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ŠOLSTVO V ŠALEŠKI DOLINI V ČASU MED OBEMA VOJNAMA

V uvodu/prvem delu bodo na kratko o osnovnem šolstvu predstavljene raziskave dr. Toneta
Ravnikarja iz razprave Oris zgodovine osnovnega šolstva v Šaleški dolini do prve svetovne
vojne ter raziskave o strokovnem šolstvu Gvida Stresa iz razprave Oris zgodovine strokovnega
šolstva v Šaleški dolini, ki pa so dopolnjene z izsledki drugih avtorjev. Temu sledi pregled po
zapisih šolskih kronik za Šoštanj in Velenje iz obdobja 1918–1939 ter nekaj navedb iz druge
literature in dnevnega časopisja iz omenjenega časa.
Šolstvo pred prvo svetovno vojno
Šolstvo v Šaleški dolini se je začelo razvijati pred štiristo leti, in sicer v času protestantizma. V
srednjem veku so obstajale župnijske,1 mestne,2 samostanske3 in stolne šole.4 Vendar pa nobena
izmed teh šol ni bila osnovna šola, ker so vse svoje učence pripravljale na določen poklic ali
določeno zaposlitev. Učni jezik teh šol je bila latinščina, v mestnih šolah pa se je v prvi
polovici 16. stoletja uveljavila nemščina. Protestanti so šole ustanavljali predvsem zato, da bi
ljudje lahko sami brali Sveto pismo. Pomembna pridobitev je bila tudi ločitev med
elementarnim in srednjim šolstvom ter nastanek srednjih šol. Oče osnovne šole na Slovenskem
je bil Primož Trubar, med kraji, kjer so bile ustanovljene protestantske osnovne šole, je bilo
tudi Velenje. Prvi učitelj je omenjen v poročilu Urbana Laknerja, vikarja v Škalah, in sicer iz
leta 1574. A na žalost je z zatrtjem protestantizma bilo zatrto tudi šolstvo. Razmere so se
izboljšale šele s sprejetjem Splošnega šolskega reda/uredbe5 v času jožefinsko-terezijanskih
reform, s katerim so se oblikovale tri vrste šol – trivialke, glavne in normalne šole. Tako je šola
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Učile so mlade ljudi peti psalme, brati bogoslužne obrazce in jih seznanjale z verskimi nauki. Poučevali so
večinoma sami župniki ali pa kakšen propadli študent.
Jože Cimperle, Andrej Vovko, Šolstvo na Slovenskem skozi stoletja, Slovenski šolski muzej, Ljubljana,
1987, str. 12.
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Razvile so se zaradi potrebe po praktičnem znanju meščanstva, vsaj po osnovni pismenosti z elementi računanja.
Včasih so meščani sami najeli in plačevali učitelja in nastala je privatna šola v mestu, včasih se je razvila iz
župnijske šole v mestu.
Cimperle, Vovko, str. 13.
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Podatkov o šolah v samostanih na Slovenskem je malo, v srednjeveških listinah so omenjene v Brežah na
Koroškem, v samostanu v Stični, Gornjem Gradu, Grebinju, Veliki Nedelji, v Celju, Žičah, Jurkloštru in Ljubljani.
Namenjene so bile predvsem za vzgojo lastnega redovniškega naraščaja in dostopne le premožnejšim.
Cimperle, Vovko, str. 12.
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Prve stolne šole so se razvile v 8. stoletju, ko je Karel Veliki zahteval, naj bodo šole v vsakem samostanu in na
sedežih škofije, v katerih bi se dečki naučili psalmov, branja, petja, izračunavanja premičnih cerkvenih praznikov
ter latinščine.
Vlado Schmidt, Zgodovina šolstva in pedagogike na Slovenskem 1, Delavska enotnost, Ljubljana, 1988,
str. 18.
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Splošni šolski red/uredba je prvi splošni zakonodajni akt osnovnošolske organizacije avstrijskih dežel, ki jo je
cesarica Marija Terezija potrdila dne 6. decembra 1774, in je delo saganskega opata Felbigerja, že priznanega
reformatorja šolstva v Šleziji. Šolski red/uredbo je v slovenščino prevedel Janez Edling in njegov prevod iz leta
1777 predstavlja prvi uradni šolski zakon v slovenščini.
Ob 200-letnici Splošne šolske uredbe 1774–1805, Slovenski šolski muzej, Ljubljana, 1974, str. 10.

postala splošna in obvezna, vendar ne tudi enotna za vse. Zaradi pretežno kmetijskega značaja
so se pri nas razvile le trivialke, v katerih je poučeval le eden učitelj, šolska obveznost je trajala
od 6. do 12. leta. Učenci so se učili branja, pisanja in računanja, glavni predmet je bil verouk.
Takšna šola je bila ustanovljena tudi v Šoštanju leta 1777, ki jo je z dovoljenjem šoštanjskega
župnika Frančiška Ksaverja Ettla odprl cerkovnik Janez Roser. Učitelju Janezu je proti koncu
pomagal njegov sin Frančišek Roser. A žal se je z novim šolskim zakonom Politična šolska
ustava nemških dežel položaj učiteljstva po letu 1805 poslabšal. Zadeve so se izboljšale šele
pozneje v prvi polovici 19. stoletja, ko so se ustanovile šole v Škalah, Velenju, Šentilju in
Šmartnem ob Paki. Tako je leta 1807 ustanovljeno nedeljsko šolo6 v Škalah nadomestila leta
1820 ustanovljena šola, kjer je poučeval Škalčan Jožef Vegund. Omenjenega učitelja je leta
1825 nadomestil Ivan Jug, temu so po letu 1835 sledili Anton Teutsch, Ivan Koželj in Jurij
Peljham.7
V Velenju je bila šola ustanovljena leta 1816, v njej je kot prvi učitelj službovanje nastopil
Bartolomej Kreinig, sledili so mu Josef Wegund, Franc Bauer in Benedik Messner. Tretja
ustanovljena šola v naših krajih je bila v Šentilju, ki jo je leta 1819 ustanovil Sebastijan Križan,
ded Mihaela in dr. Josipa Vošnjaka. Prvega učitelja M. Vončino je leta 1820 zamenjal M.
Steničnik, nato je poučeval Hriberšek, njemu so sledili Ivan Kocelli, Johann Križan, Jožef
Wegund, Karel Razenič, Franc Bauer, Anton Koprivšek, Franc Lesjak, Franc Hernaus, Martin
Čokl, Jože Hanžekovič, spet Anton Koprivšek, Ignacij Cizelj in Tomaž Kunstič. Pred letom
1869 je bila zadnja ustanovljena šola v Šmartnem ob Paki, in sicer leta 1833. Kot prvi je tam
učiteljeval Robert Kapun, nato Jurij Križan, Štefan Pečnik, Jože Friedrich in Luka Kranjc.8
Leta 1856 je v Zavodnje prišel gospod Miklavž, ki je mladino poučeval dvakrat na teden.
Nadomestil ga je Franc Mak de Paula, ki je nadaljeval predhodnikovo delo do leta 1864 in
poučeval računanje, pisanje in branje. Slednjega so nadomestili Božidar Pogelšek, Franc Kenn
in Jožef Sever, dokler ni bila leta 1881 ustanovljena redna šola.9
Med vsemi šolami je največja ostala šoštanjska, na kateri so za Janezom Roserjem poučevali
Luka Kaschpret, Felicijan Alojzij Engelberth, Jane Brolich in Peter Mussi, ki mu je v zadnjih
letih pomagal sin Viljem. Zaradi številčnosti otrok je leta 1859 šola postala dvorazredna, na
njej so poučevali Karel Kallinger, Jože Četina, Jakob Karel Budna, Pavel Maček in Anton
Hren. Poleg redne je v Šoštanju delovala tudi nedeljska šola za učence, ki zaradi oddaljenosti
niso mogli redno obiskovati pouka.10
Iz tega obdobja je za Šaleško dolino, in na Slovenskem nasploh, na področju učiteljstva
najpomembnejši Peter Mussi (1799–1875). Bil je pravi ljudski učitelj, ki je poleg rednega
pouka vzgajal otroke in odrasle z raznimi koristnimi dejavnostmi. Po številnih začasnih
službovanjih je leta 1823 bil nameščen za rednega učitelja v Šoštanju, leta 1827 je z odlokom
lavantinskega konzistorija bil imenovan za vzornega učitelja, šola pa za vzorno šolo. Leta 1870
je bil imenovan za nadučitelja, dve leti kasneje se je upokojil. Dobil je številna priznanja, med
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Oblasti so veliko pozornosti posvečale ponavljalnim ali nedeljskim šolam, kjer so učenci utrdili znanje iz
osnovne šole, se izpopolnili v nemščini in se seznanili še s koristnimi kmetijskimi nauki.
Cimperle, Vovko, str. 54.
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Tone Ravnikar, Oris zgodovine osnovnega šolstva v Šaleški dolini do prve svetovne vojne, v: 30 let, Center
srednjih šol Velenje, Velenje, 1989.; Cimperle, Vovko, str. 18.; Vlado Schmidt, Pedagoško delo protestantov na
Slovenskem v XVI. stoletju, Državna založba Slovenije, Ljubljana, 1952, str. 11.
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Prav tam.

