/Pedagogijski letnik, 1901 pa je
pričela delovati na področju izdajanja

kaj vse je v
predalu?
knjižica, še kak
predmet, fotka?

Kmetijski pouk
Dokler je živela večina Slovencev na podeželju in je bila
kmetijstvo najpomembnejša gospodarska panoga, je tudi šola
posebej skrbela za kmetijski pouk. Šola, predvsem na podeželju,

NAZIV GRADNJE:

Slovenski šolski muzej - STALNA RAZSTAVA

DEL OBJEKTA:

1. nadstropje

je posredovala tudi znaje, pomembno za kmeta. Pouk v
kmetijstvo je bila tudi tema izobraževanja mladih po končani
osnovni šoli. K temu so prispevala tudi prizadevanja časopisa
Kmetijske in rodelske novice, izobraževalna dejavnost Kmetijske
družbe in drugih društev, posebej pa tudi knjige o umnem
kmetijstvu, ki so jih pripravljali kmetom v pomoč pri Družbi sv.
Mohorja in drugi. Poseben posem so imele tudi kmetijske šole –
na Grmu pri Novem mestu, Šentjur pri Celju pa tudi šola v
Mariboru. Prizadevanja šole, učiteljstva in drugih, ki so potekala
za boljo izobrabo podeželja še v začetku 20. stoletja so se
nadaljevala s kmetijsko nadaljevalnim šolstvom tudi po letu 1918.

Poleg Močnika so se kot avtorji matematičnih učbenikov uveljavili še
drugi: Luka Lavtar (1846-1915), poznan še po metričnem računalu, v
srednjem šolstvu Avstro-Ogrske pa sta bila pomembna avtorja še v Metliki
rojen Franc Hočevar 1853-1919 (tudi s hrvaškimi prevodi nemško
napisanih učbenikov) in Ljubljančan Rihard Zupančič/Suppantschitsch
(1878–1949), pozneje med prvimi profesorji univerze v Ljubljani. Njegovi
učbeniki, sodijo med takrat najbolj kakovostne in so izhajali od 1909 izšli za
gimnazije, realke in dekliške liceje v okoli 80 izdajah.
F. Močnik, Računica za slovenske ljudske šole.

Ilustracija kmetijskega pouka – kmečka orodja. Tabla V.

Pedagoškega letopisa/zbornika in knjig še
društvo Slovenska šolska matica. Šolske in
izobraževalne knjige so izdajale poleg dunajske
založbe šolski knjig tudi knjižno društvo
Mohorjeva družba (od 1851) in društvo
Slovenska matica (od 1864), veliko pa je bilo po
1870 tudi posameznih pobud zavzetega

katera slika?

skrajšati
Najstarejša trgovska šola stare Avstrije
Posebej je bila v širši regiji znana Mahrova trgovska šola, po začetkih v
Gradcu (1824) od 1834 v Ljubljani delujoča šola družine Mahr. Za
Jakobom F. Mahrom sta šolo vodila od 1845 Ferdinard, vpliven tudi v
kulturi v mestu, in za njim 1900-1918 Arhur Mahr. Do 1909 je šola
združevala triletno gremialno trgovsko šolo in privatno dvoletno trgovsko
šolo z nemškim, italijanskim in slovanskim tečajem ter imela okoli 250
učencev, v zadnjih letih okoli 130 v dvoletni šoli. Šolo so največ obiskovali
Slovenci, a tudi Nemci, Hrvati, Italijani in Srbi iz avstrijskih in ogrskih dežel,
posamezniki tudi od drugod. Ugled šole s tradicijo, strokovnostjo in za
trgovsko dejavnost pomembno jezikovno pestrostjo je v Ljubljano do leta
1914 privabil 13.177 učencev. Po ustanovitvi slovenske Zadružne šole in
nato še Trgovske šole (1909) se je pomen privatne Mahrove trgovske šole
zmanjševal, s 84. šolskim letom pa je 1918 prenehala delovati.
Šolar pred poslopjem Mahrove trgovske šole, okoli 1900 (ZAL).
80. letno poročilo Mahrove trgovske šole, Ljubljana 1914 - Jahresbericht der Handels-Lehr und
Erziehunganstalt in Laibach, 1914.

detajl iz
dokumenta,
katerega?

diplome dimenzije?
škatlica dimenzije?
za foto kako izgleda?

vsebina o osnovnih šolah, učbenik dimenzije??
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OPOMBE
V primeru nejasnosti kontaktirati projektanta!!!
Vse mere preveriti na kraju samem!!!
Načrt usklajevati z načrti gradbenih konstrukcij, stroj. in el. instalacij
Odprtine oken kontrolirati v načrtu fasad
Višine parapetov so navedene od končnega tlaka
Kotirana je gradbena odprtina vrat in oken
Oznake vrat vsebujejo minimalne svetle mere odprtine med podboji
Detajle vgradnje dvigal, oken in vrat kontrolirati v projektu dobavitelja
Detajle fasade, tlakov in stropov kontrolirati v projektu dobavitelja
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8.0 RAZSTAVNI HODNIK

LOPUTA S STENO_2

LOPUTA Z UVODNIM BESEDILOM IN SHEMO UČNEGA SISTEMA.
PREREZ

45,0

45,0

37,9

1,0
38,0

Skriti panti za pohištvo, kot
npr. Koblenz - KUBIKINA art.
K 6100 BR, črne barve, vpet
v sosednjo fiksno ličnico.

45,0

Kovinski ročaj R1 po
detajlu. Prašno barvan
na isto barvo, kot ličnica.

TLORIS

2,0

Kovinski ročaj R1 po
detajlu. Prašno barvan
na isto barvo, kot ličnica.
Rob, barvan MDF na
barvo obdobja, ki jo določi
grafična oblikovalka.

43,0

Vse stranice niše so barvane
v barvi obdobja, ki jo določi
grafična oblikovalka. UV tisk
na spodnji ploskvi. Globino
niše prilagoditi vsakemu
predmetu posebej.

2,0 2,0

Stena, barvan MDF na
NCS S 8500-N z belim
UV tiskom v širini ličnice.
Vrezkan ročaj
v=10cm

2,0 2,0

43,0

40,0

1,0

43,0

2,0
45,0

Skriti panti za pohištvo, kot
npr. Koblenz - KUBIKINA art.
K 6100 BR, črne barve, vpet
v sosednjo fiksno ličnico.

41,0
2,0

Kovinski ročaj R1 po
detajlu. Prašno barvan
na isto barvo, kot ličnica.

2,0

43,0

Ličnica barvan MDF na
NCS bele barve? na
zunanji strani črn UV
tisk, na notranji strani
ličnice barvni UV tisk.

Kovinski ročaj R1 po
detajlu. Prašno barvan
na isto barvo, kot ličnica.

TLORIS

5,0

50,0

5,0

5,0

50,0

60,0

2,0

Kovinski ročaj R1 po
detajlu. Prašno barvan
na isto barvo, kot ličnica.

2,0

41,0

2,0

45,0

40,0

43,0

1,0

41,0

1,0

Vrezkan magnet v
okvir niše, dim.
fi=10mm in barvan na
isto barvo kot okvir.

40,0

Skriti panti za pohištvo, kot
npr. Koblenz - KUBIKINA art.
K 6100 BR, črne barve, vpet
v sosednjo fiksno ličnico.

2,0 2,0

1,0

2,0

40,0
Rob sosednjih ličnic je
barvan na NCS S 8500-N
oz. po izboru arhitekta.
50,0

5,0

60,0
TLORIS
1,0

20,0

2,0
43,0

18,0

2,0

Odprta niša se izvede brez vidnega
okvirja. Vse stranice niše so barvane v
barvi obdobja, ki jo določi grafična
oblikovalka. UV tisk na spodnji ploskvi.
Globino niše prilagoditi vsakemu
predmetu posebej.

Vse stranice niše so barvane
v barvi obdobja, ki jo določi
grafična oblikovalka. UV tisk
na spodnji ploskvi. Globino
niše prilagoditi vsakemu
predmetu posebej.
Vse stranice niše so barvane v barvi
obdobja, ki jo določi grafična
oblikovalka. UV tisk na spodnji
ploskvi. Globino niše prilagoditi
vsakemu predmetu posebej.
45,0

Kovinski ročaj R1 po
detajlu. Prašno barvan
na isto barvo, kot ličnica.

TLORIS

TLORIS

OKVIR NA STENI - OSREDNJA OSEBNOST

VRTLJIVA PRIZMA

PREDAL C-30

0,2 3,8
UV tisk na steno.

22,0

30,0

Izrez v ličnici, elipsa
dim. 25x30cm

22
ŽIVLJENJE OTROK
(2 ilustraciji prizora iz življenja otrok +
razlaga, na vrtljivi prizmi)

34,0

5,5

22,0

1,5

B

?

41,0

2,0

2,0
40,0

Vrtljiv mehanizem.
Zaustavi se vsakič,
ko se ploskev poravna
z ravnino omare. Skrita izvedba.

2,0

OPOMBE
V primeru nejasnosti kontaktirati projektanta!!!
Vse mere preveriti na kraju samem!!!
Načrt usklajevati z načrti gradbenih konstrukcij, stroj. in el. instalacij
Odprtine oken kontrolirati v načrtu fasad
Višine parapetov so navedene od končnega tlaka
Kotirana je gradbena odprtina vrat in oken
Oznake vrat vsebujejo minimalne svetle mere odprtine med podboji
Detajle vgradnje dvigal, oken in vrat kontrolirati v projektu dobavitelja
Detajle fasade, tlakov in stropov kontrolirati v projektu dobavitelja
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2,0

43,0

25,0
30,0

3,8 0,2

PREDAL B-45

PREDAL C-45

2,0 2,0 2,0

2,0

UV tisk na
steno.

PREDAL A-45

40,0
43,0

1,0

Razpoložljiva površina pri dprtem
polnem predalu z izrezi za artefakte.
Dim. 25x37cm.
OPOMBA!
Izreze AxB se določi, glede na velikost
artefakta in prostora, ki ga rabi okoli.

2,0
?

30,0

1,0

45,0

?
1,5

30,0

0,2 3,8

45,0

2,0 2,0 2,0
43,0

3x Razpoložljiva
ploskev dim. 22x37cm

22

1,0

5,5

1,0

37,0

3x Razpoložljiva ploskev
dim. 22x37cm
UV tisk na vseh ploskvah.

7,0

3,0 5,0

3,0

3,0 5,0

5,0 5,5

2,0

2,0
25,0

24,0

37,0

34,0

Razpoložljiva površina pri
odprtem poglobljenem
predalu. Dim. 22x34cm.

2,0 1,5

37,0

A

?

1,5

3,8 0,2

5,5 5,0

PREREZ

POGLED ZUNANJOST

3,8 0,2

29,0

Izrez v ličnici, elipsa
dim. 25x30cm
UV tisk na steno.

45,0

3,0

5,0 3,0

Profiliran okvir, mozničen
v ličnico, elipsa dim.
34x39x5cm

29,0

39,0

5,0 3,0

PREREZ

POGLED ZUNANJOST

45,0

Profiliran okvir, mozničen
v ličnico, elipsa dim.
34x39x10cm
7,0

PREDAL B-30

30,9

PREDAL A-30

Razpoložljiva površina
pri odprtem polnem
predalu. Dim. 25x37cm

56,0

5,0

45,0

40,0

2,0 2,0

45,0

45,0
Kovinski ročaj R1 po
detajlu. Prašno barvan
na isto barvo, kot ličnica.

43,0

1,0

2,0 2,0

2,0

2,0

Okvir odprte niše pripada
sosednjim nišam, predalom
ipd. in je barvan na NCS S
8500-N oz. po izboru arhitekta.

5,0

60,0

22

45,0
2,0

Vrezkan magnet v
okvir niše, dim.
fi=10mm in barvan na
isto barvo kot okvir.

2,0

2,0

Vse stranice niše so barvane
v barvi obdobja, ki jo določi
grafična oblikovalka. UV tisk
na spodnji ploskvi. Globino
niše prilagoditi vsakemu
predmetu posebej.

45,0

41,0

45,0

41,0

45,0

Vse stranice niše so barvane
v barvi obdobja, ki jo določi
grafična oblikovalka. UV tisk
na spodnji ploskvi. Globino
niše prilagoditi vsakemu
predmetu posebej.

2,0
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Ličnica barvan MDF na
NCS S 8500-N na
zunanji strani bel UV
tisk, na notranji strani
ličnice barvni UV tisk.

41,0

Odprta niša se izvede brez vidnega
okvirja. Vse stranice niše so
barvane v barvi obdobja, ki jo določi
grafična oblikovalka. UV tisk na
spodnji ploskvi. Globino niše
prilagoditi vsakemu predmetu
posebej.

Okvir niše je barvan
na NCS S 8500-N oz.
po izboru arhitekta.

2,0 2,0

PREREZ

2,0

Izrez v stropu za LED luč. Dim.
izreza prilagoditi glede na
izbrano luč.

PREREZ

POGLED ZUNANJOST

2,0

POGLED NOTRANJOST
2,0

POGLED ZUNANJOST

ODPRTA NIŠA_3

Izrez v stropu za LED luč.
Dim. izreza prilagoditi
glede na izbrano luč.

2,0

LOPUTA Z NIŠO OB FIKSNI LIČNICI_1b

116,0

40,0

120,0

1,0

Vrezkan magnet v
steno, dim. fi=10mm in
barvan na isto barvo
kot okvir.

2,0

2,0

45,0

Ličnica barvan MDF na
NCS S 8500-N na
zunanji strani bel UV
tisk, na notranji strani
ličnice barvni UV tisk.

Ličnica barvan MDF na NCS S
8500-N na zunanji strani bel UV
tisk, na notranji strani ličnice
barvni UV tisk.

120,0

41,0

45,0

45,0

2,0
2,0

Kovinski ročaj R1 po
detajlu. Prašno barvan
na isto barvo, kot ličnica.

2,0

Vrezkan magnet v
okvir niše, dim.
fi=10mm in barvan na
isto barvo kot okvir.

1,0

41,0

Vse stranice niše so barvane
v barvi obdobja, ki jo določi
grafična oblikovalka. UV tisk
na spodnji ploskvi. Globino
niše prilagoditi vsakemu
predmetu posebej.

PREREZ

POGLED NOTRANJOST

90,0

45,0
2,0

41,0

45,0

Vse stranice niše so barvane
v barvi obdobja, ki jo določi
grafična oblikovalka. UV tisk
na spodnji ploskvi. Globino
niše prilagoditi vsakemu
predmetu posebej.

45,0

UV tisk na steni v
dimenzijah ličnice.

Okvir niše je barvan
na NCS S 8500-N oz.
po izboru arhitekta.
Ličnica barvan MDF na
NCS S 8500-N na
zunanji strani bel UV
tisk, na notranji strani
ličnice barvni UV tisk.

POGLED ZUNANJOST
UV tisk na steni v
dimenzijah ičnice.

120,0

POGLED NOTRANJOST
2,0

POGLED ZUNANJOST

10,0

Izrez v stropu za LED luč.
Dim. izreza prilagoditi
glede na izbrano luč.

PREREZ

POGLED NOTRANJOST
2,0

POGLED ZUNANJOST

20,0

LOPUTA Z NIŠO OB FIKSNI LIČNICI_1a

9,5

25,9

10,0

5,5 5,0

24,0

5,0 5,5

Izrez v ličnici, elipsa
dim. 25x30cm

TLORIS

37,0

0,2 3,8

0

0,5

1m

M 1:20

Profiliran okvir, mozničen v
ličnico, elipsa dim.
34x39x10cm

SVET VMES, arhitekturno projektiranje, d.o.o.
Slovenska cesta 27, 1000 Ljubljana, Slovenija
W: www.svetvmes.si
E: info@svetvmes.si
T: +386 (0)59 048 360

TLORIS

ŠT. PROJEKTA:

ŠT. NAČRTA:

58_2014

58_2014-NO----

37,0

Slovenski šolski muzej,
Plečnikov trg 1,
1000 Ljubljana

2,0

Slovenski šolskI muzej - STALNA RAZSTAVA

2,0

2,0

Razpoložljiva površina pri
odprtem poglobljenem predalu.
Dim. 37x34cm.

40,0

1,5

37,0

45,0

1,5

Razpoložljiva površina pri
dprtem polnem predalu z izrezi
za artefakte. Dim. 40x37cm.
OPOMBA!
Izreze AxB se določi, glede na
velikost artefakta in prostora,
ki ga rabi okoli.

45,0

?

Razpoložljiva površina
pri odprtem polnem
predalu. Dim. 40x37cm

35,5

37,0

A

?

1,5

NAROČNIK:

OBJEKT:
?

B

?

B

?

40,0
45,0

DEL OBJEKTA:

1. nadstropje
MESTO GRADNJE:

PREDAL A-60

PREDAL B-60

1000 Ljubljana

PREDAL C-60

ODGOVORNI VODJA PROJEKTA:

Jure Hrovat, m.i.a., ZAPS 1696
ODGOVORNI PROJEKTANT:

Jure Hrovat, m.i.a., ZAPS 1696

55,0
60,0

37,0

35,5
1,5

52,0
60,0

1,5

2,0

?

A

Razpoložljiva površina pri
odprtem poglobljenem
predalu. Dim. 52x34cm.

2,0

37,0

Razpoložljiva površina
pri odprtem polnem
predalu. Dim. 55x37cm

2,0

Načrt je last SVET VMES d.o.o.
Kopiranje je dovoljeno le s pisnim soglasjem avtorja.
This drawing is property of SVET VMES d.o.o.
It can be copied only with written permission of the author.

?

1,5

PROJEKTANTI:

?

B
55,0

?

Razpoložljiva površina pri dprtem
polnem predalu z izrezi za artefakte.
Dim. 55x37cm.
OPOMBA!
Izreze AxB se določi, glede na velikost
artefakta in prostora, ki ga rabi okoli.

Jure Hrovat, m.i.a.

Ana Kreč, m.i.a.

Ana Križaj, u.d.i.a.

-

-

-

NAČRT:

FAZA:

8.0 RAZSTAVNI HODNIK

PZI

DATUM:

MERILO:

September 2020

1:20

60,0

DOPOLNITEV:

---RISBA:

ŠTEVILKA LISTA:

8.11
----

Natisnil: r5
Natisnjeno dne: 21.09.2020
Velikost lista: 420mm X 297mm
Datoteka: 58_2014 SŠM_HODNIK-OMARA

OPOMBE
V primeru nejasnosti kontaktirati projektanta!!!
Vse mere preveriti na kraju samem!!!
Načrt usklajevati z načrti gradbenih konstrukcij, stroj. in el. instalacij
Odprtine oken kontrolirati v načrtu fasad
Višine parapetov so navedene od končnega tlaka
Kotirana je gradbena odprtina vrat in oken
Oznake vrat vsebujejo minimalne svetle mere odprtine med podboji
Detajle vgradnje dvigal, oken in vrat kontrolirati v projektu dobavitelja
Detajle fasade, tlakov in stropov kontrolirati v projektu dobavitelja

·
·
·
·
·
·
·
·
·

p. SHRAMBNA OMARA

135

142

186

SHRAMBNA OMARA

186

r.

ČASOVNI TRAK
UV tisk na fiksno ličnico.

Sever objekta: 0.00°
Absolutni sever: 0.00°

Profiliran okvir, elipsa
dim. 34x39x10cm

Izrez v ličnici, elipsa
dim. 25x30cm
S1

Gumirana slušalka z izvlečnim
kablom, kot npr. Molitor PLUX. Izrez
v ličnici prilagoditi velikosti slušalke.

22
INTERAKTIVNO

KAMNI IZ SPODMOLA UV tisk slika in opis VZPOREDNA ZGODOVINA
UV tisk slika in opis
BARJANSKO KOLO UV tisk slika in opis

k.

ki pobriše napisano

l.

FIKSNA - LIK
2x poln predal, polni
izvlek.

1x kovinska tipka za zvok, iste
barve kot ličnica.

UVODNIK
UV tisk, na zunanji strani ličnice
uvodno besedilo, razširjeno besedilo
na notranji strani ličnice in učna
shema na fiksni steni.

UVODNIK
Tisk v Breilovi pisavi do
300 znakov, dim.
28x30cm

UV tisk na fiksno
ličnico, tekst o Aristotlu

FIKSNI OKVIR
e.ILUSTRACIJE
VSAKDANJEGA

Vrezkan ročaj
v=10cm

ŽIVLJENJA
UV tisk na 3 stranice
vrtljiva prizma

Zastekljena niša, anti refleksno
UV zaščitno, muzejsko steklo.

Poln predal, polni izvlek.

STILUS dim. 13,4cm IN
TABLICA dim.20,6x13,7cm
v poglobljenem predalu, za steklom
FIKSNA

j.

UV tisk na zunanji
strani ličnice o
nagrobnem kamnu, na
fiksni steni UV tisk
prevoda

h. FIKSNA

ŽIVLJENJE OTROK UV tisk
na ličnico in zg. površino
predala

k.*

ZEMLJEVID UV tisk na ličnico in zg. površino predala

k.
ZEMLJEVID UV tisk na ličnico in zg. površino predala
l.

