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PREDGOVOR.
Prvi slovenski izdaji » Z a k o n a  o n a r o d 

n i h  š o l a h «  dodajem kratko razlago k posa
meznim členom, kjer se mi je to zdelo potrebno, 
a kot dodatek priobčujem v njem predpise »Z a- 
k o n a o u č i t e l j s k i h  š o l a h « ,  v kolikor se 
tičejo izobraževanja učiteljev narodnih šol, ter 
» Z a k o n  o u č b e n i k i h  z a  n a r o d n e ,  m e 
š č a n s k e ,  u č i t e l j s k e  i n  s r e d n j e  š o l e « ,  
ki je tako važen, da ga mora poznati vsak učitelj, 
ter predpise » Z a k o n a  o s r e d n j i h  š o l a h « ,  
v kolikor ima zveze z zakonom o narodnih šolah.

Z ozirom na š o l s k o  u p r a v o ,  kot del 
obče uprave, dodajam tudi najvažnejše predpise 
iz nove u p r a v n e  z a k o n o d a j e .

Razlaga, ki jo dodajem, nima avtentičnega 
značaja, pač pa se nahajajo v nji motivi in inten- 
cije zakonodajalčeve v smislu razgovorov v komi
sijah, ki so delale na zakonu, in debat ob stili
zaciji posameznih paragrafov, kakor tudi spričo 
razmer, ob katerih je zakon nastopil. Razlaga je 
zato daljša ali krajša, kakor je bila večja ali 
manjša potreba za pojasnjevanje, ozirom a od
pada pri paragrafih, ki so ob svoji jasnosti nepo
trebni še posebne razlage.

Upam in želim, da bo tako prirejena izdaja 
dobro došla i u č i t e l j e m  i o b l a s t v o m ,  ki 
jim je poznavanje in razumevanje tega zakona



r
potrebno, prav tako pa tudi u č i t e l j s k i m  
p r i p r a v n i k o m ,  ki se v pripravi na svoj po
klic morajo spoznati tudi z zakonodajo, ki se tiče 
njihovega poklica, in spoznati razen suhih para
grafov tudi smisel, ki ga imajo v svojem predpisu.

V B e o g r a d u ,  decembra 1929.



UVOD
s  kratk im  zgod ovin sk im  gradivom  o 

zakonu  o narodnih šo lah .

Od zakonov, ki imajo širši pomen za narod 
in državo, je med najvažnejšimi zakon o narodnih 
šolah, t. j. zakon, ki naj ima bitni vpliv na vzgojo 
narodnega in državnega podmladka; saj je ta 
tisti, ki predpisuje šoli, kako naj roko v roki 
s starši otrok te vzgaja in pripravlja za koristne 
člane naroda, države in človeštva, a poleg tega je 
to zakon, ki naj daje direktive za vsestransko pro- 
svečevanje širokih narodnih plasti. Na izdelavi 
takega zakona so zatorej zainteresirani vsi na
rodni krogi in sloji, a najbolj oni, ki so zaintere
sirani direktno na narodnem vzgajanju. Vsi ti, 
kakor tudi zastopniki raznih svetovnih naziranj 
ob priliki, kadar se pripravlja tak široko vsebinski 
zakon kakor je zakon o  narodnih šolah, streme 
za tem, da kolikor mogoče vplivajo i na duh za
kona i na njegove posamezne določbe, ki direktno 
ali indirektno tangirajo vpliv njihovih naziranj 
ter zahtev, ki iz njih izvirajo. Zato ni ne čudno in 
ne tragično, ako se tak zakon ne more ustvariti 
in uveljaviti kar na mah, temveč je treba zanj let 
in let, da dozori, da ustvari potrebne kompromise, 
da izbira potrebne komponente ter izbere za svojo 
osnovo in za izvajanje principov te osnove ono, 
kar kot najbitneje za tak zakon zahteva duh časa 
ter potreba naroda in države. Posebno trdno udar
jajo principi ob principe v parlamentarni državi



in zato je bilo pri nas razumljivo, da se je razbilo 
toliko dobronamernih poizkusov, da se uveljavi 
edinstven osnovno-šolski zakon, ki nam je bil 
spričo m nogobrojne in različne šolske zakono
daje prav potreben že od vsega začetka v naši 
skupni državi; zaradi enotnosti duha nacijonalne in 
državne vzgoje i potreben, da spričo napredujo
čega šolskega vzgojnega in učnega delovanja 
vnese v šolo novi duh časa.

Oficijalna zakonodaja se pri nas ni lotila 
takoj po prevratu preureditve šolstva s tega širo
kega vidika; kar je storila, je bilo razširjenje onih 
členov srbskega zakona o narodnih šolah iz 
1904. 1. na vso državo, ki so ureievali materijalno 
stanje učiteljstva. To se je zgodilo dne 23. julija 
1919. z zakonom o izpremembah in izpopolnitvah 
srbskega zakona o narodnih šolah od 19. aprila 
1904.

Globlje je občutilo potrebo po edinstvenem 
zakonu učiteljstvo samo; čutilo in slutilo jo je in 
baš slovensko učiteljstvo je bilo tisto, ki se je jelo 
še pred ujedinjenjem intenzivno baviti z načrtom 
za zakonito preureditev našega narodnega šolstva. 
Viden dokaz tega dela je bila brošurica » N a č r t  
p r e u s t r o j i t v e  š o l s t v a  i n  n a r o d n e  
p r o s v e t e « ,  ki je izšla kot priloga »Učit. tov.« 
od 28. februarja 1919. V brošurici je bil objavljen 
tudi prvi zakonski načrt za to preureditev, ki sta 
ga sestavila E. Gangl in P. Flerè. Na podlagi 
tega načrta je izdelala zakonski načrt za preure
ditev narodnega šolstva tudi anketa, ki jo je skli
cal spomladi 1. 1919. bivši višji šolski svet v Ljub
ljani in v kateri so sodelovali tudi zastopniki 
osnovno-šolskega učiteljstva v Sloveniji.



Načrt te ankete je bil dostavljen ministrstvu 
prosvete, ki je poleti 1. 1919. sklicalo v Beograd 
poseben »Prosvetni odbor« z namenom, da sestavi 
načrt zakona, ki bi upošteval obče državne p ro 
svetne razmere in vse veljavne šolske zakone.1

»Zaveza jugoslov. učiteljstva v Ljubljani« je 
dala načrt »Prosvetnega odbora« v pretres vsem 
učiteljskim društvom, potem pa je v posebni an
keti načrt predelala in ga objavila v »Učit. tov.« 
od 10. junija 1920. Kmalu na to (20. julija 1920.) 
ustanovljeno »Udruženje jugoslovenskega učitelj
stva« je takoj prevzelo zahtevo po enotni šolski 
zakonodaji in na njegovo inicijativo je sklicalo 
ministrstvo prosvete v aprilu 1921. 1. v Beogradu 
anketo, ki je obstojala iz zastopnikov učiteljstva 
iz vseh pokrajin. Na podlagi izdelkov slovenskega 
učiteljstva je ta anketa sestavila nov projekt za
kona o narodnih šolah za kraljevino S. H. S.2 in 
ga predložila ministrstvu prosvete kot načrt udru- 
ženega jugoslovenskega učiteljstva.

V ministrstvu prosvete se je na podlagi tega 
načrta poverila takratnemu načelniku za osnovno 
šolstvo dr. VI. Radojeviču naloga, da pripravi 
oficijalni zakonski načrt. Ko je bil ta načrt predan 
učiteljski organizaciji, se ta ni strinjala z njim, 
na kar ga je dostavil takratni prosvetni minister 
Svet. Pribičevič februarja 1922. Glavnemu pro 

1 V »Pr. odb.« osnovno-šolsko učiteljstvo ni bilo 
zastopano, iz Slovenije je bil pozvan vanj prof. dr. Val. 
Kušar. Načrt, ki ga je »Pr. odb.« izdelal, je bil objavljen 
v »Uč. tov.« od 17. septembra 1919.

2 Objavljen je bil v »Nar. Prosveti« štv. 60.—71. 
iz 1. 1921.



svetnemu svetu, v katerega je pozval tudi zastop
nike osnovno-šolskega učiteljstva iz vseh pokrajin 
naše države. Ta razširjeni Glavni prosv. svet je 
izdelal prvi oficijalni zakonski načrt o narodnih 
šolah, ki ga je nameraval prosvetni minister v 
najkrajšem času predložiti narodni skupštini v 
razpravo in uzakonitev.

Ali kakor so se pri nas hitro menjavali re
žimi, a z njimi vlade in ministri, je ta prvi načrt 
obležal in poslužil le kot nova osnova za načrt, 
ki ga je izdelal prosvetni minister Miša Trifunovič. 
Ta je svoj načrt zakona o narodnih šolah prvi 
predal narodni skupščini v januarju 1924. Razpust 
skupščine in nove volitve, ki so sledile spomladi 
istega leta, so preprečile obravnavo Trifunoviče- 
vega zakonskega načrta; tako je obležal v arhivu 
narodne skupščine.

Prvi načrt zakona o narodnih šolah pa je 
vzela v pretres narodna skupščina v svojem od 
boru  šele aprila 1925., in sicer je bil to načrt Svet. 
Pribičeviča, prirejen na osnovi dotedanjih na
črtov.1 A po obravnavi prvih 83 členov je zadela 
tudi ta načrt ista usoda kakor načrt M. Trifuno
viča.

Skoro vsaki od naslednjih prosv. ministrov 
je poizkušal, da spravi v skupščino svoj zakonski 
načrt ter ga uzakoni, a vsi ti načrti so ostali le — 
načrti. Tako znani in vsestransko obdelani načrt 
St. Radiča, ki ga je sestavil in stiliziral dr. Sig.

1 K temu načrtu je izšla v »Uč. tov.« štev. 25. iz 
1925. 1. obsežna, v cirilici tiskana spomenica, ki je bila 
predana tudi odbornim članom nar. skupščine. Spome
nico je izdelalo ljublj. poverj. UJU.



Čajkovac,1 kakor tudi ponovni načrt ministra M. 
Trifunoviča in načrt ministra V. Vukičeviča, ki 
nista prišla iz ministrstva prosvete.

Vzporedno z načrtom zakona o nar. šolah 
so se izdelovali v prosvetnem ministrstvu tudi 
ostali šolski in prosvetni zakoni, katerih pa no
beden ni prišel iz ministrstva. Pri tem delu je bila 
pogreška, da so se izdelovali pač vzporedno, 
a nezavisno posebe za vsako šolsko kategorijo. 
Da odpravi to pogreško, je sklical dr. K. Kuma- 
nudi kot minister prosvete v jeseni 1927. komisijo, 
ki naj ustvari prosvetni program , kateri bodi ne
kakšna ustava za vse prosvetne zakone. Ta komi
sija je izdelala smernice prosvetnega programa.

Delo dr. K. Kumanudija pa je nadaljeval mi
nister Milan Grol, za katerega vlade so se končno 
redigirali vsi projekti prosvetnih zakonov in ki je 
koncem oktobra 1928. predložil narodni skupščini 
svoj načrt zakona o narodnih šolah. Ta načrt je 
v dodanem obrazloženju označil za zakon sledeči 
smoter: »1. da izenači zakonodajo o narodni šoli 
v vsej državi, 2. da postavi osnovni pouk na so
dobno osnovo, 3. da narodno šolo prilagodi po
trebam našega naroda.« Skupščinski odbor je 
predelal prvih 159 členov tega načrta in že je bilo 
kazno, da se iz njega res ustvari zakon. 6. januar 
1929. 1. je prekinil to delo.

Prekinil, a ne ustavil, kajti B. Maksimovič kot 
prosvetni minister v novi vladi se je z vso vnemo 
lotil prireditve načrtov prosvetnih zakonov. Na

1 Ta načrt je UJU izdalo v posebni brošuri pod 
naslovom »Osnova zakona o nar. školama u Kraljevini 
Srba, Hrvata i Slovenaca«.



daljeval je delo, započeto od dr. K. Kumanudija, 
in spomladi 1929. 1. je posebna komisija, v kateri 
so bili tudi zastopniki UJU , je izdelala najprej 
prosvetni program , potem pa so se vso pomlad 
in vse poletje t. 1. vrstile komisije, ki so delale na 
zakonskih načrtih, v katere so prehajali principi 
iz prosvetnega program a.1

Kakor se je ta komisija tudi potrudila, da 
vnese v zakonski načrt, ki je bilo zanj pričakovati, 
da se uzakoni, vse zahteve, ki jih stavi za zakon 
sodobno stanje šolstva in pedagoška znanost, ter 
popoln izraz želja učiteljskih z ozirom na njegov 
pravni in materijalni položaj, bi bilo ipak pre- 
smelo trditi, da je zakon, kakršen je, izdelek te 
komisije. Premnogi so bili vplivi — poleg ozirov 
na ostalo šolstvo v državi tudi obče-politični, 
upravno-politični, ekonomsko-politični i. dr. — ki 
so zahtevali revizijo in prestiliziranje marsikate
rega poglavja in določbe, kakor je to vsestransko 
prediskutirala in sprejela komisija.

Učiteljstvu, organiziranemu v U JU , pa se 
m ora priznati, da je napelo vse sile, da ustvari 
z novim zakonom o narodnih šolah one pogoje 
za razvitek našega šolstva, ki ga terjajo razmere 
in duh časa s svojimi zahtevami po preustrojitvi 
šolstva in vzgojstva, ter da zakonito osigura po
ložaj učiteljstva. Njegova je tudi zasluga, ki je

1 V komisiji za zak. načrt o nar. šolah, v kateri je 
bila pretežna večina osnovno-šolskega učiteljstva iz vse 
države, sta iz Slovenije sodelovala A. Škulj in Iv. Dim
nik, poleg njih sta bila v komisiji tudi pisec teh vrstic 
kot uradnik prosv. ministrstva in prosv. min. dodeljeni 
učitelj R. Wagner.



vedno in vedno opozarjalo na desolatilo stanje 
našega osnovnega šolstva in na težke ekonomske 
razmere naših vzdrževalcev šolstva, da je ustvar
jena ideja d r ž a v n e g a  š o l s k e g a  f o n d a ,  
ki mu je namen, v čim krajšem času zajamčiti 
prepotrebni teritorijalni napredek naše narodne 
šole.

P. F.
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ZAKON O NARODNIH ŠOLAH
KRALJEVINE JUGOSLAVIJE

OD 5. D E C E M B R A  1929.

I. POGLAVJE.

Splošne določbe.

§ 1.
N arodne šole so državne naprave, ki imajo 

nalogo :
da s poukom in vzgojo v duhu državnega in 

narodnega edinstva in verske strpnosti priprav
ljajo učence za moralne, vdane in aktivne člane 
državnega, narodnega in društvenega občestva;

da širijo prosveto v narodu posredno in ne
posredno s sodelovanjem z vsemi kulturnimi usta
novami za narodno prosvečevanje.1

Naloga narodne šole je tedaj dvojna: ožja, ki jo 
vrši šola s svojini delom v šoli, in širša, ki jo vrši izven- 
šolsko s sodelovanjem pri narodnem pr os veče van ju.

Ožja naloga narodne šole obsega: pouk in vzgojo. 
Za pouk se postavlja princip učenčeve aktivnosti, ki jo 
še točneje podčrtuje § 44.; vzgoja pa naj sloni na prin
cipu državnega in narodnega edinstva (državljanska in 
nacionalna vzgoja), na zahtevi verske strpnosti, na prin-

’ Besedilo z večjim tiskom je zakonsko besedilo, 
besedilo z manjšim tiskom izpod posameznih §§, besedilo 
komentarja.



cipu moralne ter na principu socialne vzgoje. — Pri na
vajanju teh načel je izpadel poudarek telesne vzgoje, ki 
pa je zakon ne zanemarja, marveč jo izrecno zahteva 
v § 42. pod. tč. 14., kjer celo navaja sistem, ki jamči za 
vsestransko telesno vzgojo.

S tem, da je zakonodajalec odredil narodni šoli 
tudi širšo nalogo, je hotel poudariti njen veliki pomen, 
ki naj ga ima kot narodno-vzgojevalna ustanova v širo
kih narodnih plasteh. V koliko je učiteljstvo primorano, 
neposredno sodelovati s kulturnimi ustanovami na na
rodnem prosvečevanju in s katerimi ustanovami bo 
moralo sodelovati, zakon ne odreja taksativno; določa 
pač, da »z vsemi«, ipak težko, da bi se ta določba mogla 
tolmačiti tako, da bi bil učitelj prisiljen, sodelovati s kul
turno ustanovo, ki njen duh ne odgovarja njegovim na
zorom. To vprašanje bodo pač urejevali posebni mini
strski predpisi od slučaja do slučaja, vsekakor pa je 
učitelj v § 78., tč. 11. in § 82. tega zakona zakonito pri
siljen, sodelovati pri narodnem prosvečevanju, kakor ga 
predpisuje XI. poglavje tega zakona, zlasti § 157. Nje
govo sodelovanje pa se more smatrati za obvezno pri 
Sokolu kraljevine Jugoslavije.

§  2 .
Pouk v narodnih šolah je splošen in obvezen 

v vsej kraljevini Jugoslaviji.
Vsak otrok, čigar starši prebivajo na ozemlju 

kraljevine Jugoslavije, se vzgaja po svojih spo
sobnostih ali v redni narodni šoli ali v posebnih 
zavodih, po določbah tega zakona. Državna oblast 
bo starše ali rednike, ki zanemarjajo vzgojo svojih 
ali zaupanih jim otrok, prisilila, da izpolnjujejo 
dolžnost napram  njim. Državno oblastvo ima



pravico, da staršem ali rednikom, ki so nespo
sobni za izvrševanje teh dolžnosti (spričo raznih 
napak, bolezni ali zanikrnosti), odvzame otroke 
in jih preda drugim  družinam ali v državne za
vode.

S § 2. je določena splošna obveznost pouka in 
vzgoje; prvega v 1., druge v 2. odstavku. Dasi tvorita 
z ozirom na smoter narodne šole, izraženem v § 1., oba 
odstavka celoto, je 2. spričo svoje preciznosti važnejši; 
vse, kar je navedeno v njem, pa seveda prav tako velja 
za 1. odstavek — tedaj isto za pouk kakor za vzgojo. 
Glede pouka in vzgoje je šoloobvezen na ozemlju kra
ljevine vsak otrok, čigar starši ali redniki prebivajo na 
tem ozemlju.

Glede šolske obveznosti potom narodne šole zakon 
ne dela izjeme za naše državljane in za podanike tujih 
držav, marveč nalaga vsem iste dolžnosti.

Dasi je vsak otrok v predpisani starosti šoloobvezen, 
ni pa vsak tudi sposoben, da hodi v splošno narodno 
šolo; zato zakon že na tem mestu predpisuje vzgojo
— po otrokovih sposobnostih — ali v redni narodni šoli 
ali v posebnih zavodih. O teh zavodih govori podrob
nejše v §§ 14.—15. (zavodi za slepe, gluhoneme, telesno 
ali duševno zaostale); razen tega predvideva v § 59. 
način poučevanja za otroke, ki spričo neodložljivih teh
ničnih zaprek ne morejo hoditi v redno narodno šolo, 
čeprav so telesno in duševno normalno razviti.