njimi zlati zaslužni križec s krono leta 1871. Že leta 1832 je napisal učbenik Navod v branju za
mladost nedelskih šol. Napisal je abecednik, kjer so zajeta navodila za pisanje, branje,
računanje in nekaj beril. Prispevke s področja pedagogike je objavljal v Novicah in glasilu
Šolski prijatel. Med drugim je leta 1844 ustanovil prvo šolsko hranilnico. Z Antonom
Martinom Slomškom je sodeloval pri sestavi Malega berila za prvošolce. Sestavil je tudi
poglavje Vodbe modrega kmetovanja na Koroškem, Kranjskem in Štajerskem, ki je leta 1854
izšlo v Ponovilu potrebnih naukov za nedelske šole.11
14. maja 1869 je bil sprejet še tretji avstrijski šolski zakon, s katerim je bila uvedena obvezna
osemletna osnovna šola. "Zakon je podrobno opredelil naloge in namen javnih ljudskih šol pri
čemer je na prvem mestu zahteval, da mora šola otroke nravno-versko vzgajati, jim razvijati
duševne moči, dajati potrebna znanja iz znanosti in jih usmerjati v nadaljnje izobraževanje za
življenje ter jim tako dajati pravo osnovo, da bodo lahko enkrat postali pravi ljudje in
državljani."12 Šole so postale državne in deželne ustanove, učitelje so plačevale dežele in od
takrat je število šol naraščalo. Poleg tega se je izboljšal tudi položaj učiteljstva. Učitelji niso
smeli več opravljati cerkovniških služb in so postali formalno neodvisni od duhovščine. Dobili
so boljšo izobrazbo na štiriletnih učiteljiščih. 13 Do takrat maloštevilne in zapostavljene
učiteljice so postale formalno enakopravne moškim kolegom. Poleg že obstoječih šol so v
Šaleški dolini ustanovili še šolo v Zavodnjah (1881), Plešivcu (1878), Topolšici (1886),
Ravnah (1899), na Paškem Kozjaku (1900), v Škalskih Cirkovcah (1911) in Belih Vodah
(1905).14 Šolo v Belih Vodah je vodil župnik Anton Šorn. Prvi učitelj v Zavodnjah je bil Ivan
Smolnikar,15 ki je poučeval kar 41 let. Prvi učitelj v Plešivcu je bil Anton Sket, šola pa je do
druge svetovne vojne ostala enorazredna. Za prvega učitelja v Topolšici je bil nameščen
Mihael Ratej.16
Vendar pa se je šoštanjska šola morala spopasti z nemškim Schulvereinom za ohranitev
slovenščine. Uvedeni so bili tudi novi predmeti: risanje, petje, športna vzgoja, ženska ročna
dela in realije – zemljepis, zgodovina, prirodopis in prirodoslovje.17 Prva učiteljica za ženska
ročna dela je bila Roza Valentinič (1873–1878), nato Matilda Pušnik (1887–1899), Klarinda di
Conta (1889–1890), Marija Verbič (1891–1897), Ema Kranjc (1897–1905), Gabrijela
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Slavica Pavlič, Sto znamenitih osebnosti v šolstvu na Slovenskem, Prešernova družba, Ljubljana, 2000, str. 74–
75.; Prizadevni šolniki na Slovenskem v obdobju 1774–1914, Slovenski šolski muzej, Ljubljana, 1972, str. 16.
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Monika Govekar-Okoliš, Srednje šole na Slovenskem pri oblikovanju nacionalne identitete Slovencev v drugi
polovici 19. stoletja, Filozofska fakulteta, Ljubljana, 2010, str. 71.
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Na Slovenskem so učiteljišča delovala v Ljubljani, Mariboru, Celovcu, Gorici, Trstu in Kopru. Ženska
učiteljišča so po letu 1869 delovala v Celovcu, Ljubljani, Trstu, Gorici in v Gradcu. Kasneje so delovala še
zasebna učiteljišča uršulink v Ljubljani in v Škofji Loki ter šolskih sester v Mariboru. Predmetnik učiteljišč je
obsegal: verouk, vzgojo in ukoslovje, njihovo zgodovino, jezik in slovstveno zgodovino, matematiko, zoologijo,
botaniko, mineralogijo, fiziko s kemijo, zemljepis z zgodovino, domoznanstvo z državno ureditvijo, kmetijstvo,
lepopis, risanje, glasbeni pouk in telovadbo. Na ženskih so bila gospodinjstvo, tuj jezik, ženska ročna dela
namesto kmetijstva in ustavoznanstva. Učni jezik na učiteljiščih je določal minister.
France Ostanek, Pregled razvoja osnovne šole na slovenskem ozemlju 1869–1969, v: Ob stoletnici
osemletne obvezne osnovne šole na Slovenskem, Šolski muzej, Ljubljana, 1969, str. 12–13.
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Ravnikar, str. 32.; Cimperle, Vovko, str. 61.
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SMOLNIKAR, Ivan (1862–1936). V Mariboru je končal šolanje na učilišču. Najprej je delal v Sv. Janžu pri Vinski
gori, nato v Razborju. Leta 1882 se je zaposlil v Zavodnjah pri Šoštanju.
Ivan Smolnikar, Jutro, 14. februar 1936, št. 37, str. 3.
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Ravnikar, str. 34–36.
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Ravnikar, 35–37.

Gabrovec (1905–1912) in Marica Trobej (1912–1969).18 Na šoli so kot nasledniki Petra
Mussija in Antona Hrena službovali Valentin Brence, Franc Hernaus, Milka Novak, Alojzij
Trobej,19 Franc Belc, Ignacij Cizelj, Tomaž Kunstič, Gašper Horvat in Martin Vrečko. Zaradi
povečanja šoloobveznih otrok so leta 1873 morali šolo razširiti v trirazrednico. Prvi učitelj
tretjega razreda je bil Josip Mičelič, ki so mu sledili Franc Škoflek, Matilda Travniček,
Frančiška Zakrajšek, Marija Schuller, Ivan Kramer, Ivan Brinšek, Ivan Šumljak in Ivan
Koropec. V šolskem letu 1888/89 so pridobili učitelja za četrti razred, in sicer Franca
Gostinčarja, ki ga je nasledila Terezija Lukman-Mihelič. Že naslednje leto so odprli še peti
razred, zaradi širitve pa je prišel še učitelj Ivan Lukman. Zaradi vse večjih potreb so zaposlili
Antona Narata v vzporednici k prvemu razredu, njega je zamenjal Miloš Tajnik. Leta 1905 je
šola že dobila šesti razred, katerega prvi učitelj je bil Maks Hočevar, sledili sta mu Frančiška
Bizjak in Emilija Jurkovič. Leta 1899 so v Ravnah odprli še eksukrendno šolo, kjer je kot prvi
poučeval Jakob Vrečko.20
Medtem ko se je šola v Šoštanju širila, so v Velenju po novem zakonu ukinili trivialno šolo in
ustanovili enorazrednico. Prvi učitelj nove šole je bil Tomaž Kunstič, njega je zamenjal
Valentin Brence. Po širitvi šole je bilo 15. maja 1884 odločeno, da mora v prvem in drugem
razredu osnovne šole biti učni jezik slovenski, v tretjem razredu pa slovenski in nemški. Leta
1874 je v Velenje prišla učiteljica Angela Fafsl, nato Bartolomej Troha. Poleg njiju so
poučevali še Valentin Weber, Matilda Brglez, Franc Kranjc, Marija Arač, Adela Šel, Karl
Urbančič, Franc Skaza, Ana Pfeifer in Berta Brence.21
Šola v Šentilju je ostala enorazrednica, katere vodja je bil Tomaž Kunstič, dokler ga ni
zamenjal Alojzij Trobej. Ob otvoritvi drugega razreda leta 1902 je začela poučevati učiteljica
Albina Legat. Škalskega učitelja Jožefa Vegunda je zamenjal Valentin Brence, njega pa leta
1873 Martin Matekovič. Njemu je sledila učiteljica Marija Delakorda, ki jo je leta 1897
zamenjal Franc Pristovšek. Leta 1899 se je šola razširila v trirazrednico, tretji razred je
poučevala Angela Strnad, kaplanoval je tudi pesnik Anton Aškerc, leta 1905 pa je službo
nastopil Martin Krajnčič. Širila se je tudi šola v Šmartnem ob Paki, kjer je leta 1882 službo
nastopila Marija Schuller. Vodja šole je bil Luka Kožuh, ki ga je leta 1904 zamenjal Valentin
Weber. 1897 je bila v Skornem ustanovljena enorazredna ekskurendna šola, katere prvi učitelj
je bil Jurij Pilih. Paka je svojo šolo dobila šele leta 1929, v Topolšici pa so leta 1922 na pobudo
dr. Vase Savića22 ustanovili gozdno šolo, ki so jo za bolne otroke vodile šolske sestre.
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Šolska kronika Šoštanj.
TROBEJ, Alojzij – Rojen 20. junija 1861. Osem let je delal v Rečici ob Savinji, potem se je zaposlil kot
upravitelj v Šentilju pri Velenju, kjer je živel 18 let. Leta 1906 je po upokojitvi šolnika Hernausa prevzel vodstvo
narodne šole v Šoštanju, ki jo je vodil 19 let. Bil je dober sadjar in čebelar. Leta 1925 je bil odlikovan z redom sv.
Save IV. stopnje. Bil je častni meščan Šentilja in Šoštanja. Njegovemu zgledu so sledili tudi njegovi otroci, hčerki
Marica in Cilka sta postali učiteljici, sin Jože pa je bil strokovni učitelj na meščanski šoli.