18,5x17,5x20cm

IZVLEČNA
NASTOPNA PLOSKEV

IGRAČA
- konjiček dim(šxdxv) 12x16x11cm
- LATRUNCULI dim(šxdxv) 13x9x2cm
- kocke dim(šxdxv) 2,5x2,5x2,5cm
- punčka dim(šxdxv) 11x25x2cm

5

50

54
165

37

4

30

Vratno nasadilo
Pivotica.

35

5

IZVLEČNA
NASTOPNA PLOSKEV

140
50

90
5

45
230

DEL OBJEKTA:

1. nadstropje

NAČRT:

FAZA:

8.0 RAZSTAVNI HODNIK

PZI

ŠT. PROJEKTA:

ŠT. NAČRTA:

58_2014

58_2014-NO----

VODJA PROJEKTA:
PROJEKTANT:

Jure Hrovat, m.i.a., ZAPS 1696
RISAL/-A:

Lik, izrez iz MDF plošče
deb. 1cm po predlogi
grafične oblikovalke.

0
30

Poglobljen predal, polni izvlek.

m.

Izrez v sprednji
plošči Ø55cm.

Izvlečna nastopna ploskev.

NAZIV GRADNJE:

Slovenski šolski muzej - STALNA RAZSTAVA
2x izvlečni poln
predal, polni izvlek.

20

75
20

Lik, izrez iz plošče MDF
deb. 1cm po predlogi
grafične oblikovalke.

0

Načrt je last SVET VMES d.o.o.
Kopiranje je dovoljeno le s pisnim soglasjem avtorja.
This drawing is property of SVET VMES d.o.o.
It can be copied only with written permission of the author.

Izrez v sprednji
plošči Ø55cm.

Slovenski šolski muzej
Plečnikov trg 1
www.ssolski-muzej.si
+386 (0)1 251 30 24

Jure Hrovat, m.i.a., ZAPS 1696

Ozadje, plošča deb. 2cm
dim. 62x67cm, barvan MDF
v barvi obdobja.

20

70

n.

INVESTITOR:

ZVOK
Skilos UV tisk na ličnico

n.

IGRAČA
m.
- konjiček dim(šxdxv)

NAGROBNI KAMEN
dim. (šxvxg) 52x93x15cm
replika že narejena
odprta niša, brez stekla

Poglobljen predal, polni izvlek.

Ozadje, plošča deb. 2cm
dim. 62x67cm, barvan MDF
v barvi obdobja.

SVET VMES, arhitekturno projektiranje, d.o.o.
Slovenska cesta 27, 1000 Ljubljana, Slovenija
W: www.svetvmes.si
E: info@svetvmes.si
T: +386 (0)59 048 360

g. LOPUTA + STENA

d. FIKSNA

30

Poglobljen predal,
polni izvlek.

VESTALKE
UV tisk na zunanji in
notranji stran ličnice.

Odprta niša

S1
ZASTEKLJENA NIŠA

ATIŠKI SOVJI SKIFOS
Posodica dim. (fixv)
15,8x8,7cm

ODPRTA NIŠA

Vgradni kovinski gumb na
vzmet iste barve kot ličnica.

30

i.

ŽIVLJENJA
UV tisk na 3 stranice
vrtljiva prizma

j. poglobljen predal z mivko in palčko,

10

UV tisk na fiksno ličnico
opis holograma

VRTLJIVA PRIZMA
e.ILUSTRACIJE
VSAKDANJEGA

Vrezkan ročaj
v=10cm

o.

h. FIKSNA

i.

Absolutna vrednost kote: ±0,00 m = +XXX,XX m n.v.
0
0,5
1m

M 1:20

10

HOLOGRAM OGNJA
odprta niša, od zgoraj
projekcija na poševno folijo

f.

KIP ARISTOTLA
dim. (šxV)12,5x27cm
izrez v sprednji ličnici,
niša brez stekla

Vgradni kovinski fiksen
gumb iste barve kot ličnica.

22

ZVOK
neandertalčeva piščal

UVODNIK
UV tisk, na zunanji strani ličnice
uvodno besedilo, razširjeno besedilo
na notranji strani ličnice in učna
shema na fiksni steni.

UVODNIK
Tisk v Breilovi pisavi do
300 znakov, dim.
28x30cm

c. FIKSNA

b. LOPUTA + STENA

PIVOT VRATA

L1

120

g. FIKSNA + ZVOK

d. ODPRTA NIŠA

a.

L1

5 5

POTOČKA ZIJALKA
UV tisk, 3 vprašanja na
zunanji strani ličnice,
na notranji strani
ličnice fotografija
Potočke zijalke z
opisom in fotografija
šivanke na fiksni steni.

NEANDERTALČEVA PIŠČAL
UV tisk na fiksno ličnico
fotografija in opis.

120

LOPUTA + STENA

120

f.

5

c. FIKSNA

b. LOPUTA + STENA

45

a. FIKSNA

S1
LOPUTA + NIŠA

395

Vratno nasadilo
Pivotica.

30

ČASOVNI TRAK
UV tisk na fiksno ličnico.

60

60

o. FIKSNA - ČASOVNI TRAK

ANTIKA

60

p. FIKSNA - ČASOVNI TRAK

PRAZGODOVINA

60

75

30

60

20

90

Izvlečna nastopna ploskev.

Jure Hrovat, m.i.a.

-

Ana Križaj, u.d.i.a.

-

-

-

-

-

DATUM IZDELAVE / SPREMEMBA:

MERILO:

September 2020

1:20

RISBA:

ŠTEVILKA LISTA:

POZ.1.1 in POZ.1.2

8.12

----

Natisnil: r5
Natisnjeno dne: 21.09.2020
Velikost lista: 420mm X 297mm
Datoteka: 58_2014 SŠM_HODNIK-OMARA

OPOMBE
V primeru nejasnosti kontaktirati projektanta!!!
Vse mere preveriti na kraju samem!!!
Načrt usklajevati z načrti gradbenih konstrukcij, stroj. in el. instalacij
Odprtine oken kontrolirati v načrtu fasad
Višine parapetov so navedene od končnega tlaka
Kotirana je gradbena odprtina vrat in oken
Oznake vrat vsebujejo minimalne svetle mere odprtine med podboji
Detajle vgradnje dvigal, oken in vrat kontrolirati v projektu dobavitelja
Detajle fasade, tlakov in stropov kontrolirati v projektu dobavitelja

·
·
·
·
·
·
·
·
·

z.

v. FIKSNA - ČASOVNI TRAK

v.

135

184

z.

60

ČASOVNI TRAK
UV tisk na fiksno ličnico.

ČASOVNI TRAK
UV tisk na fiksno ličnico.

444

60

SREDNJI VEK

Profiliran okvir, elipsa
dim. 34x39x10cm

Profiliran okvir, elipsa
dim. 34x39x10cm
Izrez v ličnici, elipsa
dim. 25x30cm

a. FIKSNA

b. LOPUTA + STENA

c.

S1
ZASTEKLJENA NIŠA

Izrez v ličnici, elipsa
dim. 25x30cm

S1

d. LOPUTA + STENA

h. FIKSNA

k. FIKSNA

k. FIKSNA

CRNGROB
UV tisk na fiksno ličnico.

BRIŽINSKI SPOMENIKI
UV tisk na fiksno ličnico.

k. FIKSNA

k. FIKSNA

UV tisk na fiksno ličnico,
razlaga freske v Crngrobu.

UV tisk na fiksno ličnico,
razlaga Brižinskih
spomenikov.

h. FIKSNA

Sever objekta: 0.00°
Absolutni sever: 0.00°

Absolutna vrednost kote: ±0,00 m = +XXX,XX m n.v.
0
0,5
1m

M 1:20

i.

FIKSNA

i.

FIKSNA

ZVOK
Koral
UV tisk na fiksno ličnico,
opis Cirila in Metoda.

L3
FIKSNA

f.

KUKALO
Samostan Stična

g. LOPUTA + STENA

5 5

Vrezkan ročaj
v=10cm

n.
u.

CEHOVSKO
IZOBRAŽEVANJE
UV tisk na zunanjo in
notranjo stran ličnice in
na steno.

L2

j. ILUSTRACIJE VSAKDANJEGA
ŽIVLJENJA
UV tisk na 3 stranice
vrtljiva prizma

ŽIG
ČRNILNIK-ROG dim. 5x19cm
v poglobljenem predalu, UV
PISALO-KALAMUS dim.1,5x15,5cm
tisk na ličnico in na zg.
PERGAMENT dim. 75x54cm
površino predala.
v poglobljenem predalu, za steklom, UV tisk
na ličnico in na zg. površino predala.

o.

ZEMLJEVID, 2X poln predal, UV tisk na
ličnico in na zg. površino predala.

FIKSNA - LIK

p.

VZGOJA DEKLET
g. LOPUTA + STENA UV
m.tisk na ličnico in na zg. l.
površino polnega predala.
UNIVERZE
UV tisk na ličnico in na zg.
površino polnega predala.
TEPEŽKANJE
UV tisk na ličnico in na zg.
površino polnega predala.
MEČ dim. 52cm
v poglobljenem predalu, za steklom, UV tisk
na ličnico in na zg. površino predala.

SREDNJEVEŠKO
ŠOLSTVO
UV tisk na zunanjo in
notranjo stran ličnice in
na steno.

r.

m.

INVESTITOR:

UV tisk na fiksno ličnico,
opis Karla Velikega.

2

OSREDNJI PREDMET
Miza in stol srednjeveškega pisarja in podlaga za pisanje
dim. (šxgxv) 36x49x130cm + 44x70x111cm.

Slovenski šolski muzej
Plečnikov trg 1
www.ssolski-muzej.si
+386 (0)1 251 30 24
NAZIV GRADNJE:

DEL OBJEKTA:

Slovenski šolski muzej - STALNA RAZSTAVA

1. nadstropje

NAČRT:

FAZA:

8.0 RAZSTAVNI HODNIK

PZI

ŠT. PROJEKTA:

ŠT. NAČRTA:

58_2014

58_2014-NO----

ZASTEKLJENA NIŠA

SAMOSTANSKA ŠOLA
3d nivojska ilustracija, zastekljena niša

m.*

u.

s.

ŠAH dim. 64,5cm
v poglobljenem predalu, za steklom, UV tisk
na ličnico in na zg. površino predala.

LOK IN PUŠČICA
v poglobljenem predalu, UV tisk na ličnico in
na zg. površino predala.

20

s.

70

SVET VMES, arhitekturno projektiranje, d.o.o.
Slovenska cesta 27, 1000 Ljubljana, Slovenija
W: www.svetvmes.si
E: info@svetvmes.si
T: +386 (0)59 048 360

30

UVODNIK
UV tisk, na zunanji strani ličnice
uvodno besedilo, razširjeno besedilo
na notranji strani ličnice in učna
shema na fiksni steni.

UVODNIK
Tisk v Breilovi pisavi do
300 znakov, dim.
28x30cm

20

120

e. FIKSNA

PORTRET KARLA
VELIKEGA
UV tisk na steno

90

PORTRET CIRILA IN
METODA
UV tisk na steno

ALKUMIN
UV tisk na zunanjo stran
ličnice in na steno.

Jure Hrovat, m.i.a., ZAPS 1696

t.
20

u.

VODJA PROJEKTA:
PROJEKTANT:

Jure Hrovat, m.i.a., ZAPS 1696

0

90
30

5

90
50

5

105

90

30
360

45

75
30

30

45

20

Načrt je last SVET VMES d.o.o.
Kopiranje je dovoljeno le s pisnim soglasjem avtorja.
This drawing is property of SVET VMES d.o.o.
It can be copied only with written permission of the author.

RISAL/-A:
IZVLEČNA
NASTOPNA PLOSKEV

Jure Hrovat, m.i.a.

-

Ana Križaj, u.d.i.a.

-

-

-

-

-

DATUM IZDELAVE / SPREMEMBA:

MERILO:

September 2020

1:20

RISBA:

ŠTEVILKA LISTA:

POZ.1.3

8.13

----

Natisnil: r5
Natisnjeno dne: 21.09.2020
Velikost lista: 420mm X 297mm
Datoteka: 58_2014 SŠM_HODNIK-OMARA

OPOMBE
V primeru nejasnosti kontaktirati projektanta!!!
Vse mere preveriti na kraju samem!!!
Načrt usklajevati z načrti gradbenih konstrukcij, stroj. in el. instalacij
Odprtine oken kontrolirati v načrtu fasad
Višine parapetov so navedene od končnega tlaka
Kotirana je gradbena odprtina vrat in oken
Oznake vrat vsebujejo minimalne svetle mere odprtine med podboji
Detajle vgradnje dvigal, oken in vrat kontrolirati v projektu dobavitelja
Detajle fasade, tlakov in stropov kontrolirati v projektu dobavitelja

·
·
·
·
·
·
·
·
·

135

184

50

x.

z. FIKSNA - ČASOVNI TRAK

z.

ČASOVNI TRAK
UV tisk na fiksno ličnico.

Profiliran okvir, elipsa
dim. 34x39x10cm

a. FIKSNA

b. LOPUTA + STENA

c.

S1
FIKSNA + OKVIR

Izrez v ličnici, elipsa
dim. 25x30cm
L2

f.

LOPUTA + NIŠA

h.

i.

S1
S1
ZASTEKLJENA NIŠA

Sever objekta: 0.00°
Absolutni sever: 0.00°

445

ČASOVNI TRAK
UV tisk na fiksno ličnico.

60

60

HUMANIZEM IN PROTESTANTIZEM

Absolutna vrednost kote: ±0,00 m = +XXX,XX m n.v.
0
0,5
1m

M 1:20

S1

k. LOPUTA + NIŠA

SVET VMES, arhitekturno projektiranje, d.o.o.
Slovenska cesta 27, 1000 Ljubljana, Slovenija
W: www.svetvmes.si
E: info@svetvmes.si
T: +386 (0)59 048 360

KIP PRIMOŽA
TRUBARJA
dim.(šxvxg) 35x45x30cm
izrez v sprednji ličnici,
niša brez stekla

5

50
Vrezkan ročaj
v=10cm

5

ŽIVLJENJA
UV tisk na 3 stranice
vrtljiva prizma

L3

m.

45
VRTLJIVA PRIZMA
e.ILUSTRACIJE
VSAKDANJEGA

22

Abecedarium in Katekizem
dim. A6 v zastekljenih nišah.
S2
S2

UV tisk na zunanjo in notranjo
stran ličnice, tekst o Primožu
Trubarju. Na steni ekran z
odlomkom filma Heretik.

45

15

INKUNABULE dim. 21x30x3,5cm v
poglobljenem predalu, UV tisk na ličnico in
na zg. površino predala.

o.

45
L2

j. LOPUTA + NIŠA

p.

GALLUS poln predal, UV tisk na ličnico in
na zg. površino predala.

UV tisk na zunanjo in notranjo
stran ličnice,Frischlinov red.
Pogled skozi ključavnico,
ambientalna postavitev.

p.

10

ERAZEM ROTERDAMSKI poln predal, UV
tisk na ličnico in na zg. površino predala.

v. FIKSNA - LIK

CERKOVNA ORDNUNGA in HUMANIZEM, TISKARSKE ČRKE dim. 32,5x8x3,5cm v
2X poln predal, UV tisk na ličnico in na zg. poglobljenem predalu, UV tisk na ličnico in FIKSNA
na zg. površino predala.
površino predala.

n.

INVESTITOR:

l.

o.

v.

30
OTROČJA BIBLIJA poln
predal, UV tisk na ličnico in
na zg. površino predala.
PREKMURJE poln predal,
UV tisk na ličnico in na zg.
površino predala.
BIBLIJA replika platnice v
predalu, UV tisk na ličnico in
na zg. površino predala.
KAZEN IN NAGRADA poln
predal, z izrezom za medaljo
in lupo, UV tisk na ličnico in
na zg. površino predala.

r.
r.

r.*
s.

t.

SKLEDICA v poglobljenem
predalu, UV tisk na ličnico in na
zg. površino predala.

22

30

LUTKA REKTORJA
dim.(šxvxg) 15x65x30cm
zastekljena niša

g. FIKSNA + IZREZ

10 10 10 10

UVODNIK
UV tisk, na zunanji strani ličnice
uvodno besedilo, razširjeno besedilo
na notranji strani ličnice in učna
shema na fiksni steni.

UVODNIK
Tisk v Breilovi pisavi do
300 znakov, dim.
28x30cm

UV tisk na zunanji in notranji
stran ličnice, tekst o
Bohoriču. V niši knjiga
Zimske urice A6.

UV tisk na
ličnici v
notranjosti 7
knjig
v izvlečni
koloni

v.

Slovenski šolski muzej
Plečnikov trg 1
www.ssolski-muzej.si
+386 (0)1 251 30 24
NAZIV GRADNJE:

DEL OBJEKTA:

Slovenski šolski muzej - STALNA RAZSTAVA

1. nadstropje

NAČRT:

FAZA:

8.0 RAZSTAVNI HODNIK

PZI

ŠT. PROJEKTA:

ŠT. NAČRTA:

58_2014

58_2014-NO----

VODJA PROJEKTA:

30

120

d. LOPUTA + STENA

UV tisk na zunanjo in notranjo
stran ličnice, tekst o
deželnostanovskih šolah. V niši
nivojska ilustracija učilnice.

45

IZVLEČNA
KOLONA

Jure Hrovat, m.i.a., ZAPS 1696
PROJEKTANT:

Jure Hrovat, m.i.a., ZAPS 1696
20

RISAL/-A:

45
270

30

Jure Hrovat, m.i.a.

-

Ana Križaj, u.d.i.a.

-

-

-

-

-

0

195

20

IZVLEČNA
NASTOPNA PLOSKEV

0

Načrt je last SVET VMES d.o.o.
Kopiranje je dovoljeno le s pisnim soglasjem avtorja.
This drawing is property of SVET VMES d.o.o.
It can be copied only with written permission of the author.
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u.

DATUM IZDELAVE / SPREMEMBA:

MERILO:

September 2020

1:20

RISBA:

ŠTEVILKA LISTA:

POZ.1.4

8.14

----

Natisnil: r5
Natisnjeno dne: 21.09.2020
Velikost lista: 420mm X 297mm
Datoteka: 58_2014 SŠM_HODNIK-OMARA

OPOMBE
V primeru nejasnosti kontaktirati projektanta!!!
Vse mere preveriti na kraju samem!!!
Načrt usklajevati z načrti gradbenih konstrukcij, stroj. in el. instalacij
Odprtine oken kontrolirati v načrtu fasad
Višine parapetov so navedene od končnega tlaka
Kotirana je gradbena odprtina vrat in oken
Oznake vrat vsebujejo minimalne svetle mere odprtine med podboji
Detajle vgradnje dvigal, oken in vrat kontrolirati v projektu dobavitelja
Detajle fasade, tlakov in stropov kontrolirati v projektu dobavitelja

·
·
·
·
·
·
·
·
·

0

135

185

y.

x. FIKSNA - ČASOVNI TRAK

x.

PROTIREFORMACIJA IN KATOLIŠKA OBNOVA

444

60

Sever objekta: 0.00°
Absolutni sever: 0.00°

Profiliran okvir, elipsa
dim. 34x39x10cm

c. FIKSNA + OKVIR

b. LOPUTA + STENA

f.

190

45

h. LOPUTA + STENA

d.* FIKSNA

Ogledalo lepljeno na ličnico,
UV tisk na notranji strani
ličnice ter na steni za loputo,
Vzgojni pripročnik.

UV tisk na zunanjo in
notranjo stran ličnice, opis
verske obnove. V niši
ukrivljena plošča z UV
tiskom.

PORTRET
KOMENSKY
UV tisk na steno

SVET VMES, arhitekturno projektiranje, d.o.o.
Slovenska cesta 27, 1000 Ljubljana, Slovenija
W: www.svetvmes.si
E: info@svetvmes.si
T: +386 (0)59 048 360

S1

45

a. FIKSNA

M 1:20

Izrez v ličnici, elipsa
dim. 25x30cm
S1
LOPUTA + NIŠA

Absolutna vrednost kote: ±0,00 m = +XXX,XX m n.v.
0
0,5
1m

Fototapeta, ki ponazarja
knjižni regal.

l.* LOPUTA + STENA

k. LOPUTA + STENA

UV tisk na zunanjo in
notranjo stran ličnice ter na
steni za loputo, Kapucinska
knjižnica.

d.* FIKSNA

UV tisk na zunanjo in
notranjo stran ličnice ter na
steni za loputo, Svetokriški.

p. NIŠA

UV tisk na fiksno ličnico,
izsek iz puštabov

2x tablica s puštabi

INVESTITOR:
L2

d. FIKSNA

i. FIKSNA + IZREZ

l.

LOPUTA + STENA

23

g. LOPUTA + NIŠA

45

S2

l.

L2

s.

S1

r.