Drugi stavek 2. odstavka daje državnemu oblastvu 
pravico nad starši in redniki, ki ne bi izpolnjevali svoje 
dolžnosti iz prvega dela. Kaznovanje staršev in redni
kov za neizpolnjevanje otrokove šolske obveznosti pred
pisujeta §§ 61. in 62. Razen tega pa § 2. določa, da se 
otrok staršem ali rednikom lahko odvzame, ako so sami 
nesposobni, da izvršujejo dolžnost obče šolske obvez-

/



nosti. Kot njihovo nesposobnost navaja napake, bolezen 
ali zanikrnost. Pod prvim izrazom se mora razumevati 
način življenja staršev, ki ogroža otrokovo moralno in 
socialno vzgojo, in te slučaje bo moralo ugotoviti pač 
politično ali sodnijsko oblastvo; pod »boleznijo« se 
razumeva nalezljiva bolezen, ki je nevarna zdravju 
otrok, pod zanikrnostjo pa splošno nezanimanje staršev 
za svoje otroke. V koliko bo potrebno, da izvršuje država 
to svojo pravico — ali za stalno ali za prehodno — bo 
zavisno od slučaja in bodo ob takih prilikah najčešče 
odločala tudi mladinska sodišča, ki jih naš zakon sicer
ne omenja in se (v § 152.) naslanja za pomoč le na po-
litično-upravna oblastva.

Kateri naj bi bili »državni zavodi«, omenjeni zgo
raj, zakon sicer ne pove točneje, vendar je razumevati
tu poboljševalnice.

§ 3.

Država skrbi za ustanavljanje narodnih šol,
postavlja in plačuje vse učitelje po določbah tega
zakona.

V § 3. je izražen le princip o ustanavljanju šol, o
postavljanju in plačevanju učiteljstva; določbe o prvem
vsebuje III. poglavje, o drugem pa IV. poglavje tega 
zakona.

§ 4.

Pouk je v narodnih šolah brezplačen v mejah 
tega zakona.

Učenci narodnih šol ne plačajo niti vpisnine 
niti šolnine niti kake druge davščine.

Pouk je brezplačen le v mejah tega zakona, ni pa 
vse poslovanje, ki se tiče pouka, brezplačno po taksnem 
zakonu; zato je smatrati, da se za prevodnice in izpri



čevala (§§ 64. in 65.) lahko zahteva taksa po Tbr. 5., ozir. 
Tbr. 311. taksnega zakona po 20 Din, ozir. po 5 Din.

Ker učenci narodnih šol ne plačajo niti vpisnine 
niti šolnine niti kake druge davščine, tudi nihče nima 
pravice, kaj takega ali podobnega predpisovati ali po
birati.

§ 5.
Vsaka šola ima svoj pečat z državnim grbom , 

imenom šole in imenom kraja, v katerem se na
haja.

§ 6.
Besede: nastavniki, učitelji in učenci v smislu 

tega zakona obsegajo tudi nastavnice, učiteljice in 
učenke, ako ni drugače določeno.1

II. POGLAVJE.

Vrste narodnih šol in trajanje pouka.

§ 7.

N arodne šole so:
osnovne šole in višje narodne šole.
K narodnim  šolam so tudi zabavišča in 

šole za nezadostno razvito in defektno deco ter 
ustanove, ki služijo splošnemu narodnemu pro 
svečevanju: analfabetski tečaji, gospodinjske šole 
in tečaji, gospodarski tečaji, higienski tečaji in 
slično.

1 Srb.-hrv. besedilo loči »nastavnika« in »učitelja«, 
ima tedaj izraz za onega, ki »vrši nastavu« (pouk) in za 
onega, ki »uči«. V slovenščini te razlike ni, zato rabi 
tudi v zakonu — razen na tem mestu — za »nastavnika« 
in »učitelja« le izraz »učitelj«.



Narodne šole »so« naprave, ki so namenjene šolo
obveznim otrokom, poleg teh pa »so tudi« narodne šole 
vse razne ustanove, ki so namenjene za izvedbo širše 
naloge narodne šole, kakor jih označuje § 1. tega zakona.
— V smislu predpisov v §§ 2., 14. in 15. moramo kot iz
jemne ustanove šteti med prve, t. j. kot obvezne šole 
tudi šole za nezadostno razvito in defektno deco, čeprav 
jih je stilizacija tega paragrafa potisnila med druge, 
t. j. neobvezne ali le fakultativno obvezne prosvetne 
ustanove.

§ 8.

Osnovna šola traja štiri leta (prvi, drugi, tretji 
in četrti razred), a višja narodna šola do dopol
njenih 14 let istotako štiri leta (prvi, drugi, tretji 
in četrti razred).

Za vseh teh osem razredov je šolanje ob
vezno.

S tem paragrafom se določa o b v e z n o  osemletno 
šolanje, razdeljeno v štiri nižje razrede (osnovna šola) 
in štiri višje (višja narodna šola). Namen razdelitve 
osemletnega šolanja na štiri in štiri razrede je razviden 
iz IV. pogl., zlasti iz § 44. tega zakona.

O dopolnjenju šol. obveznosti pred dovršenim 
81etnim šolanjem gl. § 66.

§ 9.

Za otroke, ki jim državni jezik naše kralje
vine ni materni jezik, se sme pri osnovni šoli usta
noviti pripravljalni razred.

Ta se ne računa v predpisano število let ob
veznega šolanja. — Vpis v pripravni razred ni 
obvezen.



Tr' m
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Za otroke, ki jim materinščina ni državni jezik 
naše kraljevine, t. j. srbsko-hrvatsko-slovenski jezik, mar
več jim je materinščina nemški, madjarski itd. jezik, se 
pri osnovni šoli lahko ustanovi pripravljalni razred.

Namen tega razreda je predvsem, da otroke dru
gega maternega jezika jezikovno usposobi za obisk 
redne osnovne šole. Za ustanavljanje teh razredov skrbi 
sreski šolski nadzornik (§ 116., tč. 25.), ki jih bo pred
lagal zlasti v krajih, kjer ni pogojev za posebne manj
šinske oddelke v smislu §§ 45.—46. tega zakona.

Kdo predpisuje načrt poučevanja v teh priprav
ljalnih razredih, zakon ne predpisuje izrecno; smatrati 
pa se mora, da je analogno § 44. tudi to predpisovanje 
kompetenca ministra prosvete.

Vpis v pripravljalne razrede ni obvezen in je njihov 
obisk fakultativen, ker je namenjen otrokom, ki se šele 
pripravljajo na obisk osnovne šole, tedaj mlajšim otro
kom, kakor pa so šolo-obvezni v smislu § 56., in ker se 
šolo-neobvezni otrok ne more siliti k obveznemu obisko
vanju. Obveznost pa bo morala radi rednega delovanja 
teh razredov obstojati fakultativno, torej za vpisane 
otroke, kajti v nasprotnem bi bilo ustanavljanje priprav
ljalnih razredov iluzorno.

Ker so pripravljalni razredi namenjeni otrokom 
izpod šolske obveznosti, določa zakon, da se njihovo 
obiskovanje ne računa v predpisano dobo šolske obvez
nosti.

§ io .
Otroci, ki po dovršenem četrtem razredu 

osnovne šole nadaljujejo šolanje v meščanski, sred
nji ali kaki strokovni šoli, se oproščajo nadaljnega 
obiskovanja narodne šole. To velja tudi za one 
učence, ki gredo pred izpolnjenim štirinajstim



letom v obrt in trgovino ali obiskujejo obrtno- 
trgovsko šolo.

K dor iz omenjenih šol, oziroma iz obrti iz 
stopi, preden bi dovršil obvezno šolanje v narodni 
šoli, se mora vrniti vanjo, da dovrši osemletno 
šolanje.

Po tem paragrafu mora vsak otrok dovršiti celo 
osnovno šolo; od obiska višje narodne šole pa se opro
ščajo le oni, ki prestopijo po dovršenem 4. razredu 
osnovne šole v meščansko, srednjo ali kako strokovno 
šolo, tedaj v šole, ki se zadovoljujejo za vstop z osnovno
šolsko predizobrazbo. Od nadaljnega obiska narodne 
šole pa se oproščajo tudi oni, ki se gredo pred izpol
njenim 14. letom učit kakega rokodelstva (obrti) ali trgo
vine ali obiskujejo obrtno-trgovsko šolo.

Da se določba, ki oprošča obiskovanje narodne 
šole še ne 141etne rokodelske (trgovske) vajence, ne bi 
izigravala, predpisuje 2. odstavek tega paragrafa povra
tek v narodno do izpolnjenega osemletnega šolanja.

Prim. o izbrisanju iz šole §§ 64., 65. in 66.

§ 11.

V osnovni šoli se vrši samo redni pouk. V 
višji narodni šoli se vrši redni ali skrajšani pouk.

Koliko bo  olajšav glede razdelitve dela po 
mesecih v letu za tiste razrede višje narodne šole, 
ki imajo skrajšan pouk, odločuje minister pro- 
svete z ozirom na krajevne razmere na predlog 
krajevnega šolskega odbora in bana.

V kolikor je redni pouk že izveden, ostane 
neizpremenjen.

V osnovi je šolska obveznost osemletna (§ 8.). Ker 
pa je izvedba take obveznosti v vsej državi trenutno



nemogoča, predvideva zakon za to obveznost posebne 
olajšave, ki pa se morajo smatrati v smislu § 17. al. 2. 
in § 158. kot prehodne.

Olajšave za šolski obisk so v skrajšanem pouku, 
t. j. v pouku, ki ne traja celotedensko vseh 10 mesecev 
v šolskem letu (§ 54.), temveč se lahko skrajša na manjše 
število tedenskih ur in sicer le v višjih narodnih šolah, 
dočim se mora v osnovnih šolah (prva 4 leta) vršiti 
izključno redni pouk. Ali naj se pouk prekine v zimskih 
ali v letnih mesecih, je odvisno od krajevnih razmer in 
odloča o tem minister prosvete individualno za posa
mezne kraje. Pravtako odloča minister prosvete o tem, 
v katerih razredih višje narodne šole v posameznih krajih 
naj se uvede skrajšani pouk. Točneje pojasnilo o skraj
šanem pouku daje § 12.

Dosihmal uvedeni redni pouk na posameznih šolah, 
ki so bile že doslej redno osemrazreclne, se ne more 
izpremeniti v skrajšani pouk (prim. tudi §§ 158. in 159.). 
Iz te določbe se vidi, da zakon sam smatra skrajšani pouk 
le za zasilno napravo, ki naj se polagoma docela nado
mesti z rednim poukom tudi v višjih narodnih šolah.

§ 12.
Kjer so v času poljskih del otroci iz višjih 

narodnih šol staršem neobhodno potrebni za po
moč, se v razredih, za katere je treba, na predlog 
krajevnega šolskega odbora lahko uvede redni 
pouk v pet zimskih mesecih, od začetka novembra 
do konca marca in v ostalem času šolskega leta 
skrajšani pouk.

Ta paragraf se mora smatrati za bistveno nadalje
vanje predposlednjega odstavka § 11. Ta odstavek nam
reč določa generalno, kedaj in kako se uvaja skrajšani



pouk, dočim § 12. to določbo specificira tako, da pred
videva skrajšani pouk za podeželske šole, »kjer so v 
času poljskih del otroci . . .  staršem neobhodno potrebni 
za pomoč«. Iz tega specificiran]a se lahko zaključuje, da 
dovoljuje zakon skrajšani pouk le za podeželske, ne pa 
tudi za mestne šole; a v podeželskih šolah le v času 
od 1. novembra do 31. marca. Za te šole in za to dobo 
torej velja v predposlednjem odstavku § 11. statuirana 
pravica ministrstva.

§ 13.

Ustanavljanje zabavišč je obvezno za večja 
mesta in industrijska središča.

Zabavišča ustanove lahko na zahtevo občin 
ali staršev tudi v drugih krajih, ako se za obisko
vanje vpiše najmanj petdeset otrok, ali kjer sma
trajo to za potrebno prosvetna oblastva.

Vpis v zabavišča ni obvezen.
V zabavišča se sprejemajo dečki in deklice 

z izpolnjenim četrtim letom. Načrt in način dela 
v, zabaviščih predpisuje minister prosvete.

V zabaviščih se ne sme izvajati pouk, pred
pisan za osnovne šole.

Prvi odstavek tega paragrafa predpisuje obvezno 
ustanavljanje zabavišč v večjih mestih in industrijskih 
središčih, za kar so bili merodajni socialni razlogi. Usta
navljanje zabavišč v ostalih krajih je neobvezno, a do
voljeno ob predpisanih pogojih; obvezno pa je za pro
svetno oblastvo, da ustanovi zabavišče, ako smatra to 
iz kakršnihkoli (socialnih ali nacionalnih) razlogov za 
potrebno. Zakon ne predpisuje, da bi v kraju, kjer se 
ustanovi zabavišče, morala biti tudi osnovna šola. Usta
novitev zabavišča predlaga sreski šolski nadzornik



(§ 117., tč. 25.), a ustanavlja jih ban (Zakon o banski 
upravi § 33.).

Vpisovanje otrok v zabavišča ni obvezno; računati 
pa je s fakultativno obveznostjo za vpisano deco, ker je 
drugače obstoj zabavišč dvomljiv.

Po spolu deljenih zabavišč zakon ne pozna in 
mesto pouka predvideva zanje »delo« (pedagoški prin
cip aktivnosti), za katerega predpisuje načrt in način 
minister prosvete. V doslednjem izvajanju tega principa 
gre zakon tako daleč, da poučevanje, kakor je predpisano 
za osnovno šolo, v zabaviščih izrecno zabranjuje.

§ 14.

Šole za nezadostno razvito in defektno deco 
obiskujejo otroci, ki so nesposobni, da slede 
pouku v narodni šoli (slepi, gluhonemi, telesno 
in duševno zaostali).

V zvezi s tem paragrafom določa § 56., da se na
vedeni otroci oproščajo obiska redne narodne šole.

§ 15.

Šole za nezadostno razvito in defektno deco 
se vzdržujejo ob državnem ali skupnem strošku. 
Načrt in način dela v teh šolah predpisuje minister 
prosvete s posebnim pravilnikom. Te šole se p ra 
viloma internatski urejene.

Minister prosvete lahko dovoli, a z ozirom 
na proračunsko možnost tudi podpira i tiste šole 
in ustanove za duševno zaostalo in defektno deco, 
ki so ustanovljene od samoupravnih teles, s pri
vatno iniciativo ali od humanih udruženj.



Šole za nezadostno razvito in defektno deco usta
navlja in vzdržuje prvenstveno država sama in sicer na 
predlog sreskega šolskega nadzornika (§ 117., tč. 22.), 
ne izključuje pa ne ustanavljanja in ne vzdrževanja takih 
šol od strani samoupravnih teles in privatne iniciative, 
t. j. »ob skupnem strošku« države in drugih činiteljev 
ali teh samih. V vsakem slučaju pa se mora poučevati 
v teh šolah po pravilniku, ki ga predpiše minister pro
svete.

Socialno in pedagoško opravičena je zahteva, da 
morajo biti te šole praviloma internatsko urejene.

Prim. glede teh zavodov tudi § 170.

§ 16.

V svrho narodnega prosvečevanja in gospo
darskega izobraževanja se ustanavljajo šole in 
začasni tečaji z ozirom na potrebe posameznih 
krajev. Sem spadajo tudi gospodinjske šole, kakor 
tudi tečaji za odrasle nepismene (analfabete) in 
drugi tečaji.

Podrobnejše predpise v zvezi s tem paragrafom 
gl. v XI. pogl. tega zakona.

III. POGLAVJE.

Ustanavljanje in vzdrževanje šol.

§ 17.

Osnovna šola se ustanovi tam, kjer je v 
okrožju 4 km v polupremeru (radiusu) najmanj 
30 otrok, obveznih, da hodijo v šolo.

Kjer je pristop do šole otežkočen, se ustanovi 
šola tudi z 20 učenci.



Višje narodne šole se bodo ustanavljale po-
I stopno po danih pogojih v dotičnem kraju.

1. odstavek tega paragrafa je normativen in njegov 
predpis velja kot splošni predpis, ki se seveda ne sme 
smatrati strogo v geometrijskem smislu (krog s polu- 
merom à 4 km, oziroma premerom 8 km), pri tem ko 
velja za izjemne razmere v terenskem pogledu (»pristop 
do šole otežkočen«) 2. odstavek. Za še izjemnejše raz
mere v tem pogledu velja § 18. V obeh slučajih je število 
otrok kot zakoniti minimum, da se mora ustanoviti 
osnovna šola.

3. odstavek tega paragrafa je v bistvu prehodnega 
značaju in je v zvezi s § 158. Tukaj se nahaja radi tega 
ker govorita prva odstavka le o ustanavljanju osnovnih 
šol, in da se principielno določijo pogoji za ustanav
ljanje višjih narodnih šol. Ta predpis pa velja le za 
kraje, kjer doslej ni bila izvedena osemletna šolska ob
veznost (§ 11., tč. 3. in § 15 b).

§ 18.

V krajih, kjer niso izpolnjeni pogoji za usta
novitev šole, a je najmanj 10 do 20 otrok, doraslih 
za šolo, se smejo otvoriti začasne šolske stanice 
ali ambulantne šole.

V šolskih stanicah traja pouk od 1. septembra 
do konca junija. Poučuje učitelj sosedne šole 
trikrat na teden po pol dneva, V ambulantnih 
šolah se poučuje pet mesecev v šolskem letu. V 
njih delujejo mlajši učitelji, ki nimajo stalnega 
službenega mesta, marveč poučujejo pet mesecev 
v tem, a pet mesecev v drugem kraju.

Upravne občine dajo za te ustanove poslopje, 
kurjavo in najpotrebnejše pohištvo kakor tudi



vozila ali odškodnino za vožnjo učiteljem, nagrado 
učiteljem pa dodeljuje ministrstvo prosvete.

Koncem pouka je izpit ob navzočnosti šol
skega nadzornika in na njem se ugotavlja delo in 
doseženi uspeh za vsakega učenca.

Pri tem ko govori § 17. o ustanavljanju rednih 
osnovnih in višjih narodnih šol, je prikazana v § 18. 
možnost in organizacija zasilnih šolskih naprav za kraje, 
kjer ni pogojev za zakonito ustanovitev redne šole, ki 
pa sicer po zakonu ni izključena, ako so dani ostali 
pogoji za njo po §§ 27.—2 9 .

Take zasilne naprave so šolska stanica in ambu
lantna šola, ki z omejitvijo § 11., al. 3. obe nadomeščata 
le osnovno šolo.

2. odstavek tega paragrafa predpisuje organizacijo 
teh zasilnih šolskih naprav, 3. odstavek dolžnosti upravne 
občine napram njim, 4. odstavek pa predpis za uradni 
pregled dela v njih.