Iz Šoštanja, Jutro, 20. avgust 1929, št. 193, str. 4.
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Ravnikar, 37–39.
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SAVIĆ, Vaso (1895–1939), beograjski ftiziolog je študij medicine končal v Budimpešti, specializacijo iz
ftiziologije pa je opravil v Švici. V protituberkulozni bolnišnici v Topolšici je deloval od leta 1922 do smrti leta 1939.
Dr. Savića je zanimala preventiva pred tuberkulozo. S tem se je seznanil preko dr. Andrije Štamparja,
jugoslovanskega in mednarodnega začetnika javnega zdravstva, katerega soproga se je v Topolšici zdravila zaradi
jetike. Dr. Savić je najbrž želel razvijati jugoslovansko protituberkulozno službo. Skrbno je namreč zbiral statistične
podatke in objavljal epidemiološke študije. Najpomembnejši sta izšli v knjigah Jugoslavija v borbi proti tuberkulozi
iz leta 1932 (9) in Problem tuberkuloze in smernice njenega reševanja v Jugoslaviji iz leta 1938.
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Osnovno šolstvo po prvi svetovni vojni
Ob nastanku Kraljevine SHS je bilo šolstvo potrebno prenove. Napredno učiteljstvo si je tako
že po letu 1919 želelo šolsko modernizacijo in poenotenje šolske zakonodaje, saj je na
Slovenskem še vedno veljala avstrijska šolska zakonodaja. Namreč, do leta 1924 je na
Slovenskem deloval Višji šolski svet, ki je odpravil nemščino kot obvezni učni predmet. V
Šolski kroniki Šoštanja je bil ta odlok zapisan z naslednjimi besedami: "Narodna vlada SHS v
Ljubljani, poverjeništvo za uk in bogočastje je z odlokom z dne 20. 11. 1918 zboru odredila, da
bodi učni jezik na vseh ljudskih in meščanskih šolah izključno slovenski. Drugorodnim
narodnostim se zagotove ob zadostnem številu šoloobveznih otrok manjšinske šole z
državnim/slovenskim jezikom kot obveznim predmetom." Ministrstvo prosvete v Beogradu je
srbski šolski zakon na Slovenskem uvedlo le v tistih členih, ki so urejali materialno stanje
učiteljstva. Učiteljstvo, ki je težilo k preureditvi ljudske šole, je pod vodstvom Engelberta
Gangla23 in Pavla Flereta24 izdalo Načrt preustrojitve šolstva in narodne vzgoje 28. februarja
1919. Tekst je bil uporabljen kot anketa, ki je bila predložena ministrstvu. Toda nov enoten
šolski zakon, imenovan Zakon o narodnih šolah, je izšel šele decembra 1929 in je uzakonil
splošno in obvezno osemletno osnovno šolo ter uvedbo koedukacije, torej skupnega pouka za
dečke in deklice. Z zakonom je bila prepovedana telesna kazen, uvedeni so bili razredi, oddelki
in ocene. Za ustanavljanje narodnih šol ter nameščanje in plačevanje učiteljev je skrbela
država. Leta 1931 je bil sprejet šolski zakon za meščanske šole, ki so bile najprej triletne, nato
štiriletne. Delile so se na tri smeri, in sicer obrtno-industrijsko, trgovsko in kmetijsko.
Absolventi meščanskih šol so šolanje lahko nadaljevali na srednjih strokovnih šolah in
učiteljiščih, ne pa tudi na višjih gimnazijah.25
Pomembno je omeniti, da se je 4. in 5. julija 1925 v Šoštanju vršila pokrajinska skupščina UJU
(Združenje jugoslovanskih učiteljev), katere se je udeležilo več kot 250 delegatov in
zastopnikov 32 okrajnih učiteljskih društev. Zborovanje je potekalo na šoštanjski osnovni šoli,
organizacijo je prevzel učitelj Martin Vrečko. Omenjeni UJU je izdajal tri organizacijske liste:
Učiteljski tovariš, Popotnik in Zvonček. V Šoštanju je obstajalo tudi društvo Šola in dom na
meščanski šoli, ki je leta 1935 štelo 113 članov. V odboru društva so bili predsednik Martin
Sovinek, podpredsednica Pepca Košan, tajnik učitelj Grubelnik, blagajnik učitelj Teuerschuch,
odbornika ravnatelj Hribernik in Ivan Novak. V naslednjem letu so v vrste odbornikov bili
izbrani predsednik Kosi, podpredsednik Kompan, tajnica Skorbecky, blagajničarka Štrausova
ter odbornika Šmigovčeva in Hribernik.26
Zvonka Zupanič Slavec, Ksenija Slavec, Protituberkulozno poslanstvo bolnišnice Topolšica – Ob 90-letnici
ustanovitve (1919–2009), v: Acta med-hist Adriat 2009, št. 1, letnik 1, str. 273–274.
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GANGL, Engelbert (1873–1950), učitelj, pesnik, dramatik, kritik, esejist, organizator slovenskega in
jugoslovanskega učiteljstva, urednik Učiteljskega tovariša, politik, član Sokola, organizator slovenskega šolstva
po prvi svetovni vojni.
Pavlič, str. 150.
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Zaradi pomanjkanja delovnih moči in obveznosti šoloobveznih otrok za pašo naj bi se pouk v
šolskem letu 1918/19 v Šoštanju pričel šele 1. novembra in ne 16. oktobra 1918, kot je bilo
predvideno. A ker je razhajala španska gripa, je šola z odlokom morala ostati zaprta vse do
polovice novembra, kar se je na koncu podaljšalo do 3. januarja 1919, ko so končno pričeli s
poukom. V pričujočem šolskem letu je v šolo bilo vpisanih 306 dečkov in 302 deklice. Zaradi
številčnosti otrok sta bili dovoljeni paralelki k drugemu in tretjemu razredu, tretja paralelka pa
zaradi pomanjkanja učnih moči ni bila dovoljena. Drugo ljudsko šolo je obiskovalo še 18
dečkov in 14 deklic, meščansko šolo en deček in ena deklica, srednjo šolo pa pet dečkov in dve
deklici. V tem šolskem letu je v Ravnah na ekskurendni šoli bilo vpisanih 27 dečkov in 23
deklic. V omenjenem šolskem letu je odšel učitelj Ivan Koropec, ki ga je nadomestila učiteljica
Marija Piano, a je bila kmalu premeščena v šolo v Šmartnem ob Paki. Njo je nato začasno
nadomestil učitelj Lucijan Orel. Na ekskurendni šoli v Ravnah je učitelja Ivana Lukmana
začasno nadomestil Jože Kotnik. 27
Šolsko leto na velenjski osnovni šoli se je zaradi spremenjenih političnih razmer, torej nastanka
nove države, pričelo šele 3. decembra 1918. V šolskem letu 1918/19 so na tej šoli poučevali
Vinko Stopar, kot začasni vodja in razrednik 2. razreda; Franc Skaza, kot razrednik 4. razreda;
Josip Armič,28 kot razrednik 5. razreda; Helena Dolenc, kot razredničarka 3. razreda; Slavka
Gobal, kot razredničarka 1. razreda; Marija Skaza, kot začasna učiteljica in razredničarka 1. b
razreda in Jakob Čebašek kot kaplan in pomožni učitelj. V vmesnem času je bil Valentin
Brence imenovan za začasnega vodjo. Šoštanjski učitelj Ivan Koropec je bil imenovan za
nadučitelja v Velenju. Začasna učiteljica Berta Brence 29 je bila premeščena na žensko
učiteljišče v Mariboru. 2. junija 1919 je deželna vlada za Slovenijo ukinila nemški Schulverein
in Südmark in zasedla njuni poslopji. Velenjski šoli je vlada dovolila odprtje vzporednice k 1.