UV tisk na fiksno ličnico,
opis puštabov
S1

S1

NIŠA

NAZIV GRADNJE:

DEL OBJEKTA:

Slovenski šolski muzej - STALNA RAZSTAVA

1. nadstropje

NAČRT:

FAZA:

8.0 RAZSTAVNI HODNIK

PZI

ŠT. PROJEKTA:

ŠT. NAČRTA:

58_2014

t.

58_2014-NO----

m. FIKSNA + KUKALO n. FIKSNA + ZVOK

u.

u.*

VALVASORJEVA SLAVA VOJVODINE KRANJSKE
odprta knjiga v predalu, UV tisk na ličnici in na zg. površini predala.

v.

Maketa Jezuitskega kolegija,
dim. (šxglxv) 112x91x50cm.
Postavljena v naklonu.

poln predal, UV tisk na ličnico
s.*ZEMLJEVID,
in na zg. površino predala.
JEZUITI, poglobljen predal z razglednicami,
t.*UV
tisk na ličnico in na zg. površino predala.
w.

VODJA PROJEKTA:

Jure Hrovat, m.i.a., ZAPS 1696

IGRAČAI, poglobljen predal, UV tisk na
ličnico in na zg. površino predala.

30

s.

l. LOPUTA + STENA

UV tisk na fiksno ličnico,
opis Kapucinsko
poučevanje s pridigo.

30

s.

UČBENIK LATINŠČINE, UV PLEMIŠKA PISMA, UV tisk
SESTAVLJANKA ORBIS PICTUS
tisk na ličnici in na zg.
na ličnici in na zg. površini
poglobljen predal, UV tisk na ličnici in na zg.
površini predala.
predala.
površini predala.

s.

j. VRTLJIVA PRIZMA

5 5

10 10 10 10

POTOVANJA, UV tisk na
ličnici in na zg. površini
predala.
MESTNE ŠOLE, UV tisk na
ličnici in na zg. površini
predala.
UNIVERZE, UV tisk na ličnici
in na zg. površini predala,
diploma v predalu.

ORBIS PICTUS
3d nivojska ilustracija, zastekljena niša

30
10
w.

FIKSNA + LIK

LOPUTA + STENA

Slovenski šolski muzej
Plečnikov trg 1
www.ssolski-muzej.si
+386 (0)1 251 30 24

o.* FIKSNA

L3

e.

Vrezkan ročaj
v=10cm

o. FIKSNA

UV tisk na zunanjo in
notranjo stran ličnice ter na
steni za loputo, Kapucinska
knjižnica.

Mali katekizem dim. A6 v niši
na vrtljivem podstavku.

UV tisk na zunanjo in
notranjo stran ličnice,
Prekmurščina. V niši
knjiga za steklom.

UV tisk na fiksno ličnico,
opis Komenskega.

0

UVODNIK
UV tisk, na zunanji strani ličnice
uvodno besedilo, razširjeno besedilo
na notranji strani ličnice in učna
shema na fiksni steni.

UVODNIK
Tisk v Breilovi pisavi do
300 znakov, dim.
28x30cm

l. LOPUTA + STENA

PROJEKTANT:

Jure Hrovat, m.i.a., ZAPS 1696

70

20

70

70

w.

20

IZVLEČNA
NASTOPNA PLOSKEV

0

Načrt je last SVET VMES d.o.o.
Kopiranje je dovoljeno le s pisnim soglasjem avtorja.
This drawing is property of SVET VMES d.o.o.
It can be copied only with written permission of the author.

RISAL/-A:

z.

165
30

5

50

45
50

0

30

17

12
382

60
16

60

112
0

52

30

30

Jure Hrovat, m.i.a.

-

Ana Križaj, u.d.i.a.

-

-

-

-

-

DATUM IZDELAVE / SPREMEMBA:

MERILO:

September 2020

1:20

RISBA:

ŠTEVILKA LISTA:

POZ.1.5

8.15

----

Natisnjeno dne: 21.09.2020
Natisnil: r5
Datoteka: 58_2014 SŠM_HODNIK-OMARA

Datum

SPREMEMBA / DOPOLNITEV

OPOMBE
V primeru nejasnosti kontaktirati projektanta!!!
Vse mere preveriti na kraju samem!!!
Načrt usklajevati z načrti gradbenih konstrukcij, stroj. in el. instalacij
Odprtine oken kontrolirati v načrtu fasad
Višine parapetov so navedene od končnega tlaka
Kotirana je gradbena odprtina vrat in oken
Oznake vrat vsebujejo minimalne svetle mere odprtine med podboji
Detajle vgradnje dvigal, oken in vrat kontrolirati v projektu dobavitelja
Detajle fasade, tlakov in stropov kontrolirati v projektu dobavitelja

F

E

D

C

B

A

5,0

45,0

30,0

30,3

29,7

30,0

45,0

A. T. LINHART

BLAŽ KUMERDEJ
UV tisk na steno

Na notranji strani je s
klavirskim pantom pritrjena
manjša tablici 20x20cm
deb.1cm, zapiranje na
magnet. UV tisk.
43,0

z.
MARIJA TEREZIJA
UV tisk na steno

UVODNIK
(uvodno besedilo na 1. strani, razširjeno
besedilo in učna shema notri)

Izrez v ličnici, elipsa
dim. 25x30cm

Uvodna loputa z UV tiskom na
zunanji in notranji strani ter na
steni za loputo. Odpiranje z
vrezkanim ročajem pri strani.

Profiliran okvir, mozničen v
ličnico, elipsa dim.
34x39x10cm

METODNA KNJIGA

SPLOŠNA ŠOLSKA
NAREDBA (odtis naslovnice)

(odtis naslovnice in faksimile)

UV tisk na zunanjo in
notranjo stran lopute.
V notranjosti
zastekljena niša.

Fiksna ličnica,
UV tisk na steno.

GIMNAZIJE
(vrtljive tablice)

45,0

2,0

2,0

2,0

2,0

50,0

15,0

15,0

15,0

5,0

ARMIRAN BETON
OPEČNI ali ZIDAKI IZ PENOBETONA

Loputa z UV tiskom na
zunanji in notranji strani
ter na steni za loputo.

Vrtljive tablice 30x30cm
deb. 2cm, z mehanizmom,
ki se zaustavi vsakič, ko
se ploskev poravna z
ravnino omare.

LES
PUSTI BETON ali BETONSKI ZIDAKI

TLORIS 1

Izrez v plošči
za el. kable.

podpis

·
·
·
·
·
·
·
·
·

300,0
30,0

vrisal/-a

KAMEN

184,7

184,7

184,7

STENA IZ MAVČNO KARTONSKIH PLOŠČ
300,0
30,0

5,0

50,0

5,0

45,0

LESENE VLAKNENE PLOŠČE

30,0

30,0

30,0

30,0

30,0

45,0

30,0

VPIHANA LESNA VLAKNA
MINERALNA VOLNA

Na notranji strani je s
klavirskim pantom pritrjena
manjša tablici 20x20cm
deb.1cm, zapiranje na
magnet. UV tisk.

EKSTRUDIRANI ali EKSPANDIRANI POLISTIREN
LEPILO ali IZRAVNALNA MASA

ZVOK
BREILOVA PISAVA

UVODNIK

MARIJA TEREZIJA

METODNA KNJIGA

(uvodno besedilo na 1. strani, razširjeno
besedilo in učna shema notri)

(razlaga)

(razlaga)

SPLOŠNA ŠOLSKA
NAREDBA

BABIŠKE ŠOLE

BLAŽ KUMERDEJ

(vrtljive tablice)

(razlaga na 1. strani in
knjiga v niši)

(razlaga in faksimile)

GRAMOZNO ali PRODNO NASUTJE
RAŠČEN TEREN ali RODOVITNA ZEMLJA

Napajalnik za LED
vgradne luči.

MP3 predvajalnik
dim. (vxšxxgl)
70x200x130.
Povezan s slušalko.

Napajalnik za LED
vgradne luči.

Uvodna loputa z UV tiskom na
zunanji in notranji strani ter na steni
za loputo. Odpiranje z vrezkanim
ročajem pri strani.

Napajalnik za LED
vgradne luči.

Loputa z UV tiskom na
zunanji in notranji strani
ter na steni za loputo.

UV tisk na zunanjo in
notranjo stran lopute.
V notranjosti
zastekljena niša.

Fiksna ličnica,
UV tisk na steno.

Vrtljive tablice 30x30cm
deb. 2cm, z mehanizmom,
ki se zaustavi vsakič, ko
se ploskev poravna z
ravnino omare.

Gumirana slušalka z
izvlečnim kablom, kot
npr. Molitor PLUX.
Izrez v ličnici prilagoditi
velikosti slušalke.

UV tisk na zunanjo
in notranjo stran
lopute. V notranjosti
zastekljena niša.

Pant se namontira v
ličnico sosednjega
obdobja.

TLORIS 2

UV tisk na steno.

ČASOVNI TRAK

UV tisk na steno.

ČASOVNI TRAK

UV tisk na steno.

UV tisk na obeh straneh in
na manjši tablici

METODNA KNJIGA
UV tisk

SPLOŠNA ŠOLSKA
NAREDBA
UV tisk na zunanji in
notranji strani ličnice.
V niši knjiga.

LED vgradni profil,
L2. vrezkan v zg.
ploščo.

JAVNA SKUŠNJA
ZEMLJEVID
ZEMLJEVID

Poln predal, max. izvlek 32cm.
UV tisk na ličnico in na zg.
površino predala.

PODLOGA IN PISALO
Predal z zastekljeno nišo, točno
dimenzijo izreza in globino
predala se določi glede na
končno vsebino. UV tisk na
ličnico in na zg. površino predala.

PRIZMA
e. VRTLJIVAILUSTRACIJE

Vrezkan ročaj
v=10cm

ZEMLJEVID, max. izvlek 31,6cm, UV tisk na ličnico in
zg. površino predala
ZEMLJEVID, max. izvlek 39cm, UV tisk na ličnico in
zg. površino predala

n.
u. FIKSNA + LIK

PODLOGA IN PISALO, predal z
zastekljeno nišo, max. izvlek in izrez za
nišo prilagoditi na končno vsebino
predala, UV tisk na ličnico in zg. površino
predala

o.

25,0

m.

j. FIKSNA + KUKALO h.*ZASTEKLJENA NIŠA m.*GRUBAR, VEGA IN JANŠA

METODNA KNJIGA
(razlaga)

A. T. LINHART

1

3D MODEL LADJE V
KUKALU
UV tisk na ličnici

JAVNA SKUŠNJA
(nivojska ilustracija)

INTERAKTIVNO, REPLIKA KOVANCA,
predal z nišo dim. 25,5x20cm, max. izvlek
25cm, ob niši izrez za kovanec in lupo

n.* SPRIČEVALO
SPRIČEVALO

TEPEŽKANJE
(nivojska ilustracija in
mehanizem
tepežkanja)

o.* 2X UČBENIK

r.
o.
s.

ZOISOV KROG

ABC BUKVICE

RATIO EDUCATIONIS

RATIO EDUCATIONIS

J. J. RAUSSEAU

J. J. RAUSSEAU
L2
VSAKDANJE ŽIVLJENJE
Vrtljiva prizma z mehanizmom,
ki se zaustavi vsakič, ko se
ploskev poravna z ravnino
omare.

2x ZEMLJEVID,
poln predal

L2
ODPRTA NIŠA

L3
JAVNA SKUŠNJA
(nivojska ilustracija)

INTERAKTIVNO, KOVANEC
poglobljen predal

PODLOGA IN PISALO,
poglobljen predal s steklom

TEPEŽKANJE
(nivojska ilustracija in
mehanizem
tepežkanja)

2X SPRIČEVALO
poln predal

2X UČBENIK,
poglobljen predal
s steklom

GRUBAR, VEGA IN JANŠA
poln predal, UV tisk na ličnici
in zg. površini predala
3

ZOISOV KROG
Vrtljiv mehanizem

ABC BUKVICE
poglobljen predal s steklom

4

Bela škatla dim.
18x18x18cm iz
mlečnega stekla. V
njej 3d print ladje.

SPRIČEVALO
SPRIČEVALO

LED profil po celi dolžini
bele škatle, L3.
Kukalo s povečevalnim
steklom na notranji strani.
Oddaljenost predmeta
uskladiti z izvajalcem oz.
prilagoditi na licu mesta.
Poln predal, max. izvlek 39cm.
UV tisk na ličnico in na zg.
površino predala.

Polkrožno zakrivljena
vezana plošča deb
10mm, na sprednji strani
UV tisk. V ospredju še
dve figuri iz vezane
plošče 5mm, UV tisk.

LED vgradni profil,
L2. vrezkan v zg.
ploščo.

TEPEŽKANJE

2X UČBENIK

IGRAČA

IGRAČA

Vodila predalov s skritim popolnim
izvlekom z integriranim sistemom za
nežno in tiho zapiranje, nosilnost do
30kg, dolžine 380mm, kot npr. BLUM
560 H TANDEM plus BLUMOTION.

20,0

Kovinski L-kotnik za
pritrditev izvlečnega
mehanizma.

30,0
30,0

5,0

50,0
60,0

5,0

45,0

30,0

45,0

30,0
60,0

30,0

30,0

45,0

30,0

30,0

45,0

Fiksna ličnica.

LED vgradna
luč, S1.

Gumirana slušalka z
izvlečnim kablom, kot npr.
Molitor PLUX. Izrez v ličnici
prilagoditi velikosti slušalke.
BLAŽ KUMERDEJ
razlaga, učbenik

2x kovinska tipka za zvok, iste
barve kot ličnica, el. povezava
z MP3 predvajlnikom.
Poln predal, max. izvlek 39cm.
UV tisk na ličnico in na zg.
površino predala.
Poln predal, max. izvlek 39cm.
UV tisk na ličnico in na zg.
površino predala.

ZOISOV KROG
Vrtljiv mehanizem

ABC BUKVICE
Predal z zastekljeno nišo,
max. izvlek 39cm.
UV tisk na ličnico in na zg.
površino predala.

Skriti panti za pohištvo, kot
npr. Koblenz - KUBIKINA art.
K 6100 BR, črne barve, vpet
v sosednjo fiksno ličnico.
Notranjost niše je v
celoti v barvi obdobja,
ki jo določi grafična
oblikovalka.

PREREZ BB

PREREZ CC

IGRAČA

POGLED LIČNICE

A

B

C

D

E

F

Fiksna ličnica.

UV tisk na sp. plošči.
Poln predal, max. izvlek 39cm.
UV tisk na ličnico in na zg.
površino predala.

(3D nivojska ilustracija z vzvodom
za premikanje roke, kako tepe)

Vrtljiva prizma z mehanizmom, ki se
zaustavi vsakič, ko se ploskev
poravna z ravnino omare.
Mehanizem se uskladi z izvajalcem,
skrita izvedba. UV tisk na vseh treh
ploskvah.

Niša je zasteklena z
antirefleksnim, UV zaščitnim
muzejskim steklom. Steklo
je vrezkano v stranici niše.

Kukalo s povečevalnim
steklom na notranji strani.
Oddaljenost predmeta
uskladiti z izvajalcem oz.
prilagoditi na licu mesta.

Niša je zasteklena z
antirefleksnim, UV zaščitnim
muzejskim steklom. Steklo
je vrezkano v stranici niše.

TLORIS 3

Vrtilni mehanzem

ZOISOV KROG

Pod izrezom je lesen krog
deb.10mm, Ø30cm. CNC
izrez (min radij svedra 1mm)
in UV tisk, barva in oblika
po predlogi grafične
oblikovalke.

V zg. plošči deb.10mm, se
predvidi 1/3 izreza kroga
Ø36cm. Nad izrezom je UV tisk.

30,0

60,0

45,0

Izrez prilagoditi na
končno vsebino.

Predal z zastekljeno nišo,
max. izvlek 39cm.
UV tisk na ličnico in na zg.
površino predala.

Izvlečni mehanizem s polnim izvlekom,
dolžine 350mm, nosilnost do 150kg,
z mehkim zapiranjem, kot npr.
Accuride 5321SC.

PREREZ FF

M 1:20
SVET VMES, arhitekturno projektiranje, d.o.o.
Slovenska cesta 27, 1000 Ljubljana, Slovenija
W: www.svetvmes.si
E: info@svetvmes.si
T: +386 (0)59 048 360

60,0

30,0

30,0

ZEMLJEVID

PODLOGA IN PISALO

Izrez za kovanec
in lupo prilagoditi
na licu mesta.

45,0

Izrez 25,5x20cm.

INTERAKTIVNO
KOVANEC

SPRIČEVALO

2X UČBENIK
Izrez 22x34cm.

ABC BUKVICE
Izrez 37x20cm.

INVESTITOR:

Slovenski šolski muzej
Plečnikov trg 1
www.ssolski-muzej.si
+386 (0)1 251 30 24

40,0

Poln predal z vrtljivim krogom,
max. izvlek 32cm.
UV tisk na ličnico in na zg.
površino predala.

Izvlečna nastopna ploskev.

PREREZ EE

Uvodna loputa z UV tiskom na
zunanji in notranji strani ter na steni
za loputo. Odpiranje z vrezkanim
ročajem pri strani.

NAZIV GRADNJE:

DEL OBJEKTA:

Slovenski šolskI muzej - STALNA
RAZSTAVA

1. nadstropje

NAČRT:

FAZA:

Načrt opreme

PZI

ŠT. PROJEKTA:

ŠT. NAČRTA:

58_2014

58_2014-NO

VODJA PROJEKTA:

Jure Hrovat, m.i.a., ZAPS 1696
PROJEKTANT:

Jure Hrovat, m.i.a., ZAPS 1696
RISAL/-A:
Poln predal, max. izvlek 39cm.
UV tisk na ličnico in na zg.
površino predala.

Izvlečni mehanizem s polnim izvlekom,
dolžine 350mm, nosilnost do 150kg,
z mehkim zapiranjem, kot npr.
Schachermayer Accuride 5321SC.

PREREZ DD

(3D nivojska ilustracija)

Predal z izrezom za igračo,
max. izvlek 39cm.
UV tisk na ličnico in na zg.
površino predala.

FILC 3mm

POGLED NOTRANJOST

JAVNA SKUŠNJA

TEPEŽKANJE

Niša je zastekljena z
antirefleksnim, UV
zaščitnim, muzejskim
steklom. Steklo je vrezkano
v sp. in zg.ploščo.

Steklen
podstavek
za knjigo.

GRUBAR, VEGA IN JANŠA
Niša je zasteklena z
antirefleksnim, UV zaščitnim
muzejskim steklom. Steklo
je vrezkano v stranici niše.

(2 ilustraciji prizora iz življenja otrok +
razlaga, na vrtljivi prizmi)

(uvodno besedilo na 1. strani,
razširjeno besedilo in učna
shema notri)

UV tisk na zunanjo in
notranjo stran lopute.

300,0

PREREZ AA

45,0

UVODNIK

Izrez v ličnici, elipsa
dim. 25x30cm
UV tisk na steno.

Izrez v plošči
za svetilko se
prilagodi na licu
mesta.

2,0

NASTOPNA PLOSKEV

30,0

Bela škatla dim.
18x18x18cm iz
mlečnega stekla.
V njej 3d print ladje.

ŽIVLJENJE OTROK

20,0

70,0

t.

Navijalec za kabel z
vzmetjo, pritrjen na
hrbtišče omare.

(razlaga na 1. strani in
Kumerdejevo priznanje notri )

BLAŽ KUMERDEJ
portret

Loputa z UV tiskom na zunanji in
notranji strani ter na steni za loputo.

Izrez v plošči
za el. kable.

ZVOK

Fiksna ličnica.

Lik obdobja, izrezan iz
MDF plošče deb. 2cm
na 2 cm lesenih
distančnikih. CNC
izrez. Na izrezan lik se
aplicira UV tisk, barva
in oblika po predlogi
grafične oblikovalke

A. T. LINHART

Izrez v plošči
za el. kable.

Profiliran okvir, mozničen
v ličnico, elipsa dim.
34x39x10cm

68,0

Fiksna ličnica, UV tisk
na steno.

Na notranji strani
tablic sta s
klavirskim pantom
pritrjeni manjši
tablici 20x20cm
deb.1cm, zapiranje
na magnet.
UV tisk.

Izrez v plošči
za el. kable.

BLAŽ KUMERDEJ

(razlaga na 1. strani in
faksimile notri)

60,0

2,0
BLAŽ KUMERDEJ

3 vrtljive tablice 30x30cm deb. 2cm, z
mehanizmom, ki se zaustavi vsakič, ko
se ploskev poravna z ravnino omare.
Mehanizem se uskladi z izvajalcem,
skrita izvedba. UV tisk na obeh straneh.

LOPUTA + NIŠA

SPLOŠNA ŠOLSKA
NAREDBA

ODPRTA NIŠA

Plošča deb. 2cm dim.
62x66cm, barvan MDF
v barvi obdobja.

Načrt je last SVET VMES d.o.o.
Kopiranje je dovoljeno le s pisnim soglasjem avtorja.
This drawing is property of SVET VMES d.o.o.
It can be copied only with written permission of the author.