Dasi zakon nikjer izrecno ne govori o tem, kdo 
predlaga ustanovitev teh šol, moremo smatrati, da je to 
analogno tč. 6. § 116. dolžnost sreskega šolskega nad
zornika, ustanavlja pa jih ban (§ 33. zakona o banski 
upravi).

Glede učnega načrta velja tudi zanje splošni pred
pis v § 44.

§ 19.

Šolska občina je šolsko upravna edinica, ki 
jo tvori ena ali več upravnih občin ali njihovi deli. 
D olžnost šolske občine je, da vzdržuje eno ali 
več šol. Vsaka naselbina mora biti v sestavu neke 
šolske občine.

Poleg imena kraja sme nositi šola ime kakega 
zgodovinsko priznanega našega nacionalnega ve-



likana. To ime določa minister prosvete po pred
logu banske uprave.

V prvem stavku al. 1. je definirana šolska občina, 
ki je upravna edinica zase, t. j. v šolski administraciji, 
in teritorij alno nezavisna od upravne občine. Dolžnost 
šolske občine, t. j. onih upravnih občin ali njihovih delov, 
ki tvorijo šolsko občino, je, da preko šolske občine 
vzdržujejo šolo.

Vsaka naselbina mora biti v sestavu neke šolske 
občine — tedaj tudi v slučaju, da je izven radialnega 
ozemlja po § 17., ali če je celo tako oddaljena od šole, 
da se uporablja za otroke v nji § 59. tega zakona.

Šola prvenstveno nosi ime kraja, v katerem se 
nahaja, in le polèg tega imena sme nositi ime kakega 
zgodovinsko priznanega našega nacionalnega velikana.

§  20 .

Vsaka šolska občina mora imeti svoj krajevni 
šolski odbor.

O krajevnem šolskem odboru gl. predpise §§ 123. 
do 134.

§  21 .

Kjer mora v upravni občini biti v smislu tega 
zakona več šol, določa občinski odbor kraj in 
področje za posamezno šolo.

O tem izboru zemljišča in določanju področja 
končno rešuje ban.

Predpis § 21. se nanaša na mesta in večje kraje.

V slučaju, da sta v kakem kraju posebna deška in 
dekliška narodna šola (gl. § 50.), imata ti šoli skupaj 
isto področje. Isto velja za področja v mestih in se v



tem slučaju posebna, deška in dekliška šola smatrata za 
eno šolo.

V al. 2. predvidena pravica banov izvira iz § 39. 
zakona o banski upravi.

§ 22.

Dolžnosti upravne občine za šolo so: dati 
potrebno zemljišče za šolo, šolsko dvorišče, igra- 
lišče, zemljišče za praktični kmetijski pouk, uči
teljski vrt (na deželi obvezno, v mestih pa po mož
nosti) in za učiteljska stanovanja, vse v bližini 
šole; skrbeti, da bodo dobre vse poti, ki vodijo 
do šole.

§ 23.

Dolžnosti šolske občine so:

1. sezidati in v dobrem stanju vzdrževati 
šolska poslopja, v katerih morajo biti: potrebne 
učilnice in delavnice, urejene po higienskih in pe
dagoških pravilih; po možnosti dvorana za šolske 
slovesnosti, ki služi tudi %a sobno telovadbo; 
potrebne pisarne in zbornica; stanovanja za uči
telje in sluge;

2. nabavljati pohištvo in učila za šolo, za 
ubožne otroke pa knjige in šolske potrebščine;

3. dajati kurjavo za šolo, upravitelja in šol
skega slugo, ako stanujeta v šolskem poslopju;

4. skrbeti za ustanavljanje novih šol, oddel
kov in tečajev v smislu § 16. tega zakona;

5. po možnosti skrbeti za ustanavljanje šol
ske kuhinje in prekodnevnega oskrbovališča za 
deco;



6. kjer le mogoče, napraviti in urediti šolske 
kopalnice in dečje poliklinike za specialna zdrav
ljenja;

7. nositi vse stvarne potrebe za vzdrževanje 
šol (popravila šolskih poslopij, plačanje sluge, 
razsvetljave, potrebščin za zabavišča i. dr.);

8. podpirati prosvetne naprave, s katerimi se 
širi obča prosveta v narodu.

§§ 22. in 23. predpisujeta dolžnosti krajevnih čini- 
teljev, ki jih imata do šole v materialnem pogledu, in 
sicer § 22. za upravno občino, § 23. za šolsko občino.

Upravni občini predpisuje one dolžnosti, ki jih 
šolska občina ne more imeti, ker ne morejo spadati v 
njen delokrog, so pa del splošnega delokroga upravne 
občine kot krajevnega oblastva obče uprave in ki je 
kot tako po čl. 65. zakona o notranji upravi občin 
dolžna, »služiti razvoju in prospehu duhovne in mate
rialne kulture v državi.«

V zvezi s predpisi o dolžnostih šolske občine v tem 
paragrafu so tudi predpisi v §§ 25.—41., § 12 b in § 127. 
zakona.

§ 23.

Industrijska podjetja so dolžna, da pomagajo 
šolski občini pri zidanju šolskih poslopij in uči
teljskih stanovanj, ako v tem kraju ne nosijo so 
razmerno z obsegom  podjetja občinskih bremen 
ali ako nimajo lastnih šolskih poslopij. V tem slu
čaju odločuje o plačljivem delu teh podjetij obče 
upravno oblastvo. Ta plačljivi del ne sme biti 
večji od zneska, ki bi ga podvzetje m oralo plačati 
za šolsko občino, ako bi se obdačevale v dotični 
upravni občini.



Ta paragraf predvideva izjemni slučaj za indu
strijska podjetja, ako se ta ne obdačujejo v dotični 
upravni občini, ki pripada šolski občini. Kadar je indu
strijsko podjetje obdačeno v dotični upravni občini, je 
po svoji davčni moči v tej občini obvezano, sorazmerno 
nositi stroške za splošno vzdrževanje šol v kraju.

§ 25.

Vsaka šolska občina mora imeti svoj pro 
račun. Šolski proračun sestavlja šolski odbor do- 
tične šolske občine. Če je ozemlje šolske občine 
isto kakor ozemlje upravne občine, ali ako je več 
šolskih občin v isti upravni občini, predloži šolski 
odbor proračun upravni občini, ki o njem raz
pravlja ter ga uvrsti v svoj občinski proračun; 
šolski odbor pa ima pravico pritožiti se sreskemu 
načelniku, ako smatra, da so  njegove zahteve 
upravičene. V slučaju, da obsega šolska občina več 
upravnih občin ali dele upravnih občin, sestavlja 
šolski proračun šolski odbor dotične šolske občine 
in ga dostavlja preko sreskega načelnika bano
vinskemu šolskemu odboru. Ko ga banovinski 
odbor odobri, ga dostavi odboru pristojne uprav
ne občine, da ga uvrsti v letni proračun. Upravne 
občine ne smejo oddeliti šolskega proračuna od 
proračuna za občinske potrebe, marveč ga morajo 
uvrstiti kot sestavni del občinskega proračuna 
pod posebnim naslovom »Narodno šolstvo« in ga 
obenem z njim predložiti višjemu oblastvu.

Vsaka šolska občina ima svoj proračun, tedaj en 
sam proračun tudi v slučaju, da ima v svojem področju 
več šol.



i- Ako imata šolska in upravna občina isto ozemlje,
i dostavlja krajevni šolski odbor proračun upravni občini,
- ki »razpravlja« o šolskem proračunu in ima pač tudi
ì pravico, da ga znižuje ali povečava. Ako pri zniževanju
) šolski odbor smatra, da so se znižale njegove upravi

čene in po § 26. tega zakona zakonite zahteve, se sme 
pritožiti pri sreskem načelniku kot upravnemu oblastvu 
prve stopnje. Sreski načelnik končno odločuje in upravna 
občina je dolžna, da po njegovi odločitvi uvršča šolski 
proračun v občinski proračun.

V slučaju pa, da obsega šolska občina več upravnih 
delov ali dele upravnih občin, ne predaje šolski odbor 
šolskega proračuna direktno prizadetim upravnim ob
činam, marveč preko sreskega načelnika banovinskemu 
šolskemu odboru, ki postopa v tem slučaju v smislu 
§ 139., tč. 2., tega zakona. Prizadeta upravna občina tako 
dostavljeni in že odobreni šolski proračun uvršča v svoj 
proračun, ne da bi imela pravico, o njem še posebe raz
pravljati.

V vsakem primeru pa mora upravna občina uvrstiti 
proračun šolske občine v svoj proračun pod posebnim 
poglavjem (»Narodno šolstvo«). Ako bi to opustila, ne 
sme pristojno višje oblastvo (kr. banska uprava) odobriti 
proračuna upravne občine, marveč ga vrniti kot ne
popolni.

Za izvršitev šolskega proračuna gl. § 129.!
Za kraje, kjer ne postoje organizirane upravne 

občine, velja § 171.

§  26 .

V proračunu se predvidevajo vsote za redno 
vzdrževanje šol. Povišanja ne smejo prekoračiti 
10 % prejšnjega šolskega proračuna. Večja po-



pravila in investicije, ki prekoračijo 10 % nad 
šolski proračun za preteklo leto, se izvrše lahko 
le, ako jih z ozirom na druge obremenitve te 
občine odobrita minister prosvete in minister 
financ.

Šolski proračun praviloma predvideva le redne iz
datke za izvrševanje dolžnosti, ki jih predpisuje šolskemu 
odboru § 23., in ti izdatki se v novem proračunu ne 
smejo povišati nad 10 %  prejšnjega, t. j. onega šolskega 
proračuna, ki velja za leto, v katerem se novi proračun 
sestavlja.

Izdatki nad 10 %, ki jih morejo povzročiti večja 
popravila in investicije (odplačevanje anuitet in pod.), 
se smatrajo za izredne izdatke, ki se smejo predvideti 
v proračunu le po predhodni odobritvi ministra prosvete 
in ministra financ ter z ozirom na splošno gospodarsko 
obremenitev prizadete upravne občine.

§ 27.

Poslopja narodnih šol morajo biti na pri
mernih in zdravih krajih; biti morajo suha in 
svetla ter morajo imeti zadosti prostora za učence.

Sporazumno z ministrom zgradb ter mini- ' 
strom  socialne politike in narodnega zdravja 
predpisuje minister prosvete z uredbo določbe o 
zidanju šolskih poslopij in učiteljskih, o pohištvu,
o ureditvi šolskih vrtov, dvorišč i. dr., kakor tudi 
tozadevne vzorne načrte za šolska poslopja.

1. odstavek tega paragrafa se mora smatrati za 
splošna načela, ki mora biti na njih izgrajena v 2. od
stavku omenjena uredba, ki jo predpiše minister pro
svete sporazumno z ministrom zgradb kot strokovnim



ministrstvom za stavbenost in z ministrom socialne po
litike in narodnega zdravja kot strokovnim ministrstvom 
za higienske zadeve.

§ 28.

Kjer občina nima potrebnega zemljišča, ga 
sme nabaviti potem razlastitve (ekspropriacije).

Postopek o razlastitvi predpisuje zakon o ekspro- 
priaciji. Dokler ni enotnega zakona o ekspropriaciji, bi se 
v dravski banovini izvršila razlastitev v smislu avstrij
skega zakona o ekspropriaciji nepremičnih posestev od 
18. februarja 1878. 1., a za ozemlje Prekmurja v smislu 
madjarskega zakona čl. XII. iz 1881. 1.

§ 29.

Poleg upraviteljevega stanovanja m ora imeti 
vsaka šola v bližini toliko obveznih stanovanj za 
učitelje, kolikor ima šola posameznih oddelkov, 
kakor tudi stanovanje za enega slugo. Brez pred
pisanega števila teh stanovanj s potrebnimi pri
tiklinami se ne more ustanoviti šola niti nov 
oddelek.

V mestih in trgih se daje namesto naturalnega 
stanovanja stanarina. Stanarina znaša: v Beogradu 
in Zagrebu po 500 Din mesečno za vsakega uči
telja, v mestih z nad 50.000 prebivalcev po 
400 Din, v mestih s 30.000 do 50.000 prebivalcev 
po 350 Din, v mestih izpod 30.000 prebivalcev 
po 300 Din in v trg ih  po 200 Din mesečno za 
vsakega učitelja.

Intencija tega paragrafa, zlasti odstavek 1., je: osi- 
gurati učiteljstvu obvezno stanovanje. Zato se katego
rično zahteva toliko primernih stanovanj, kolikor je na



šoli oddelkov, kar je po § 51. isto toliko, kolikor je uči
teljev.

Predpis 1. odstavka brezpogojno velja za narodne 
šole po deželi; odstavek 2. pa napravlja izjemo za mesta 
in trge, kjer ni tako težko najti primernega stanovanja 
kakor na deželi, in kjer bi spričo večjega števila učitelj
stva ne bilo občini tako lahko, oskrbeti predpisana sta
novanja. Izjema je v tem, da daje mestna (trška) občinska 
uprava namesto stanovanja stanarino, kakor je s tem para
grafom določena. V zvezi s § 84., ima do te stanarine 
pravico vsak učitelj v dotičnem mestu, bodis da je za
poslen v šoli ali po odločitvi šolskega oblastva zunaj nje.

Pravico do stanovanja v naravi nima učiteljica, 
omožena z neučiteljem (§ 84., 2. al.), ako pa takega sta
novanja v kraju ni (v mestih, v trgih in po deželi po 
§ 173.), ima tudi ona pravico do stanarine (§ 84., 1. al.).

V odstavku 2. predpisana stanarina se izplačuje od
1. aprila 1930. 1. dalje (§ 174.).

Učitelj pa, ki uživa naturalno stanovanje ali stana
rino, predpisano s tem paragrafom, nima prvice do sta
narine po uradniškem zakonu (čl. 39.); pravico do nje 
dobi šele, kadar gre v pokoj, ker mu zakon o narodnih 
šolah v pokojninske prejemke ne priznava stanarine po 
tem paragrafu (prim. čl. 138. ur. zak. in § 87. tega zak.).

Prehodno določbo za podeželske šole, ki nimajo 
učiteljskih stanovanj, gl. v § 173.

§ 30.

P o  odobritvi pristojnih oblastev zida šolska 
občina potem licitacije ali v svoji režiji vsa po
slopja za šolsko potrebo, uporabljajoč delovno 
silo in material, s katerim razpolaga.

Načrt za zidanje šolskega poslopja mora 
odobriti ban.



i- Zakon o narodnih šolah vobče stremi za tem, da 
se čim bolj razširi narodna šola; zato gleda, da pomaga 

e in olahkoča šolskim občinam zidanje šolskih poslopij. 
a Tudi predpis § 30. je te vrste, ko dovoljuje občini, da 
1 sme zidati v lastni režiji in sme uporabljati delovno silo
- in material, s katerim razpolaga.

Načrt odobrava ban po svojem stavbnem oddeljenju.

§ 31.

Občine smejo ob svojem strošku zidati po
slopja, namenjena narodnemu prosvečevanju, ka
kor: kmetijske šole, gospodinjske šd e , strokovne 
šole itd.

V ta namen se sme združiti več občin.

S tem paragrafom se statuira pravica, ne da bi se 
nalagala občinam — bodisi upravnim ali šolskim — kaka 
dolžnost. Pač pa mora paziti šolsko oblastvo, da bi se 
taka poslopja ne zidala kakorkoli na škodo redni šoli.

§ 32.

Pri vsaki novi stavbi in dozidovanju poslopij, 
ki jih zida občina v kakršnekoli prosvetne namene, 
pomaga država vsem občinam razen mestnim, ki 
imajo svoje stavbne strokovnjake, na njihovo 
prošnjo in na svoj strošek v sledečem: izdeluje 
stavbne načrte in predračune, vodi vrhovno stro 
kovno nadzorstvo in daje vse potrebne strokovne 
komisije za pregledanje stavbe.

Državni stavbni strokovnjaki, ki se tu omenjajo, 
so stavbni referent j e banskih uprav in sreskih načelstev.



Občinam, ki nimajo primernih šolskih po» st 
slopij niti materialne možnosti, da jih same sezi- n 
dajo, bodo pri zidanju šolskih poslopij pomagale s 
banske uprave.

Pristojna oblastva smejo dovoliti, da se za ir 
zidanje šol porabi delovna sila in material, s ka- v 
terimi razpolaga država.

p

§ 34. š

Ban zaukaže upravni občini, kadar je treba, r 
da se ustanovi ali razširi postoječa šola. Proti 
temu odloku " ima upravna občina pravico, prito- 
žiti se ministrstvu prosvete.

Pravica, ki jo daje banu ta paragraf, je prevzeta 
iz § 39. zakona o banski upravi.

§ 35.

D a bi se z ustanovitvijo novih šol hitreje in 
močneje dvignila narodna prosveta, se ustanavlja 
pri Državni hipotekarni banki Državni šolski fond, 
ki se mu bo vsako leto iz državnega proračuna 
dodajala potrebna vsota, dokler ne doseže vkupno 
150,000.000 dinarjev. Iz tega fonda se bodo dajala 
le posojila za zidanje novih poslopij za šole, ki 
jih obsega ta zakon.

Rok se določa oziraje se na količino posojene 
vsote in premoženjsko stanje dotične občine. Naj
daljši rok je 10 let.

Ubožnim šolskim občinam, v katerih je naj
manj 60 % nepismenih, se daje posojilo brez
obrestno.



Z Državnim šolskim fondom upravlja mini- 
> ster prosvete po pravilniku, ki ga predpiše spo- 
i- razumno z ministrom financ, a po soglasnosti 
!e s predsednikom ministrskega sveta.

Intenci j a, ki smo jo za ta zakon poudarili pri § 30. 
a in ki se vidi tudi pri §§ 32. in 33., se kaže najjasneje 
L- v § 35. pri ustanovitvi Državnega šolskega fonda.

Anuitetni rok (odstavek 2.) 10 let je sicer kratek, kar 
pa je učinjeno namenoma, da bi denar iz Državnega 
šolskega fonda tem hitreje fluktuiral in prišel kolikor 
mogoče večjemu številu občin v korist.

? Poleg vsote, ki naj jo daje v Državni šolski fond
1 država letno iz svojega proračuna, se stekajo: denarne 

globe za izostajanje iz šole (§ 61. zakona o narodnih 
šolah), globe, s katerimi se kaznujejo člani kraj. š. odb. 
(§§ 130. in 133.) in del dohodkov državne zaloge (§ 19. 
zakona o učbenikih).

Odstavek 3. govori o primerih, ko se daje posojilo 
brezobrestno; ne govori pa o tem, kolika je obrestna 
mera. Smatrati se more iz dejstva, da se fond ustanavlja 
pri Državni hipotekarni banki, da bo obrestna mera 
stalno ista, kakor je obrestna mera te banke, in da bodo 
tudi pogoji za posojilo v splošnem isti. Te podrobnosti 
bo vseboval v odstavku 4. omenjeni pravilnik.