razredu. V tem šolskem letu je bilo v velenjsko šolo vpisanih 176 dečkov in 172 deklic.30
Šolsko leto 1919/20 se je v Šoštanju pričelo 4. novembra 1919 z običajno božjo službo. Šolo je
obiskovalo 295 dečkov in 309 deklic. Drugo narodno šolo je obiskovalo 17 dečkov in 13
deklic, meščansko šolo en deček in ena deklica, višjo šolo pa šest dečkov in dve deklici. Nova
učiteljska pridobitev je bil Franc Satler. Premeščen je bil tudi katehet Ivan Vedečnik, ki ga je
zamenjal Franc Lužar, Marica Trobej pa je bila za stalno nameščena na meščanski šoli kot
učiteljica ženskih ročnih del. Zaradi pomanjkanja učnih moči so namestili učitelja Martina
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Vrečka in Julijo Fister. Ker je v Ravnah minila nevarnost gripe, se je pouk pričel tudi tam, kjer
je učiteljeval Jože Kotnik. Učiteljica Milica Jurkovič je bila premeščena v Prekmurje,
nadomestil jo je Alfonz Mazlu, za začasna učitelja sta bila imenovana Franc Kurnik in Drago
Simončič. Prejšnjega kateheta je nadomestil Vencelj Jastrobnik.31
Redni pouk na velenjski šoli se je pričel 5. novembra 1919. 21. marca 1920 je deželna vlada za
Slovenijo odpoklicala začasnega šolskega vodjo Vinka Stoparja kot komisarja za tujski promet
na Koroško, kjer je sodeloval pri organizaciji plebiscita, zato je začasno vodenje šole prevzel
učitelj Josip Armič, v 2. in 3. razredu pa se je moral vpeljati izmenski pouk. Kot nadomestno
učiteljico so imenovali Angelo Kristl in prav tako učitelja Stanka Gradišnika. V tem šolskem
letu je občina odkupila "šulferajnsko" šolsko poslopje in ga v celoti prepustila okrajnemu
šolskemu svetu v uporabo. V tem šolskem letu je šolo obiskovalo 167 dečkov in 190 deklic.32
Šolsko leto 1920/21 se je v Šoštanju pričelo 3. novembra 1920, na ekskurendni šoli v Ravanah
pa šele 1. februarja 1921 zaradi pomanjkanja učnih moči. Namreč, zaradi bolezni je bila
odsotna učiteljica Justa Janežič, učitelj Franc Kurnik pa je moral poučevati v Šoštanju. Šolo je
obiskovalo 291 dečkov in 287 deklic. Drugo osnovno šolo je obiskovalo 12 dečkov in 11
deklic, višjo šolo štirje dečki, doma pa se je poučeval en deček. V tem šolskem letu je bil
sprejet odlok, da se v Šoštanju obnovi meščanska šola, na kateri se je pouk pričel 1. novembra
1920. Za prvi razred te šole so predelali učiteljsko stanovanje nekdanje nemške šole. V šolo se
je vpisalo sedem dečkov in deset deklic. Za stalno je bila nameščena učiteljica Avgusta
Janežič, zaradi bolezni pa je kateheta Franca Lužarja nadomestil Anton Čečko. Učitelj Lucijan
Orel je bil premeščen v drug kraj v Sloveniji.33
Pouk na velenjski osnovni šoli se je pričel tako kot poprejšnje leto, 5. novembra 1920. Vinko
Stopar je vnovič prevzel šolsko vodstvo, zaradi česar je bila Angela Krist razrešena službe,
Stanko Gradišnik pa je bil imenovan za začasnega učitelja. Razredniki v šestih oddelkih so bili
Alojzija Cink-Čobal, Helena Dolenc, Franc Skaza, Josip Armič, Stanko Gradišnik in Vinko
Stopar. V tem šolskem letu je višji šolski svet sprejel odlok, da se mora v vseh osnovnih šolah
vpeljati cirilica, kar je velenjska šola storila že v pričujočem šolskem letu. Prav tako so v tem
letu uvedli matični list in Izkaz o šolskem napredku. Prav tako sta se kot nova predmeta uvedla
srbohrvaščina in deška ročna dela. V višjih razredih osnovne šole so uvedli kmetijski
prirodoznanstveni pouk. V tem šolskem letu je bilo vpisanih 179 dečkov in 198 deklic.34
Šolsko leto 1921/22 se je v Šoštanju pričelo 3. oktobra 1921. Zaradi prostorske stiske je mestna
občina za VI. razred oddala v občinski hiši sobo, ki pa je bila zelo temna, zato so ob slabem
vremenu morali koristiti elektriko, kar jim je brezplačno dovolilo ravnateljstvo kemične
tovarne Agraria. V tem šolskem letu je pouk obiskovalo 305 dečkov in 294 deklic. Drugo
osnovno šolo je obiskovalo 12 dečkov in 13 deklic, meščansko šolo 14 dečkov in 9 deklic,
srednjo šolo štirje dečki in ena deklica, doma pa so se poučevale tri deklice. Šolo v Ravnah je
obiskovalo 33 dečkov in 26 deklic. V pričujočem šolskem letu je umrl katehet Anton Čečko
(14. oktober 1921), zato ga je nadomestil Venčeslav Čeh. Za II. razred meščanske šole so
podrli dve steni prostorov za šolsko služkinjo in sobe za učitelja, s čimer so dobili dovolj velik
prostor za učilnico. Novo službo na meščanski šoli je nastopila učiteljica Zalija Okorn iz Sv.
Lovrenca v Slovenskih Goricah. Franc Kurnik je začel poučevati tudi v Topolšici, kjer je
služboval v ponedeljek, sredo in petek, v Ravnah v torek, četrtek in soboto, verouk ob
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ponedeljkih v Ravnah, v četrtek pa v Topolšici. 1. maja 1922 se je upokojila učiteljica Terezija
Lukman, ki je v Šoštanju poučevala od leta 1894. Kateheta Venčeslava Čeha je nadomestil
Pavel Gril. 4. avgusta 1922 je umrl dolgoletni upokojeni učitelj Gašper Hrovat.35
Iz Šolskega imenika za šolsko leto 1920/21 lahko za šoštanjski okraj preberemo, da je bil
takratni okrajni šolski nadzornik Miloš Germovšek, ravnatelj šole pa je bil Alojzij Trobej. Na
šoli so poučevali: Jakob Vrečko, starejši učitelj; Terezija Lukman-Mihelič, starejša učiteljica;
Ivan Lukman, starejši učitelj; Julija Fister, starejša učiteljica; Miloš Tajnik, starejši učitelj;
Avgusta Janežič, starejša učiteljica; Cecilija Trobej, starejša učiteljica; Marija Trobej, učiteljica
ženskega razreda; Terezija Veber, učiteljica v otroškem vrtcu; Alfonz Mazlu, začetni učitelj;
Franc Kurnik, začetni učitelj. Ravnatelj meščanske šole je bil Franc Hribernik. V Topolšici, ki
je imela en razred, je poučeval učitelj Anton Skala, starejši učitelj, v Zavodnjah pa so imeli
osnovno šolo z enim razredom, kjer je poučeval starejši učitelj Ivan Smolnikar.36
Velenjska osnovna šola je s poukom pričela 4. novembra 1921. V tem letu je bila šola iz
petrazrednice z eno vzporednico razširjena v šestrazrednico z eno vzporednico. Učitelja Josip
Armič in Stanko Gradišnik sta bila na lastno željo premeščena drugam, učiteljica Marija Skaza
je bila upokojena, kot novi učni moči pa sta bila nameščena Mihael Plasch in Ernestina
Vaupot. Na začetku šolskega leta je bilo v šolo vpisanih 209 dečkov in 220 deklic.37
Iz poročila Stalež šolstva in učiteljstva v Sloveniji za leto 1923 lahko razberemo, da je okrajni
šolski nadzornik še vedno bil Miloš Grmovšek. V Belih Vodah je delovala enorazredna
osnovna šola, kjer je poučeval pomožni učitelj župnik Anton Essenko. Šoštanjska osnovna šola
je imela šest razredov, štiri vzporedne razrede in vrtec. Takratni učitelji so bili: Alojzij Trobej,
šolski ravnatelj; Jakob Vrečko, starejši učitelj; Julija Fister, starejša učiteljica; Martin Vrečko;
Miloš Tajnik, starejši učitelj; Avgusta Janežič, starejša učiteljica; Cecilija Trobej, starejša
učiteljica; Vlado Porekar, starejši učitelj; Fran Kurnik, starejši učitelj; Bogomir Bačič, začetni
učitelj; Marija Trobej, učiteljica ženskega razreda; Terezija Veber, učiteljica v vrtcu. Delovala
je tudi meščanska šola, ki je imela tri razrede. Ravnatelj je bil Franc Hribernik, učile pa so
Marija Lobe, starejša učiteljica, ki je bila imenovana za učiteljico na dekliški meščanski šoli v
Celju; Pavla Miklavec, starejša učiteljica; Pavla Potočnik, starejša učiteljica; Marija Trobej,
učiteljica ženskega razreda. V Topolšici sta učili Zofija Okorn, starejša učiteljica, in Marija
Simončič, učiteljica ženskega razreda. V Zavodnjah sta poučevala starejši učitelj Zmago
Kristan in učiteljica ženskega razreda Marija Simončič.38
Šolsko leto 1922/23 se je v Šoštanju pričelo 17. septembra 1922. Zaradi neprimernosti
občinske sobe so za VI. razred prestavili leseno steno konferenčne sobe, s čemer pa se je
zmanjšal obseg pisarne in shrambe za učila. Šolo je obiskovalo 292 dečkov in 275 deklic,
drugo osnovno šolo osem dečkov in 18 deklic, meščansko šolo 19 dečkov in 15 deklic, srednjo
šolo en deček in ena deklica, doma pa se je poučeval en deček. Šolo v Ravnah je obiskovalo 32
dečkov in 33 deklic. I. in II. razred meščanske šole se je namestil v nekdanji nemški šoli, III.
razred z 12 učenci pa je bil nameščen v Čepelnikovi hiši. V nekdanji nemški šoli je osnovna
šola imela nameščene štiri razrede. S 1. septembrom 1922 je bil katehet Vencelj Jastrobnik
premeščen drugam. Na novo je kot učitelj na osnovni šoli bil nameščen Vlado Porekar, učitelj
Alfonz Mazlu pa je bil premeščen drugam, prav tako Ivan Lukman. Pouk na ekskurendni šoli v
Ravnah je prevzel Bogomir Bačič, Franc Kurnik pa je prevzel pouk v VI. razredu v Topolšici.