SPLOŠNA ŠOLSKA
NAREDBA (odtis naslovnice)

ZAPRTA NIŠA

(razlaga na 1. strani in notri)

10,0

UV tisk na obeh straneh in
J. J. RAUSSEAU
na manjši tablici
L2

h. ZASTEKLJENA NIŠA

p.

m.
RATIO EDUCATIONIS

FIKSNA

MARIJA TEREZIJA

L3

VSAKDANJEGA
ŽIVLJENJA
(UV print na vseh treh
ploskvah)

Niša je zasteklena z
antirefleksnim, UV zaščitnim
muzejskim steklom. Steklo
je vrezkano v stranici niše.

Predal z nišo dim. 25,5x20cm,
max. izvlek 25cm. UV tisk na
ličnico in na zg. površino predala.

FIKSNA + OKVIR

30,0

Poln predal, max. izvlek 39cm.
UV tisk na ličnico in na zg.
površino predala.

INTERAKTIVNO
KOVANEC

STENA ZA LOPUTO

2

15,0

Polkrožno zakrivljena
vezana plošča deb
10mm, na sprednji strani
UV tisk. V ospredju še
dve figuri iz vezane
plošče 5mm, UV tisk.

na notranji strani obešeno
predivo

BLAŽ KUMERDEJ
UV tisk na zunanji in
notranji strani ličnice. V
niši knjiga.

30,0

Vrtljiva prizma z
mehanizmom, ki se
zaustavi vsakič,
ko se ploskev poravna
z ravnino omare.

ZVOK
2 gumba
UV tisk

PREDILSKE ŠOLE

30,0

MARIJA TEREZIJA
UV tisk na zunanji in
notranji strani ličnice
ter na steni za loputo.

STENA ZA LOPUTO

14,7

UVODNIK
UV tisk, na zunanji strani ličnice
uvodno besedilo, razširjeno besedilo
na notranji strani ličnice in učna
shema na fiksni steni.

l.

10,3

UVODNIK
Tisk v Breilovi pisavi do
300 znakov, dim.
28x30cm

L2

ILUSTRACIJE
VSAKDANJEGA
ŽIVLJENJA

(odtis naslovnice na 1. strani in
faksimile notri)

(uvodno besedilo na 1. strani,
razširjeno besedilo in učna
shema notri)

45,0

k. FIKSNA + ZVOK

45,0

f.*

10,0

Fiksna ličnica, UV tisk
na steno.

METODNA KNJIGA

MARIJA TEREZIJA

UVODNIK

S1
LOPUTA + NIŠA

10,0

Loputa z UV tiskom na zunanji in
notranji strani ter na steni za loputo.

FIKSNA

ZAPRTA NIŠA

10,0

g. FIKSNA

na notranji strani manjša
tablica na klavirskih
pantih s foto zarodka.

4

METODNA KNJIGA
razlaga

BREILOVA PISAVA
na ličnici

3

MARIJA TEREZIJA
razlaga

FIKSNA + OKVIR

STENA ZA LOPUTO

BABIŠKE ŠOLE
S1
LOPUTA + NIŠA

UV tisk na obeh straneh in
na manjši tablici
Uvodna loputa z UV tiskom na
zunanji in notranji strani ter na steni
za loputo. Odpiranje z vrezkanim
ročajem pri strani.

BLAŽ KUMERDEJ
UV tisk na steno

A. T. LINHART

45,0

SPLOŠNA ŠOLSKA
NAREDBA
UV tisk

45,0

METODNA KNJIGA
UV tisk na zunanji in notranji
strani ličnice. V niši knjiga.

45,0

MARIJA TEREZIJA
UV tisk na steno

d. LOPUTA + STENA
UVODNIK

FIKSNA

4,1

40,0

d.* LOPUTA + STENA c. FIKSNA + OKVIR

36,9

2,0

VRTLJIVE TABLICE

na notranji strani manjša
tablica na klavirskih
pantih.

Niša je zastekljena z
antirefleksnim, UV
zaščitnim, muzejskim
steklom. Steklo je vrezkano
v sp. in zg.ploščo.

Steklen
podstavek
za knjigo.

i.

5,0 4,1

2,0

g. FIKSNA

45,0

S1
LOPUTA + NIŠA

GIMNAZIJE

UV tisk na zunanjo in
notranjo stran lopute.

UV tisk na steno.

f.

50,0

43,0

c. FIKSNA + OKVIR

5,0

2,0

b. LOPUTA + STENA

2,0

a. FIKSNA

3 vrtljive tablice 30x30cm deb. 2cm, z
mehanizmom, ki se zaustavi vsakič, ko
se ploskev poravna z ravnino omare.
Mehanizem se uskladi z izvajalcem,
skrita izvedba.

Izrez v ličnici, elipsa
dim. 25x30cm

2

METODNA KNJIGA
faksimile

Izrez v ličnici, elipsa
dim. 25x30cm

Notranjost niše je v
celoti v barvi obdobja,
ki jo določi grafična
oblikovalka.

Profiliran okvir, elipsa
dim. 34x39x10cm

Izrez v ličnici, elipsa
dim. 25x30cm

1

Profiliran okvir, mozničen
v ličnico, elipsa dim.
34x39x10cm
MARIJA TEREZIJA
portret

Profiliran okvir, elipsa
dim. 34x39x10cm

LED vgradna
luč, S1.

1,0 2,0

30,0
Izrez v plošči
za svetilko se
prilagodi na licu
mesta.

Absolutna vrednost kote: ±0,00 m = 467,79 m n.m.
0
0,5
1m
2,0

ČASOVNI TRAK

30,0

UV tisk na steno.

Sever objekta: 55.20°
Absolutni sever: 55.20°
Polkrožno zakrivljena vezana plošča
deb 10mm, na sprednjo stran UV tisk.
V ospredju še dve figuri iz vezane
plošče 5mm, UV tisk.
30,0

45,0

ČASOVNI TRAK

Izrez v plošči
za el. kable.

43,0

UV tisk na steno.

60,0

ČASOVNI TRAK

60,0

UV tisk na steno.

60,0

RAZSVETLJENI ABSOLUTIZEM

Izrez v plošči
za el. kable.

ČASOVNI TRAK

Napajalnik za LED
vgradne luči.
Izrez v plošči
za el. kable.

43,0

v. FIKSNA - ČASOVNI TRAK

TLORIS 4

Predal z zastekljeno nišo,
max. izvlek prilagoditi
vsebini. UV tisk na ličnico in
na zg. površino predala.

Predal z nišo, max. izvlek
25cm. UV tisk na ličnico in na
zg. površino predala.

Poln predal, max.
izvlek 39cm.
UV tisk na ličnico
in na zg. površino
predala.

Predal z zastekljeno nišo,
max. izvlek 39cm.
UV tisk na ličnico in na zg.
površino predala.

Predal z zastekljeno nišo,
max. izvlek 39cm.
UV tisk na ličnico in na zg.
površino predala.

Jure Hrovat, m.i.a.

-

Ana Kreč, m.i.a.

-

Ana Križaj, u.d.i.a.

-

-

-

DATUM IZDELAVE / SPREMEMBA:

MERILO:

September 2020 / ----

1:20

RISBA:

ŠTEVILKA LISTA:

POZ.1.6

8.16

8.0 RAZSTAVNI HODNIK

Natisnil: r5
Natisnjeno dne: 21.09.2020
Velikost lista: 420mm X 297mm
Datoteka: 58_2014 SŠM_HODNIK-OMARA

OPOMBE
V primeru nejasnosti kontaktirati projektanta!!!
Vse mere preveriti na kraju samem!!!
Načrt usklajevati z načrti gradbenih konstrukcij, stroj. in el. instalacij
Odprtine oken kontrolirati v načrtu fasad
Višine parapetov so navedene od končnega tlaka
Kotirana je gradbena odprtina vrat in oken
Oznake vrat vsebujejo minimalne svetle mere odprtine med podboji
Detajle vgradnje dvigal, oken in vrat kontrolirati v projektu dobavitelja
Detajle fasade, tlakov in stropov kontrolirati v projektu dobavitelja

·
·
·
·
·
·
·
·
·

149

185

t.

s. FIKSNA - ČASOVNI TRAK

60

445

60

ILIRSKO ŠOLSTVO

Profiliran okvir, elipsa
dim. 34x39x10cm

b.

LOPUTA + STENA

c.

FIKSNA + OKVIR

f.

0

FIKSNA

i.

2X LOPUTA + STENA

ODLOK
UV tisk

VALENTIN VODNIK
UV tisk na steno

Izrez Ø 15mm
za odpiranje.

Vrezkan ročaj
v=10cm

m.
r.

ILIRIJA OŽIVLJENA, UV tisk
na ličnici in na zg. površini
predala.

L3

k. FIKSNA + ZVOK
22

ZASTEKLJENA
NIŠA

Knjiga in spričevalo
v niši

h. STENA + KUKALO

g. LOPUTA + STENA
Razlaga knjige in spričevala
UV tisk na zunanji in notranji
strani lopute ter na steni.

PRIZMA
e. VRTLJIVAILUSTRACIJE

m.

VSAKDANJEGA
ŽIVLJENJA
(UV print na vseh treh
ploskvah)

m.
m.

ŽIG ILIRIJE,
UV tisk na ličnici in na zg.
površini predala.

m.

OSNOVNE ŠOLE,
UV tisk na ličnici in na zg.
površini predala.
VIŠJE ŠOLE,
UV tisk na ličnici in na zg.
površini predala.
VISOKE ŠOLE,
UV tisk na ličnici in na zg.
površini predala.
FRANCOSKA REVOLUCIJA,
UV tisk na ličnici in na zg.
površini predala.

l.

LOPUTA + STENA

Replika panjske končnice UV
tisk na zunanji in notranji
strani lopute ter na steni.

OSVOJITELJ ILIRIJE,

m.*
UV tisk na ličnici in na zg.
površini predala.

FIKSNA + LIK

23

VALENTIN VODNIK
Opis UV tisk na
zunanji in notranji strani
ličnice, notri zatekljena
niša.

n.

j.

Razlaga odloka
UV tisk na zunanji in notranji
strani lopute ter na steni.

10 10 10 10

UVODNIK
UV tisk, na zunanji strani ličnice
uvodno besedilo, razširjeno besedilo
na notranji strani ličnice in učna
shema na fiksni steni.

UVODNIK
Tisk v Breilovi pisavi do
300 znakov, dim.
28x30cm

g. LOPUTA + STENA

o.
IGRAČA
- konjiček dim(šxdxv)
18,5x17,5x20cm

30

130

d.

1m

SVET VMES, arhitekturno projektiranje, d.o.o.
Slovenska cesta 27, 1000 Ljubljana, Slovenija
W: www.svetvmes.si
E: info@svetvmes.si
T: +386 (0)59 048 360

L2

S1
LOPUTA + NIŠA

0,5

M 1:20

ZEMLJEVIDI
Večnivojsko odpiranje
UV tisk na zunanji in notranji
strani lopute x2 ter na steni.

45

a. FIKSNA

Izrez v ličnici, elipsa
dim. 25x30cm

INVESTITOR:

Slovenski šolski muzej
Plečnikov trg 1
www.ssolski-muzej.si
+386 (0)1 251 30 24
NAZIV GRADNJE:

DEL OBJEKTA:

Slovenski šolski muzej - STALNA RAZSTAVA

1. nadstropje

NAČRT:

FAZA:

8.0 RAZSTAVNI HODNIK

PZI

ŠT. PROJEKTA:

ŠT. NAČRTA:

58_2014

58_2014-NO----

VODJA PROJEKTA:

Jure Hrovat, m.i.a., ZAPS 1696
PROJEKTANT:

20

70

p.

Jure Hrovat, m.i.a., ZAPS 1696

20

IZVLEČNA
NASTOPNA PLOSKEV

Jure Hrovat, m.i.a.

-

Ana Križaj, u.d.i.a.

-

-

-

-

-

0

Načrt je last SVET VMES d.o.o.
Kopiranje je dovoljeno le s pisnim soglasjem avtorja.
This drawing is property of SVET VMES d.o.o.
It can be copied only with written permission of the author.

RISAL/-A:

90
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DATUM IZDELAVE / SPREMEMBA:

MERILO:

September 2020

1:20

RISBA:

ŠTEVILKA LISTA:

POZ.1.7

8.17

----

Natisnil: r5
Natisnjeno dne: 21.09.2020
Velikost lista: 420mm X 297mm
Datoteka: 58_2014 SŠM_HODNIK-OMARA

OPOMBE
V primeru nejasnosti kontaktirati projektanta!!!
Vse mere preveriti na kraju samem!!!
Načrt usklajevati z načrti gradbenih konstrukcij, stroj. in el. instalacij
Odprtine oken kontrolirati v načrtu fasad
Višine parapetov so navedene od končnega tlaka
Kotirana je gradbena odprtina vrat in oken
Oznake vrat vsebujejo minimalne svetle mere odprtine med podboji
Detajle vgradnje dvigal, oken in vrat kontrolirati v projektu dobavitelja
Detajle fasade, tlakov in stropov kontrolirati v projektu dobavitelja

·
·
·
·
·
·
·
·
·
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159

60

60

149

v.

u. FIKSNA - ČASOVNI TRAK

b.

LOPUTA + STENA

c.

S1
ZASTEKLJENA NIŠA

S1

d.

2X LOPUTA + STENA

g.

ZEMLJEVIDI
Večnivojsko odpiranje
UV tisk na zunanji in notranji
strani lopute x2 ter na steni.

FIKSNA + OKVIR

LOPUTA +
STENA

i.

A.M. SLOMŠEK
UV tisk na steno

j.

FASIJA
UV tisk na zunanji in
notranji strani lopute ter
na steni.

MODEL UČITELJA
NA PODEŽELJU
dim. (šxgxv)
15x20x60cm
UV print po stenah
niše

Izrez Ø 30mm
za odpiranje.

0

FIKSNA

1m

SVET VMES, arhitekturno projektiranje, d.o.o.
Slovenska cesta 27, 1000 Ljubljana, Slovenija
W: www.svetvmes.si
E: info@svetvmes.si
T: +386 (0)59 048 360

S1

f.

0,5

M 1:20

e.* LOPUTA + NIŠA

MAKETA LICEJA V NIŠI
dim. (šxdxv)101x64x30cm
V ozadju fototapeta.

ŠOLSKI KODEKS
UV tisk na zunanji in
notranji strani ličnice,
notri zatekljena niša
notri knjiga 11x17cm.

OPIS
UV tisk na zunanji in
notranji strani ličnice,
notri zatekljena niša
notri knjiga Blaže in
Nežica 14x22cm.

SHEMA UČNEGA SISTEMA
UV tisk

L3

k. FIKSNA + ZVOK l.

FIKSNA + KUKALO

45

INVESTITOR:
UVODNIK
UV tisk, na zunanji strani ličnice
uvodno besedilo, razširjeno besedilo
na notranji strani ličnice in učna
shema na fiksni steni.

UVODNIK
Tisk v Breilovi pisavi do
300 znakov, dim.
28x30cm

3 fotografije
3 x A4 sredstva
vzgoje, kako prikazati

23

120

130

e.

S1
LOPUTA + NIŠA

S1
ZASTEKLJENA NIŠA

45

a. FIKSNA

68

409

419

60

PREDMARČNO ŠOLSTVO

t.

FIKSNA + LIK

o.

ZEMLJEVID LJ.
UV tisk na ličnici in na zg. površini predala.
Gumb ki osvetli pomembni stavbi.
PREŠEREN IN SLOMŠEK NA LICEJU
UV tisk na ličnici in na zg. površini predala.
Gumb ki osvetli njuni imeni.

URŠULINSKE ŠOLE,
UV tisk na ličnici in na zg. površini predala.

p.

MAROVA ŠOLA,
UV tisk na ličnici in na zg. površini predala.

p.

UČITELJSKA ZAPRISEGA
UV tisk na ličnici in na zg. površini predala.

3 KNJIGE V NIŠI dim. 11x18cm
- Katekizem
- ABC bukvice
- Računica

p.*

UPRIZORITEV ŽEGNJANJA
UV tisk na ličnici in na zg. površini predala.

p.**

SLEPI IN GLUHONEMI
UV tisk na ličnici in na zg. površini predala.

4

m. ZASTEKLJENA NIŠA

VSAKDANJEGA
ŽIVLJENJA
(UV print na vseh treh
ploskvah)

NAZIV GRADNJE:

DEL OBJEKTA:

Slovenski šolski muzej - STALNA RAZSTAVA

1. nadstropje

NAČRT:

FAZA:

8.0 RAZSTAVNI HODNIK

PZI

ŠT. PROJEKTA:

ŠT. NAČRTA:

58_2014

58_2014-NO----

23

p.

PRIZMA
h. VRTLJIVAILUSTRACIJE

10 4

5 5

n.

KROKARJEVO PERO + LEPOPISNE VAJE
Pod steklom. UV tisk na ličnici in na zg.
površini predala.
LEPOPISNE VAJE + ZVEZEK
Pod steklom. UV tisk na ličnici in na zg.
površini predala.

NEDELJSKE ŠOLE,
UV tisk na ličnici in na zg. površini predala.

10 10 10 10

L2

p.

Vrezkan ročaj
v=10cm

Slovenski šolski muzej
Plečnikov trg 1
www.ssolski-muzej.si
+386 (0)1 251 30 24
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Jure Hrovat, m.i.a.
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-

-

-

-
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DATUM IZDELAVE / SPREMEMBA:

MERILO:

September 2020

1:20

RISBA:

ŠTEVILKA LISTA:

POZ.1.8

8.18

----

Natisnjeno dne: 21.09.2020
Natisnil: r5
Datoteka: 58_2014 SŠM_HODNIK-OMARA

OPOMBE
V primeru nejasnosti kontaktirati projektanta!!!
Vse mere preveriti na kraju samem!!!
Načrt usklajevati z načrti gradbenih konstrukcij, stroj. in el. instalacij
Odprtine oken kontrolirati v načrtu fasad
Višine parapetov so navedene od končnega tlaka
Kotirana je gradbena odprtina vrat in oken
Oznake vrat vsebujejo minimalne svetle mere odprtine med podboji
Detajle vgradnje dvigal, oken in vrat kontrolirati v projektu dobavitelja
Detajle fasade, tlakov in stropov kontrolirati v projektu dobavitelja

·
·
·
·
·
·
·
·
·

189
161

177

170

170

s. ROLO

148

158

y.

Rolo, ki se na gumb spusti dol
in na katerem je dodatna
vsebina o Uršulinkah.
Fotografija hodnika nekoč.

VHOD V RAZSTAVNO SOBO
15

S1

S1

60

60

MED POMLADJO NARODOV IN 1. SVETOVNO VOJNO

60

60

o.

x*.FIKSNA - ČASOVNI TRAK

S1
AMBIENTALNA POSTAVITEV V NIŠI

418

0

PRIZMA
e. VRTLJIVA
VRTLJIVE TABLICE,

d.* LOPUTA + STENA i.

Irena 2 ilustraciji, upodobitve iz
vsakdanjega življenja + opis

FIKSNA + ZVOK

h.*

S1
LOPUTA + NIŠA

v.

Anton Fister

v.*

PISALO IN PODLOGA

UČITELJSKA DRUŠTVA IN PEDAGOŠKI TISK
- v notranjosti 4 revije na ogled A4

L2

v.*

j.** ZASTEKLJENA NIŠA
MAKETA UČILNICE
dim. (dxšxv) 68x40x25cm

O KMETIJSKIH ŠOLAH
O OSNOVNIH ŠOLAH
v.**
v.
Notri učbenik?
Notri učbenik?

x. FIKSNA + LIK

x.*Gimnazija Poljane, Kranj in Ledina 3d print +načrti+vsebina

d. LOPUTA + STENA

M 1:20
23

ž.

V nove čase
Poziv slovenskim staršem.

26
S1

g.* ZASTEKLJENA NIŠA
Učbenik Vedež, odprt v niši
dim.???

L2

š. FIKSNA + KUKALA + NIŠA

NE POZABI NA UMIVANJE ROK!

INVESTITOR:

Slovenski šolski muzej
Plečnikov trg 1
www.ssolski-muzej.si
+386 (0)1 251 30 24
NAZIV GRADNJE:

DEL OBJEKTA:

Slovenski šolskI muzej - STALNA
RAZSTAVA

1. nadstropje

NAČRT:

FAZA:

Načrt opreme

PZI

ŠT. PROJEKTA:

ŠT. NAČRTA:

58_2014

58_2014-NO

S1
stereoskopske
fotografije
skozi kukalo

stereoskop

S1

p.** LOPUTA + NIŠA

x.

Verouk v šoli.

u.*

x.

x.

g. ZASTEKLJENA NIŠA u.*Koroška.

z.*

Slovenci in šole v tujini
2x A6 učbenik
+ foto požar šole v
Colinwoodu
+ posnetek o tem, če se ga
da vkomponirati
Razlaga o vajenicah,
v.**
učbenik?

z.
u.**

u.**

O Uršulinkah.