§ 36.

Šolsko poslopje in šolsko dvorišče se ne 
moreta uporabljati za nič drugega kakor za šolo 
in za namene, ki so v skladu z občim smotrom 
narodnih šol (§ 1.).

Zakon sam ne pove, kdo odloča glede uporabe 
prostorov po tem paragrafu; smatrati pa je, da je za to 
pristojen krajevni šolski odbor, ki ima po § 130. dolžnost,



za šolsko občino upravljati z vsem šolskim premoženjem 
in sicer sporazumno s šolskim upraviteljem, ki mora 
glasom § 114., tč. 13., paziti, da se v dobrem stanju 
vzdržuje šolsko poslopje in šolsko premoženje in za to 
skupno s šolskim odborom odgovarja tudi materialno.
V spornih slučajih odločuje po poročilu sreskega šolskega 
nadzornika sreski načelnik kot obče upravno oblastvo 
prve stopnje.

§ 37.

Premoženje šolske občine tvorijo:
1. vsa šolska poslopja in celokupno nepre

mično šolsko premoženje;
2. vse šolsko pohištvo;
3. zbirke učil in šolske knjižnice;
4. krajevni šolski fond;
5. gotovina od raznih dohodkov.
Premoženje šolske občine obstoji iz nepremičnin,

iz premičnin in denarnih sredstev; prve so označene pod 
tč. 1., druge pod tč. 2. in 3., tretja pod tč. 4. in 5. O pri
dobivanju denarnih sredstev premoženja šolske občine 
govorita §§ 38. in 41.

S premoženjem šolske občine upravlja krajevni 
šolski odbor (§ 131.), skupno z njim pa je za njo mate
rialno odgovoren šolski upravitelj (§ 114., tč. 13.).

§ 38.

V krajevni šolski fond se stekajo vsa darila, 
volila in drugi dohodki, ki so za to namenjeni.

Krajevni šolski fond se uporablja:
1. za podpiranje revnih učencev, zlasti tistih, 

ki so brez staršev;
2. za podpiranje učeniških izletov in tekem, 

šolskih knjižnic za deco in odrasle;



3. za šolske kuhinje in oskrbovališča;
4. za potrebe narodnega prosvečevanja sploh.
Za povečanje šolskega fonda mora skrbeti krajevni

šolski odbor (§ 127., tč. 11.).

§ 39.

Šolska občina se m ora vknjižiti na vse nepre
mično šolsko premoženje.

Od šolske nepremičnine se ne more nič upo
rabiti za kake druge namene niti se odtujiti ali 
zadolžiti, razen za tiste, ki jih predpisuje ta zakon, 
a po odobritvi ministra prosvete.

§ 40.

Ako se iz šolske občine izloči nova šolska 
občina, ima ta pravico do sorazmernega dela 
skupnega šolskega premoženja. Razdelitev se mora 
izvršiti sporazum no.

V slučaju nesporazuma rešuje spor ban.

§§ 38.—40. vsebujejo predpise in navodila za uprav
ljanje s šolskim premoženjem.

V § 39., al. 2., omenjeni »nameni. . . ,  ki jih pred
pisuje ta zakon«, so: za uporabo nepremičnin predpis 
§ 36., za odtujitev predpis § 40. Slučaja, v katerem se 
smejo nepremičnine zadolžiti, zakon ne navaja naravnost, 
vendar bi bil dan en primer pri zadolžitvi v svrho zi
danja in investicij, o čemer morata reševati minister 
prosvete in minister financ (§ 26.).

Vse posle in spore po tem § rešuje ban na predlog 
banov. šol. odbora (§ 139., tč. 14.).



Za pokrivanje potrebščin ima vsaka podežel
ska šolska občina šolsko blagajno, v katero se 
stekajo:

1. vsote, ki jih daje upravna občina za vzdr
ževanje šole po rednem proračunu;

2. dohodki od šolskega premoženja, fonda 
ali od česa drugega, kar pripada šoli;

3. vsote, ki daje šoli banovinski šolski odbor;
4. razni dohodki.
Kako se posluje s šolsko blagajno, predpiše 

minister prosvete s posebnim pravilnikom.

Način, kako predaje upravna občina vsote za vzdr
ževanje šole po rednem proračunu (tč. 1.), predpisuje 
§ 129. — Banovinski šolski odbor daje občinam podporo 
v smislu § 139.

O poslovanju s šolsko blagajno vsebuje v glavnem 
predpise § 129., o nadzorovanju blagajne pa § 127., tč. 3.

IV. POGLAVJE.

Pouk.

§ 42.

Učni predmeti v narodnih šolah so:

1. veronauk z moralnimi nauki;
2. narodni (srbsko-hrvatsko-slovenski) jezik;
3. narodna povestnica (zgodovina) z najzna

menitejšimi dogodki iz obče zgodovine;

4. zemljepis naše države z osnovnim pozna
vanjem drugih držav;



5. računstvo z osnovami geometrije in geo
metrijskega risanja;

6. poznavanje prirode;
7. praktična gospodarska znanja in raz

umevanja z ozirom  na potrebe kraja;
8. higiena;
9. gospodarstvo (gospodinjstvo);

10. ročno delo s posebno uporabo narodnih 
motivov;

11. risanje;
12. lepopisje;
13. petje;
14. telovadba po sokolskem sistemu.
Navodilo za izvedbo pouka teh učnih predmetov

na posameznih šolskih vrstah vsebuje § 44.

§ 43.

Verski pouk je obvezen za vse priznane vero
izpovedi. Veronauk poučujejo duhovniki ali uči
telji po želji staršev dotične konfesije. Duhovnik- 
veroučitelj m ora biti državljan kraljevine Jugo 
slavije.

Kjer se starši odločijo, da poučuje veronauk 
učitelj, ni pa učitelja one veroizpovedi kakor 
učenci, poučuje veronauk duhovnik, kjer pa ni ne 
teh ne onih, poučujejo veronauk druge primerne 
osebe.

Veroučitelje-duhovnike postavlja minister pro
svete iz vrst kandidatov, ki jih predloži pristojno 
oblastvo dotične konfesije, nagrado pa mu dolo
čajo in plačajo krajevne verske občine ali starši 
sami. To velja tudi za druge osebe, ki ob nedo- 
statku duhovnika in učitelja poučujejo veronauk.



Radi pridobivanja potrebne pedagoško-me- 
todske izobrazbe opravljajo veroučitelji-duhovniki 
poseben veroučiteljski izpit.

Veroučitelje-duhovnike in druge osebe izven 
učiteljskih in duhovniških krogov, ki poučujejo 
veronauk, minister prosvete na predlog banske 
uprave razreši od  dolžnosti, ako njihovo delo v 
šoli ne odgovarja pedagoško-metodskim načelom, 
ali ako njihovo vedenje v šoli in zunaj nje ni v 
skladu z občimi smotri narodnih šol.

Učni načrt in program  za veronauk pred
pisuje minister prosvete potem, ko je slišal mišlje
nje ministrstva pravde.

Veronauk je naveden kot učni predmet v narodnih 
šolah že v § 42. in je že kot tak obvezen; da pa bi se 
obveznost ne smatrala samo za učence, ta paragraf še 
izrecno poudarja, da je obvezen tudi za vse priznane 
konfesije.

Ker § 43. zakona o narodnih šolah regulira vpra
šanje veronauka od strani države in državne prosvetne 
uprave, je treba, da store to od svoje strani tudi posa
mezne konfesije interno zase. Srbska pravoslavna cerkev 
je to že storila s čl. 17. zakona o srbski pravoslavni 
cerkvi od 8. novembra 1929., ki pravi: »V vseh državnih 
in privatnih šolah se predava pravoslavni verski pouk 
v soglasnosti s pristojnim cerkvenim oblastvom, to pa 
po določbah zakona o teh šolah. — Učne načrte in pro 
grame za predavanje veronauka predpisuje pristojni mi
nister, ki se ozira pri tem na potrebo verske vzgoje po 
predlogu sv. arhijerejskega zbora. Za učbenike za vero
nauk veljajo predpisi zakona o učbenikih. Za vse učbe
nike bo glede njihove verske vsebine dajal odobrenje 
sv. arhijerejski sinod. — V državnih osnovnih šolah



smejo poučevati veronauk kvalificirani župnijski (paro- 
i hijski) duhovniki ali posebni veroučitelji v smislu pred

pisov zakona o narodnih šolah. Kjer po zakonu ali 
1 drugače ni mogoče, da predava pravoslavni veronauk
) duhovnik ali posebni veroučitelj, bodo poučevali učitelji
» dotične šole, ki so pravoslavne vere. — Veroučitelj e-
r duhovnike postavlja v narodnih šolah minister prosvete

iz vrst kandidatov, ki jih predloži pristojno cerkveno 
t oblastvo. Veroučitelje v drugih — srednjih in strokovnih

šolah — postavlja minister izmed kandidatov, ki pred- 
lože odobrenje pristojnega cerkvenega oblastva, da smejo 
poučevati veronauk v srednjih šolah. Vse veroučitelje 
premešča in razrešuje od službe minister prosvete po 
določbah šolskih zakonov. — Veroučitelje v vseh privat
nih šolah postavlja in premešča uprava šole po odobren ju 
pristojnega arhijereja. Tudi 'za te veroučitelje veljajo 
predpisi šolskih zakonov. — Pristojno cerkveno oblastvo 
lahko odvzame že izdano dovoljenje veroučiteljem, ki 
veronauka ne predavajo tako, kakor predpisuje pravo
slavna vera, ali ki drugače, s svojim življenjem in delom 
ne odgovarjajo svoji veroučiteljski dolžnosti.«

Enega vprašanja, ki govori o njem § 43., se čl. 17. 
zakona o srbski pravoslavni cerkvi ni dotaknil, t. j. vpra
šanje nagrade. Zakon o narodnih šolah prepušča ureditev 
tega vprašanja krajevnim verskim občinam, oziroma 
za nje dotični konfesiji, in staršem otrok. On sam na
grade in pravice do nagrade ne osporava, ne bavi pa 
se z njeno ureditvijo. Pravico do nagrade imajo le vero
učitelj i-duhovniki in druge osebe, ki poučujejo veronauk 
v slučaju nedostatka duhovnika in učitelja dotične konfe
sije, ne pa tudi redni učitelji, ako poučujejo veronauk 
(al. 3.).

Stalnih veroučiteljev v narodnih šolah zakon ne 
predvideva; za zatečene stalne učitelje gl. § 168.



§ 43. ne pravi izrecno, kdo postavlja druge osebe, 
ki naj poučujejo veronauk v nedostatku duhovnika in 
učitelja dotične konfesije, smatrati pa je treba, da veljajo 
tudi za te osebe vsi predpisi tega paragrafa, ki se na
našajo na veroučitelja-duhovnika, t. j.: da mora biti naš 
državljan, da ga postavlja minister prosvete na predlog 
pristojnega oblastva dotične konfesije, da mora imeti 
potrebno izobrazbo; prav tako se nanaša nanj predpis
o razrešitvi od službe v al. 5. in predpis § 47., al. 1.

Mišljenje ministra pravde, predvideno v al. 6., je 
potrebno zato, ker se verski oddelki nahajajo po likvi
daciji bivšega ministra ver v tem ministrstvu.

§ 44.

Obči redni pouk v narodni šoli se daje na 
državnem jeziku po učnem načrtu in programu, 
ki ga predpisuje minister prosvete potem, ko je 
slišal mišljenje Glavnega prosvetnega sveta, za vso 
državo, upoštevajoč načelo koncentracije pri pouku 
in aktivnega sodelovanja učencev.

Učni program  mora prožiti možnost, da se 
pouk prilagoduje življenskim potrebam v kraju, v 
katerem se šola nahaja. V višji narodni šoli razvija 
pouk smisel za kmetijstvo, za rokodelstvo in trgo 
vino, kjer je to treba.

Obči redni pouk v narodni šoli, t. j. v osnovni in 
višji narodni šoli se daje na državnem jeziku; izjemo 
od tega vsebujeta §§ 45.—46. za narodne manjšine.

V vseh šolah pa se poučuje po učnem načrtu in 
programu, ki ga za vso državo predpisuje minister pro
svete. Z ozirom na predpis v al. 2. (»Učni program 
mora prožiti možnost, da se pouk prilagodi življenskim 
potrebam kraja, v katerem se šola nahaja«) se mora



’ smatrati, da je učni načrt in program, ki naj velja za
1 vso državo, normativen po vsebini in po obsegu in tedaj
5 gibek dovolj, da ne bo uklepal učitelja. Poleg tega nor

mativnega načrta bodo morali biti izdelani tudi učni 
5 načrti za posamezne šolske kategorije.

Zaključek 1. odstavka in 2. odstavka tega paragrafa
1 je vobče smatrati za smernico, ki naj posluži pri sestav-
1 ljanju in izdanju učnega načrta in programa.

§ 45.

V krajih, kjer v znatni meri prebivajo držav
ljani drugega jezika, se ustanove za njihovo deco
posebni oddelki osnovne šole.

V teh oddelkih ne more biti manj ko 30 učen
cev. Izjemoma se sme ustanoviti tak oddelek tudi 
z 25 otroki, o čemer odločuje minister prosvete.

P rogram  in učni načrt je isti kakor je v dru 
gih osnovnih šolah v državi.

Pouk v teh oddelkih se daje na maternem 
jeziku učenca. V teh oddelkih se poučuje državni 
jezik kot obvezni predmet.

Kjer je v kraju več oddelkov iste narodne 
manjšine, smejo imeti svojega posebnega upra
vitelja.

§ 46.

Ako so v kraju oddelki, oziroma šole z držav
nim učnim jezikom, a poleg njih tudi posebni od
delki ali šole z učnim jezikom kake druge narod
nosti, morajo otroci državnega maternega jezika 
obiskovati šolo z državnim učnim jezikom; otroci 
druge narodnosti in jezika smejo, po volji staršev, 
obiskovati oddelke z državnim učnim jezikom na
mesto oddelka svojega maternega jezika.



Otroci ene narodne manjšine ne morejo obi
skovati šole druge narodne manjšine.

V krajih, kjer se nahajajo šoloobvezni otroci 
narodnih manjšin, ki pa spričo svojega števila ne 
morejo imeti pouka na maternem jeziku, morajo 
ti otroci obiskovati šolo z državnim učnim je
zikom.

§§ 45. in 46. urejujeta šolsko vprašanje narodnih 
manjšin v smislu določb mirovnih pogodb (čl. 68. saint- 
germainske pogodbe, čl. 59. trianonske pogodbe) in čl. 9., 
al. 1. in 2., zakona o varstvu manjšin od 19. junija 1920, 
ki garantuje: »Glede javnega pouka bo vlada S. H. S. v 
mestih in okrajih (distriktih), po katerih prebivajo v 
večji meri srbsko-hrvatsko-slovenski državljani drugih, 
a ne uradnega jezika, dala primerne olajšave, da se za 
deco teh srbsko-hrvatsko-slovenskih državljanov zavaruje 
pouk v osnovnih šolah na njihovem lastnem jeziku. — 
Ta določba kraljevine Jugoslavije ne bo ovirala, da ne bi 
uvedla v omenjenih šolah pouka uradnega jezika ob
vezno.«

§ 47.
V vseh narodnih šolah poučujejo državni 

učitelji, ki morajo popolnoma obvladati državni 
jezik. To velja tudi za veroučitelje.

Učiteljice poučujejo po potrebi ročno delo 
in gospodinjstvo tudi v tistih oddelkih, v katerih 
drugače redno poučujejo učitelji.

Zakon ne izključuje iz učiteljske službe v narodnih 
šolah pripadnikov druge rase in jezika; zahteva pa od 
njih, da so naši državljani (v zvezi s čl. 2.—3. uradn. 
zak.) in da popolnoma obvladajo državni jezik. Od tega 
izrecno ne izvzema tudi oseb, ki poučujejo veronauk 

(gl- § 43.).
2. odstavek velja za mešane narodne šole.



j Narodne šole so  nerazdeljene in razdeljene.
Šole z eno učno osebo (za splošni pouk), ki 

) poučuje vse učence dotične šole, so nerazdeljene; 
šole z dvema ali več učnimi osebami, v katerih se 
otroci razdele na posamezne učne osebe za pouče-

I vanje, so razdeljene.

' § 49.

Učenci, ki jih poučuje ena učna oseba v po
sebni sobi, tvorijo šolski oddelek.

Radi poučevanja se otroci razdelijo v razrede. 
Razred tvorijo učenci, ki se skupno uče istih pred
metov po istem učnem program u.

V šolah, kjer en učitelj istočasno poučuje po 
več razredov, se smejo učenci dveh, a v višjih raz
redih narodne šole tudi treh razredov združiti v 
en kombinovan razred.

Učenci tako kombinovanega razreda se redno 
skupno poučujejo v istem stvarnem gradivu in se 
spričo tega smejo v ta namen prirediti tudi posebni 
učbeniki.

§§ 48. in 49. predpisujeta organizacijo narodne šole, 
ki pač v prvi vrsti zavisi od števila otrok v posameznih 
šolskih oddelkih (gl. § 51.).

Edinica v tej organizaciji je oddelek in naj razvitejša 
šola je ona, ki je razdeljena na 4 oddelke osnovne in
4 oddelke višje narodne šole in kjer vsak razred tvori 
svoj oddelek. Naj nižja šolska kategorija je nerazdeljena 
šola, ki vsebuje v enem oddelku vseh osem razredov 
(šolskih letnikov). Ostale kategorije se kretajo med tema



dvema in morejo imeti (z ozirom na šole v Dravski 
banovini:

osn. šola 4, viš. nar. šola 3 =  7 oddelkov.
4j »  »  j) 2 — 6 ,,
4 i __k.
^ J  JJ JJ JJ  1  -------  J  JJ

3 1 — 4»  j j  j ?  A ^  j j

2 1 __3
^ j  j j  j j  j j  1  —  ^  j j

1 1 — 2a j  j j  j j  j j  1  —  ^  j j  •

Kombinovani razred, kakor je govor o njem v 3. al. 
§ 49., je potreben v osnovni šoli v slučaju, kadar je treba 
spojiti po 2 razreda (šolski leti), t. j. v slučaju, kadar 
ima osnovna šola le po 2 ali le 1 oddelek, v višji narodni 
šoli pa je dovoljena spojitev treh razredov (šolskih let),
kar se bo moralo prakticirati v slučaju, da ima višja
narodna šola le en oddelek, v katerem bosta po 2 kom- 
binovana razreda, poučevana menjajoče direktno in in
direktno. Kombinovanje pouka se vrši lahko v vseh učnih 
predmetih, redno pa pri stvarnem pouku, kar je v naravi 
pouka samega. Za kombinovani stvarni pouk se dovo
ljujejo tudi posebni učbeniki (al. 4 , § 49.).

§ 50.

Vzgoja deške in dekliške dece je skupna.