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Za stalno je bil nameščen učitelj Martin Vrečko. Vmes je učitelj Bačič prevzel razred Zofije
Okorn, tako da se je pouk v Ravnah ukinil.39
3. oktobra 1922 se je redni pouk pričel tudi na velenjski osnovni šoli. Na lastno prošnjo je bil v
tem šolskem letu upokojen učitelj Franc Skaza, prav tako učiteljica Slavka Cirk-Čobal. Zato pa
je bil iz Topolšice na velenjsko šolo premeščen učitelj Leopold Furlan, iz Sv. Marka pri Ptuju
pa Fran Gorup. Tako so razredniki v šolskem letu 1921/22 bili Helena Dolenc, Ernestina
Vaupot, Fran Gorup, Leopold Furlan, Iva Rakovec, Mihael Plasch ter Vinko Stopar. V tem
šolskem letu je bilo v šolo vpisanih 207 dečkov in 212 deklic.40
Šolsko leto 1923/24 se je na šoštanjski šoli pričelo 3. septembra 1923. Šolo je obiskovalo 289
dečkov in 283 deklic, drugo osnovno šolo je obiskovalo sedem dečkov in 14 deklic, meščansko
šolo 16 dečkov in 15 deklic, srednjo šolo pa en deček in ena deklica. Da bi meščanska šola
imela vse tri razrede pod eno streho, so ji prepustili še eno učilnico v nekdanji nemški šoli,
šesti razred osnovne šole pa se je preselil v nekdanjo Kolškovo hišo. Ker je učitelj Bačič odšel
v vojsko, pouk v Ravnah ni potekal do 1. maja 1924, ko je službo nastopil učitelj Jože
Verčkovnik.41
Osnovna šola v Velenju je s poukom pričela 4. septembra 1923. Stanje učiteljev je ostalo
nespremenjeno. Tako so razredniki v šolskem letu 1922/23 bili Helena Dolenc, Ernestina
Vaupot, Fran Gorup, Leopold Furlan, Iva Rakovec, Mihael Plasch ter Vinko Stopar, otroški
vrtec pa je vodila vzgojiteljica Ivanka Šinkovec. V tem šolskem letu je Oddelek za prosveto v
Ljubljani sprejel odlok o velikih počitnicah, ki naj bi trajale od 29. junija do 31. avgusta. V
šolo je v tem letu bilo vpisanih 183 dečkov in 193 deklic.42
Šolsko leto 1924/25 so v Šoštanju pričeli 9. septembra 1924. Šolo je obiskovalo 265 dečkov in
276 deklic, drugo osnovno šolo sedem dečkov in 17 deklic, meščansko šolo 16 dečkov in 14
deklic, srednjo šolo pa dva dečka. Šolo v Ravnah je obiskovalo 33 dečkov in 34 deklic.
Učitelja Verčkovnika v Ravnah je nadomestil Jože Špenko. Učitelj Vlado Porekar je bil kot
šolski upravitelj premeščen v Hum pri Ormožu, na šoštanjsko šolo pa je bila nameščena
učiteljica Erna Peunik.43
Pouk se je v osnovni šoli v Velenju pričel 10. septembra 1924. Učitelj Fran Gorup je bil
premeščen v Zavodnje, kot stalne učitelje pa so namestili Ivo Rakovec, Ernestino Vaupot in
Franceta Mlinška. Franc Grobler je bil premeščen v Braslovče, sem pa je kot kaplan prišel Jurij
Guzej. V pričujočem šolskem letu je bilo vpisanih 155 dečkov in 185 deklic.44
Pouk v šolskem letu 1925/26 se je v Šoštanju pričel 5. septembra 1925. Zaradi pomanjkanja
učnih moči sta III. a in III. b razred imela menjalni pouk, ki ga je vodil Martin Vrečko, v I. b
razredu pa je od 1. septembra do 9. novembra poučevala Julija Fister, do 13. aprila pa Mila
Skala. Oba druga razreda sta bila združena pod razredništvom učiteljice Guste Janežič. Pouk v
Ravnah je opravljal učitelj Rudolf Macarol. Strokovna osnovna šola je bila združena
trirazredna obrtno-nadaljevalna in dvorazredna trgovsko-nadaljevalna šola. Vodja obeh šol je
bil Martin Vrečko, poučevalo pa je učiteljstvo osnovne šole. Upravitelj ravnatelj Alojzij Trobej
je bil 15. septembra 1925 upokojen po 45-letnem službovanju. Za začasnega upravitelja je zato
bil imenovan Jakob Vrečko kot najstarejši učitelj, 18. marca 1926 pa je za stalnega upravitelja
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bil imenovan Martin Vrečko. V tem šolskem letu sta bili na novo nameščeni učiteljici Ljudmila
Skala-Borštner in Amalija Rauter. Osnovna šola je v tem šolskem letu imela 11 rednih in dve
izredni konferenci.45
5. septembra 1925 se je pouk pričel tudi na osnovni šoli v Velenju. Razredniki šolskega leta
1925/26 so bili Helena Dolenc, Ernestina Vaupot, Franc Mlinšek, Leopold Furlan, Iva
Rakovec, Mihael Plasch ter Vinko Stopar, otroški vrtec pa je vodila vzgojiteljica Ivanka
Šinkovec. V tem šolskem letu je bilo v šolo vpisanih 326 otrok.46
Pred šolskim letom 1926/27 je bilo šolsko poslopje šoštanjske šole popolnoma prenovljeno.
Ker šolski upravitelj ni potreboval stanovanja, se je ta prostor preuredil v konferenčno sobo,
sobo za učila in stanovanje za šolsko slugo. Pouk se je zaradi obnovitvenih del pričel 9.
septembra 1926. V pričujočem šolskem letu se je upokojil Jakob Vrečko, Zofija Okorn pa je
dala odpoved. Za začasnega učitelja je bil nameščen Jurij Vreže, službo so nastopili tudi
učiteljici Marija Selak-Močnik in Hedvika Fohn ter učitelj Franc Rejec, a sta zato službo
izgubili začasni učiteljici Erna Peunik in Malči Rauter. V tem šolskem letu je bilo 12 rednih
konferenc.47
Šolsko leto 1926/27 se je za velenjsko osnovno šolo pričelo 3. septembra 1926. Razredniki
tega šolskega leta so bili Helena Dolenc, Ernestina Vaupot, Franc Mlinšek, Leopold Furlan, Iva
Rakovec, Mihael Plasch ter Vinko Stopar, otroški vrtec je vodila vzgojiteljica Ivanka Šinkovec,
iz česar je razvidno, da ni bilo nikakršnih sprememb glede na predhodno šolsko leto. V šolo se
je vpisalo 155 dečkov in 171 deklic.48
V šolskem letu 1927/28 je šola dobila prizidek, a se je pouk začel že 6. septembra 1927. Zaradi
vnovičnega pomanjkanja učne moči se je pouk v Ravnah pričel šele 3. novembra 1927, ko ga
je prevzel učitelj Franjo Rejec. Osnovna šola se je razširila v sedemrazredno, k V. razredu pa je
bila dovoljena vzporednica, a se je zaradi premajhnega števila učencev šola preoblikovala
nazaj v šestrazredno. V tekočem šolskem letu je tako šola imela 13 razredov in dva oddelka
otroškega vrtca. Namesto premeščene učiteljice Erne Peunik je prišla Franja Ložar. Ker je bil
upravitelj Martin Vrečko oproščen razrednega pouka, je na njegovem mestu službo nastopila
Marija Inglič. Namesto učitelja Jurija Vrežeta je prišel Srečko Robinščak. Za stalnega kateheta
je bil imenovan Alojz Kasij. V tem letu je bilo v šolo vpisanih 270 dečkov in 266 deklic,
meščansko šolo je obiskovalo 22 dečkov in 26 deklic, srednjo šolo štirje dečki in ena deklica,
drugo osnovno šolo pa en deček in devet deklic.49
Pouk na velenjski osnovni šoli se je v šolskem letu 1927/28 pričel 5. septembra 1927. Med
učiteljstvom je prišlo do sprememb, saj so zaposlili začasno učiteljico Marijo Jugovič in
Mihaelo Vaupot. V šolo je bilo vpisanih 142 dečkov in 162 deklic.50
Za leto 1928 lahko podatke o učiteljih najdemo v knjižici Stalež šolstva in učiteljstva v Sloveniji
(ljubljanska in mariborska oblast). V knjižici je zapisano, da je šola v Šoštanju imela šest
razredov in šest vzporednih razredov. Poučevali so naslednji učitelji: Martin Vrečko, Julijana
Fister, Hedvika Fohn, Avgusta Janežič, Franc Kurnik, Rudolf Macarol, Amalija Ravter, Franc
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Rejec, Srečko Robinščak, Marija Selak-Močnik, Mila Skala-Borštner, Cecilija Trobej, Ivan
Theuerschuh, Marica Trobej in Fran Burdian. V Topolšici so imeli šolo z dvema razredoma, kjer
sta poučevala Alojz Menhart in Ivana Jesih, na državni gozdni šoli pa sta poučevali Lavrencija
Pirnat in Evfrozija Jureš. V Zavodnjah so imeli samo en razred, v katerem sta poučevala Makso
Twrdy in Marija Simončič.51
Šolsko leto 1928/29 se je v Šoštanju pričelo s poukom 1. septembra 1928. Pouk v Ravnah je
vodil učitelj Franjo Rejec, pouk je potekal vsak dan razen ob četrtkih. Spomladi 1929 se je v
Ravnah pričelo z zidavo novega šolskega poslopja. Učitelja Ivan Theurschuh in Franc Burdian
sta dobila stalno mesto na šoli, zaradi tega sta službo zgubili učiteljici Franja Ložar in Marija
Inglič. Franc Kurnik je bil razrešen službovanja na osnovni šoli in premeščen v meščansko
šolo, njegovo mesto je zasedla Natalija Hauke. Kaplana Janka Breznika je zaradi bolezni
zamenjal kaplan Franc Časl. V tem šolskem letu je bilo vpisanih 282 dečkov in 281 deklic,
meščansko šolo je obiskovalo 23 dečkov in 23 deklic, srednjo šolo štirje dečki in ena deklica,
drugo osnovno šolo pa trije dečki in devet deklic.52
Novo šolo v Topolšici so odprli že leta 1912. 50 otrok je zadoščalo za novo ustanovo in
Topolšica je dobila novega ravnatelja Mihaela Rateja, ki je na tem mestu ostal polnih 13 let.