Moj najboljši
učitelj.

z.*

Ostali učbeniki v predalu
dim.???
-Učbeniki ABC
- Vertec
- Angelček
- Zvonček

Zlata in črna knjiga v niši
dim.???

u.*Vse za slovenski učni jezik.
u.*Privatno šolstvo, CMD.
znamenje v predalu,
u.*Sramotno
dim. ???

O učiteljiščih.

z.**

VODJA PROJEKTA:

30

w.*

Jure Hrovat, m.i.a., ZAPS 1696
PROJEKTANT:

Jure Hrovat, m.i.a., ZAPS 1696
20

w.

x.

155
77

30
77

5

50
90

54

38

4

30
105

30

30

15
60

15

30

IZVLEČNA
NASTOPNA PLOSKEV

45
105

4

23

4

45

18
63

155
78

30
77

70
101

1438

45
45

73

66
139

28

45
73

30

20

20

IZVLEČNA
NASTOPNA PLOSKEV

45
75

155
77

27
77

66
117

24

63

40
20

Načrt je last SVET VMES d.o.o.
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45

Tintnik
dim.???

260

Odtis notnega
črtovja na 1.
strani, v
notranjosti
violina

IZVLEČNA
OMARA

razlaga pajkla

g.

O higieni, samo na 1. strani.
Šola med 1.sv.v.

S1
LOPUTA + NIŠA

Vajenice, vezena
abeceda, notri primer
vajenice.

k.*

PAJKL(vejalnik)
dim. (dxšxv) 30x25x15cm

O TRGOVSKIH ŠOLAH

Babiška diploma v notranjosti 1x zaprta 1x
odprta dim. 29x46cm

- tekst o Schreinerju na 1.str.
- na notranji strani razširjeno
besedilo
- v niši učbenik?

REALKE
razglednice stavb
na vrtljivi prizmi
6 fotk

S1

p.

UNIFORMA GIMNAZIJSKEGA
PROFESORJA
dim. 50x30x160cm

IZVLEČNA
OMARA

PEČAT ALI REPLIKA
PRSTANA

Fotografija Mahrove šole

k.*

d. LOPUTA + STENA

k.**
IZVLEČNA
OMARA

15

e. VRTLJIVA PRIZMA h.*

ABAKUS + Močnik v ozadju

d.* LOPUTA + STENA j.* ZASTEKLJENA NIŠA n. FIKSNA

AMBIENT na podstavku, v ozadju pano s sliko
učilnice, ki zakriva vrata:
- UČITELJICA,
- UČENKA KI PIŠE NA TABLO,
- UČENEC KI SEDI ZA MIZO IN PIŠE,
- SLIKA FRANCA JOŽEFA,
- RAZPELO

p.*

ZASTEKLJENA NIŠA

1m

8

PLAKAT dim. se prilagodi predalu

m. ODPRTA NIŠA

S1
LOPUTA + NIŠA

r.

Razlaga k razstavljeni
uniformi.

GIMNAZIJE
razglednice
stavb na vrtljivi
prizmi 6fotk

Opis prstana, tekst
na prvi strani.

t.O BLEIWEISSU, diploma v notranjosti

30

u.

ZEMLJEVID

HENRIK SCHREINER_(nivo 1):
- kip v notranjosti
tekst o prirodopisu
v notranjosti žabe v
formaldehidu

n.** FIKSNA

Razlaga
ambienta.

0,5

72

Na 1. strani opis globusa,
notri učbenik za zemljepis
in o Blažu Kocnu.

n.*FIKSNA

8

GLOBUS
dim.? izmeri

e. VRTLJIVA PRIZMA c.*

MAKETA SKOBCA

dim. (vxšxg) 55x23x30cm
Zanimivo
vprašanje ali
odtis pasu na
1. strani, v
notranjosti
obešen pas,
ki so ga nosili
študentje.
L2
L3
Dunaj, Graz.
FIKSNA + KUKALO
+ slika
+ študentska
hologram ali slika
prehrana
prstana, ki si ga dobil v
Izvlečna
dar od cesarja za
omara!
posebne dosežke.

l.

O BABIŠKIH ŠOLAH
Notri učbenik?

10 10

5 54

23

Vrezkan ročaj
v=10cm

g. ZASTEKLJENA NIŠA h. LOPUTA + NIŠA

- tekst o Praprotniku na 1. strani
- na notranji strani besedilo o
ženskih učiteljicah,
- v niši slika učiteljev, kjer so tudi
učiteljice s klobuki

UVODNIK
UV tisk, na zunanji strani ličnice
uvodno besedilo, razširjeno besedilo
na notranji strani ličnice in učna
shema na fiksni steni.

UVODNIK
Tisk v Breilovi pisavi do
300 znakov, dim.
28x30cm

225

38

d. LOPUTA + STENA

04

45
4

260

44

L2

INFLUENČNI STROJ
dim.(dxglxv)40x30x50

ILUSTRACIJA DREVESA na ličnici (ponazarja
učitelja):
- na notranji strani leve ličnice o pomenu vzgoje
- na notranji strani desne ličnice šolski vrt, učitelj
kot vrtnar
- v niši učbenik ''150 barvnih podob strupenih in
pitomih rastlin'' (koda 15779) in morda pravo
deblo drevesa
L2

g. ZASTEKLJENA NIŠA h.**

S1
ZASTEKLJENA NIŠA

15

(tekst, tisk na zadnji strani niše)

k.
IZVLEČNA
OMARA

S1
LOPUTA + NIŠA

15

ANDREJ
PRAPROTNIK_(nivo 1):
- njegova fotografija

j.

2x LOPUTA + NIŠA

L1

10 10 10 10

f.

L1

S1
FIKSNA + OKVIR

UČNE SLIKE
izvlečni pano
če je možno 4x
43x35cm,
če ne gre najmanj 2x

c. FIKSNA + OKVIR

S1
LOPUTA + NIŠA

Učbeniki v izvlečni omari.
2x A5 knjiga
- Moje prvo berilo
-?

b. LOPUTA + STENA

S1

S1
ZASTEKLJENA NIŠA

POUK S SLIKAMI.
Učbeniki v izvlečni omari.
2x A5 knjiga
- Moja prva čitanka
-?

a. FIKSNA

38

45

4

L2
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8.0 RAZSTAVNI HODNIK

Natisnjeno dne: 21.09.2020
Natisnil: r5
Datoteka: 58_2014 SŠM_HODNIK-KLOP

Varnostna svetilka
s piktogramom Z2, h=350 cm

Varnostna vgradna
svetilka Z1, h=350 cm

Varnostna svetilka
s piktogramom Z2, h=380 cm

OPOMBE
V primeru nejasnosti kontaktirati projektanta!!!
Vse mere preveriti na kraju samem!!!
Načrt usklajevati z načrti gradbenih konstrukcij, stroj. in el. instalacij
Odprtine oken kontrolirati v načrtu fasad
Višine parapetov so navedene od končnega tlaka
Kotirana je gradbena odprtina vrat in oken
Oznake vrat vsebujejo minimalne svetle mere odprtine med podboji
Detajle vgradnje dvigal, oken in vrat kontrolirati v projektu dobavitelja
Detajle fasade, tlakov in stropov kontrolirati v projektu dobavitelja

·
·
·
·
·
·
·
·
·

Poz
3 Obloga

Varnostna vgradna
svetilka Z1, h=350 cm

ARMIRAN BETON
189

210

224

Viseče linijsko svetilo L1
sp. rob h=300 cm

164

OPEČNI ali ZIDAKI IZ PENOBETONA
LES

4x stensko nadometno
svetilo L4, h= 180 cm

3d

3e

3a

3b-vrata

3f

3g

3h

3a

3c

PUSTI BETON ali BETONSKI ZIDAKI
KAMEN

3b-obloga

STENA IZ MAVČNO KARTONSKIH PLOŠČ

UHD LCD zaslon dim. (šxvxgl)
1689x1053x90 mm, kot npr.
Samsung 75 inch,
vgrajen v leseno oblogo.

LESENE VLAKNENE PLOŠČE

200

VPIHANA LESNA VLAKNA

LEPILO ali IZRAVNALNA MASA

32

32

32

32

32

32

32

32

32

32

32

64

64

346

172

200

193

194

200

154

76

71

25

40

250

118

200

270

1

1

125

1

GRAMOZNO ali PRODNO NASUTJE

5

5

5

25

40
5

5

25

40

250

5

5

25

40
5

5

25

40

250

5

5

25

40

64

5

5

1

5

25

40

61

15

15

15

15

15

77

47

32

16
32

EKSTRUDIRANI ali EKSPANDIRANI POLISTIREN

15

6

MINERALNA VOLNA

64

395

64

33

100

100

33

57

17

RAŠČEN TEREN ali RODOVITNA ZEMLJA

Pogled

Poz
2 Klop 2c.4

Poz
2 Klop 2b

Poz
2 Klop 2c.5

Poz
2 Klop 2a

Poz
2 Klop 2c.6

Poz
2 Klop 2b

Poz
2 Klop 2c.7

Poz
2 Klop 2a*

Poz
2 Omarica 2d

Poz
2 Miza 2e

Poz
2 Omarica 2f

0

0,5

1

2

3m

M 1:50

6

Poz
2 Klop 2a

5

Poz
2 Klop 2c.3

4

Poz
2 Klop 2b
3

Poz
2 Klop 2c.2
1

0

Poz
2 Klop 2a

2

Poz
2 Klop 2c.1

Poz
2 Omarice 2g
9

77

smer furnirja

45

8

71

77

32

6
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NAZIV GRADNJE:

DEL OBJEKTA:

Slovenski šolskI muzej - STALNA
RAZSTAVA

1. nadstropje

NAČRT:

FAZA:

Načrt opreme

PZI

ŠT. PROJEKTA:

ŠT. NAČRTA:

58_2014

58_2014-NO

106

2

106

izrez za rozeto Ø6cm

15

izrez za rozeto Ø6cm

444

INVESTITOR:

Slovenski šolski muzej
Plečnikov trg 1
www.ssolski-muzej.si
+386 (0)1 251 30 24
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Prerez 9

172

VZDOLŽNI PREREZ 10-10
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VODJA PROJEKTA:

Jure Hrovat, m.i.a., ZAPS 1696
PROJEKTANT:

Jure Hrovat, m.i.a., ZAPS 1696
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Prerez 8

+0,30

+0,30
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Jure Hrovat, m.i.a.
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DATUM IZDELAVE / SPREMEMBA:

MERILO:

September 2020 / ----

1:50

RISBA:

ŠTEVILKA LISTA:

POZ.2 - tloris in pogled

8.20

spone za zajero
pod kotom 45°,
kot odpiranja

8.0 RAZSTAVNI HODNIK

Natisnil: r5
Natisnjeno dne: 21.09.2020
Velikost lista: 420mm X 297mm
Datoteka: 58_2014 SŠM_HODNIK-KLOP

OPOMBE
V primeru nejasnosti kontaktirati projektanta!!!
Vse mere preveriti na kraju samem!!!
Načrt usklajevati z načrti gradbenih konstrukcij, stroj. in el. instalacij
Odprtine oken kontrolirati v načrtu fasad
Višine parapetov so navedene od končnega tlaka
Kotirana je gradbena odprtina vrat in oken
Oznake vrat vsebujejo minimalne svetle mere odprtine med podboji
Detajle vgradnje dvigal, oken in vrat kontrolirati v projektu dobavitelja
Detajle fasade, tlakov in stropov kontrolirati v projektu dobavitelja

·
·
·
·
·
·
·
·
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Prerez 1

VZDOLŽNI PREREZ 10-10

10

4

3

2

Poz
2 Klop 2a
1

Poz
2 Klop

ARMIRAN BETON

69

Prerez 3

4

34

nastavljive
nogice,
h=8 cm

42
cokl, iverna plošča
deb. 0,5 cm,
furnirano, BARVA 1

23

30

cokl, iverna plošča, deb. 0,5 cm,
furnirano, BARVA 1

0,5

10
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Slovenski šolski muzej
Plečnikov trg 1
www.ssolski-muzej.si
+386 (0)1 251 30 24
NAZIV GRADNJE:

DEL OBJEKTA:

Slovenski šolskI muzej - STALNA
RAZSTAVA

1. nadstropje

15

INVESTITOR:

NAČRT:

FAZA:

Načrt opreme

PZI

ŠT. PROJEKTA:

ŠT. NAČRTA:

58_2014

58_2014-NO

28

4

+0,77

lesena podkonstrukcija,
morali dim. 4x4 cm

+0,45

kotnik 20/20/2
iverna plošča deb. 2 cm,
furnirano, BARVA 1

25

iverna plošča deb. 2 cm,
furnirano, BARVA 1

Poz
2 Polica i

5

lesena podkonstrukcija,
morali dim. 4x4 cm

40

4

ploščica 20x10x2 mm
BARVA 2, pritrjen na polico

+0,45

2

27

28

32

kotnik 20x10x2 mm
BARVA 2, pritrjen v steno

27

1m

M 1:20

8 4

4

+0,77

40

40
5

8 4

iverna plošča deb. 2 cm,
furnirano, BARVA 1

perforirana pločevina
položena na kotnike
okrogla zamaknjena,
40% odprtost,
kot npr. Oz 4-6 BenkoTehna
BARVA 2

5

4
27

lesena podkonstrukcija,
morali dim. 4x4 cm

Poz
2 Polica j

4

ploščica 20x10x2 mm
BARVA 2, pritrjen na polico

+0,45

5

27

32

4
28

kotnik 20x10x2 mm
BARVA 2, pritrjen v steno

40

8 4

40

22

RAŠČEN TEREN ali RODOVITNA ZEMLJA

0

10

10

perforirana pločevina
položena na kotnike
okrogla zamaknjena,
40% odprtost,
kot npr. Oz 4-6 BenkoTehna
BARVA 2

GRAMOZNO ali PRODNO NASUTJE

42

Prerez 4

2

LEPILO ali IZRAVNALNA MASA

5
36

Poz
2 Klop 2b

27

MINERALNA VOLNA

2
8 4 12 4
13 4 11 4

Poz
2 Klop 2c

5
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POZ.7 KRALJEVINA SHS IN 2. SV. VOJNA

En�, dv�, тр�, четр�

Šol� � služb� ideologij�

Slovensko šolstvo, ki je v Avstro-Ogrski veljalo še za manj
izdelano, je v novi državi postalo najboljše, pri čemer je v Sloveniji
v šolo hodilo skoraj dvakrat toliko šoloobveznih otrok kot na jugu
države. Slovenščina je postala glavni učni jezik, odprle so se nove
osnovne, srednje, obrtne, trgovske, kmetijske in gospodinjske
šole. Zaradi novih šol se je število učencev v razredu zmanjšalo, to
pa je zelo pripomoglo k boljšemu pouku. Na Primorskem, ki je po
prvi svetovni vojni prišla pod Italijo, so z Gentilejevo reformo do
leta 1928 postopoma izrinili slovensko besedo iz šolskih klopi, na
skrivaj pa so v zakristijah v cerkvah slovenski pouk ohranjali
zavedni duhovniki. Na avstrijskem Koroškem je po letu 1918
delovalo nekaj dvojezičnih šol, s priključitvijo Avstrije k tretjemu
rajhu pa so še te povsem opustile rabo slovenščine.

Med drugo svetovno vojno je z okupacijo slovenskega
narodnega ozemlja 1941 prišel pod tujo oblast tudi šolski sistem.
Od vseh treh okupatorjev, ki so imeli skupen končni cilj – iztrebiti
prebivalstvo in mu odvzeti narodno identiteto, je imel najbolj
dodelan načrt nemški okupator. Slovenski učiteljski kader so
zamenjali z nemškim in otroke začeli poučevati v nemščini.
Uporabo slovenščine so prepovedali tudi med odmorom. Italijani
so slovenski jezik in dobršen del sistema v šolah pustili,
poitalijančenje so predvideli po koncu vojne. Madžari pa so začeli
v šoli nastavljati madžarske učitelje in vnovič širiti vendsko teorijo.
Leta 1942 so se v gozdovih začeli krepiti partizanski oddelki in
nastala so prva ozemlja z novo upravo. Partizanska šola je nastala
kot odgovor na okupacijsko šolstvo in je gojila revolucionarne
ideje, povezane s preobrazbo družbe. Veliko je bilo jezikovnega
pouka, prebirali pa so slovenske knjige, letake in propagandni
tisk. Od začetka šolskega leta 1943/44 do maja 1945 je delovalo
najmanj 400 in največ 531 partizanskih šol, po večini z enim
oddelkom.

Tri� adi�,

1929 je izšel zakon o narodnih šolah, s katerim je bil sistem v
državi poenoten, uvedena je bila tudi splošna osemletna osnovna
šola. Delila se je na štiriletno osnovno in štiriletno višjo narodno
šolo, potem pa je bilo šolanje mogoče nadaljevati na nižji
gimnaziji, na meščanski, strokovni ali vajenski šoli. Istega leta je
izšel še zakon o srednjih šolah, s katerim se je realka preoblikovala
v realno gimnazijo. 1919 je bila ustanovljena najvišja izobraževalna
ustanova pri nas – slovenska univerza. Postopoma pa je v šole in
urade prodirala srbščina, vzporedno s krepitvijo ideje o
unitarizmu.
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Šol� � služb� ideologij�
Med drugo svetovno vojno je z okupacijo slovenskega
narodnega ozemlja 1941 prišel pod tujo oblast tudi šolski sistem.
Od vseh treh okupatorjev, ki so imeli skupen končni cilj – iztrebiti
prebivalstvo in mu odvzeti narodno identiteto, je imel najbolj
dodelan načrt nemški okupator. Slovenski učiteljski kader so
zamenjali z nemškim in otroke začeli poučevati v nemščini.
Uporabo slovenščine so prepovedali tudi med odmorom. Italijani
so slovenski jezik in dobršen del sistema v šolah pustili,
poitalijančenje so predvideli po koncu vojne. Madžari pa so začeli
v šoli nastavljati madžarske učitelje in vnovič širiti vendsko teorijo.
Leta 1942 so se v gozdovih začeli krepiti partizanski oddelki in
nastala so prva ozemlja z novo upravo. Partizanska šola je nastala
kot odgovor na okupacijsko šolstvo in je gojila revolucionarne
ideje, povezane s preobrazbo družbe. Veliko je bilo jezikovnega
pouka, prebirali pa so slovenske knjige, letake in propagandni
tisk. Od začetka šolskega leta 1943/44 do maja 1945 je delovalo
najmanj 400 in največ 531 partizanskih šol, po večini z enim
oddelkom.

Pave� Fler�

En�, dv�, тр�, четр�

1883-1963

Organizator šolstva, pedagoški in mladinski pisec,
referent za osnovno šolo na ministrstvu za prosveto
v Beogradu. Sodeloval je pri sestavi Zakona o
narodnih šolah ter spisal veliko pomembnih
osnovnošolskih čitank.

Slovensko šolstvo, ki je v Avstro-Ogrski veljalo še za manj
izdelano, je v novi državi postalo najboljše, pri čemer je v Sloveniji
v šolo hodilo skoraj dvakrat toliko šoloobveznih otrok kot na jugu
države. Slovenščina je postala glavni učni jezik, odprle so se nove
osnovne, srednje, obrtne, trgovske, kmetijske in gospodinjske
šole. Zaradi novih šol se je število učencev v razredu zmanjšalo, to
pa je zelo pripomoglo k boljšemu pouku. Na Primorskem, ki je po
prvi svetovni vojni prišla pod Italijo, so z Gentilejevo reformo do
leta 1928 postopoma izrinili slovensko besedo iz šolskih klopi, na
skrivaj pa so v zakristijah v cerkvah slovenski pouk ohranjali
zavedni duhovniki. Na avstrijskem Koroškem je po letu 1918
delovalo nekaj dvojezičnih šol, s priključitvijo Avstrije k tretjemu
rajhu pa so še te povsem opustile rabo slovenščine.
1929 je izšel zakon o narodnih šolah, s katerim je bil sistem v
državi poenoten, uvedena je bila tudi splošna osemletna osnovna
šola. Delila se je na štiriletno osnovno in štiriletno višjo narodno
šolo, potem pa je bilo šolanje mogoče nadaljevati na nižji
gimnaziji, na meščanski, strokovni ali vajenski šoli. Istega leta je
izšel še zakon o srednjih šolah, s katerim se je realka preoblikovala
v realno gimnazijo. 1919 je bila ustanovljena najvišja izobraževalna
ustanova pri nas – slovenska univerza. Postopoma pa je v šole in
urade prodirala srbščina, vzporedno s krepitvijo ideje o
unitarizmu.

·
·
·
·
·
·
·
·
·

Tri� adi�,

Ka

Gu

r e l O z v ald

s t a v Š ili h

Pa v

ARMIRAN BETON
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Kare� Ozval�

Fromova
stavnica

1873-1946

Pedagog in filozof, predsednik Slovenske šolske
matice. Služboval je kot profesor na Univerzi v
Ljubljani, kjer je vodil tudi Pedagoški seminar. Je
utemeljitelj kulturne pedagogike.