Kjer dovoljujejo razmere, se m orajo deška in 
dekliška deca oddvojiti v posebne deške in dekli
ške šole ali v posebne oddelke.

Načeloma predpisuje ta § koedukacijo, ipak pravi v
2. odst., da se m o r a j o  dečki i deklice oddvojiti v po
sebne deške i dekliške šole (oddelke), kjer d o v o l j u 
j e j o  razmere, t. j. predvsem tam, kjer dovoljujejo 
stavbne razmere.
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Vsak učitelj ima svoj oddelek.
Oddelek z enim razredom praviloma ne more 

imeti nad 50, z večimi razredi nad 40 učencev. 
Kadar se število učencev poveča, se oddelek deli.

Ker ima vsak učitelj svoj oddelek, se more naložiti 
učitelju delo še v drugem oddelku le začasno in v slučaju 
potrebe.

Števili v 2. odst. sta maksimalni, ni pa ovire, da 
bi se ne znižali, kajti določitvi sta »praviloma«. Da je 
maksimalno število učencev za oddelek z večimi razredi 
nižji kakor za oddelek z enim razredom, je radi napornej
šega dela z večimi razredi v oddelku.

§ 52.

Pri vsaki podeželski narodni šoli, a  po m ož
nosti tudi pri drugih m ora biti šolski vrt, ki naj 
služi za učne namene, a zlasti za pouk v prirodo- 
znanstvu, za praktične vaje učencev v poljedelstvu, 
kakor tudi šolska kuhinja za vajo učenk v gospo
dinjstvu. M inistrstvo prosvete predpiše vzorne 
načrte za šolske vrtove.

Dohodek od teh vrtov pripada učiteljstvu.
Razdelitev tega prihoda se razdeli s pravil

nikom.
Kjer je to potrebno, določi minister prosvete 

letno po tri dni, v katerih bodo učenci pod nad
zorstvom učiteljevim izvrševali pogozdovanje in 
narejali nasade.

V posameznih krajih se ustanove šolski gaji. 
Za vzdrževanje nasadov (varstvo pred sušo, ži
vino itd.) m orajo skrbeti učenci po navodilu uči
teljev.



-

Ta paragraf podčrtuje p r a k t i č n i  n a m e n  na
rodne šole in predpisuje izvajanja praktičnosti. Zato za
hteva za podeželske šole brez izjeme, za ostale šole po 
možnosti ureditev šolskega vrta. Ta mora služiti samo 
šolskim — delovnim in učnim — namenom, kar je v so
glasju s predpisi § 44. tega zak. in z modernimi peda
goškimi in didaktičnimi načeli. Isto velja za zahtevo tega 
§ glede praktičnega gospodinjskega pouka v šolskih ku
hinjah, ki dobivajo poleg svojega karitativnega namena 
tudi poseben praktični namen.

Dohodek od šolskega vrta pripada učiteljstvu, a za 
razdelitev dohodka predpiše min. prosvete poseben pra
vilnik; smatrati se mora, da bo ta pravilnik le normati
ven, ker pač ne bo mogel vsebovati vseh specialnih pri
merov, in bo gotovo tudi predpisal, kdo bo odločeval v 
takih specialnih primerih.

4. in 5. al. tega § sta fakultativnega značaja ter ve
ljata za kraje in razmere, kjer bo njuno izvrševanje po
trebno.

§ 53.

N arodna šola mora imeti zbirko potrebnih 
učil in knjižnico za učitelje in učence, a po mož
nosti tudi za občinstvo dotične občine.

Zakon sam ne predpisuje, katera so »potrebna učila«, 
ki morajo tvoriti zbirko; to je stvar, ki bo moral o njej 
govoriti v § 182. predvideni obči pravilnik. — Navedene 
knjižnice so: strokovna učiteljska knjižnica, mladinska 
knjižnica, ki sta obvezni, in javna knjižnica za dotično 
občino, ki je neobvezna.

§ 54.

Šolsko delo traja redno 10 mesecev, od  za
četka septembra do kraja junija, a šolsko leto se 
računa od 1. septembra do 31. avgusta.



Velike šolske počitnice trajajo redno dva 
meseca, v juliju in avgustu. Ostale določbe o  pre
kinitvi šolskega dela radi potreb posameznih kra
jev, o praznikih kakor tudi o šolskih ekskurzijah 
in slovesnostih predpiše minister prosvete s pra
vilnikom.

Izraz »redno« pomeni v besedilu isto kot »pravi
loma«, kajti so tudi kraji, ki radi terenskih razmer za
htevajo v tem pogledu izjeme. Omenjeni pravilnik bo 
vseboval tudi te izjeme.

§ 55.

Dne 28. junija se priredi v vsaki narodni šoli 
zaključna šolska slovesnost. Takrat se opravi tudi 
obdarovanje ali pohvaljenje učencev, ki so v uče
nju in vedenju odlični ali prav dobri.

Drugi stavek tega § velja za šole, ki se nanje nanaša 
beseda »redno« v prejšnjem §; ako bi se zaključevalo 
šolsko delo izven predpisanega dne, se opravi obdaro
vanje in pohvaljenje ob zaključku dela. šolska slovesnost 
dne 28. junija je obvezna v vsakem slučaju.

V. POGLAVJE.

Učenci.

§ 56.

V šolo se vpisujejo vsi sposobni dečki in 
deklice, ki so dopolnili sedem let ali jih dopol
nijo do konca dotičnega koledarskega leta.

Telesno in duševno posebno razviti otroci se 
smejo vpisati v šolo tudi z docela dopolnjenim 
šestim letom, če je v šoli zadosti prostora.

Z ozirom na predpis o obveznosti pouka in vzgoje 
(§ 2.) se morajo vpisati v šolo vsi sposobni dečki in



deklice v letu, ko dopolnijo sedmo leto. Mlajši otroci se 
smejo vpisati ob pogojih, ki jih navaja drugi odstavek 
tega §. O njihovem vpisanju odloča sreska šolska uprava, 
ki odobrava seznam vpisane dece (§§ 57. in 117., tč 16.).

Ni jasno, kaj naj pomeni v tem § beseda »sposobni«; 
kajti po § 58. se telesno in duševno nesposobni otroci 
samo o s v o b o d e  šolskega obiska. Smatrati jih je pač 
kot šoloobvezne, a ne šoloobiskujoče; ti poslednji so oni 
»sposobni«.

O izbrisanju iz šole pred dovršeno šol. obveznostjo
gl. § 66.

§ 57.

Vpis učencev izvrši krajevni šolski odbor naj
kasneje do 1. julija vsakega leta na osnovi zdrav
niškega pregleda vse za šolo dorasle dece, po 
seznamu, ki ga pod svojo odogovom ostjo  sestavlja 
upravna občina, ter po njem preko staršev poziva 
otroke pred šolski odbor.

Ugotovljeni seznam vpisanih otrok in seznam 
otrok, ki so ostali nevpisani, podpisuje krajevni 
šolski odbor in ga pošlje sreskemu šolskemu nad
zorniku na pregled in odobritev. V seznamu ne
vpisane dece se obrazloži, zakaj ni vpisana.

Prilagajo se tudi prošnje in pritožbe, ako bi 
jih bilo.

Na kakšen način se izvrši zdravniški pregled 
dece za vpis v šolo, predpiše ministrstvo socialne 
politike in narodnega zdravja sporazum no z mi
nistrstvom prosvete.

Vpisovanje otrok v šolo se vrši prevsem na podlagi 
seznama otrok, ki ga sestavi upravna občina. Po tem 
seznamu se poziva pred krajevni šolski odbor deca tako, 
da se obveščajo njihovi starši. Ko je končan zdravniški



pregled, se vsi spisi, ki se tičejo vpisovanja, pošljejo 
sreskemu šolskemu nadzorniku, ki odločuje o vpisu.

»Seznam vpisane dece« je seznam otrok, ki posta
nejo po vpisu šoloobiskujoči (ki so sposobni za šolski 
obisk), »seznam nevpisane dece« pa seznam onih otrok, 
ki so pač šoloobvezni, a ne šoloobiskujoči (prim. pove
dano pri § 56.).

§ 58.

Na osnovi zdravniškega pregleda se opro 
ščajo obiskovanja narodne šole otroci:

a) ki radi telesne nesposobnosti ne morejo 
prihajati v šolo niti ne morejo uspešno slediti po
uku (slepa, gluhonema i. t. d.);

b) ki so umobolni ali umno ne zadosti raz
viti;

c) ki so bolni na nalezljivi bolezni.
Za to deco se m ora uprava tudi nadalje b ri

gati po § 15.
Obiskovanja narodne šole se oproščajo otroci, ki so 

stalno nesposobni za šolski obisk (tč. a. in b.), in oni, 
ki so začasno nesposobni (tč. c.). Prve in druge pa mo
rata imeti šolska uprava in krajevni šolski odbor v evi
denci, dokler se nahajajo v šolskem okolišu (§ 65. in 
§ 127. tč. 6.); za otroke, ki so le začasno nesposobni za 
šolski obisk, pa se mora brigati šolska uprava, kakor to 
predpisuje § 15.

§ 59.

V slučajih neodklonljivih zaprek za redno 
obiskovanje šole dovoli ministrstvo prosvete pri
vatno opravljanje izpita. To velja za otroke, ki 
žive na pomorskih svetilnikih, v observatorijih na 
visokih planinah, na otokih, kjer ni šole in temu



podobno; istotako tudi za otroke, ki jih dolgo- oj
trajna bolezen ovira, da redno obiskujejo šolo. lo
Taki otroci m orajo vsako leto opraviti izpit v šl
pristojni šolski občini. g

Privatnega učenca ne more izpraševati oseba, k
ki ga je poučevala. a

Narodna šola privatnih učencev načeloma ne pozna; 
le v izjemnih slučajih, ki jih navaja ta § in presoja mi
nistrstvo prosvete, se dovoljuje opravljanje privatnega 
izpita, in sicer »v pristojni šolski občini«, t. j. na eni 
izmed šol dotične šolske občine. (

Za odobrenje, da se sme polagati privatni izpit, 
mora se po Tbr. 317., a. taks. zak. plačati taksa 20 Din. 
Posebna druga taksa za izpit se ne predpisuje.

Čeprav pa ti otroci ne obiskujejo šole, morajo biti 
vpisani in krajevni šolski odbor je dolžan, da jih ima v 
evidenci (§ 127., tč. 4.).

§  60.
Vsi vpisani otroci morajo redno hoditi v 

šolo. Za izostajanje so odgovorni starši in skrb 
niki, a tudi tisti, ki so šolsko deco sprejeli v 
službo.

Izostanek iz šole opravičijo ti slučaji:
a) otrokova bolezen;
b) sm rt rodbinskega člana;
c) elementarna nezgoda, kadar poplava, ne

vihta, metež ali snežni zameti ovirajo pot v šolo.
Začasno ne smejo hoditi v šolo oni, ki so 

izključeni po higijenskih predpisih radi kake na
lezljive bolezni.

Iz navedenih vzrokov, ki opravičujejo izostanek iz 
šole, se vidi, da domače delo ni tak vzrok, ki bi izostanek



opravičil. To pa zlasti za to ne, ker zakon upošteva de
lovne potrebe posameznih krajev v § 54. in potrebo otro
ške pomoči v času poljskega dela v § 12. Spričo teh 
generalnih upoštevanj odklanja individualno upoštevanje, 
ker se ve iz prakse, koliko zlorabe je pri takih individu
alnih ozirih.

V zvezi s tem § je tudi § 66.

§ 61.

Učitelj vodi točno evidenco o izostajanju 
učencev iz šole ter jih z ozirom na razmere opra
vičuje ali neopravičuje.

O neopravičenih izostankih sestavlja posebno 
poročilo po potrebi, a najmanj vsakega 1. in 15. 
dne v mesecu, in ga dostavlja preko upravitelja 
krajevnemu šolskemu odboru.

Krajevni šolski odbor poziva preko občin
skega poglavarstva starše in skrbnike najkasneje 
v roku 14 dni in po pismenen zasliševanju izreka 
kazen, ki more biti:

a) opom in;
b) denarna globa od 10 do 20 dinarjev za en 

izostali dan.
Kazni se praviloma uporabljajo po označenem 

redu. V težjih primerih se sme izven reda upora
biti težja kazen.

Na kazen krajevnega šolskega odbora se sme 
v roku treh dni pritožiti na obče upravno oblastvo, 
na katerega rešitev ni dovoljena pritožba.

Denarne globe se izrekajo v korist državne
mu šolskemu fondu. Izterjava jih občinska uprava 
(poglavarstvo) v roku 15 dni po sprejemu raz
sodbe. V slučaju, da občinska uprava ne izterja



od staršev kazni v določenem roku, jo plača pred
sednik (poglavar) dotične občine. Ubožnim star
šem se sme po njihovi prošnji denarna globa za
menjati z delom na šolskih ali občinskih poslih. 
Podrobnejše določbe o postopku pri izrekanju in 
izvrševanju teh kazni predpisuje minister prosvete.

Določbe tega § so sicer jasne in precizne; ker pa je 
vendar mogoče, da se pojavijo dvomi glede postopka pri 
izrekanju in izvrševanju kazni, si je pridržal minister 
prosvete, da v potrebnih slučajih sam pojasnjuje in pred
pisuje podrobnejše določbe o postopku. V vsakem slučaju 
pa je kazen izvršna, čim je razsodilo o njej obče upravno 
oblastvo prve stopnje, t. j. sreski načelnik.

§ 62.
Roditelj, ki ga pozove krajevni šolski odbor, 

se m ora odzvati pozivu. Ako se ne odzove, je ob
činsko oblastvo dolžno postopati isto tako kakor 
v slučajih, da se ne odziva pozivu kakega drugega 
javnega oblastva.

Naloga, ki jo daje upravni občini ta §, pripada v 
njeno dolžnost tudi po čl. 33. zak. o notr. upravi, po 
katerem opravlja na svojem ozemlju posle obče uprave, 
in po čl. 57. al. 1. v zvezi s čl. 66. zakona o notr. upravi, 
v smislu katerih nastopa kot policijsko oblastvo.

§ 63.

Učeniški napredek v učnih predmetih in ve
denje se ocenjuje dvakrat letno: koncem prvega 
polletja, meseca januarja, in koncem drugega po l
letja, meseca junija.

Učenčev uspeh v posameznih predmetih se 
ocenjuje z ocenami: odličen (5), prav dober (4), 
dober (3), slab (2), prav slab (1).



d' Učenčevo vedenje se ocenjuje z ocenami: od- 
lr'  lično, prav dobro, dobro, slabo.1 
a ' prevod učencev v višji razred se izvrši kon- 
!*• cem šolskega leta na osnovi ocene, 
in p ri odločevanju o prevodu učenca v višji raz- 
e. recj se m ora upoštevati ukupni njegov napredek 
^  v šoli. Učenec, ki pokaže vobče slab uspeh, pa 
,ri zanj ni izgleda, da dohiti tovariše v višjem razredu, 
er se pusti, da ponavlja razred.

Važen je v tem § predpis, da odločuje za prevod 
*U učenca v višji razred njegov u k u p n i  n a p r e d e k  v 
10 š o 1 i in ne le napredek v posameznih učnih predmetih. 

Ponavljanje razreda je s tem zelo omejeno in niti obče 
slabi uspeh ni dovoljni vzrok, da se pusti učenec ponav
ljati; šele takrat je to dovoljeno, ako »zanj ni izgleda, da 

r’ dohiti tovariše v višjem razredu.« — Celotni ta predpis 
je v zvezi z določbo v § 44. al. 1.

,r Zakon ne predpisuje, kdo izvršuje prevod učenca;
a  ali z ozirom na to, da se mora pri odločevanju upoštevati 

u k u p n i  napredek v šoli in da se mora ocenjevati tudi 
v vedenje, je vsekakor pravilneje, ako sklepa o tem krajevni
0 učiteljski svet (pogl.IX., 1.), kakor da prevzame toliko od- 

govornost sam učitelj dotičnega oddelka. — Po zakonu 
(§ 113. tč. 5.) pa mora šolski upravitelj paziti, da se 
ocenjujejo pravočasno.

Prav tako zakon na tem mestu ne govori o tem, ali 
in kako naj se obveščajo o učenčevem napredku in vedenju

1 1 V originalnem besedilu stoje za ocene izrazi: 
a) za uspeh: odličan, vrlo dobar, dobar, slab, rdav; b) za 
vedenje: primerno, vrlo dobro, dobro, loše. — Iz sloven-

; skega besedila se vidi, da je težko najti docela odgovar- 
, jajoče izraze; izbral sem one, ki odgovarjajo duhu ori

ginala. P. F.



njegovi starši in skrbniki, čeprav jim predpisuje, da mo
rajo skrbeti za to, da so obveščeni (§ 150 ). To vprašanje 
bodo morali urediti še posebni predpisi min. prosvete.

§ 64.

Prevod učencev iz šole v šolo se vrši po za
htevi staršev s posebnimi prevodnicami, ki jo 
upravitelj šole neposredno pošlje upravitelju šole, 
v katero se učenec preseli.

Prevodnico dobivajo tudi učenci, ki pred do
vršeno šolsko obveznostjo, a po dopolnjenem
14. letu, odidejo v meščansko, srednjo^ strokovno 
šolo ali gredo v obrt ali trgovino (§ 10.).

Iz vpisne knjige prve šole se učenec briše 
takrat, kadar upravitelj druge šole, oziroma lastnik 
delavnice obvesti, da je učenec tamkaj vpisan.

Ker poleg šolskega upravitelja (§ 65., al. 2.) skrbi 
za deco, ki prestopi v drugo šolo ali obrt, tudi krajevni 
šolski odbor (§ 123., tč. 4.), bo treba še predpisati admini
strativni postopek, kako prizadeta šolska upravitelja jav
ljata ta prestop svojim krajevnim šolskim odborom in 
obratno.

Prevodnica, podpisana v tem §, se mora smatrati za 
uradni dokument, ki se mora kolekovati po Tbr. 5. taks. 
zakona, t. j. s kolekom 20 Din, čeprav bi se izdajala po
2. al. tega § ex offo; ako se izda na zahtevo, mora biti 
tudi ta zahteva kolekovana kot vloga, ki zahteva uradni 
dokument, po Tbr. 1., t. j. s kolekom za 5 Din. Koleka 
prosta pa je prevodnica, kadar se izdaja v primeru pred
pisa al. 1. brez zahteve staršev, ker pomeni v tem primeru 
uradni dopis med dvema šolskima upraviteljstvima.



10' § 65.
nje

Učenci, ki so svojo solsko dolžnost po do- 
vršenju let obveznega šolanja dopolnili, se brišejo 
iz šole ter dobe izpričevalo o dovršeni osnovni, 
oziroma višji narodni šoli.

■a. Upravitelj šole se m ora v posebnem seznamu 
jo brigati za vse učence, ki prestopijo v druge šole, 
le ter paziti, da se ne napravljajo zlorabe.

Izpričevala se kolekujejo po Tbr. 311., 1. taks. zak. 
^  s kolekom od 5 Din.