Kasneje ga je nadomestil Alojz Menhart, ki je predlagal prenovitev šolskega prostora, saj se v
njem ni bilo mogoče učiti. To se je zgodilo leta 1928. Leta 1929 so zgradili novo šolo, ki je
imela tri učilnice, administracijske in stranske prostore ter stanovanja za učitelje in ravnatelja.53
Šolsko leto 1928/29 se je na velenjski osnovni šoli pričelo šele 1. oktobra 1928. Razredniki
osmih oddelkov so bili sledeči: Marija Jugovič, Helena Dolenc, Vinko Stopar, Iva Rakovec,
Mihael Plaš, Franc Mlinšek, Mihaela Vaupot in Leopold Furlan, otroški vrtec pa je še naprej
vodila Ivanka Šinkovec. 22. maja 1929 je bil sprejet odlok o ustanovitvi ekskurendne šole v
Paki. V šolo je v tem šolskem letu bilo vpisanih 168 dečkov in 204 deklice.54
Pouk v šolskem letu 1929/30 se je na osnovni šoli v Šoštanju pričel 17. septembra 1929.
Ekskurendna šola v Ravnah je postala samostojna dvorazredna osnovna šola, slovesno so jo
odprli 1. decembra 1929. Iz Šoštanja je bila v Ljubljano premeščena učiteljica Natalija Hauke,
na njeno mesto je prišla Poldka Kostanjec. V tem šolskem letu je bilo vpisanih 253 dečkov in
255 deklic, meščansko šolo je obiskovalo 25 dečkov in 17 deklic, srednjo šolo dva dečka in
ena deklica, drugo osnovno šolo pa pet dečkov in šest deklic.55
S poukom na osnovni šoli v Velenju so pričeli tako kot v Šoštanju 17. septembra 1929.
Razredniki osmih oddelkov so bili sledeči: Marija Jugovič, Helena Dolenc, Vinko Stopar, Iva
Rakovec, Mihael Plaš, Franc Mlinšek, Mihaela Vaupot in Leopold Furlan, otroški vrtec pa je
še naprej vodila Ivanka Šinkovec. V vmesnem času je bila učiteljica Mihaela Vaupot
premeščena v Markovce, namesto nje je bila nastavljena učiteljica Irma Bernik. Šoli je bil
dodeljen tudi učitelj Bogoljub Blagojevič, ki je poučeval samo srbohrvaščino, lepopis, risanje
in deško socialno delo, saj se mu zaradi neznanja slovenskega jezika ni mogel dodeliti
samostojen pouk. Zaradi odhoda učitelja Leopolda Furlana na strokovni risarski tečaj za obrtne
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nadaljevalne šole je pouk na ekskurendni šoli v Paki nadomeščala učiteljica iz Sv. Florijana pri
Doliču Franja Stanovnik-Grum. V šolo je bilo vpisanih 159 dečkov in 198 deklic.56
Šolsko leto 1930/31 se je v Šoštanju pričelo 1. septembra, pouk pa 4. septembra 1930. Kot
vzgojiteljica v otroškem vrtcu je bila iz Šoštanja v Štore premeščena Terezija Rutar-Šašelj, na
njeno mesto je bila postavljena Gabrijela Ločičnik. Ivan Theuerschuh je po dvoletnem študiju
v Zagrebu zopet nastopil službo na osnovni šoli v Šoštanju, a je bil konec septembra
premeščen na meščansko šolo. V šolo je bilo v tem šolskem letu vpisanih 249 dečkov in 259
deklic.57
Šolsko leto 1930/31 se je v Velenju pričelo 3. septembra, pouk pa 4. septembra 1930. Na šoli
so poučeval isti učitelji kot predhodno šolsko leto, šola pa je dobila pripravnico Gizelo
Velikonja. Banska uprava je v tem šolskem letu sprejela odlok, da se morajo učenci vsako leto
poučiti o prometu in prometnih predpisih. Šolska kronika je v pričujočem šolskem letu
zabeležila, da se je v Velenju 21. aprila 1931 ustanovilo sokolsko društvo. Prav tako je iz
kronike mogoče izvedeti, da je šola bila naročena na 98 izvodov Našega roda in Mladinske
matice. V tem šolskem letu se je uvedla telovadba tudi za deklice. V šolo je bilo vpisanih 175
dečkov in 226 deklic.58
S 3. septembrom 1931 se je pričelo šolsko leto 1931/32 v Šoštanju. 27. aprila 1932 so odprli
nov razred, za katerega so morali poiskati prostor v otroškem vrtcu, zaradi česar so bili
oškodovani predšolski otroci, ki so se morali seliti v manjši in manj svetel prostor. Učiteljica
Marija Selak-Močnik je nastopila službo v Žireh, na njeno mesto je iz Zdol pri Brežicah prišla
Frančiška Theuerschuh-Kuželj. Za novo vzporednico so nastavili Štefana Kaiserja. Službe je
bil razrešen in premeščen v Stražeman pri Slavonski Požegi učitelj Franc Rejec. Julija 1931 je
učitelj Srečko Robinščak zaključil strokovni merkantilni tečaj za trgovske in obrtnonadaljevalne šole na srednji tehnični šoli v Ljubljani, avgusta pa še Franc Burdian.
Tridnevnega tečaja sta se udeležili vzgojiteljici Gabrijela Ločičnik in Angela Ulaga. V tem
šolskem letu so na šoli ustanovili šolsko kuhinjo za otroke osnovne in meščanske šole. Za
prehrano se je prijavilo 203 otrok. Zaradi pomanjkanja prostora so sprejeli ponudbo župnika
Grila, ki je šoli odstopil prostor pod gledališkim odrom v Slomškovem domu. V tem šolskem
letu je bilo v šolo vpisanih 294 dečkov in 301 deklica. Razredniki 14 razredov so bili: Avgusta
Janežič, Hedvika Fohn, Cilka Trobej, Amalija Ravter, Leopoldina Kostanjec, Srečko
Robinščak, Julija Fister, Ljudmila Skala, Štefan Kaiser, Jurij Vreže, Franc Rejec, Frančiška
Teuerschuh, Franc Burdian in Rudolf Macarol.59
S 3. septembrom 1931 se je pričelo šolsko leto 1931/32 tudi v Velenju. V desetih oddelkih so
poučevali naslednji učitelji: Iva Rakovec, Marija Jugovič, Bogoljub Blagojević, Helena
Dolenc, Vinko Stopar, Irma Bernik, Franc Mlinšek, Gizela Velikonja, Mihael Plaš in Leopold
Furlan. V Paki je še naprej poučevala Franja Stanovnik, v vrtcu je bila vzgojiteljica Ivanka
Šinkovec-Trojar, kot učitelj za verouk pa je poučeval Gregor Golokar. V Velenje je bila
nameščena učiteljica Olga Čotar iz Sv. Barbare v Halozah. Ministrstvo za prosveto je v tem
šolskem letu sprejelo odlok o uporabi enotnih zvezkov. Za šolsko leto 1931/32 v Velenju
zasledimo zapis o vpisu 197 dečkov in 225 deklic v osnovno šolo.60
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Leta 1932 so Ravne pri Šoštanju dobile novo šolsko zgradbo, za kar je največ zaslug potrebno
pripisati šolskemu nadzorniku Milošu Grmovšku in družmirskemu županu Antonu Novaku. 61
Nekaj časa je bil šolski upravitelj v Ravnah Avgust Schönwetter, ki pa je bil avgusta 1934
premeščen v Rače pri Mariboru.62 Leta 1936 je novo zgradbo dobila tudi šola v Topolšici.63
V šolskem letu 1932/33 so s poukom na osnovni šoli v Šoštanju pričeli 5. septembra 1932. V
tem letu je bila učiteljica Olga Skorbecki-Ille premeščena iz meščanske na osnovno šolo, prav
tako se je z meščanske na osnovno šolo vrnil Franc Kurnik, a so ga kmalu premestili nazaj na
meščansko, decembra pa spet na osnovno. Iz meščanske šole je prišla tudi Julijana Šusteršič, ki
je bila odsotna zaradi šolanja na višji pedagoški šoli v Beogradu. Iz meščanske šole je kot
katehet poučeval Alojzij Kosi. Tudi v tem šolskem letu je obratovala šolska kuhinja, kjer je
topli obrok dobilo več kot 200 otrok, krajevni odbor Rdečega križa pa je obdaril 250 revnih
otrok z oblekami in novimi čevlji. Šolo je obiskovalo 317 dečkov in 325 deklic, ki so bili
razporejeni v 14 razredov, v katerih so poučevali Avgusta Janežič, Hedvika Fohn, Cilka
Trobej, Franc Kurnik, Amalija Ravter, Leopoldina Kostanjec, Srečko Robinščak, Julija Fister,
Ljudmila Skala, Štefan Kaiser, Jurij Vreže, Frančiška Teuerschuh, Franc Burdian in Rudolf
Macarol.64
V šolskem letu 1932/33 so s poukom na osnovni šoli v Velenju pričeli 3. septembra 1932. V
desetih oddelkih so poučevali Iva Rakovec, Marija Jugovič, Bogoljub Blagojević, Helena
Dolenc, Vinko Stopar, Olga Čotar, Franc Mlinšek, Gizela Velikonja, Mihael Plaš in Leopold
Furlan. V Paki je pouk vodila Irma Bernik, vrtec učiteljica Šinkovec, verouk pa Jurij Guzej.