OPEČNI ali ZIDAKI IZ PENOBETONA

škatla
s številkami

ESTRIH

Vzgojitelj, učitelj in narodni buditelj
Vekoslav From je s svojimi stavnicami
in drugimi didaktičnimi pripomočki
izdatno doprinesel k posodobitvi
šolskega pouka.

med dvema
ognjema

K R AL J EV I N A S H S / J U G O S L AV I JA
K R AL J EV I N A S H S S S

zemljo
krast

Prva slovenska
zlata olimpijska kolajna
(Leon Štukelj)

Odkritje penicilina

Začetek Španske
državljanske vojne

1924

1928

1936

1918–1941

KAMEN
STENA IZ MAVČNO KARTONSKIH PLOŠČ
MINERALNA VOLNA

M ED 2. SV E TOV N O VOJN O
M ED 2. SV E TOV N O VOJN O

začetek
2. sv. vojne
na Slovenskem

dan D

konec
2. sv. vojne

1941

1944

1945

1941–1945

EKSTRUDIRANI ali EKSPANDIRANI POLISTIREN
LEPILO ali IZRAVNALNA MASA

Tri� adi�,

»En narod treh plemen« je potreboval tudi šolske knjige,
ki so vzgajale k unitarizmu.

PRVI
NA BALKANU
Slovenski šolski sistem je bil v novi državi najbolj

LAHKO ali PRODNO NASUTJE

Naslo�?

R A Z KO S A N J E

Anton Melik: Zgodovina Srbov, Hrvatov in Slovencev, Ljubljana, 1924.
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razvit. Slovenci, ki so ostali zunaj meja Kraljevine SHS
in nato Kraljevine Jugoslavije, predvsem na
Primorskem, so bili prepuščeni različnim

Gusta� Šili�
1893-1961

raznarodovalnim pritiskom, tudi pouk v slovenščini

Pedagog, mladinski pisatelj, profesor in ravnatelj na
mariborskem učiteljišču, pobudnik ustanovitve
pedagoške centrale v Mariboru, urednik
Roditeljskega lista in Pedagoškega zbornika
Slovenske šolske matice, objavil je približno 300
strokovnih del s pedagoškega področja.

je ugasnil. Takrat sta izšla zakon o narodnih in zakon
o srednjih šolah, najpomembnejša pridobitev za

izrez krog:
premer 39 cm
vrtljiv notranji krog:
premer 34 cm

tukaj je možno,
da bo cela niša
odprta,
naj se upošteva
ta dražjo
varjanto

11 cm

Slovence pa je bila ustanovitev slovenske univerze v
3 cm

Ljubljani.

razvit. Slovenci, ki so ostali zunaj meja Kraljevine SHS

maketa učilnice
š: 70, gl: 40, v: 25 cm

Primorskem, so bili prepuščeni različnim
raznarodovalnim pritiskom, tudi pouk v slovenščini
je ugasnil. Takrat sta izšla zakon o narodnih in zakon
o srednjih šolah, najpomembnejša pridobitev za

Slovenski politik in filolog Karel Verstovšek (1871–1923) je bil sprva
profesor na klasični gimnaziji v Mariboru, deželni in državni
poslanec, predsednik narodnega sveta v Mariboru, nato pa
poverjenik za uk in bogočastje v narodni vladi v Ljubljani (v
današnjem času - minister za šolstvo). Sodeloval je pri ustanavljanju
slovenske univerze in bil je zaslužen za slovenizacijo šolstva na
Štajerskem.

Ljubljani.

ideologijo. Na partizanskem ozemlju se je razvilo
partizansko šolstvo.

ki se je pod Italijani počasi in prefinjeno, pod Nemci
in Madžari pa ostro in hitro spremenilo. Zavedne
učitelje in profesorje so odpustili, izgnali ali zaprli,
otroke pa so poučevali v tujem jeziku ali s tujo

Črka na črko … beseda.

Rapalska
pogodba

ideologijo. Na partizanskem ozemlju se je razvilo
partizansko šolstvo.

Nemška čitanka
Na Štajerskem so v nemških šolah uporabljali avstrijsko prvo berilo z
nacistično ikonografijo.
Franz Brauner, Kinderwelt, 1943.

Partizanska čitanka
V partizanskih šolah na Gorenjskem so uporabljali začetnico Šolo smo
odprli.

Čitanke napis na loputi?

Karel Verstovšek, SŠM, fototeka

3d maketa učilnice

Slovence pa je bila ustanovitev slovenske univerze v
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delitvijo slovenskega ozemlja razdelilo tudi šolstvo,

Karel Verstovšek, SŠM, fototeka

in nato Kraljevine Jugoslavije, predvsem na

učitelje in profesorje so odpustili, izgnali ali zaprli,

Med drugo svetovno vojno se je z okupacijo in

1871–1923

Slovenski politik in filolog Karel Verstovšek (1871–1923) je bil sprva
profesor na klasični gimnaziji v Mariboru, deželni in državni poslanec,
predsednik narodnega sveta v Mariboru, nato pa poverjenik za uk in
bogočastje v narodni vladi v Ljubljani (v današnjem času - minister za
šolstvo). Sodeloval je pri ustanavljanju slovenske univerze in bil je
zaslužen za slovenizacijo šolstva na Štajerskem.

Slovenski šolski sistem je bil v novi državi najbolj

in Madžari pa ostro in hitro spremenilo. Zavedne

R A Z KO S A N J E

Karel Verstovšek

PRVI
NA BALKANU

RAŠČEN TEREN ali RODOVITNA ZEMLJA

delitvijo slovenskega ozemlja razdelilo tudi šolstvo,
ki se je pod Italijani počasi in prefinjeno, pod Nemci

Ivan Bertoncelj, Šolo smo odprli, 1944.

Domobranska čitanka
Začetnico so uporabljali v slovenskih šolah na Gorenjskem, ki jih je
brez dovoljenja nemških oblasti ustanavljala Gorenjska samozaščita
(domobranci).

Italijanska čitanka
Med italijansko okupacijo so v slovenskih berilih dodali poglavja o
italijanski državi in sliko mladega kralja Petra Karađorđevića prelepili s
sliko italijanskega kralja Viktorja Emanuela III. in Benita Mussolinija.
Kristina Hafner, Franc Ločniškar, Tretje slovensko berilo, 1942.

Madžarska čitanka
V Prekmurju so se otroci učili branja ob knjigi Vend-szlovenszka kniga
cstenya, ki je prežeta z madžarsko nacionalistično vsebino.
Bela Horvat, Vend-szlovenszka kniga cstenya I-III zlocs, 1941.

Tisk v Kranju, spomladi 1945.
Državna trgovska akademija:
Učilnica Državne
Državne trgovske
trgovske akademije
akademije vv Ljubljani,
Ljubljani, 1934.
1934.
Učilnica
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Vojaške ljudske pesmi

Kukalo?
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Izkaz o šolskem napredku iz šolskega leta 1932/33 (Joža Čebavs).
Spričevalo III. državne gimnazije v Ljubljani za šolsko leto 1929/30 (Niko Bežek).

Poslikani leseni peresnici.

Računanje je lahko igra

Vrečka za malico

Ilirija oživljena

peresnici
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5 elementov režimov

Napis na predalu?

V vsem šolskem življenju
naj vlada pristen
slovenski duh.

Ni uspeha in blagoslova brez
živega pedagoškega duha v
učitelju in vzgojitelju.
Dr. Stanko Gogala

Vinko Žnidar

Pegavec je ves čas pozorno
sledil. Noben gib mu ni ušel. In
zdelo se mu je, da bi drugič že
sam znal isto napraviti.

Nikoli ne ustavljaj nikogar, ki
stalno napreduje, ne glede na to,
kako počasi mu gre.

SVET VMES, arhitekturno projektiranje, d.o.o.
Slovenska cesta 27, 1000 Ljubljana, Slovenija
W: www.svetvmes.si
E: info@svetvmes.si
T: +386 (0)59 048 360
INVESTITOR:

Slovenski šolski muzej
Plečnikov trg 1
www.ssolski-muzej.si
+386 (0)1 251 30 24

ilustracije iz vsakdana
1

globina: 27,4 cm
izrez: 42 x 21,6 cm

»Ko učenec vstane, naj takoj dan začne z molitvijo. Brž, ko zagleda
starše, naj jim ljubeznivo vošči dobro jutro in se spodobno obleče. Pazi
naj, da ne bo neurejena obleka pričala o neurejenosti svoje notranjosti.
Počeše naj se in si umije roke, nato pa naj gre naravnost v šolo!«
(Bohoričev šolski red stanovske šole na Kranjskem, 1575)

globina: 34,4 cm
izrez: 22 x 26,7 cm

2 »Ko učenec pride v šolo, naj gre takoj na svoje mesto, ki mu ga je

interaktivni predal?
globina: 28,6 cm
izrez: 37 x 21,6 cm

globina: 33 cm
dolžina: 110 cm
izrez: 107 x 30 cm

računalo

računalo

odlikovanje

računalo

odlikovanje

določil učitelj in naj ga ne zapusti, če ga ne prisili k temu nujen razglog
ali učiteljev ukaz. Če učenec mora zapustiti svoj prostor, naj se to zgodi
z učiteljevim dovoljenjem; prosi pa naj ga za dovoljenje tako, da prej
pove določen latinski izrek!« (Bohoričev šolski red stanovske šole na
Kranjskem, 1575)

Pripomočki za pouk računstva.

Red jugoslovanske krone V. stopnje; odlikovanje so prejeli
prosvetni delavci v stari Jugoslaviji, 1929 (France Ostanek).
Red sv. Save, prejel Ludvik Dermelj, strokovni učitelj na
šoli gluhonemih v Ljubljani, 1935.

vrečka za malico

Partizansko šolstvo
V krajih pod partizansko upravo je
zaživelo partizansko šolstvo. Preloka,
belokranjska vas ob Kolpi, januar
1945.

Vrečka za malico v 1. razredu narodne šole je
največkrat nosila kakšne suhe krhlje ali domač kruh.
Šolsko leto 1939/40.

predal z igračami?

Madžarska okupacija
Izvestje dekliške meščanske šole v
Murski Soboti pod madžarsko
okupacijo v šolskem letu 1941/42.

Hitlerjugend
V času nemške okupacije so mladino
vpisovali v nacistično organizacijo
Hitlerjugend.

Protikomunistični tabor
Protirevolucionarna stran je za dijake
izdajala Obzornik dijaške
protikomunistične mladine.

GIL
Italijanska oblast je skušala mladino z
različnimi ugodnostmi pridobiti za
fašistično organizacijo GIL.
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OPOMBE
V primeru nejasnosti kontaktirati projektanta!!!
Vse mere preveriti na kraju samem!!!
Načrt usklajevati z načrti gradbenih konstrukcij, stroj. in el. instalacij
Odprtine oken kontrolirati v načrtu fasad
Višine parapetov so navedene od končnega tlaka
Kotirana je gradbena odprtina vrat in oken
Oznake vrat vsebujejo minimalne svetle mere odprtine med podboji
Detajle vgradnje dvigal, oken in vrat kontrolirati v projektu dobavitelja
Detajle fasade, tlakov in stropov kontrolirati v projektu dobavitelja
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Kako rešiti, da se
bo vse videlo pri
stavnici? klančina?
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vrata

Slovensk� zamejsk�, begunsk� i�
izseljensk� šolstv�
Slovenske šole so organizirane za slovensko manjšino v Italiji (vrtci,
osnovne in srednje šole v tržaški in goriški pokrajini), v Avstriji na
Koroškem (pomembno vlogo ima predvsem leta 1957 v Celovcu
ustanovljena Zvezna gimnazija za Slovence) in na Madžarskem.
Slovenske šole so delovale tudi med slovenskimi begunci v begunskih
taboriščih v Avstriji in Italiji ter v izseljenstvu v Argentini in Avstraliji.
Država je organizirala dopolnilno šolanje otrok slovenskih zdomcev v
zahodni Evropi.

foto?
Učitel� � nov� družben� stvarnost�

Učit� s�, učit� s� i� š� enkra�
učit� s�!

� socializm� � demokracij�
i� osemletk� � devetletk�
i� analogn� � digitaln� dob�

»Moj ideal je vzgojiti dobrega človeka, odkritega človeka, ki bo
videl v drugem sočloveka, naj se imenuje potem ta človek
socialistični ali ne ... Važno je, da ostaneš človek bodisi
s takim ali drugačnim svetovnim nazorom, in da vidiš v
sočloveku človeka!«
Iz pisma učiteljice prof. Marije Glavač (por. Kremenšek), Beltinci 2.6.1956, zasebna last.

Takoj po vojni je primanjkovalo šolskih stavb, učiteljev, učbenikov
in učil. V vsebinskem smislu je nova oblast vnašala svojo
ideologijo v šolstvo z novimi učnimi načrti in učbeniki, s
podržavljanjem zasebnih šol, s številnimi državnimi praznovanji in
z delovnimi akcijami. S čistkami med učitelji, dijaki in študenti so
skušali iz vzgojnega procesa izločiti ideološko "neprimerni
kader". Verouk so leta 1952 ukinili kot šolski predmet in namesto
njega uvedli družbeno-moralno vzgojo. Smernice razvoja šolstva
in pedagogike so sprejemali na kongresih Zveze komunistov
Jugoslavije. V šestdesetih letih se je težišče šolskega dela
preneslo na didaktično in metodično stran. Z novimi normativi se
je začela pospešena gradnja novih šol. Z razvojem tehnike in
didaktike so v šole uvedli nove učne pripomočke. Skrb so
namenjali šolski prehrani, šoli v naravi, prostovoljnim dejavnostim
in krožkom, dopolnilnemu, dodatnemu pouku, podaljšanemu
bivanju, celodnevni šoli, mali šoli ter šolskemu svetovalnemu
delu. Leta 1981 so uvedli usmerjeno izobraževanje, ki je odpravilo
gimnazije (in z njimi zaključni izpit, maturo). Slovenske šole so
delovale tudi izven slovenskih meja.
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Predšolska vzgoja, utemeljena na sodobnih teorijah osebnosti,
izhaja iz novejših socialnih in kognitivnih teorij otrokovega
razvoja.
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Osnovno izobraževanje je z novo zakonodajo prešlo iz osemletne
na devetletno šolo. Z notranjo prenovo se je razvilo v sodobno
institucijo.
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Srednje šolstvo je postalo raznovrstno in maksimalno prehodno
med posameznimi šolami. Gimnazija kot najbolj splošna
vzgojno-izobraževalna ustanova, ki mlade pripravlja in spodbuja
za nadaljnji univerzitetni študij, se je takoj po osamosvojitvi
Slovenije vrnila v izobraževalni sistem, z njo pa tudi matura.

j

Iva� Bertoncel�

Velik razmah je doseglo višje in visoko šolstvo z ustanavljanjem novih
fakultet. Z zakonom o ureditvi visokega šolstva v LRS 1949 je bila
prejšnja enotna univerza razdeljena: Univerza s štirimi fakultetami
(Filozofsko, Matematično-prirodoslovno, Pravno in Ekonomsko),
Tehniška visoka šola s šestimi fakultetami ter Medicinska visoka šola z
dvema fakultetama, samostojna Agronomska in gozdarska fakulteta
ter Teološka fakulteta (leta 1952 je bila ločena iz univerze). Urejen je bil
tudi visokošolski umetniški študij na umetnostnih akademijah za
glasbo, upodabljajočo umetnost in igralsko umetnost, ustanovljenih
pa je bilo tudi veliko višjih šol, tako v Ljubljani kot tudi v Mariboru. S
šestimi visokošolskimi zavodi je postal Maribor močno visokošolsko
središče, ki se je leta 1975 oblikovalo v Univerzo v Mariboru.

Je učitelj in organizator poklicnega in strokovnega
šolstva ter avtor številnih publikacij in člankov o
poklicnem usmerjanju, vzgoji vajencev,
izobraževanju mladine in odraslih.

Stara in nova izobrazba za isto znanje?

Poišči svoj SOK!
SOK (Slovensko ogrodje kvalifikacij) je od leta 2015 enotni sistem
kvalifikacij v Republiki Sloveniji za razvrščanje kvalifikacij v ravni
glede na učne rezultate. Usklajen je z Evropskim ogrodjem
kvalifikacij za vseživljenjsko učenje (EOK) in Evropskim ogrodjem
visokošolskih kvalifikacij (EOVK). Nad SOK-om bdi CPI (Center
Republike Slovenije za poklicno izobraževanje).

Razširjeni Erazem - Erasmus+

Bolonjska deklaracija je skupna deklaracija 29 evropskih držav o
vzpostavitvi skupnega sistema visokošolskega izobraževanja v Evropi.
Sprejeta je bila v Bolonji (Italija) 19. junija 1999 . Na njej temelji t.i.
bolonjski proces ali bolonjska reforma v visokem šolstvu, v katero je
trenutno vključenih 48 držav, med njimi tudi Slovenija.

IZOBRAŽEVANJE,
USPOSABLJANJE
IN MLADINA

MOBILNOST POSAMEZNIKOV
SPLOŠNO IZOBRAŽEVANJE (KA101):
mobilnost zaposlenih
POKLICNO IZOBRAŽEVANJE IN
USPOSABLJANJE (KA102):
mobilnost dijakov in zaposlenih

Erasmus je eden izmed vodilnih programov EU na področju politike
visokega šolstva že vse od svojih začetkov v 80. letih 20. stoletja. Je del
programa Vseživljenjsko učenje, ki hoče krepiti kakovost in evropsko
dimenzijo v visokem šolstvu, spodbujati mobilnost in izboljšati preglednost
ter priznavanje študija in kvalifikacij v Evropi. Erasmus omogoča štipendije
za študente, akademsko in strokovno osebje, hkrati pa podpira tudi druge
izobraževalne projekte. Do julija 2013 je bilo v Evropi prek programa
Erasmus na izmenjavi več kot tri milijone študentov, v programu pa
sodeluje več kot 4.000 visokošolskih zavodov iz 33 držav. Slovenija se je
programu Erasmus pridružila leta 1999.

VISOKO ŠOLSTVO (KA103, KA107):
mobilnost študentov in zaposlenih

ŠTUDIJE, STATISTIKE
IN PREGLEDI

IZOBRAŽEVANJE ODRASLIH (KA104):
mobilnost zaposlenih
MLADINA (KA105):
mobilnost mladih in
mladinskih delavcev

JAMSTVENA SHEMA POSOJIL
ZA ŠTUDIJ

Pahljača znanja, izobrazbe in kompetenc
v Republiki Sloveniji

ERASMUS MUNDUS

STRATEŠKA
PARTNERSTVA

PODPORA EVROPSKIM
ORODJEM

KOALICIJE ZNANJA IN
KOALICIJE SEKTORSKIH
SPRETNOSTI

SODELOVANJE Z
MEDNARODNIMI
ORGANIZACIJAMI

KREPITEV ZMOGLJIVOSTI

DIALOG MLADIH

KLJUČNA AKTIVNOST 1 (KA1)

UČNA MOBILNOST

KLJUČNA AKTIVNOST 2 (KA2)

KLJUČNA AKTIVNOST 3 (KA3)

SODELOVANJE ZA
INOVACIJE IN
DOBRE PRAKSE

REFORMA POLITIK

JEAN MONNET

Višje in strokovne šole so ponudile nove izobraževalne programe
in uvedle nov način študija, ki temelji na vključevanju v
mednarodne povezave z izmenjavo profesorjev in študentov.
Prav tako so univerze izvedle prenovo študijskih programov in
uvedle nov način ocenjevanja, ki je mednarodno primerljiv in
omogoča večjo izmenjavo oz. mobilnost študentov

Univerz�

1914-1974

Takoj po vojni je primanjkovalo šolskih stavb, učiteljev, učbenikov
in učil. V vsebinskem smislu je nova oblast vnašala svojo
ideologijo v šolstvo z novimi učnimi načrti in učbeniki, s
podržavljanjem zasebnih šol, s številnimi državnimi praznovanji in
z delovnimi akcijami. S čistkami med učitelji, dijaki in študenti so
skušali iz vzgojnega procesa izločiti ideološko "neprimerni
kader". Verouk so leta 1952 ukinili kot šolski predmet in namesto
njega uvedli družbeno-moralno vzgojo. Smernice razvoja šolstva
in pedagogike so sprejemali na kongresih Zveze komunistov
Jugoslavije. V šestdesetih letih se je težišče šolskega dela
preneslo na didaktično in metodično stran. Z novimi normativi se
je začela pospešena gradnja novih šol. Z razvojem tehnike in
didaktike so v šole uvedli nove učne pripomočke. Skrb so
namenjali šolski prehrani, šoli v naravi, prostovoljnim dejavnostim
in krožkom, dopolnilnemu, dodatnemu pouku, podaljšanemu
bivanju, celodnevni šoli, mali šoli ter šolskemu svetovalnemu
delu. Leta 1981 so uvedli usmerjeno izobraževanje, ki je odpravilo
gimnazije (in z njimi zaključni izpit, maturo). Slovenske šole so
delovale tudi izven slovenskih meja.