Evidenca šol. upravitelja je predpisana v zvezi s 
^  §§ 10., 65., al. 2. in 114., tč. 11. Važno pa je zanj, da 
10 pozna predpis zakona o sred. šolah § 39., ki pravi: »Uče

nec, ki menja zavod, je dolžan, da se javi v novo šolo 
Še najkasneje po osmih dneh, če je šola v drugem kraju; a 
ik če je šola v istem kraju, v roku treh dni potem, ko se mu 

je izdalo šolsko uverenje.« — Ako se tedaj učenec, ki se 
kJ je vrnil iz srednje v višjo narodno šolo, prijavi kasneje, 
nj kakor v predpisanem roku, mora šolski upravitelj posto- 

pati po § 61. tega zakona in računati zamujene dneve kot 
izostanek iz šole. — Isto velja za učence, ki se vračajo iz 
meščanske v višjo narodno šolo.

in

§ 66.
Zdi

V toku osemletnega šolanja se sme učenec 
's' brisati iz šole v naslednjih slučajih:

a) ako težko zboli na kaki nepreboljivi bo 

ni lezni;
b) ako radi prepoznega vpisa ali ponavljanja 

*a razredov ostari in deček dopolni 16., deklica pa
15. leto.

u V obeh slučajih odločuje o izpisanju krajevni 
šolski odbor na prošnjo staršev ali po lastnem



prevdarku, sklep pa odobruje obče upravno 
oblastvo.

Ta § predpisuje, kedaj se sme učenec d e f i n i t i v n o  
brisati (izpisati) iz šole. Za slučaj pod a) je vsekakor 
potrebno zdravniško izpričevalo, čeprav zakon tega iz
recno ne povdarja; slučaj pod b) nastopa avtomatski. S 
predpisom pod b) je označena tudi maksimalna doba, do 
kedaj naj se zadrži otrok v šoli, kar je zlasti važno za 
kraje s polno osemrazredno narodno šolo.

Sklep krajevnega šolskega odbora o brisanju otroka 
iz šole postane izvršen šele, kadar ga odobri obče 
upravno oblastvo, t. j. v prvi instanci sreski načelnik, v 
drugi ban.

§ 67.

Telesna kazen je prepovedana. D ruge kazni 
se smejo uporabljati samo v meri, ki ne ubija volje 
in samozavesti učenčeve.

Katere so te »druge kazni«, zakon ne našteva; do
loča jim samo njihov pedagoški značaj in mero, v okviru 
katere se smejo uporabljati.

§ 68.
Učenci ne smejo biti člani udruženj na verski 

osnovi niti udruženj, ki bi v kakršnemkoli oziru 
ovirala versko strpnost ali bila nasprotna držav
nemu ali narodnem u edinstvu Jugoslavije.

Zakon o narodnih šolah izključuje vsako udruženj e 
na verski osnovi in taka, ki bi v kakršnemkoli oziru ovi
rala versko strpnost ali bila nasprotna državnemu ali 
narodnemu edinstvu Jugoslavije, ter prepoveduje, da bi 
učenci narodnih šol bili njihovi člani. S § 9. zakona o 
ustanovitvi Sokola pa šolarji smejo pripadati Sokolu kra
ljevine Jugoslavije.



ile § 69-
Razen povsem šolskih slovesnosti se smejo 

n ( učenci udeleževati sam o onih javnih slovesnosti in 
ko' javnih prireditev, ki imajo obči državni ali obči 
12 nacionalni značaj ali so v tesni zvezi s šolo.

‘  ̂ §§ 68.—69. sta predpisa za disciplinski red učencev
narodnih šol. Za njihovo tolmačenje v posameznih slučajih 

Zä je pristojno šolsko oblastvo.

)k<j

3če VI. POGLAVJE.
, v

Učitelji.

1. Vrste učiteljev in njihova izobrazba.

V vseh državnih narodnih šolah (šolskih za- 
lo- baviščih), ter v šolah za nezadostno razvito in de
ni fektno deco, v tečajih za odrasle nepismene, kakor 

tudi v sličnih šolah, ki so pod ministrstvom p ro 
svete, poučujejo učitelji in strokovne osebe.

Razen s poučevanjem se smejo zaposliti tudi 
ki kot upravni šolski organi tako pri oblastvih kakor 
ru pri ustanovah po tem zakonu.
V- Zakon razlikuje za delo v šoli » u č i t e l j  e«, ki jih

točneje označuje § 71. in »strokovne osebe«, ki govori o 
ije njih § 76. Smatrati moremo, da se predpisi zakona, v ko
ri- likor se ne tičejo dela v šoli, nanašajo le na osebe, ozna
ki čene z »učitelji«, kajti le ti so državni uradniki, pri tem 
bi ko so »strokovne osebe« le honorarni uslužbenci.
0 Kot upravni šolski organi se uporabljajo učitelji v

a. smislu §§ 115.—118. kot šolski nadzorniki, oziroma kot 
poslovodje pri krajevnem (§ 123.) šolskem odboru.



§ 71.

Učitelji so  po službi lahko začasni ali stalni.

Za začasnega učitelja se sme postaviti oseba, 
ki je dovršila državno učiteljsko šolo in opravila 
učiteljski zrelostni izpit, oziroma učiteljski diplom
ski izpit ali višjo pedagoško šolo ali pedagoške 
nauke na  filozofski fakulteti.

Za stalnega učitelja se potrjuje začasni učitelj, 
ki je opravil praktični učiteljski izpit.

Položaj začasnega in stalnega učitelja odgovarja 
tozadevnim predpisom uradniškega zakona (čl. 14., 16. 
do 18.).

Drugi odstavek tega § predpisuje učiteljsko izobrazbo, 
kjer določa prvenstveno državno učiteljsko šolo z oprav
ljenim zrelostnim, ozir. diplomskim učiteljskim izpitom v 
smislu § 48. zak. o učit. šolah. V drugi red postavlja višjo 
pedagoško šolo; v koliko bo mogla ta dajati kandidate 
za učitelje narodnih šol, bo odvisno od njenega ustroja. 
Isto velja za »pedagoške nauke na filozofski fakulteti«.

Tretji odstavek določa, da se začasni učitelj potrjuje 
za stalnega po opravljenem praktičnem učiteljskem izpitu.
V smislu čl. 54. uradn. zakona je eden pogojev za pri
dobitev stalnosti v državni službi državni strokovni izpit.
S tem, da je za pridobitev stalnosti v učiteljski službi 
predpisan z zakonom o narodnih šolah praktični učiteljski 
izpit, se določa tako ta izpit za državni strokovni po 
čl. 54. uradniškega zakona. Seveda pa je z opravljenjem 
praktičnega učiteljskega izpita dan samo ta pogoj za 
stalnost, drugi so v smislu § 74. tega zakona isti, kakor 
jih terja uradniški zakon v čl. 26. in 56. uradn. zakona 
za ostale državne uradnike, v kolikor nima zakon o nar. 
šolah posebnih predpisov.



§ 72.

Praktični učiteljski izpit opravi začasni učitelj 
lahko po dveletnem uspešnem delu v osnovni šoli. 
Začasni učitelji, ki v štirih letih niso opravili prak
tičnega izpita, ne morejo še naprej ostati v službi.

Po ČL 14. uradniškega zakona je začasna državna 
služba praviloma triletna, dvoletna se dovoljuje, ako je to 
določeno s specijalnim zakonom. Z ozirom na prakso po 
dosedanjih šolskih zakonih, da je učiteljstvo opravljalo 
praktični izpit po dveletnem uspešnem delu v šoli, zadr
žuje tudi ta zakon to prakso.

§ 72. sicer pravi »po dveletnem uspešnem delu v 
o s n o v n i  šoli«, kar bo moralo pač veljati za delo v 
n a r o d n i  šoli, ker ni nikakega predpisa, da bi se uči
telj v prvih dveh letih službovanja moral uporabljati le 
v osnovni šoli, in ker bi tak predpis tudi ne bil lahko 
izvedljiv.

Rok štirih let za začasno službo je skrajni rok, ki 
ga za zadržanje v državni službi predvideva čl. 19. uradn. 
zakona.

§ 73.

V zabaviščih delujejo učiteljice, ki so izprašane 
tudi za zabavilje.

Zabavilje dobivajo stalnost po praktičnem za- 
baviljskem izpitu, ki ga opravijo lahko po dvelet
nem uspešnem delu v zabavišču.

Zabavilje, ki v štirih letih ne opravijo prak
tičnega zabaviljskega izpita, izgube službo.

Zabavilje so lahko tudi učiteljice brez popolne 
učiteljske izobrazbe, ako imajo posebno izobrazbo 
za zabaviljo.



Glede začasne službe zabavilj in praktičnega zaba- 
viljskega izpita velja isto, kar je povedano pri § 72. za 
učiteljski praktični izpit.

Za pridobivanje njihove izobrazbe pa prim. tudi 
§ 25. zak. o učit. šolah. (Gl. Dodatek!)

§ 74.

Imenovanje in napredovanje učiteljev in zaba
vilj se vrši v smislu določb zakona o uradnikih 
in ostalih državnih uslužbencih civilnega reda od 
31. julija 1923.

Predpise za imenovanje vsebuje omenjeni uradniški 
zakon v čl. 15., 52. in 71., predpise za napredovanje ob
sega poglavje V. Rok za napredovanje v skupinah pred
pisuje za učitelje uredba o razvrstavanju od 31. oktobra 
1923.; ker zakon o narodnih šolah teh določenih rokov 
ne izpreminja, veljajo tudi nadalje neizpremenjeni, dokler 
se ne izpremeni ta uredba.

§ 75.

V osnovni šoli poučujejo lahko učitelji in uči
teljice brez ozira na spol učencev. V višji narodni 
šoli je gledati, kjer se to more izvesti z ozirom rta 
število učencev in učiteljskega osobja, da učitelji 
poučujejo moško, a učiteljice žensko mladino.

V nedeljenih šolah delujejo prvenstveno uči
telji..

Dočim se za delo v osnovni šoli ne razlikuje uči
teljstvo po spolu in sicer brez ozira na spol učencev, 
želi zakon iz razumljivih pedagoških in stvarnih razlo
gov, da naj v višji narodni šoli učitelji poučujejo dečke, 
učiteljice deklice, v kolikor je to mogoče z ozirom na šte



vilo otrok (delitev oddelkov na deške in dekliške oddelke) 
in z ozirom na število razpoložljivega učiteljskega osobja.

Zahteva, da naj v nedeljenih šolah delujejo prven
stveno učitelji, je vznikla iz praktičnih izkušenj delovanja 
na takih šolah.

§ 76.

Za posamezne strokovne predmete, posebno v 
višji narodni šoli, se postavljajo lahko strokovno 
izobražene osebe kot honorarni učitelji.

Kateri so navedeni »posamezni strokovni predmeti« 
in kakšna bodi »strokovna izobrazba« oseb, ki se lahko 
postavljajo kot honorarni učitelji, bo vsekakor obrazložil 
obči pravilnik, predviden v § 181.

2. Dolžnosti učiteljev.

§ 77.

Vsak učitelj katerekoli vrste m ora pri stopanju 
v državno službo opraviti prisego, predpisano z 
uredbo o opravljanju prisege za vse uradnike in 
uslužbence v resoru ministrstva prosvete, kjer pa je 
učitelj sam, pred občim upravnim oblastvom.

Učitelje uvaja v službo upravitelj, v nedeljenih 
šolah pa predsednik krajevnega šolskega odbora.

Uredba o opravljanju prisege za vse uradnike in 
uslužbence v resoru ministrstva prosvete, je izdana na 
osnovi čl. 88. al. 3. uradn. zakona ozir. čl. 1. zakona o 
prisegah in obljubah od 15. II. 1929., dne 2. aprila 1929. 
pod P. br. 5.044.; po čl. 1. uredbe glasi prisega: »Jaz 
N. N. prisegam edinemu Bogu, da hočem biti zvest kralju 
in domovini; da se hočem pri delu držati državnih za
konov in naredb; da hočem vse dolžnosti svojega poklica



vestno in točno izvrševati ter prosvetne in državne inte
rese zastopati in braniti. Tako mi Bog pomagaj!«

Kot obče upravno oblastvo, pred katerim opravljajo 
prisego učitelji, ki so na šoli sami, je smatrati pač sre- 
skega načelnika kot obče upravno oblastvo prve stopnje.

§ 78.

Vsi učitelji so dolžni:
1. vzgajati otroke po pedagoških načelih in 

jih poučevati v vseh učnih predmetih po predpisa
nem načrtu in program u, v duhu določb § 1. in 42. 
tega zakona;

2. praviloma imeti toliko ur, kolikor jih je 
predpisano za dotični razred, oziroma oddelek, a 
največ 28 tedensko;

3. redno voditi razredne in šolske vpisnice in 
vse druge predpisane šolske knjige;

4. enako pažnjo obračati na vse učence brez 
razlike ter ocenjevati njihov uspeh in vedenje pra
vično im nepristransko;

5. v dneh, ki jih odredi ministrstvo prosvete, 
voditi deco k službi božji;

6. obveščati upravitelja šole ali krajevni šolski 
odbor o učenčevem izostajanju iz šole, če bi starši 
ali skrbniki ne opravičili izostanka;

7. nadomeščati obolele in odsotne učitelje po 
razporedu in nalogu upraviteljevem;

8. hraniti v dobrem stanju vse poverjene jim 
šolske stvari, za katere materijalno odgovarjajo;

9. sodelovati v učiteljskih in roditeljskih sve
tih, ki se shajajo radi pretresanja vzgojnih vpra
šanj;
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10. obiskovati s pomočjo države in banovin 
poučne in praktične učiteljske tečaje in predava
nja, ki se prirejajo radi spoznavanja znanstvenih 
novin ali radi pridobivanja jednakosti v pouče
vanju in vzgoji;

11. delovati na narodnem  prosvečevanju.

ad 1. »V vseh učnih predmetih« je razumeti z ogra- 
ničenjem po § 43. tega zakona.

Predpis v tč. 7. natančneje določa § 80. oni v tč. 8. 
§ 79., v tč. 9. § 151. in v tč. 11. § 82. v zvezi z XI. pogl. 
tega zakona.

§ 79.

Kadar prevzema učitelj razred ali šolo, pre
vzame tudi vse šolske stvari: učila, arhiv, knjiž
nico, razredni imenik in vse drugo, kar pripada 
dotičnemu razredu ali šoli, ter hrani vse do pre
daje v dobrem stanju.

Za vse stvari podpisuje učitelj inventar in ma- 
terijalno odgovarja zanje.

Gl. § 78. tč. 8! — Posebno važna je tu materijalna 
odgovornost učiteljeva. Speci j alni slučaji uporabe tega 
predpisa bodo šele mogli pokazati, ali se lahko uporab
lja za to materijalno odgovornost predpis čl. 120. uradn. 
zakona.

§ 80.

V primerih krajše bolezni ali odsotnosti posa
meznih učiteljev se razredi praviloma spajajo v 
oddelke z večjim številom otrok.

Glasom § 114. tč. 8 odloča o tem šolski upravitelj; 
učitelji pa so glasom § 78. tč. 7 dolžni izvrševati to nado
meščanje obolelih in odsotnih učiteljev.



§ 81.
Vsi učitelji se m orajo vesti v službi in izven 

službe tako, kakor to pristoja izobraženim ljudem 
ter vzgojiteljem mladine in naroda.

Učitelj je dolžan, dajati zgled državljanske, 
verske, politične in kulturne strpnosti. Zato se 
mora izogibati vseh akcij privatnega in javnega, 
posebno onih docela političnega značaja, ki pri
vedejo lahko do te nestrpnosti. Spričo tega uči
telji ne smejo biti člani organizacij, ki so v kate
remkoli pogledu škodljive za sm otre narodnih šol 
(§ 1.), niti se ne smejo baviti s posli, ki se ne skla
dajo z učiteljskim poklicem.

Za izvrševanje kakih drugih poslov razen uči
teljskega m orajo predhodno zaprositi za dovolje
nje od ministra prosvete.

Kateri so posli, ki se ne skladajo z učiteljskim po
klicem, bo moral odločiti ali posebni pravilnik, ki bo na
štel take posle taksativno, ali pa se bo o tem odločalo 
od slučaja do slučaja. — Prav tako se bodo morali kon
kretnejše določiti »drugi posli razen učiteljskega«, za ka
terih izvrševanje mora učitelj zaprositi predhodno dovo
ljenja. O vseh teh slučajih odločuje minister prosvete.

Po sebi umljivo je, da so tudi učiteljem prepovedani 
isti posli, ki so prepovedani ostalim državnim uradnikom 
v uradniškem ali v katerih drugih zakonih.

Opazke o vedenju v smislu tega § vplivajo tudi na 
splošno oceno učiteljevo (§ 104.).

§ 82.
Učitelji bodo podpirali vsako delovanje izven 

šole, ki se započenja v svrho prosvečevanja širjih 
narodnih krogov v duhu tega zakona. Ministrstvo



prosvete bo po svojih proračunskih sredstvih po
deljevalo nagrado onim učiteljem, ki bodo s poseb
nim uspehom delovali na narodnem prosvečevanju 
izven šole, kakor tudi za delo v posebnih tečajih.

Natančnejše predpise v tem obsegu XI. pogl. tega 
z a k o n a .  Prim. tudi pripombo k  §  1.

§ 83.

Vsak izostanek iz službe mora učitelj pravo
časno in popolnom a opravičiti na način, kakor ga 
predpisuje uradniški zakon.

Način opravičenja za izostanek iz službe predpisuje 
čl. 104. uradn. zakona. Poleg tega čl. so važni tudi čl. 102., 
ki govori o javljenju v službo, čl. 103., ki določa službeni 
čas, in čl. 105., ki predpisuje javljenje v službo v slučaju 
premestitve.

3. Pravice učiteljev.

§ 84.

Vsi učitelji državnih narodnih šol so  državni 
uradniki ter imajo položaj in vse pravice državnih 
uradnikov po zakonu o državnih uradnikih in 
ostalih državnih uslužbencih civilnega reda od 31. 
julija 1923., v kolikor s tem zakonom ni drugače 
določeno. Vsi državni učitelji narodnih šol imajo 
pravico na stanovanje, ozirom a stanarino po § 23. 
in § 29. tega zakona, kakor tudi na kurivo po 
deželi.

Učiteljica, omožena z neučiteljem, ne more 
dobiti stanovanja v naravi.

Učitelji državnih narodnih šol so državni uradniki, 
zato se nanašajo nanje vsi predpisi neizpremenjenega urad



niškega zakona, v kolikor z zakonom o narodnih šolah ni 
drugače določeno. Drugače pa je določeno, oziroma v 
smislu uradniškega zakona precizirano:

1. dveletna začasna služba po § 72. (ur. zak. čl. 14.);
2. prevod iz druge stroke v učiteljsko službo (§ 85.

ur. zak. čl. 63.);
3. opravljanje prisege (§ 77.);
4. disciplinski predpisi (§§ 88.—92., ur. zak. čl. 159.

do 223.);
5. ocenjevanje učiteljstva (§§ 103.—106., ur. zak. 