Kraljevska banska uprava je s tem šolskim letom ukinila matične liste in postopno uvedla
kataloge, tednice in razrednice. V šolo je bilo vpisanih 212 dečkov in 230 deklic.65
Za šolsko leto 1933/34 lahko iz knjižice Stalež šolstva in učiteljstva ter prosvetnih in kulturnih
ustanov v Dravski banovini 1934 izvemo, da je državna deška meščanska šola imela štiri
razrede, na šoli pa so delovali upravnik Franc Hribernik, ki je poučeval slovenščino, zemljepis
in zgodovino; Karla Kirar-Pavel, ki je poučevala risanje, matematiko in opisno geometrijo;
Jože Lekše, ki je poučeval slovenščino, narodopisje in zgodovino; Ivan Theuerschuh, ki je
poučeval slovenščino, zemljepis in zgodovino; Olga Skorbecki-Ille, dodatna učiteljica iz
narodne šole v Šoštanju in Alojzij Kosi, pripravnik iz narodne šole v Šoštanju. V Zavodnjah so
imeli dva oddelka osnovne šole, kjer so poučevali Makso Twrdy, Marija Simončič, Marija
Žerovec, verouk pa je poučeval Janez Rožman.66
Redni pouk v šolskem letu 1933/34 se je v Šoštanju pričel 4. septembra 1933. Krajevni šolski
odbor je za otroke južno od železniške postaje najel sobo za otroški vrtec v hiši gospe Marije
Fras na Prešernovem trgu št. 10, za otroke severno od železniške proge pa je prostor ostal enak
kot v predhodnih letih. Na osnovni šoli so dobili dodaten oddelek in še en oddelek za otroke s
posebnimi potrebami, torej otroke s telesnimi in duševnimi hibami. Na novo je bil zaposlen
učitelj Stanko Stanič, ki je prevzel razred učitelja Štefana Kaiserja, ki je bil začasno premeščen
v Razborje pri Slovenj Gradcu. Kasneje je Staniča nadomestil Anton De Costa, ker je bil
premeščen drugam. Šolske kuhinje v tem letu ni bilo, a je bilo dnevno 128 otrok obdarjenih s
kruhom, kar je bilo plačano s preostankom iz prejšnjega leta. Krajevni odbor Rdečega križa je
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za božič obdaril približno 100 otrok z novimi čevlji. Šolo je obiskovalo 325 dečkov in 349
deklic. Razredniki so bili: Avgusta Janežič, Leopoldina Kostanjec, Hedvika Fohn, Franc
Kurnik, Ljudmila Skala, Julija Fister, Štefan Kaiser, Cilka Trobej, Franc Burdian, Amalija
Ravter, Srečko Robinščak, Frančiška Teuerschuh, Jurij Vreže in Rudolf Macarol.67
Šolsko leto 1933/34 se je pričelo 1. septembra, s poukom pa so v Velenju pričeli 4. septembra
1933. Na šoli so poučevali isti učitelji kot predhodno leto, le da se je vmes upokojila učiteljica
Helena Dolenc. V šolo je bilo vpisanih 241 dečkov in 267 deklic, kar je že kazalo na porast
števila učencev.68
Redni pouk v Šoštanju v šolskem letu 1934/35 se je pričel 4. septembra 1934. Pouk je kot vsa
leta poprej bil dopoldanski s pričetkom ob 8. uri zjutraj, razen za dva razreda, ki sta zaradi
prostorske stiske pouk pričela ob 13. uri. Z odlokom ministrstva za prosveto je bilo odločeno,
da šolska ura traja 45 minut, kar so na šoli začeli izvajati 1. marca 1935. Za otroke s posebnimi
potrebami je bil nameščen Martin Mencej, službo sta dobila tudi Srečko Majer in Anton Skrbin
Ivanov. Anton De Costa je nadomestil Ljudmilo Skala, ki se je upokojila. Na meščanski šoli so
zaposlili Franca Grubelnika iz Lenarta v Slovenskih Goricah in Marijo Štraus iz Rajhenburga
(danes Brestanica). Šolska kuhinja je delovala od 1. decembra 1934 do Velike noči, v kateri je
mleko in kos kruha dnevno dobivalo 140 otrok, prav tako je tudi v tem letu okrog 100 otrok
dobilo nove čevlje. V tem letu je bilo v šolo vpisanih 332 dečkov in 370 deklic.69
Šolsko leto 1934/35 se je pričelo 1. septembra, s poukom pa so v Velenju pričeli tako kot
predhodno leto, 4. septembra 1933. Razredniki so bili v desetih oddelkih isti kot predhodno
leto, s to razliko, da je učiteljico Gizelo Velikonja, ki je odšla na dekliško vzgajališče v
Slavonsko Požego, nadomestila Cecilija Müller. V šolo je bilo vpisanih 216 dečkov in 232
deklic.70
Pouk v šolskem letu 1935/36 se je pričel 4. septembra 1935. Pouk je potekal dopoldne, le 1. c
razred je imel popoldanski pouk. Učiteljica Ljudmila Skala se je v tem letu upokojila, katehet
Martin Vranjek je bil premeščen in na njegovo mesto je prišel Ivan Žličar, umrl pa je učitelj
Anton Skubin. V tem šolskem letu je 162 otrok dobilo skodelico toplega mleka za malico. Šolo
je obiskovalo 353 dečkov in 340 deklic, ki so bili razporejeni v 16 oddelkov.71
Šolsko leto 1935/36 se je v Velenju pričelo 2. septembra, redni pouk pa 3. septembra 1935. V
desetih oddelkih so poučevali Iva Rakovec, Vinko Stopar, Cecilija Müller, Olga Čotar, Fran
Mlinšek, Marija Jugovič, Mihael Plaš, Leopold Furlan, Irma Bernik, Ivanka Trojar in Ludvik
Prelog. Pouk v Velenju se je pričel ob 8. uri zjutraj in končal ob 13. uri, v Paki pa ob 9.30 in
končal ob 17. uri z enourno prekinitvijo. Ob sredah je bil v Paki verouk ločen za nižjo in višjo
skupino od 9.30 do 11.30. Učitelj Bogoljub Blagojević je prenehal z delovnim razmerjem
zaradi tuberkuloze. Šola je pridobila novo učno moč, in sicer učiteljico Danico Erhart. V šolo
je v tem letu bilo vpisanih 198 dečkov in 207 deklic.72
Redni pouk šolskega leta 1936/37 se je pričel 3. septembra 1936. Pouk je potekal dopoldne, le
1. c razred je zopet imel popoldanski pouk. Namesto kateheta Ivana Žličarja je službo nastopil
Karol Ivanov Jeber. Martin Vrečko je bil razrešen službe v Šoštanju, saj je odšel v Maribor za
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upravitelja mladinskega doma. Razrešeni in premeščeni sta bili tudi vzgojiteljica Angela
Ulaga, ki jo je nadomestila Terezija Meglič, in učiteljica Frančiška Kuželj-Theuerschuh.
Službo sta dobila zakonca Bogomil Rainer in Lucija Rainer-Menninger. Soprog je nadomestil
umrlega Antona Skubina. Iz Šmarja pri Jelšah je bila v Šoštanj premeščena učiteljica Vanda
Röthel-Brinar. Skodelico toplega mleka je od decembra 1936 do Velike noči dobivalo 222
otrok. Šolo je v pričujočem šolskem letu obiskovalo 360 dečkov in 351 deklic, ki so bili
razporejeni v 16 oddelkov.73
Šolsko leto 1937/38 se je pričelo 1. septembra, v Velenju pa so z rednim poukom pričeli 3.
septembra 1937. V desetih razredih so poučevali naslednji učitelji: Iva Rakovec, Irma
Prelovec, Vinko Stopar, Olga Čotar, Franc Mlinšek, Marija Jugovič, Mihael Plaš, Franc
Kramar, v Paki Cecilija Müller, v vrtcu Ivanka Trojar in verouk Štefan Kušer. Na lastno željo
je bil učitelj Leopold Furlan premeščen v Srednjo vas v Radovljici, kasneje je bil zopet
premeščen v Velenje. Šola je imela vpisanih 226 dečkov in 241 deklico.74
Šolsko leto 1938/39 se je pričelo 1. septembra, redni pouk pa se je pričel 3. septembra 1938. V
osnovni šoli v Velenju so poučevali naslednji učitelji: Iva Rakovec, Vinko Stopar, Henrika
Voršič, Mihael Plaš, Franc Kramar, Fran Mlinšek, Marija Jugovič, Mirko Sadar, Leopold
Furlan, v Paki Cecilija Müller, v vrtcu Ivanka Trojar in verouk Leopold Orozel. Učiteljica Olga
Čotar je bila na lastno prošnjo premeščena v Trbovlje. Kot pripravnico so namestili učiteljico
Danico Ravnikar. Ker po novem zakonu ekskurendne šole niso smele obstajati, je šola v Paki
postala samostojna. V tem šolskem letu je v Velenju delovala šolska kuhinja, kjer so revnim
otrokom nudili toplo mleko. Za pričujoče šolsko leto so v šolski kroniki zabeležili, da ima
učiteljska knjižnica 270 knjig, šolska knjižnica 201 knjigo in javna knjižnica 370 knjig. V šolo
je bilo vpisanih 210 dečkov in 227 deklic.75
Šolsko leto 1939/40 se je pričelo 1. septembra, redni pouk pa se je v Velenju pričel 4.
septembra 1938. Učitelj Leopold Furlan je bil premeščen za začasnega upravitelja v Slovenj
Gradec, učiteljica Henrika Voršič pa je bila premeščena v ljudsko šolo na Ptuj. Drugam sta bili
premeščeni tudi učiteljici Iva Rakovec in Marija Jugovič. Na novo so bili na šolo nastavljeni
učiteljica pripravnica Daniela Šprager, učitelj Ignac Topolnik in učiteljica Josipina Luževič.