Slovensko šolstvo je v 90. letih 20. stoletja in na začetku 3.
tisočletja doživelo družbene, konceptualne in tehnološke
spremembe. Z novo tehnologijo in globalizacijo komunikacij so
tudi nastale večje možnosti za različne oblike (vseživljenjskega)
učenja in izobraževanja otrok in odraslih.

4 lopute.
Točna vsebina bo še določena, zato ne vem
koliko bo poglobljenih niš.
Prosim upoštevaj dražjo varjanto.

ŠPORT

10 ciljev bolonjskega procesa
MODULI

1.Enotni visokošolski prostor

VELIKA IN MALA PARTNERSTVA
ZA SODELOVANJE

KATEDRE
CENTRI ODLIČNOSTI

2.Tristopenjski sistem študija (3+2+3), izjeme: regulirani poklici (5+0), zdravniki
(6+3)
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+FBO.POOFULPUTBNPTUPKOP
OFTQSFNFOKFOPQPESPĪKF

MREŽE
PROJEKTI
DONACIJE IZBRANIM
ORGANIZACIJAM

WFĪLPUNJMJKPOPN&WSPQFKDFN
PNPHPĪJUJÜUVEJK VTQPTBCMKBOKF 
QSJEPCJWBOKFEFMPWOJIJ[LVÜFOKBMJ
PQSBWMKBOKFQSPTUPWPMKOFHBEFMBW
UVKJOJ

NEKOMERCIALNE EVROPSKE
ŠPORTNE PRIREDITVE
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QPESPĪKFNMBEJOF

3.Kreditni sistem za vrednotenje študijskih obveznosti - ECTS točke
4.Mobilnost študentov in profesorjev

Erasmus+ združuje prej ločene politike programa
vseživljenjskega učenja (2007-2013) na področjih visokega
šolstva (Erasmus, Erasmus Mundus, Tempus, itd.),
douniverzitetnega šolstva (Comenius), poklicnega
izobraževanja in usposabljanja (Leonardo da Vinci),
izobraževanja odraslih (Grundtvig), mladine (Mladi v akciji)
in študij evropskega povezovanja (Jean Monnet). Vanj je
prvič vključen tudi šport.

5.Vseživljenjsko učenje
6.Sistem priznavanja stopenj študija (prepoznavne in primerljive poklicne
kvalifikacije)
7.Kakovost visokega šolstva
8.Aktivna udeležba ustanov, učiteljev in študentov pri upravljanju visokega
šolstva

� socializm� � demokracij�
i� osemletk� � devetletk�
i� analogn� � digitaln� dob�

9.Povezovanje evropskega visokošolskega in evropskega raziskovalnega
prostora
10.Privlačnosti evropskega visokošolskega prostora in sodelovanje s preostalim
svetom.

Slovensko šolstvo je v 90. letih 20. stoletja in na začetku 3.
tisočletja doživelo družbene, konceptualne in tehnološke
spremembe. Z novo tehnologijo in globalizacijo komunikacij so
tudi nastale večje možnosti za različne oblike (vseživljenjskega)
učenja in izobraževanja otrok in odraslih.
Predšolska vzgoja, utemeljena na sodobnih teorijah osebnosti,
izhaja iz novejših socialnih in kognitivnih teorij otrokovega
razvoja.

Profesorj�

Osnovno izobraževanje je z novo zakonodajo prešlo iz osemletne
na devetletno šolo. Z notranjo prenovo se je razvilo v sodobno
institucijo.
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Nova šolska zakonodaja je uvedla enotno osemletno osnovno šolo in
enoten šolski sistem. Z njo se je v temeljih spremenil stari avstrijski
šolski sistem, nižje gimnazije so bile ukinjene ali združene z višjo
stopnjo. Gimnazija je postala štirirazredna, matura ukinjena, uveden
pa zaključni izpit. Število osnovnih šol se je začelo zmanjševati, bivše
štirirazredne osnovne šole so postajale podružnične šole večjih.
Glavni namen reforme je bil omogočiti višjo splošno izobrazbo vsem
šoloobveznim učencem z raznovrstnimi ustvarjalnimi sposobnostmi in
lastnostmi, ne glede na njihov družbenoekonomski status in
enakopravnejše možnosti za nadaljnje izobraževanje, hkrati pa so
hoteli oblikovati mlade ljudi v duhu samoupravnih socialističnih
družbenih potreb.
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Srednje šolstvo je postalo raznovrstno in maksimalno prehodno
med posameznimi šolami. Gimnazija kot najbolj splošna
vzgojno-izobraževalna ustanova, ki mlade pripravlja in spodbuja
za nadaljnji univerzitetni študij, se je takoj po osamosvojitvi
Slovenije vrnila v izobraževalni sistem, z njo pa tudi matura.

j

Višje in strokovne šole so ponudile nove izobraževalne programe
in uvedle nov način študija, ki temelji na vključevanju v
mednarodne povezave z izmenjavo profesorjev in študentov.
Prav tako so univerze izvedle prenovo študijskih programov in
uvedle nov način ocenjevanja, ki je mednarodno primerljiv in
omogoča večjo izmenjavo oz. mobilnost študentov

Fran� Pediče�
1922–2008

Njegova pedagogika je bila antropološka, v
središče vzgoje je postavil človeka kot celovito
osebnost. Pomembne sledi je pustil na
pedagoškem, raziskovalnem, vodstvenem in
mentorskem področju, različnih področjih vzgoje:
od predšolske do srednješolske vzgoje, specialne
pedagogike, vzgoje za partnerstvo, družinske
pedagogike, spolne vzgoje, izobraževanja odraslih,
športne vzgoje, plesa, svetovalnega dela ter še
česa. Zavzemal se je za korektno raziskovalno
metodologijo ter pedagoško terminologijo, za
sprejetje etičnega kodeksa učiteljev, vzpostavil je
šolsko svetovalno delo.

Bela knjiga o vzgoji in izobraževanju v Republiki Sloveniji je dokument, ki
pojasnjuje vladno politiko do tega področja ali načrtovano zakonodajno
ukrepanje. Tako poveže pridobljena stališča stroke in politike v uradne
zakonske predloge. Slovenija je v letih 1995 in 2011 izdala dve Beli knjigi o
vzgoji in izobraževanju. Na podlagi prve je bila leta 1996 sprejeta tudi prva
celovita šolska zakonodaja v samostojni državi.

Razširjeni Erazem - Erasmus+
IZOBRAŽEVANJE,
USPOSABLJANJE
IN MLADINA

MOBILNOST POSAMEZNIKOV

Bela knjiga iz leta 1995.

SPLOŠNO IZOBRAŽEVANJE (KA101):
mobilnost zaposlenih

Knjiga Šolska zakonodaja I., 1996.

POKLICNO IZOBRAŽEVANJE IN
USPOSABLJANJE (KA102):
mobilnost dijakov in zaposlenih
VISOKO ŠOLSTVO (KA103, KA107):
mobilnost študentov in zaposlenih

ŠTUDIJE, STATISTIKE
IN PREGLEDI

IZOBRAŽEVANJE ODRASLIH (KA104):
mobilnost zaposlenih
MLADINA (KA105):
mobilnost mladih in
mladinskih delavcev

JAMSTVENA SHEMA POSOJIL
ZA ŠTUDIJ
ERASMUS MUNDUS
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MODULI

DONACIJE IZBRANIM
ORGANIZACIJAM

Erasmus je eden izmed vodilnih programov EU na področju politike
visokega šolstva že vse od svojih začetkov v 80. letih 20. stoletja. Je del
programa Vseživljenjsko učenje, ki hoče krepiti kakovost in evropsko
dimenzijo v visokem šolstvu, spodbujati mobilnost in izboljšati preglednost
ter priznavanje študija in kvalifikacij v Evropi. Erasmus omogoča štipendije
za študente, akademsko in strokovno osebje, hkrati pa podpira tudi druge
izobraževalne projekte. Do julija 2013 je bilo v Evropi prek programa
Erasmus na izmenjavi več kot tri milijone študentov, v programu pa
sodeluje več kot 4.000 visokošolskih zavodov iz 33 držav. Slovenija se je
programu Erasmus pridružila leta 1999.

&SBTNVT KFQSPHSBN&6[B
TPEFMPWBOKFOBQPESPĪKV
J[PCSBãFWBOKB VTQPTBCMKBOKB 
NMBEJOFJOÜQPSUB[BPCEPCKF
o7QSPHSBNTP
WLMKVĪFOFUVEJBLDJKFQSPHSBNB
+FBO.POOFULPUTBNPTUPKOP
OFTQSFNFOKFOPQPESPĪKF

WFĪLPUNJMJKPOPN&WSPQFKDFN
PNPHPĪJUJÜUVEJK VTQPTBCMKBOKF 
QSJEPCJWBOKFEFMPWOJIJ[LVÜFOKBMJ
PQSBWMKBOKFQSPTUPWPMKOFHBEFMBW
UVKJOJ

NEKOMERCIALNE EVROPSKE
ŠPORTNE PRIREDITVE

74MPWFOJKJ[BJ[WBKBOKFQSPHSBNBW
PCEPCKVTLSCJUBEWF
OBDJPOBMOJBHFODJKJ$.&1*64 
1SPHSBN&SBTNVT KFOBNFOKFO
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QPESPĪKBJ[PCSBãFWBOKB 
VTQPTBCMKBOKBJONMBEJOTLFHBEFMB VTQPTBCMKBOKBJOÜQPSUB UFS
4FEFNMFUOJQSPHSBNSB[QPMBHBT
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QSPSBĪVOTLJNJTSFETUWJWWJÜJOJ  NPCJMOPTUJNMBEJI LJQPLSJWB
NJMJKBSEFFWSPW TLBUFSJNJãFMJ&6
QPESPĪKFNMBEJOF

Erasmus+ združuje prej ločene politike programa
vseživljenjskega učenja (2007-2013) na področjih visokega
šolstva (Erasmus, Erasmus Mundus, Tempus, itd.),
douniverzitetnega šolstva (Comenius), poklicnega
izobraževanja in usposabljanja (Leonardo da Vinci),
izobraževanja odraslih (Grundtvig), mladine (Mladi v akciji)
in študij evropskega povezovanja (Jean Monnet). Vanj je
prvič vključen tudi šport.

OPEČNI ali ZIDAKI IZ PENOBETONA

Knjiga knjiga Bela v precep vzgojo je vzela,
pa premalo je pela, da bi se v celoti v zakon odela...

prvi slovenski
mladinski film
Kekec

prvi človek na Luni
(Neil Armstrong)

padec
berlinskega zidu

1951

1969

1989

diafilm

Najpomembnejša prelomnica povojnega

diapozitiv
diapozitiv

gimnazijsko šolstvo ter izobraževanje učiteljstva.
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Svojo samostojnost je na podlagi plebiscita Slovenija
Druga univerza v Sloveniji

razglasila 25. junija 1991. Z osamosvojitvijo in
demokratizacijo se je soočila s spremembami na
vseh področjih družbe. Slovensko šolstvo se je prvič

Milic� Bergan�
1924-2013

osnovnega šolstva je bila šolska reforma iz leta 1958,
ki je zajela osnovne šole, srednje strokovno in

anc

avdio
kaseta

v zgodovini razvijalo samostojno in neodvisno od

Bila je utemeljiteljica pedagoške sociologije na
Slovenskem. Pomembno je zaznamovala povojno
slovensko pedagoško misel, vanjo uvedla družbeno
kritično noto in vzgojila več generacij pedagogov.

Neverni
verni učitelji
Učitel�
� nov� družben�
stvarnost�
»Moj ideal je vzgojiti dobrega človeka, odkritega človeka, ki bo
videl v drugem sočloveka, naj se imenuje potem ta človek
socialistični ali ne ... Važno je, da ostaneš človek bodisi
s takim ali drugačnim svetovnim nazorom, in da vidiš v
sočloveku človeka!«

Audiovizualn� učn� sredstv� � šolstv�
Hiter razvoj tehnike je vplival tudi na način komuniciranja. Za prenos
informacij so začeli uporabljati dia pozitive in diafilme, neme in zvočne
filme, gramofonske plošče, magnetofonske trakove, radio, televizijo. Ta
sredstva so vplivala na nove načine in koncepte izobraževanja.
Predvsem v šestdesetih letih so v šolah začeli uporabljati
avdiovizualna učna sredstva. sežiganje krste).

drugih šolskih sistemov. Začele so se temeljite šolske
reforme na vseh področjih vzgoje in izobraževanja.
»Vzgoja je tudi način postavljanja meja

Iz pisma učiteljice prof. Marije Glavač (por. Kremenšek), Beltinci 2.6.1956, zasebna last.

brezmejnemu svetu.« (Rutar, 1998, str. 82.)

» V SV E T LO
BODOČNOST«

organizacijskem in materialnem smislu.

ki je zajela osnovne šole, srednje strokovno in

MINERALNA VOLNA

N I Č V E Č S TPRED
I LU S ,
NIČ VEČ PERO,
SAMO ŠE
Nova spremljevalca šolajoče mladine
BINARNI ZAPIS
...

LEPILO ali IZRAVNALNA MASA
LAHKO ali PRODNO NASUTJE

ZA

Dlančnik je majhen ročni računalnik z zaslonom na dotik, ki so ga na
začetku 1. desetletja 21. stoletja nekateri študenti uporabljali za izdelovanje
zapiskov na predavanjih. Kasneje so jih izpodrinili zmogljivejši pametni
telefoni. Tudi ti imajo funkcijo žepnega računalnika z dodanimi funkcijami
telefona. Ker so »pametni«, so v šolah zaradi potencialnih zlorab povečini
prepovedani.

RAŠČEN TEREN ali RODOVITNA ZEMLJA

Dlančnik Palm m130 iz leta 2003. Med drugim se je lahko uporabljal tudi za urejanje wordovih in
excelovih datotek.
Pametni telefon LG P500 Optimus One iz leta 2015. Kot vsak tovrstni telefon, je imel tudi ta
možnost igranja najrazličnejših iger. Med najbolj popularnimi iz tega časa so bile Pokemon Go,
Minecraft, Six!, Crossy Road, Color Switch, 8 Ball Pool, SimCity BuildIt in Besedovnjak.

samo grb
relief?
folija?

3x monitor - izrez se prilagodi
neto dimenziji monitorja

grafični element?
Učiteljica Marija Novak z učenci 1. in 2. razreda OŠ
Rovte v š.l. 1950/51.

Najpomembnejša prelomnica povojnega
osnovnega šolstva je bila šolska reforma iz leta 1958,

padec
berlinskega zidu
1989

EKSTRUDIRANI ali EKSPANDIRANI POLISTIREN

Šolstvo po letu 1945 je doživelo toliko sprememb kot
nikoli dotlej, tako v ideološkem, vsebinskem,

prvi človek na Luni
(Neil Armstrong)
1969

fototapeta računalnika
ali star prenosnik

N A P OT I
K SPREMEMBAM

žig
Fr

Slovenska šola izven meja
film

STENA IZ MAVČNO KARTONSKIH PLOŠČ

prvi slovenski
mladinski film
Kekec
1951

j v SOK!
Pogle

organizacijskem in materialnem smislu.

izrez krog:
premer 39 cm
vrtljiv notranji krog:
premer 34 cm

grafični element?

Šolstvo po letu 1945 je doživelo toliko sprememb kot
nikoli dotlej, tako v ideološkem, vsebinskem,

Profesorj�

luč v notranjosti se prižge
ob odprtju vrat

» V SV E T LO
BODOČNOST«

1991–2021

r

izrez v obliki križa: 8 x 14 cm
točno pozicijo določiti
naknadno

S AMOSTOJNOST, GLOBALIZACIJA, DIGITALIZACIJA
S AMOSTOJNOST, GLOBALIZACIJA, DIGITALIZACIJA
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1945–1991

KAMEN

ag
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ESTRIH

Učenje
za vse življenje

M

Za domovino –
s Titom naprej!

Šolska reforma
1958

Fototeka SŠM

nageljček pripet na obleko

Brezskrbno otroštvo med bloki.
prizor iz filma Sreča na vrvici, 1977

gimnazijsko šolstvo ter izobraževanje učiteljstva.

Učitelji so skušali doseči boljše učne uspehe z novimi metodami in
učnimi tehnikami. Po letu 1966 so nekatere šole začele uvajati
kabinetni pouk, ki je močno prispeval k večji nazornosti in
učinkovitosti izobraževanja.

N A P OT I
K SPREMEMBAM
Tudi to je šola

I. ustava samostojne ...

V Erazem, da Evropa ne gre narazen.

Svojo samostojnost je na podlagi plebiscita Slovenija
razglasila 25. junija 1991. Z osamosvojitvijo in
demokratizacijo se je soočila s spremembami na

Jedrski napad na Slovenijo

Matur�
Maturanti konec srednjega šolanja
proslavijo z maturantskimi običaji in
navadami. Po letu 1945 so določene
rituale poleg gimnazije opravljali tudi
na drugih srednjih in strokovnih šolah
(predaja ključa, šolska osmrtnica,
valeta, sprevod po šoli in mestu,
sežiganje krste).

v zgodovini razvijalo samostojno in neodvisno od

Vojaške ljudske pesmi

zvok?

drugih šolskih sistemov. Začele so se temeljite šolske
reforme na vseh področjih vzgoje in izobraževanja.

Usmerjeno izobraževanje

Posebne šole

neto format monitorja/tablice

»Vzgoja je tudi način postavljanja meja
Braln� značk�

Vojaške ljudske pesmi

3D šola, govori
z arhitekti

brezmejnemu svetu.« (Rutar, 1998, str. 82.)

Bralna značka je slovensko kulturno gibanje in
prostovoljna prostočasna dejavnost, ki z raznimi programi
in akcijami spodbuja k branju predšolske in osnovnošolske
otroke, srednješolce in odrasle ter spodbuja znanje
slovenskega jezika. Prve - Prežihove značke - so bile
podeljene maja 1961 na Koroškem. Kasneje so jih
poimenovali še po drugih slovenskih pisateljih
(Cankarjeva, Finžgarjeva, Aškerčeva, Prešernova …).

Šolsko kosilo

Preizkusi svoje znanje
iz mature 1957

Izobraževanje učiteljev(ic)

vseh področjih družbe. Slovensko šolstvo se je prvič

Strokovne šole
Ilirija oživljena

Šolske revije in glasila

0

Gaudeamus igitur…

Vrtci

0,5
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globina: 46 cm (ali manj)

globina: 26 cm
izrez: 32,9 x 23 cm

globina: 38 cm ali manj

globina: 20,6 cm
izrez: 22 x 14,3 cm

globina: 35 cm (ali manj)
globina: 37 cm
Pisal� � rok� i�
mise� � glav�,
d� t� pamet�
n� b� pobral�!

Pelika� i� čebelic�
V 60ih letih 20. stoletja se je začela
množičnejša uporaba nalivnega peresa v šoli.
Najprej so z njim pisali učitelji, kasneje
učenci. Za nalivnim peresom se je v šoli
kmalu pojavil kemični svinčnik. Za domačo
nalogo brez napak so učenci dobili v zvezek
za nagrado čebelico.

Klasični pisalni pribor slovenskega
šolarja po letu 1991 še vedno
sestavljajo: svinčnik, barvice, tehnični
svinčnik, radirka, nalivno pero z
brisalcem in črnilnimi bombicami,
kemični svinčnik, flomastri ter za
potrebe likovnega pouka čopič s
tempera barvicami.

foto?

Izvlečni listki z maturitetnimi vprašanji za slovenski jezik na maturi Državne klasične
gimnazije Maribor, 1957, (Pokrajinski arhiv Maribor, fond Klasična gimnazija Maribor).

kaširani listki
listek zraven, odstisnejna čebelica

Oblast je skušala pomanjkanje učiteljev ob koncu vojne reševati
z organizacijo kratkih pedagoških tečajev, kjer so osnovno
izobrazbo dobili prihodnji osnovnošolski učitelji. Več pozornosti
so namenjali ideološkim problemom kot pa stroki. Petletna
učiteljišča so 1968 ukinili, namesto njih so nastale štiriletne
pedagoške gimnazije. Od 1947 so lahko šolanje nadaljevali na
Višji pedagoški šoli v Ljubljani, od 1961 pa tudi na Pedagoški
akademiji v Mariboru.

globina: 35 cm (ali manj)

Obšolsk� dejavnost�

Predlog skupnih programskih jeder leta 1983 je hotel poenotiti
učne programe po vsej državi. Proti temu so se najbolj uprli
slovenski pisatelji, ki so v njih videli poskus centralizacije vzgoje
in izobraževanja. Kot so izračunali, naj bi jedra imela za
posledico, da bi slovenski otroci pri književnosti imeli 70 %
jugoslovanskih in le 30 % slovenskih vsebin.

Huda ura, ta matura!
Po uspešnih plesnih korakih in glasno
zapetem »Gaudeamusu« čaka
maturante obdobje priprav na zrelostni
preizkus – maturo. Poleg znanja je
dijakom na pisnih in ustnih »urah
resnice« dovoljeno prinesti tudi
nekatere šolske pripomočke.