čl. 72.-87.);
6. izjema po § 169. glede čl. 71. al. 2. uradn, zakona.
Stanarina pripada učiteljstvu od 1. aprila 1929. (gl.

§ 174.) — Glede stanarine gl. tudi § 173. in pripombo 
k § 23.

§ 85.

Ne more se prevesti v učiteljsko službo 
uradnik :

a) ki ima nad 30 let, ako poprej ni bil učitelj ;
b) ki je bil učitelj, pa ima nad deset let pre

kinitve v izvenprosvetni službi;
c) ki je bil učitelj, pa ima nad 35 let službe;
č) ki je bil radi neprimernosti za učiteljski

poklic že enkrat odstranjen iz učiteljske službe.
Pravico prestopanja iz stroke v stroko daje drž. 

uradniku uradniški zakon v čl. 63. pod pogojem, da ima 
kvalifikacijo za stroko, v katero prestopa; v tem slučaju 
torej mora imeti učiteljsko kvalifikacijo, kakor jo zahteva 
§ 70. tega zakona.

Vzlic temu pa, da ima formalno učiteljsko kvalifika
cijo, ne more postati učitelj drž. uradnik v štirih zgoraj 
navedenih slučajih, ki so določeni z ozirom na službo, ki 
jo opravlja učitelj; in to: a) uradnik, ki je star nad 30 let



in doslej ni bil učitelj; b) lOletna prekinitev prosvetne 
službe; c) 35 let službe, tedaj ko je dovršil dobo, v kateri 
ima učitelj pravico na polno pokojnino; č) je razlog pe
dagoškega značaja.

§ 86.

Učitelj, ki je bil (izven učiteljske službe nad 5, 
a izpod 10 let, se lahko zopet sprejme v učiteljsko 
službo, ako ponovno opravi praktični učiteljski 
izpit in ako dokaže, da njegovo dosedanje vedenje 
in poklic ne bo  škodoval učiteljskemu poklicu.

Dočim se v § 85. tč. b) bivšemu učitelju, ki ima 
nad 10 let prekinitve v drugi, neprosvetni službi, odreka 
pravica, da se vrne v učiteljsko službo, se v tem § dolo
čajo pogoji za povratek v učiteljsko službo za bivše 
učitelje, ki so bili v učiteljski službi nad 5, a izpod 10 
let. Za njihovo vrtnitev se zahteva dvoje: a) kot formalni 
pogoj ponovitev praktičnega učiteljskega izpita (§ 71.), 
b) kot moralni pogoj, da so se v času, ko niso bili uči
telji vedli in se bavili s posli, kakor to ni na škodo uči
teljskemu poklicu. Dočim je za pogoj pod a) predložiti 
izpričevalo o ponovno opravljenem izpitu, presoja pogoj 
pod b) oni organ, ki odloča o sprejemu v učiteljsko 
službo, a to je v smislu § 94. minister prosvete.

Za povratek v učiteljsko službo pri učiteljih, ki so 
bili izven nje manj ko 5 let, se ne predpisuje sicer noben 
pogoj, iz ozirov na važnost učiteljskega poklica pa bo 
oblastvo tudi v tem slučaju gotovo presojalo v smislu 
pogoja pod b).

§ 87.

Kadar učitelj ali zabavilja dopolni 35 let efek
tivne državne službe, ima pravico na toliko pokoj
nino, kolikršni so bili poslednji letni redni pre
jemki, povečani s 15% osnovne plače.



Učitelji, ki se upokoje pred dopolnitvijo dobe 
za polno pokojnino, dobivajo na račun pokojnine 
50% pokojninske osnove za prvih deset let službe, 
za vsako nadaljno polovico leta službe pa se do
loča odstotek v smislu poslednjega odstavka čl. 
140. zakona o državnih uradnikih in ostalih usluž
bencih civilnega reda od 31. julija 1923.

Po dopolnjenem 35 letu efektivne službe se 
učitelji na prošnjo lahko upokoje.

Učiteljice-matere, ki imajo več ko troje otrok, 
se lahko po dopolnjenih 20 letih efektivne službe 
upokoje na lastno prošnjo s pravico do pokojnine, 
kakor jim pripada po službenih letih.

Pokojninsko osnovo, ki jo omenja 2. odst. tega §, 
določa čl. 138. uradn. zakona in je za drž. uslužbence: 
osnovna in položajna plača ter redna, t. j. 100% stanarina, 
ki se mora tedaj računati v pokojninsko osnovo brez 
ozira na to, ali jo je drž. uslužbenec v aktivnosti uži
val ali ne. Položajna plača višje skupine postane osnova 
za odmero pokojnine le, ako jo je uslužbenec užival leto 
dni (zak. o podaljšanju veljavnosti fin. zak. in zakonov 
o prorač. dvanajstinah).

%  pokojninske osnove je prevzet iz čl. 140. uradn. 
zak. od 31. VII. 1923., oziroma iz čl. 1. zakona o pokoj
ninah od 15. I. 1929.

Učitelja, ki je dopolnil 35 let efektivne službe, za
kon ne sili, da mora v pokoj, čeprav mu daje s to dobo 
pravico do polne penzije. Kakor za druge drž. uslužbence 
pa velja tudi za učitelje predpis čl. 141. ur. zak., ki taksa
tivno določa slučaje, v katerih se drž. uslužbenec mora 
upokojiti.

čl. 141. ur. zak. navaja med slučaji, kedaj se drž. 
uslužbenec mora upokojiti pred polno službeno dobo,



pod tč. 3., da takrat, kadar »nastopi slučaj iz tč. 1., 2.,
3. ali 5. čl. 133.« Omenjena tč. 1. čl. 133. predvideva 
»umsko ali fizično nesposobnost za službo«. Gorenji § 
pa daje v posl. odst. učiteljicam-materam, ki imajo več 
ko troje otrok, pravico, da se upokoje po dopolnjenih 20 
služb, letih, čeprav so umsko in fizično sposobne za 
službo, kar je smatrati za beneficijo učiteljicam-materam. 
Seveda imajo pravico le do pokojnine, kakor jim pri
pada po službenih letih (n. pr. z 20 služb, leti: 70% po
kojninske osnove).

4. Disciplinski predpisi.

§ 88.
Učitelji in šolski nadzorniki, ki prekršijo svoje 

dolžnosti, se kaznujejo po določbah tega zakona.
Kazni so: 1. opomin; 2. ukor; 3. izguba 

plače od treh dni do treh mesecev; 4. premestitev 
v drug kraj brez povračila selilnih stroškov; 5. od
pust iz službe, ne da bi se v slučaju vrnitve v 
službo izgubile pridobljene pravice; 6. odpust iz 
službe z izgubo nekaterih aii vseh pridobljenih 
pravic; 7. upokojenje brez zmanjšanja ali z zmanj
šano pokojnino.

Kazni se določajo z ozirom na veličino kriv
de, po okoliščinah, ki krivdo olajšujejo ali ote
žujejo, in z ozirom  na to, ali se kaznuje učitelj 
prvič ali se kazen ponavlja.

Nobena kazen se ne sme izreči, preden se 
krivda popolnom a ne preišče in preden se učitelj 
pismeno ne zasliši.

§ 89.

Z opominom kaznuje učitelje upravitelj; z 
opominom in ukorom sreski načelnik; z izgubo



plače do  petnajst dni kaznuje ban. Ostale kazni 
sme izrekati samo minister.

V roku 15 dni se sme učitelj pritožiti sreske- 
mu načelniku na kazen, ki mu jo je izrekel upra
vitelj, a ministru na kazen, ki jo je izrekel sreski 
načelnik ali ban.

M inister prosvete sestavi pri ministrstvu pro 
svete poseben discipl. odbor 5 članov pod pred
sedstvom načelnika za osnovno šolstvo, ki bo kot 
svetovalna korporacija dajal mišljenje o onih uči
teljskih krivicah, po katerih izreka kazen minister.
V težjih slučajih minister prosvete lahko zahteva 
mišljenje glavnega prosvetnega sveta, preden izda 
svoj odlok.

§ 90.

Krivde učiteljev preiskujejo upravitelji ali šol
ski nadzorniki, kadar so krivde šolskega značaja, 
drugače pa se vrši to rednim potem preko držav
nih oblastev.

Preiskava učiteljskih krivd se vrši po redni 
pristojnosti ali po neposredni zapovedi ministra 
prosvete, ki v tem slučaju lahko določi tudi svo
jega specijalnega odposlanca.

V času sodnijske preiskave se učitelj z ozi
rom na značaj krivde lahko odstrani od dolžnosti 
ter prejema v tem času polovico plače; če pa se 
oprosti kot nedolžen, se vrne v službo in dobiva 
zadržano polovico plače. Če pa se oprosti radi 
nedostatka dovoljnih dokazov, takrat odločuje mi
nister prosvete po mišljenju glavnega prosvetnega 
sveta, ali ostane učitelj še nadalje v službi.



Učitelj, ki se obsodi na zaporno kazen nad 
Šest mesecev, izgubi plačo za čas, dokler je v 
zaporu.

Učitelj, ki ga obsodijo državna sodišča za 
nečastna dela, se odpusti iz službe in izgubi pri
dobljene pravice. Tak učitelj se ne more vrniti v 
državno službo.

§ 91.

Učitelji, ki dve leti dobivajo nezadostno ali 
prav slabo oceno, se odpuste iz službe.

Ako so  pridobili pravico na pokojnino, se 
odpuste brez pravice na osebno pokojnino.

§ 92.

Ako učitelj, ki je bil enkrat kaznovan z opo
minom ali ukorom  ali z izgubo plače do 15 dni, 
v toku treh let po tem nikakor ne prekrši svoje 
dolžnosti, se smatra, kakor da ni bil kaznovan.

Učitelj, ki je enkrat odpuščen iz službe, se na 
predlog glavnega prosvetnega sveta sme vrniti v 
službo, a  to oziraje se na njegovo vedenje in nje
gov poklic v času po odpustu in oziraje se ria 
splošne zakonske predpise.

§§ 88.—92. predpisujejo vse, kar se tiče kazni, upo
rabe kazni, preiskave, posledic kazni kakor tudi njihovega 
zastaranja, ozir. ugašenja.

Sedmero kazni (§ 88., 1.) se odmerjajo ne zapo
redno, nego z ozirom na določbe 2. al. § 88. — Tretji 
odst. tega § je navodilo za postopanje pri izrekanju 
kazni.

Kdo kaznuje in v koliki izmeri kaznuje, določa § 89. 
Z ozirom na to, kdo kaznuje in v zvezi s § 92. al. 1. mo
remo reči, da so disciplinske kazni dvojne: one, ki z



njimi kaznujejo nižja oblastva, in one, ki z njimi kaznuje 
minister. Prve so lažje vrste, in v gotovem roku in pod 
gotovimi pogoji tudi ugašajo njihove posledice, druge 
so težje vrste, poslednje so vse brez izjeme od tč. 4 .-7 . 
in deloma ona pod tč. 3., prve pa so pod tč. 1.—2. in 
deloma ona pod tč. 3.

Na vse te disciplinske kazni pa se nanašajo postopki 
po § 88. al. 4. in po §§ 89.—90., za vse se mora vršiti 
predpisana preiskava in za vse se mora okrivljenec pred
hodno pismeno zaslišati, edino za kazen po § 91. se sma
tra to kot nepotrebno; to predvsem zato, ker je v tem 
slučaju krivica dokazana, a ker je za odklonitev even
tualne pristnosti dana garancija tudi v §§ 103. in 106. 
tega zakona. Tudi posledica te disciplinske kazni je naj
težja, ker se po njej izgubi pravica do osebne pokoj
nine, ako je kaznovani to pravico že dosegel; vendar 
ostane v smislu čl. 145. v zvezi s čl. 165. tč. 5. uradn. 
zak. njegovi družini pravica do vdovnine.

§ 92. al. 2. predvideva povratek v službo za odpu
ščenega učitelja. Smatrati se mora, da ta pravica pod po
goji, ki jih navaja ta §, in ako ni ovir po §§ 85.—86., ni 
odvzeta nikomur razen onemu, ki ga navaja posl. al. 
§ 90., t. j. oni, ki ga je- redno državno sodišče obsodilo 
za nečastna dela ter se zato odpusti iz službe z izgubo 
pridobljenih pravic; odvzeta je tudi onemu, ki je izgubil 
službo v smislu čl. 133. tč. uradn. zak., ker po čl. 4. tč. 4. 
vobče ne more biti več sprejet v državno službo.

Poleg navedenih kazni pa veljajo tudi za učitelje kot 
državne nameščence vse kazni in njihove posledice v smi
slu uradn. zak. — razen onih v X. pogl. (»Discipl. pred
pisi«) — ki veljajo za ostale državne nameščence; n. pr. 
zaustavljanje v napredovanju po čl. 48.—50.; izguba pra
vice na pokojnino po čl. 154. i. pod.



5. Postavitve, premestitve, odpusti in upokojitve.

§ 93.

Kjerkoli je mogoče, se pri prvem vstopu v 
službo postavljajo učitelji za prvo, a  učiteljice za 
prvi dve leti na šole z najmanj dvema učiteljima.

Novim učiteljem daje predpravico na boljše 
kraje samo izpričevalo o boljšem uspehu pri uči
teljskem diplomskem izpitu.

Učitelji iz prvega odstavka tega § se po do
vršenem prvem letu, a  učiteljice po dovršenem d ru 
gem letu, obvezno premeščajo na manjše podežel
ske šole.

Število praznih učiteljskih mest objavlja mi
nistrstvo prosvete koncem vsakega šolskega leta.

Z ozirom na uvajanje v šolsko službo predpisuje
1. odst. tega §, da se nastavljajo učitelji-novinci vsaj 
na šolah, kjer je še en učitelj, kar moramo vzeti kol 
minimalno zahtevo; smejo se seveda nastavljati tudi na 
šolah, kjer deluje več učiteljev kakor dva, bodisi to v 
mestu ali na deželi. Omejitev za službovanje v večjih 
krajih po § 101. velja pač za one učitelje, ki prosijo za 
premestitev in na katere se že lahko nanašajo pogoji po 
§ 100., ki se novincev ne tičejo. Novinci dobe lahko »boljši 
kraj«, ako izpolnjujejo pogoj po odst. 2.

Na šolah po odst. 1. tega § morajo službovati no
vinci: moški po eno, ženske po 2 leti. Po tej dobi službo
vanja se mladi učitelji obvezno premeščajo na deželo 
(v zvezi s § 101.) in sicer lahko tudi na nedeljene šole; 
predpisa »na manjše« ne moremo jemati tako dobesedno, 
da se morajo vsi ti učitelji premestiti na manjše šole 
kot so one »z najmanj dvema učiteljima«.



Učiteljski kandidati z učit. diplomskim izpitom smejo 
prositi za določene kraje; zato se število praznih učitelj
skih mest objavlja koncem vsakega šolskega leta, t. j. ob 
zaključku dela v šolah, koncem junija.

§ 94.

Postavitve, premestitve, upokojitve in spreje
manje ostavk uslužbencev, ki jiih vsebuje ta zakon, 
se izvršujejo z ukazom na predlog ministra pro 
svete ali z neposrednim odlokom ministra prosvete.

Od tega se izvzemajo uslužbenci od 2. sku
pine III. kategorije navzdol, ki jih na svojem ozem
lju postavlja ban. Premestitve teh uslužbencev iz 
banovine v banovino pa izvršuje minister prosvete.

Za predpis 1. odst. § 94. velja smiselno predpis 
čl. 52. uradn. zak., tako da se izvršujejo postavitve i. dr. 
v glavnih skupinah ukazno, v ostalih skupinah pa z mi
nistrskim odlokom. To svojo pravico za postavitve i. dr. 
z odlokom sme minister prosvete prenesti tudi na bane.

2. odst. tega § odgovarja predpisu § 35. zak. o 
banski upravi; to svojo pravico sme ban prenesti tudi 
na podrejene starešine, t. j. na pomočnika bana, na na
čelnike oddeljenj in šefe odsekov ter na sreske načelnike.

§ 95.

Učitelj sme zapustiti službo samo takrat, ka
dar se mu sprejme ostavka.

Ostavka se poda lahko po zaključku šolskega 
leta in takrat se mora sprejeti v smislu zakona o 
državnih uradnikih in ostalih uslužbencih civilnega 
reda. Ostavka, ki se poda pred zaključkom šol
skega leta, ni treba, da se sprejme, ako pa se



sprejme, učitelj ne more dobiti drugega mesta v 
toku šolskega leta.

Ako učitelj brez odobrenja in brez zadost
nega opravičila izostane od svoje dolžnosti pet 
dni v kraju ali deset dni izven kraja, ali ako ne 
gre na novo službo v desetih dneh, od kadar mu 
je bila priobčena postavitev ali premestitev, se 
smatra, da je službo zapustil in njegovo mesto se 
razglasi za izpraznjeno v smislu čl. 133. tč. 7. za
kona o državnih uradnikih in ostalih uslužbencih 
civilnega reda od 23. julija 1923.

Glede ostavke veljajo poleg predpisov v 1.—2. odst. 
tega § tudi splošni predpisi o ostavki iz čl. 134. in 135. 
uradn. zakona.

Izjema, ki je tu zakon ne predvideva, je ostavka, ki 
jo poda učitelj radi odsluženja kaderskega roka v vojski: 
za njo ne velja rok »zaključek šolskega leta«, kakor smi
selno čl. 22. uradniškega zakona, po katerem se začasna 
drž. služba pred ostavko računa za oceno in napredova
nje, ne more veljati predpis, da bi radi te ostavke učitelj 
ne mogel dobiti službe še v toku dotičnega šolskega leta.

Izraz »zaključek šolskega leta« je smatrati v tem pri
meru zaključek dela v šolskem letu, t. j. konec junija, ker 
bi inače državna uprava ne imela povoda, zadrževati uči
telja v ostavki v svoji službi tudi v času velikih počitnic, 
t. j. do 31. avgusta.

S tem, da se slučaji v 3. odstavku tega § smatrajo za 
zapustitev službe po čl. 133., tč. 7. uradniškega zakona, 
ima vsak od teh slučajev posledico v smislu čl. 4., tč. 4. 
uradniškega zakona, t. j. da ne more dotičnik več postati 
državni uslužbenec, tedaj tudi ne državni učitelj.



§ 96.

Ako je učitelj v času svojega šolanja užival 
državno podporo, se mu ne more sprejeti ostavka 
niti dovoliti prehod v drugo državno službo, do
kler kot učitelj ne odsluži dvakrat toliko časa, ko
likor je dobival podporo, ali dokler ne vrne dob
ljene podpore.

Prav tako mora tudi učitelj, ki se je ob drž. 
podpori pripravljal za delo v specialnih šolah (za 
nezadostno razvito in defektno deco, gospodinjske 
šole i. dr.) delati v teh šolah najmanj dvakrat toliko 
časa, za kolikor je užival državno podporo (z do
pustom, v denarju ali drugače) ali vrniti izplačane 
prejemke in podporo.