Premeščen je bil tudi Leopold Orozel, nadomestil ga je katehet Jožef Luževič. V šolo je bilo
vpisanih 196 dečkov in 222 deklic.76
Strokovno šolstvo
Razvilo se je tudi strokovno šolstvo, in sicer obrtno-nadaljevalna šola v Šmartnem ob Paki, v
Velenju kmetsko-nadaljevalna in obrtno-vajeniška šola v Šoštanju. 77 V Šoštanju je bila leta
1920 ustanovljena meščanska šola, na kateri so med drugim poučevali Franc Hribernik, 78
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HRIBERNIK, Franc se je rodil v Braslovčah. Osnovno šolo je obiskoval v Žalcu, nižjo gimnazijo v Celju in
učiteljišče v Mariboru. Kot učitelj je služboval v različnih krajih. Po končani prvi svetovni vojni je opravil izpit za
učitelja na meščanski šoli in bil postavljen za ravnatelja meščanske šole v Šoštanju, kjer je služboval do leta 1941.
Med okupacijo je ostal brez dela; leta 1945 je prevzel mesto ravnatelja na nižji gimnaziji v Mozirju. Zaradi bolehnosti
je moral delo kmalu opustiti in že leta 1946 oditi v pokoj. Poleg učiteljevanja in ravnateljevanja se je ukvarjal tudi s
krajevno zgodovino in narodopisjem. Umrl je leta 1965 star 77 let.
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Hedvika Smolnikar, Marija Lobe, Marija Schneider, Franc Kurnik, Zofija Debelak, Pavla
Miklavec, Pavla Potočnik, Marija Škerjanc-Zurc, Stanko Kodrič, Julija Šušteršič, Olga
Skorbeci-Ille, Jože Lekše, Karla Kirar-Pavel, Darinka Borković, Miloš Tajnik, Marica Trobej,
Vlado Porekar, Venčeslav Jastrobnik, Martin Mencej,79 Vaclav Česh, Pavel Gril in Janko
Breznik.80
Reformi osnovne šole je sledil tudi razmah ustanavljanja strokovnih šol. V slovenskih krajih so
se ustanavljale nižje kmetijske šole, kmetijske nadaljevalne šole in organizirani so bili
kmetijski tečaji. Prvi kmetijsko-nadaljevalni tečaj je izvajal nadučitelj Franc Hernaus že v letih
1877 in 1881. Leta 1926 je bila ustanovljena kmetijska nadaljevalna šola v Šoštanju, za katero
je zaslužen njen ustanovitelj, ravnatelj meščanske šole, Franc Hribernik. Občasno kmetijsko
nadaljevalno šolo v Velenju pa je vodil Vinko Stopar. Od leta 1929 so se v Šoštanju izvajali
tudi gospodinjski tečaji, ki so jih vodile šolske sestre iz Maribora. Že leta 1902 je v Šoštanju
učitelj Ivan Lukman81 ustanovil obrtno-nadaljevalno šolo, ki jo je tudi vodil do leta 1922, ko je
njeno vodenje skupaj s trgovsko-nadaljevalno šolo prevzel upravitelj meščanske šole Martin
Vrečko.
Po letu 1927 so vse strokovne šole prešle v pristojnost ministrstva za trgovino in industrijo. Z
novim zakonom je bil obisk strokovno-nadaljevalnih šol obvezen za vse obrtniške vajence in
pomočnike, mlajše od 18 let. Učitelj Lukman je leta 1919 v Šoštanju ustanovil tudi
enorazredno trgovsko nadaljevalno šolo. Od leta 1924 je potekal potovalni pouk za mizarsko
obrt, kasneje tudi tečaji za lesno obrt.82 V šolskem letu 1934/35 je imela obrtno-nadaljevalna
šola v Šoštanju dva razreda ter poseben oddelek za trgovske vajence. Zaradi pomanjkanja
kreditov je bila ukinjena pripravnica. Vodja šole je bil Martin Vrečko, poučevali so Jurij Vreže,
Franc Kurnik, Franc Burdian, Srečko Robinščak in Srečko Majer. V šolskem letu 1935/36 je
postala obrtno-nadaljevalna šola trirazredna, posebni oddelek za trgovske vajence pa je bil
opuščen, a je bil v naslednjem šolskem letu zopet vzpostavljen. V tem šolskem letu je pouk
obiskovalo 82 vajencev. Po odhodu Martina Vrečka je vodstvo prevzel Franc Burdian. Na
novo sta na šoli začela poučevati Jože Lekše in Pavel Gril.83
V Velenju je bila obrtno-nadaljevalna šola ustanovljena v šolskem letu 1925/26. Na šoli so
poučevali naslednje predmete: slovenščino, pisanje, računstvo, risanje, obrtno spisje,
Franc Hribernik, http://www.siranet.si/detail.aspx?ID=45481, 14. julij 2011, 15.45 h.
MENCEJ, Martin, pedagog in publicist na šoli v Šoštanju, kjer je deloval štiri leta, nato pa leta 1939 bil
premeščen v Kozje. V času svojega delovanja je bil predsednik Učiteljskega društva za šoštanjski okraj.
Iz Šoštanja, Jutro, 7. julij 1939, št. 155, str. 4.
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LUKMAN, Ivan (25. 12. 1876, pri Sv. Juriju ob Taboru–15. 9. 1937, Maribor), učitelj. Obiskoval je gimnazijo v
Celju, nato pa učiteljišče v Mariboru, kjer je leta 1899 maturiral. Učiteljsko službo je začel v Šoštanju, kjer je
služboval do leta 1922. V Šoštanju je ustanovil Sadjarsko,vrtnarsko šolo ter čebelarsko podružnico. Bil je
soustanovitelj šoštanjskega Sokola. Aktivno je sodeloval pri Olepševalnem društvu in pri Slovenskem planinskem
društvu. Aktiven je bil tudi pri učiteljskem društvu. V okviru čitalnic je večkrat nastopal kot igralec in režiser. Po
prihodu v Maribor je bil imenovan za upravitelja III. deške šole, kjer je deloval do upokojitve. Bil je predsednik
mariborskega učiteljskega društva. Svoje moči je posvetil Društvu za zaščito mladine. Bil je tudi odbornik
Učiteljskega doma in njegov podpornik.
Ivan Lukman, Učiteljski tovariš, 16. september 1937, let. 77, št. 28, str. 3.; Dva jubileja, Učiteljski
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državoznanstvo, higieno, obrtno računstvo, obrtno knjigovodstvo, strokovno risanje,
strokoznanstvo in športno vzgojo. Za potrebe trgovskih vajencev so imeli tudi pouk zemljepisa,
zgodovine in nemščine. Upravitelja strokovne šole sta bila upravitelja osnovne šole Vinko
Stopar in Mirko Sadar. Zaradi rudarskega značaja kraja se je leta 1929 ustanovila strokovna
šola za rudarje in profesioniste, ki jo je vzdrževala direkcija državnega rudnika v Velenju.
Ravnatelji te šole so bili Vlado Uratarič, Franc Kenda, ing. Burnik, ing. Pirc in ing. Podkrajšek.
V letih 1929–40 so na šoli poučevali: Lavoslav Bela, ing. Burnik, Stjepan Consolari, ing.
Grigorijev, Baltazar Jelen, ing. Kajn Karaivan, Kavčič, ing. Franc Kenda, ing. Klemenc, Anton
Kurnik, Eduard Merkac, Mikelj, ing. Pirc, Vinko Podpečan, Martin Savinek, Ljudevit
Šinkovec, ing. Štrajhar, ing. Slavko Trobej, Miško Ulrih, ing. Vlado Uratarič, ing. Franc Uršič,
Jože Vrabič. Na šoli so se razvili zametki elektrotehniškega izobraževanja, in sicer v šolskem
letu 1931/32. Leta 1931 pa je Anton Kurnik organiziral kurze za računske administratorje.84
Sklepna misel
Pričujoči članek nam prikazuje samo splošni pregled stanja šolstva v Šaleški dolini, predvsem
pa bogat seznam učiteljev, ki so poučevali v naših krajih. Pri učiteljih je zanimivo predvsem to,
da izvemo, od kod so nekateri prišli,in v katere kraje so bili premeščeni drugi. Zajeti so tudi
nekateri odloki ministrstev in same vlade. Žal v kronikah ni mogoče prebrati ničesar o učnih
metodah in predmetih, tako da članek predstavlja predvsem izhodišče za nadaljnje
raziskovanje.
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