Na kratko (a nič
sladko) o maturi

fotka matura

Matura je bila v Sloveniji ponovno

Sodobna šolska pisala so polna inovacij,
ki se kažejo: v tehnološkem razvoju
pisalnih konic in dovajalnih sistemov
črnila, v do uporabnika prijaznih
oblikah pisal, v njihovi izdelavi iz
ekoloških materialov in v uporabi novih
računalniških pisalnih orodij.

uvedena v šolskem letu 1994/1995. V

Podlaga za pisanje so še vedno šolski
zvezki A4 in A5 formata ter risalni blok
A3 formata, povečini narejeni iz
recikliranega papirja. Polega papirja se
že v osnovni šoli uveljavlja pisanje na
računalnik ali računalniško tablico.

Državni izpitni center (kot RIC

šol. letu 2001/2002 je bila na srednjih
strokovnih šolah prvič izvedena
poklicna matura. Leta 2003 je bil
sprejet Zakon o maturi, ki določa
vsebino splošne in poklicne mature. Za
organizacijsko izvedbo mature skrbi

Ne vem ali bosta oba predala
poglobljena ali samo eden.
Prosim upoštevaj dražjo varjanto.

ustanovljen leta 1993).

V tem obdobju so v šolo začeli uvajati svobodne in prostočasne dejavnosti,
kasneje so se preimenovale v šolske interesne dejavnosti. Z njimi so učenci
širili in poglabljali znanje in različne interese, predvsem v kulturnih in
športnih dejavnostih (npr. šolska, občinska, medobčinska športna
tekmovanja, tekmovanja pevskih zborov; krožki: dramske skupine,
taborniki, strelski, tehnični krožki, ženska ročna dela, taborniki, fotokrožki,
radioamaterski, recitacijski …).

Prva stran protestne izjave Društva slovenskih pisateljev zaradi skupnih programskih jeder
v šolstvu iz leta 1983 .

a4 zvezek priprav učiteljev ali fotka

globina: 37 cm
globina: 35 cm (ali manj)

predal s šolsko torbo?

globina: 33 cm
izrez: 49,9 x 30 cm

Šolska glasila imajo v osnovnih in
srednjih šolah dolgo tradicijo. Razcvet
glasil na osnovnih šolah beležimo po
letu 1958. Najboljše glasilo takratnega
obdobja so bili Odmevi izpod Krvavca
na OŠ Cerklje na Gorenjskem. Leta
1945 je začel izhajati Ciciban, prva revija
tudi za predšolske otroke. Istega leta je
začel izhajati tudi Pionir, ki se je iz
leposlovnega v 60ih preoblikoval v
poljudno-znanstveno revijo in leta 1990
prevzel ime Gea. Med osnovnošolci je
bil priljubljen tudi Pionirski list, ki
obravnava vprašanja mladostnikov in jih
seznanja z aktualnostmi doma in po
svetu, od leta 1968 je v njem začela
izhajati Vesela šola.

Načrt je last SVET VMES d.o.o.
Kopiranje je dovoljeno le s pisnim soglasjem avtorja.
This drawing is property of SVET VMES d.o.o.
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Leta 1945 je bil zasnovan tip vrtca, imenovan dom igre in dela (DID), kjer so
otroke oskrbovali in vzgajali čez dan, ko so bile njihove matere na delu,
ponekod pa tudi ponoči. Pozneje so se preimenovali v predšolske ustanove
ali vzgojno-varstvene organizacije. Število vrtcev se je zlasti povečalo v
sedemdesetih letih, ko so bili z občinskimi in republiškimi sredstvi in
samoprispevki občanov zgrajeni številni novi objekti. Leta 1949 je bila v
Ljubljani ustanovljena Srednja vzgojiteljska šola, ki je izobraževala
vzgojiteljski kader.

Semenska škatla za učenje Braillove celice – s prebiranjem
plodov in semen v škatli s šestimi predali slep otrok razvija
spretnosti rok in prstov, uri tip ter dobiva orientacijo v Braillovi
celici – začetki opismenjevanja.
Sestavljiva kocka za opismenjevanje v brajici – lesena kocka, ki se
sestavlja v Braillovo celico.
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POZ.7- Grafika obd. 12,13
Šolska kuhinja

Na šolah so delovale šolske kuhinje (predvsem za otroke iz
oddaljenih krajev, otroke zaposlenih staršev in za socialno šibke
otroke) in učne kuhinje, ko je bilo v šolskem letu 1954/55 v šole
uvedeno gospodinjstvo kot neobvezen učni predmet.
Fotografija Praznična malica, 1962.

1. nadstropje

Jure Hrovat, m.i.a., ZAPS 1696

Generacij� usmerjence�
Usmerjeno izobraževanje je najpomembnejši (in najbolj sporen)
reformni projekt, ki je zaznamoval srednje šolstvo med 1981 in
1987. Eden najvidnejših znakov je bila odprava gimnazij (in z njimi
zaključnega izpita, mature), ki niso najbolj ustrezale duhu časa,
kot preveč elitne in malomeščanske. Namesto njih so poleg
različnih strokovno usmerjenih programov vpeljali usmerjeno
izobraževanje pedagoške, naravoslovno-matematične,
družboslovno-jezikoslovne, kulturološke usmeritve.

NAZIV GRADNJE:

Slovenski šolskI muzej - STALNA
RAZSTAVA
Načrt opreme

Nastale so nove šole, tako srednje strokovne šole, imenovane
tehnikumi, obratne šole za učence v gospodarstvu (delovale v letih
1948-1950) in delavski tehnikumi (opuščeni leta 1952). Poklicno
izobraževanje se je organiziralo v vajenskih šolah (tudi šole za
učence v gospodarstvu), v strokovnih šolah s praktičnim poukom v
šolskih delavnicah, ki so izobraževale kvalificirane delavce, in v
mojstrskih šolah za visoko kvalificirane delavce in mojstre.

globina: 46 cm
izrez: 22 x 27,9 cm

Izrez odvisen od dimenzij
torbe in besedila.

Slovenski šolski muzej
Plečnikov trg 1
www.ssolski-muzej.si
+386 (0)1 251 30 24
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vrata v oblogi za dostop
do avdio video opreme
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nosilni profil stopnic 100x100x4
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nastopne ploskve in vertikale so
iz jeklenih škatlastih profilov
30/30/3 mm, nato obložene z
vezano ploščo d = 22 mm in
končnim tlakom, vsi spoji so varjeni
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14

134
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ZVOK (4 tipke):
- pionirska zaprisega
- Sreča na vrvci
- Lepo je v naši
domovini biti mlad
- še ena

12

284

KOVINSKA
KONSTRUKCIJA
oblečena z leseno oblogo

Maketa OŠ Predoslje
dim. (šxglxv) 120x71x51cm
Zbor na odru:
Pionirka spredaj, v roki
drži pionirsko knjižico

290

41

LCD ekran

53,8

195

učne slike in parole
diaprojektor dim. ?
A

A

55,3

omara - Povojno obdobje
omara dim.(šxvxgl)
143x120x40 cm

omara - Sodobni čas
zložena pregibna tabla
dim. (šxv) 100(200)x100cm

P4
50

38

56,3

P2

peč dim. (šxv) 60x210cm

23

35
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umivalnik dim. ?
120

106

2x miza dim. (šxglxv)
120x40x75cm

omara - Kraljevina SHS

zemljevid dim. ?

179

pogled skozi okno na
telovadbo

AMBIENT KRALJEVINA SHS

ciklograf dim. ?

omara - Med II. svetovno vojno

75

114,5

AMBIENT POVOJNO OBDOBJE

OPOMBE
V primeru nejasnosti kontaktirati projektanta!!!
Vse mere preveriti na kraju samem!!!
Načrt usklajevati z načrti gradbenih konstrukcij, stroj. in el. instalacij
Odprtine oken kontrolirati v načrtu fasad
Višine parapetov so navedene od končnega tlaka
Kotirana je gradbena odprtina vrat in oken
Oznake vrat vsebujejo minimalne svetle mere odprtine med podboji
Detajle vgradnje dvigal, oken in vrat kontrolirati v projektu dobavitelja
Detajle fasade, tlakov in stropov kontrolirati v projektu dobavitelja

·
·
·
·
·
·
·
·
·

2x miza dim. (šxglxv)
124x45x61cm
2x stol dim. (šxglxv)
34x34x71cm

LCD ekran

ARMIRAN BETON

165

tabla dim.(šxv)
200x100 cm

OPEČNI ali ZIDAKI IZ PENOBETONA
ESTRIH

104

KAMEN

76,5

STENA IZ MAVČNO KARTONSKIH PLOŠČ
MINERALNA VOLNA

nosilni stebri, jekleni
škatlasti profil 100x100x4

EKSTRUDIRANI ali EKSPANDIRANI POLISTIREN
LEPILO ali IZRAVNALNA MASA
LAHKO ali PRODNO NASUTJE

maketa Državne realne
gimnazije dim. (šxglxv)
126x66x51cm
na izvlečni polici
27

13

2x stol dim. (šxglxv)
34x34x71cm

maketa Mestnega
dekliškega liceja dim.
(šxglxv) 66x67x51cm
na izvlečni polici
136
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P1

55

276

14

270

14
0

0,5

1m

M 1:20
SVET VMES, arhitekturno projektiranje, d.o.o.
Slovenska cesta 27, 1000 Ljubljana, Slovenija
W: www.svetvmes.si
E: info@svetvmes.si
T: +386 (0)59 048 360
INVESTITOR:

Slovenski šolski muzej
Plečnikov trg 1
www.ssolski-muzej.si
+386 (0)1 251 30 24

B

NAZIV GRADNJE:

DEL OBJEKTA:

Slovenski šolskI muzej - STALNA
RAZSTAVA

1. nadstropje

NAČRT:

FAZA:

Načrt opreme

PZI

ŠT. PROJEKTA:

ŠT. NAČRTA:

58_2014

58_2014-NO

VODJA PROJEKTA:

Jure Hrovat, m.i.a., ZAPS 1696
PROJEKTANT:

Jure Hrovat, m.i.a., ZAPS 1696
Načrt je last SVET VMES d.o.o.
Kopiranje je dovoljeno le s pisnim soglasjem avtorja.
This drawing is property of SVET VMES d.o.o.
It can be copied only with written permission of the author.

RISAL/-A:

Jure Hrovat, m.i.a.

-

Ana Kreč, m.i.a.

-

Ana Križaj, u.d.i.a.

-

-

-

DATUM IZDELAVE / SPREMEMBA:

MERILO:

September 2020 / ----

1:20

RISBA:

ŠTEVILKA LISTA:

POZ.7- tloris P

9.5

9.0 RAZSTAVNA SOBA

Tloris N1
A

±0,00m

ograja iz jeklenih
škatlastih profilov 50x50x3mm,
vijačena v nosilno konstrukcijo

84

211

879

nosilni profil stopnic 100x100x4

290

284

13 x 17,5/27

+ 2.275

55

71,5

A

106

96

nosilni jekleni
škatlasti profil 100x100x4

nosilni jekleni
škatlasti profil 100x100x4

nosilni jekleni
škatlasti profil 100x100x4

OPOMBE
V primeru nejasnosti kontaktirati projektanta!!!
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Načrt usklajevati z načrti gradbenih konstrukcij, stroj. in el. instalacij
Odprtine oken kontrolirati v načrtu fasad
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Oznake vrat vsebujejo minimalne svetle mere odprtine med podboji
Detajle vgradnje dvigal, oken in vrat kontrolirati v projektu dobavitelja
Detajle fasade, tlakov in stropov kontrolirati v projektu dobavitelja
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Prerez A-A

OPOMBE
V primeru nejasnosti kontaktirati projektanta!!!
Vse mere preveriti na kraju samem!!!
Načrt usklajevati z načrti gradbenih konstrukcij, stroj. in el. instalacij
Odprtine oken kontrolirati v načrtu fasad
Višine parapetov so navedene od končnega tlaka
Kotirana je gradbena odprtina vrat in oken
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Vse mere preveriti na kraju samem!!!
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Pogled P3

OPOMBE
V primeru nejasnosti kontaktirati projektanta!!!
Vse mere preveriti na kraju samem!!!
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Natisnil: r5
Natisnjeno dne: 21.09.2020
Velikost lista: 420mm X 297mm
Datoteka: 58_2014 SŠM_RAZSTAVNA-SOBA

OPOMBE
V primeru nejasnosti kontaktirati projektanta!!!
Vse mere preveriti na kraju samem!!!
Načrt usklajevati z načrti gradbenih konstrukcij, stroj. in el. instalacij
Odprtine oken kontrolirati v načrtu fasad
Višine parapetov so navedene od končnega tlaka
Kotirana je gradbena odprtina vrat in oken
Oznake vrat vsebujejo minimalne svetle mere odprtine med podboji
Detajle vgradnje dvigal, oken in vrat kontrolirati v projektu dobavitelja
Detajle fasade, tlakov in stropov kontrolirati v projektu dobavitelja

POZ. 7.4 OMARA Z MAKETAMI

ARMIRAN BETON
OPEČNI ali ZIDAKI IZ PENOBETONA
ESTRIH
KAMEN

7.4a 7.4d

EKSTRUDIRANI ali EKSPANDIRANI POLISTIREN
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84,5
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MINERALNA VOLNA

LEPILO ali IZRAVNALNA MASA
LAHKO ali PRODNO NASUTJE

10
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RAŠČEN TEREN ali RODOVITNA ZEMLJA

7.4e

Maketa OŠ Predoslje
dim. (šxglxv) 120x71x51cm
50
10

Maketa Mestnega
dekliškega liceja dim.
(šxglxv) 66x67x51cm

130

maketa Državne realne
gimnazije dim. (šxglxv)
126x66x51cm

Maketa OŠ Stražišče dim.
(šxglxv) 135x90x20cm,
postavljena v naklonu

A

50

7.4c

LOPUTA + STENA
Vsebina Mestnega
dekliškega liceja na
zunanji in notranji strani
ličnice, na steni načrti.

210

Maketa OŠ Stražišče dim.
(šxglxv) 135x90x20cm,
postavljena v naklonu

STENA IZ MAVČNO KARTONSKIH PLOŠČ
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Izvlečni panel z vsebino Državne realne gimnazije

Izvlečni panel z vsebino OŠ Stražišče
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POZ. 7.5 OMARA Z MAKETO
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OPOMBE
V primeru nejasnosti kontaktirati projektanta!!!
Vse mere preveriti na kraju samem!!!
Načrt usklajevati z načrti gradbenih konstrukcij, stroj. in el. instalacij
Odprtine oken kontrolirati v načrtu fasad
Višine parapetov so navedene od končnega tlaka
Kotirana je gradbena odprtina vrat in oken
Oznake vrat vsebujejo minimalne svetle mere odprtine med podboji
Detajle vgradnje dvigal, oken in vrat kontrolirati v projektu dobavitelja
Detajle fasade, tlakov in stropov kontrolirati v projektu dobavitelja
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Zvočnik z usmerjenim
zvokom dim. 370x176x22 mm
h=400 cm

70,1
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·
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·
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53

131,9
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5.1c

45

5.1b

ARMIRAN BETON
OPEČNI ali ZIDAKI IZ PENOBETONA
ESTRIH
KAMEN
STENA IZ MAVČNO KARTONSKIH PLOŠČ

±0,00m

Poz. 4.1

1

MINERALNA VOLNA
EKSTRUDIRANI ali EKSPANDIRANI POLISTIREN
LEPILO ali IZRAVNALNA MASA
LAHKO ali PRODNO NASUTJE
RAŠČEN TEREN ali RODOVITNA ZEMLJA
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Podaljšana stranica
v špaleto vrat!
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Podaljšana stranica
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SENČNA FUGA,
Širina 5 mm
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SENČNA FUGA,
Širina 5 mm

20,6

5.1c

5.1c

5.2d

238,5

izrez za tablo s stikali
dim. tabloja 22x16 cm, sp. rob na višini 115 cm

izrez za vtičnice, h sp. vtičnic = 40 cm
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6.1b

Poz. 4.2

101,6

110

49,2

31

246,1

125

Razdelilna omarica
dim. 600x900x150 mm v
omari, sp. rob h=115 cm.

30,5

58

Ojačevalec 90x450x350 mm,
DVD/USB predvajalnik 40x400x200xmm,
sektorski vklop zvočnikov 70x200x150 mm,
namizni mikrofon s tipko.
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OPOMBE
V primeru nejasnosti kontaktirati projektanta!!!
Vse mere preveriti na kraju samem!!!
Načrt usklajevati z načrti gradbenih konstrukcij, stroj. in el. instalacij
Odprtine oken kontrolirati v načrtu fasad
Višine parapetov so navedene od končnega tlaka
Kotirana je gradbena odprtina vrat in oken
Oznake vrat vsebujejo minimalne svetle mere odprtine med podboji
Detajle vgradnje dvigal, oken in vrat kontrolirati v projektu dobavitelja
Detajle fasade, tlakov in stropov kontrolirati v projektu dobavitelja
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Tloris 2
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Poz. 6.2g*
Lesen zastekljen zaboj, dim.
90x43x23 cm, daljši od palic

Poz. 6.2g*
Lesen zastekljen zaboj, dim.
90x43x23 cm, daljši od polic

5.2f

5.2e

5.2d

5.2c

5.2b

ARMIRAN BETON
OPEČNI ali ZIDAKI IZ PENOBETONA
ESTRIH

348

±0,00m

KAMEN

5.2b

STENA IZ MAVČNO KARTONSKIH PLOŠČ
MINERALNA VOLNA
EKSTRUDIRANI ali EKSPANDIRANI POLISTIREN
LEPILO ali IZRAVNALNA MASA

RAŠČEN TEREN ali RODOVITNA ZEMLJA
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33

Poz. 5.2d* - Lesene okrogle
palice iz hrastovega
masivnega lesa Ø30mm,
dolžine 20cm, lakirane z UV
mat obstojnim lakom

1

LAHKO ali PRODNO NASUTJE
izrez za tablo s stikali
dim. tabloja 22x16 cm, sp. rob na višini 115 cm

vodilo za izvlečne omare, poln
izvlek, nosilnost do 75 kg, z
vgrajenim samoizvlekom z
blaženjem, L=400 mm

Razdelilna omarica
dim. 600x900x150 mm v
omari, sp. rob h=115 cm.

6.2b

2

Poz. 4.1

Izrez za razdelilno omarico, točno pozicijo
prilagoditi na licu mesta!!!

6.1b*

Poz. 4.2

Ojačevalec 90x450x350 mm,
DVD/USB predvajalnik 40x400x200xmm,
sektorski vklop zvočnikov 70x200x150 mm,
namizni mikrofon s tipko.

88,5

119

6.2d

Poz. 6.2f*
Lesen zastekljen zaboj, dim.
50x43x23 cm, daljši od palic

Zvočnik z usmerjenim
zvokom dim. 370x176x22 mm
h=400 cm

Poz. 6.2e*
OKROGLE PALICE, Ø 3 cm,
globine 20 cm
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Obloga iz barvnega MDF

137,8

OPOMBE
V primeru nejasnosti kontaktirati projektanta!!!
Vse mere preveriti na kraju samem!!!
Načrt usklajevati z načrti gradbenih konstrukcij, stroj. in el. instalacij
Odprtine oken kontrolirati v načrtu fasad
Višine parapetov so navedene od končnega tlaka
Kotirana je gradbena odprtina vrat in oken
Oznake vrat vsebujejo minimalne svetle mere odprtine med podboji
Detajle vgradnje dvigal, oken in vrat kontrolirati v projektu dobavitelja
Detajle fasade, tlakov in stropov kontrolirati v projektu dobavitelja
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6.2g
Izpust za zvočnik z
usmerjenim zvokom dim.
370x176x22 mm,
h=400cm

OBSTOJEČ OKENSKI
OKVIR

198,7

Perforirana obloga iz
barvanega MDF, perforacija
Ø=30mm, na rastru 10x10 cm

T2

T2
ARMIRAN BETON

ESTRIH

273,7

271,4

OPEČNI ali ZIDAKI IZ PENOBETONA

KAMEN

461,3

STENA IZ MAVČNO KARTONSKIH PLOŠČ
MINERALNA VOLNA

6.2f

EKSTRUDIRANI ali EKSPANDIRANI POLISTIREN
LEPILO ali IZRAVNALNA MASA
LAHKO ali PRODNO NASUTJE

perforirana MDF plošča,
Ø3 cm, nalimek črne barve s
spodnje strani na stiku z
obstoječo okensko polico

86,4

Poz. 6.2g*
Lesen zastekljen zaboj, dim.
90x43x23 cm, daljši od palic

Poz. 6.2f**
Lesena polica dim. 50x2x23 cm

Poz. 6.2g**
Lesena polica, dim. 90x2x23 cm

112,3

RAŠČEN TEREN ali RODOVITNA ZEMLJA
Poz. 6.2f*
Lesen zastekljen zaboj, dim.
50x43x23 cm, daljši od palic
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