S to določbo, ki obvezuje učitelja na povračilo pre
jete državne podpore v svrho šolanja ali specializacije v 
učiteljskem poklicu, si hoče država zajamčiti, da uporabi 
te učiteljske moči res le za one svrhe, za katere so se z 
državno podporo pripravljale.

§ 97.

Premestitve se izvršujejo praviloma samo kon
cem šolskega leta. V času, ko traja delo v šoli (od
1. septembra do konec junija) se ne m orejo izvršiti 
premestitve po prošnji. O izjemah, ako ne naspro
tujejo službenim interesom, odločuje minister pro
svete.

Ta predpis je v zakonu radi potrebne kontinuitete 
v šolski službi.

Čeprav pa se v tem § ne naglaša, se more po drugem 
stavku v njem in po določbah §§ 98.—100. zaključiti, da se 
premešča prvenstveno po lastni prošnji, t. j. po lastni 
želji učitelja. Seveda pa niso izključene — in dovoljene



celo med šolskim letom — premestitve po službeni potrebi. 
Tu sem spadajo tudi premestitve kot disciplinska kazen in 
premestitve po § 169. tega zakona, ki jih je smatrati za 
izjemne.

Poslednji stavek tega § govori »o izjemah« za pre
mestitev po prošnji med šolskim letom. O njih odločuje 
minister prosvete. Ker pa izvršuje vse premestitve on sam 
(§ 94.), se mora smatrati, da je ta izrecni predpis vnesen 
v zakon za slučaj, ako prenese minister prosvete pravico 
po § 94. na nižja oblastva; »izjema« v § 97. ostane tudi 
takrat pridržana njemu.

§ 98.

Koncem šolskega leta, a najkasneje do 5. ju
lija dostavlja banska uprava ministrstvu prosvete 
predlog za razpored učiteljev podrejenih narodnih 
šol.

Ta predlog dostavlja banska uprava soglasno 
s členom 62. zakona o državnih uradnikih in osta
lih uslužbencih civilnega reda, upoštevajoč tudi 
sledeče okoliščine dotičnih učiteljev:

1. uspeh v šoli;
2. uspešno delo v podeželskih šolah, v nede

ljenih šolah in v težjih krajih;
3. delo na narodnem  prosvečevanju, širjenju 

pismenosti, organizovanju kulturnih naprav, or ga? 
nizovanju in podpiranju kmetijskih zadrug, ohra
njanju narodnega zdravja, pobijanju alkoholizma, 
delo na književnosti, prvenstveno šolski; delo v 
organizacijah za krepitev zavesti o narodnem jedin- 
stvu in čustvu verske strpnosti;

4. rodbinske potrebe (otroci za šolanje, vzdr
ževanje bratov in sester ali obnemoglih staršev);



5. službena doba (ob enakih prejšnjih pogojih 
odločuje daljše službovanje, zlasti daljše službova
nje v istem kraju) in

6. določbe §§ 113. in 114. tega zakona.
Citirani čl. 62. uradniškega zakona označuje načela,

ki naj veljajo za popolnjevanje praznih mest državnih 
uslužbencev.

Tč. 6. tega §. je razumeti, da je računati v prednost 
za dobivanje boljšega mesta uspešno izvrševanje upravi- 
teljskih dolžnosti.

Pogoje za dobivanje posameznih mest glej tudi v 
§§ 100. in 101.

§ 99-

Na osnovi predloga banske uprave, a z ozi
rom na splošno potrebo službe v vsej državi izvrši 
m inistrstvo prosvete razpored učiteljev.

Ta razpored mora biti gotov najkasneje do
15. avgusta vsakega leta, a premeščeni učitelji mo
rajo biti v novih krajih najkasneje do 25. avgusta.

»Z ozirom na splošno potrebo službe v vsej državi« 
pomeni, da se mora učiteljstvo z razporedom porazmestiti 
po vsej državi tako, da ni zapostavljen noben del države 
glede potrebnega števila učiteljstva.

§ 100.

Prošnje za premestitev se vlagajo preko pri
stojnih obče upravnih oblastev.

Ne morejo se premestiti po prošnji učitelji:
1. katerih povprečna ocena za poslednja tri 

leta ne znaša dober uspeh (3);
2. ki so v poslednjem letu ocenjeni z oceno 

»nezadostno« (2) ali »prav slabo« (1);



3. ki v kraju, dobljenem po prošnji, še niso 
preživeli dve leti, izvzemši slučaj zakona med uči
teljskimi osebami.

»Pristojno obče upravno oblastvo« je sreski načelnik, 
ki pošilja prošnje pristojni banski upravi. Isto pot gredo 
tudi prošnje za premestitev iz banovine v banovino; v tem 
slučaju dostavlja banska uprava, v katere področju je pro
silec, prošnjo banski upravi, v katere področje prosi, da 
ga ta predloži ministru prosvete v smislu § 98.

Ovire, spričo katerih učitelj ne more dobiti mesta po 
prošnji, so: a) z ozirom na službeno delovanje (1. in 2.) 
in b) z ozirom na službeno dobo. — Za premestitev po 
službeni potrebi te ovire niso merodajne.

§  101.
Trge smejo dobiti učitelji z najmanj pet, mesta 

z najmanj osem, mesta s  polno srednjo ali s tro 
kovno šolo z najmanj deset, a mesta s fakulteto z 
najmanj dvanajst let uspešne učiteljske službe.

V šolah z manjšinskim učnim jezikom se 
smejo po potrebi postavljati za učitelje tudi osebe 
brez teh pogojev.

Prav tako se smejo po potrebi postavljati z 
manj leti v mestih in trg ih  učitelji, ki imajo poleg 
splošnih šolskih kvalifikacij še posebno strokovno 
usposobljenost (dovršili so n. pr. tečaj za ročno 
delo, telovadbo, glasbo in podobno).

Stopnjevanje po službenih letih kot pogoj za dobi
vanje službe v večjih krajih ima svoj vzrok v rodbinskih 
potrebah učiteljstva.

Izjema v drugem odstavku tega §. je napravljena 
spričo manjšega števila kandidatov, usposobljenih za manj
šinske šole, ona v tretjem odstavku pa je priznavanje 
večje usposobljenosti.



§ 102.

Vse določbe tega zakona o postavljanju in 
premeščanju veljajo tudi za zabavilje.

6. O c e n j e v a n j e  u č i t e l j e v .

§ 103.

Učitelje ocenjujejo (v šoli in zunaj nje) sreski 
in banski šolski nadzorniki.

Ocenjevanje je obvezno za vse državne uslužbence 
in sicer predpisuje čl. 72. uradniškega zakona njihovo 
ocenjevanje: 1. kadar se odločuje o stalnosti, 2. kadar se 
daje letna ocena. Vsako ocenjevanje izvršuje ocenjevalna 
komisija. — Po posl. al. čl. 72. uradniškega zakona je bilo 
učiteljstvo izvzeto od tega načina ocenjevanja. Tudi zakon
o narodnih šolah ne sprejema načela komisijske ocene po 
uradniškem zakonu, marveč nalaga šolsko-nadzorovalnim 
organom, da ocenjujejo učiteljstvo. Postopek pri ocenje
vanju in ostale določbe o tem vsebujejo naslednji §§ 104. 
do 106.

§ 104.

Učitelji se ocenjujejo tekom celega šolskega 
leta. Pri tem vpisuje šolski nadzornik vse važne 
opombe v ocenjevalni list vsakega učitelja, ki se 
nahaja pri vseh prosvetnih oblastvih. Obrazec 
tega lista predpiše minister prosvete.

N adzornik vpisuje predvsem svojo strokovno 
sodbo o pregledanem učnem delu. Razen tega vpi
suje svojo sodbo o  učiteljski strokovni izobrazbi; 
o  predanosti poslov; o eventualni odsotnosti in 
bolovanju; o  vedenju v službi in izven službe 
(§ 8 1 .); o delu na narodnem  prosvečevanju; o  dru 
gem eventualnem delovanju in svojstvih učitelja, ki



ga označujejo kot vzgojitelja, učitelja in državlja
na; o eventualnih nepovoljnih vplivih, ki so ovirali 
vzgojo in učno delo v šoli. Te opombe m orajo biti 
proizvod objektivnega kritičnega merila, z vsemi 
obziri, ki jih nalaga prosvetna služba.

Vse navedene razmere mora nadzornik preso
diti in na osnovi te sodbe, a najkasneje do 1. julija 
ugotoviti končno splošno oceno, s katero ocenjuje 
učitelja kot šolskega delavca. Ocena mora temeljiti 
poglavitno na obči presodbi, da-li je učitelj vestno 
izvrševal svojo dolžnost.

Ocene za učitelje ko t šolske delavce so: odli
čen (5), prav dober (4), dober (3), nezadosten (2) 
in prav slab ( l) .1

Z oceno »nezadosten« in »prav slab« se oce
njuje učitelj, čigar delo ne zadovoljuje, a  je poleg 
tega tudi kriv za neuspeh v šoli.

§ 105.

N adzornikovo sodbo, ki ima značaj letne uči
teljeve ocene, šolski upravitelj po inšpekciji v ove
rovljenem prepisu dostavlja pristojnemu sreskemu 
šolskemu nadzorniku.

Koncem šolskega leta dostavjla sreski šolski 
nadzornik vse to s pregledom končnih letnih ocen 
banski upravi v svrho vpisa v službene liste in 
ocenjevalni list pri banovinah in ministrstvu. Pre
gled ocen se m ora predložiti v dveh izvodih, prvi 
za banovino, drugi za ministrstvo.

1 Glej pripombo pod črto pri § 63.



§ 106.

Šolski upravitelj pošlje po vsaki inšpekciji 
nadzornikovo sodbo, zapisano v ocenjevalni list, 
sreskemu nadzorniku v overovljenem prepisu radi 
vpisa v ocenjevalni list dotičnega učitelja, kateri list 
se nahaja pri sreskem in banskem nadzorništvu, 
kakor tudi pri m inistrstvu prosvete. Pray tako pa 
da to sodbo tudi na vpogled učitelju, a sodbo s 
prav slabo, nezadostno in dobro letno oceno mora 
dotičnemu učitelju takoj dostaviti v overovljenem 
prepisu.

Na oceno »prav slab«, »nezadosten« in »do
ber« se sme učitelj pritožiti na bana v roku treh 
dni po priobčit vi. V tem slučaju ban odredi po
novni pregled preko kakega drugega nadzornega 
organa. Stroške ponovnega pregleda plača prito- 
žitelj, ako se s tem pregledom potrdi prva ocena.

Ako pregledata učiteljevo delo in ga ocenita 
sreski in banski šolski nadzornik, je za to šolsko 
leto odločujoča ocena banskega šolskega nadzor
nika.

VII. POGLAVJE.

Skrb za zdravje učiteljev in učencev.

§ 107.

Najmanj dvakrat na leto v presledku šestih 
mesecev se m ora dati vsak učitelj in učenec brez
plačno zdravniško pregledati.

Pregled izvršujejo šolske poliklinike ali sreski 
sanitetni referenti.



§ 108.

V šoli ne more opravljati službe oseba, ki 
boluje na akutni tuberkulozi ali na kaki drugi na
lezljivi bolezni, ki se lahko prenese na učence.

M inistrstvo prosvete bo pomagalo ustanavlja
nje in vzdrževanje domov za zdravljenje obolelih 
učiteljev.

§ 109.

Šolsko poslopje se ne sme zidati, ako ni pre
iskal kraja, kjer naj se zida, za to določeni zdrav- 
nik-higijenik ali v slučaju njegove odsotnosti p ri
stojni zdravnik.

§ 110.

Za zdravje učiteljev in učencev skrbe:
1. šolske poliklinike;
2. šolski zdravniki.
V krajih, kjer obiskuje šolo nad 400 učencev, 

se ustanovi šolska poliklinika s kopalnico. Šolske 
poliklinike so posebne naprave za brezplačni pre
gled in zdravljenje učiteljev in učencev z vso po
trebno ureditvijo za varstvo njihovega zdravja. 
Ustanavljanje in vzdrževanje šolskih poliklinik se 
predpiše s posebnim zakonom. Delo šolske polikli
nike ne sme v nobenem oziru ovirati dela v šoli.

Za šolske zdravnike je praviloma potrebno, 
da so delovali najmanj dva meseca v šolskih poli
klinikah. Za dvatisoč učencev se lahko postavljajo 
specijalni šolski zdravniki, ti pa le v slučaju, ako 
so delovali najmanj tri mesece v šolskih poliklini
kah ter obiskovali trimesečne tečaje za socialno 
medicino in šolsko higijeno.



Ministrstvo socialne politike in narodnega 
zdravja predpiše sporazum no z ministrstvom pro 
svete pravilnik o delokrogu, delovanju in dolžno
stih šolskih poliklinik in šolskih zdravnikov.

Prejemke zdravnikov šolskih poliklinik in 
šolskih zdravnikov določa zakon o uradnikih in 
ostalih državnih uslužbencih civilnega reda od 
31. julija 1923.

Vse te zdravnike postavlja ministrstvo socialne 
politike in narodnega zdravja po odobrenju mini
strstva prosvete. Njihove prejemke predvideva pro 
račun ministrstva socialne politike in narodnega 
zdravja.

§ 111.
Učenci narodnih šol se ne smejo 'jemati na 

dnino in pridobitno delo radi zaslužka. Izvzema se 
ukupno delo v šoli sami v poučnih in vzgojnih 
smereh.

§ 108. tega poglavja se mora smatrati za smernice, 
po katerih se zakonito urede šolske poliklinike in šolsko- 
zdravstvena služba. Kot efektivna predpisa v tem pravcu 
morajo veljati §§ 107.—109., a izvedljiv je docela le pred
pis § 109., dočim je § 107. odvisen od ureditve šolsko- 
zdravstvene službe, predpis 1. odst. § 108. pa je v zvezi s 
splošnimi predpisi o učiteljevih pravicah (§§ 84.—87. tega 
zakona) in o bolovanju državnih uslužbencev (čl. 108., 112., 
113., 133., tč. 1. posl. al. uradn. zak.)

§ 111. je socialnega značaja, efektiven pa bo, ako se 
veže s predpisi o šolskem izostajanju (§§ 60.—62. tega 
zakona).



VIII. POGLAVJE.

Uprava in nadzor.

§  112.
Vrhovno upravo in nadzor nad vsemi narod 

nimi šolami, zabavišči in drugimi prosvetnimi na
pravami izvršuje minister prosvete neposredno in 
posredno. Posredno izvršuje preko šolskih uprav, 
sreskih načelnikov .in banskih uprav.

VIII. pogl. tega zakona obravnava upravo in nadzor 
nad narodnimi šolami i. dr. napravami, kar § 112. načelno 
statuira.

Nadzor, ki mora biti v prvi vrsti i n s t r u k t i v e n ,  
je izključno v rokah organov ministrstva prosvete: šolski 
upravitelj, sreski in banski šolski nadzornik; v kolikor pa 
je nadzor a d m i n i s t r a t i v e n ,  je del obče državne 
uprave v smislu čl. 20. zakona o notranji upravi in organi 
ministrstva prosvete so v tem pogledu referenti predstoj
nikov oblastev obče državne uprave. Kot taka je pro
svetna uprava organizovana po istih predpisih, ki so za 
organizacijo obče uprave veljavni po čl. 17.—23. zakona 
o notranji upravi in §§ 1.—22. zakona o banski upravi.

1. U p r a v a  š o l e .

§ 113.

Vsaka sam ostojna narodna šola, kakor tudi 
šola z zabaviščem in pripravnimi razredi, ki so z 
njo neposredno zvezani, ima svojega upravitelja.

Upravitelja postavlja minister prosvete iz vrst 
učiteljev v kraju, a na prvem mestu izmed tistih, ki 
so se izkazali s  svojim delom v šoli in zunaj šole.



D o popolnjenja upraviteljskega mesta banska 
uprava začasno postavlja za upravitelja šole prven
stveno najstarejšega učitelja dotične šole, o čemer 
takoj obvešča m inistrstvo prosvete.

Kadar je na šoli samo en učitelj, je ta isto
časno tudi njen upravitelj.

V oddvojenih dekliških šolah se praviloma 
postavlja za upraviteljico učiteljica.

V deških šolah je upravitelj vedno učitelj, a v 
mešanih šolah sme biti tudi učiteljica.

V šolah z nad dvanajstimi oddelki se upravitelj 
osvobodi dela v razredu.

Šolska uprava je najnižja upravna edinica državne 
prosvetne uprave in kot taka neposredno podrejena sres
kemu načelniku kot obče upravnemu oblastvu prve stopnje.

Šolsko upravo ima vsaka samostojna narodna šola, 
tudi nedeljena; posebno šolsko upravo ima lahko tudi po 
več manjšinskih oddelkov v kraju, čeprav znabiti niso vsi 
na isti šoli (glej § 45., posl. al.); nimajo pa je šolske Sta
niče in ambulantne šole, ki so podrejene upravi šole v 
dotični šolski občini, ako je več šol v dotični šolski občini, 
pa uprava šole, na katere okolišu se stanica (ambulanta) 
nahaja.

Šolskega upravitelja začasno postavlja ban in sicer 
(po rangu) naj starejšega učitelja dotične šole, stalno pa 
minister prosvete »iz vrst učiteljev v (dotičnem) kraju«; 
to pa z ozirom na to, ker učitelj, ki že dalje časa živi v 
dotičnem kraju, boljše pozna krajevne razmere in potrebe.

V mešanih šolah je uprava lahko v rokah moške ali 
ženske učne osebe, v dekliških praviloma — ne izključeno 
— v rokah upraviteljice, v moških izključno v rokah upra
vitelja.



Osvoboditev dela v razredu je predvidena zato, da 
more upravitelj na više organizirani šoli lažje opravljati 
posle, ki so mu naloženi v § 114.

§ 114.

Šolski upravitelj opravlja zlasti te dolžnosti:

1. upravlja šolo in vodi neposredni nadzor 
nad poukom, vzgojo in redom;

2. uvaja v službo ter razrešuje učitelje; objavlja 
jim naredbe šolskih in drugih pristojnih oblastev, 
ki se jih tičejo, ter skrbi za njihovo izpolnjevanje;

3. pazi, da prihajajo učitelji redno na službo 
in da se pri delu točno drže predpisanih učnih 
načrtov in program ov ter navodil;

4. pazi, da se rabijo v šoli samo odobreni 
učbeniki;

5. pazi, da se učenci pravočasno ocenjujejo in 
se ocene vpisujejo v razredno vpisnico;

6. nadzoruje delo in vedenje učiteljev in vero- 
učiteljev glede dolžnosti iz § 1. tega zakona ter po 
potrebi opominja k izpolnjevanju dolžnosti v smislu 
določil tega zakona;

7. obvešča sreskega načelnika o nerednih in 
nevestnih učiteljih in o njihovih krivdah;

8. določa nadomeščanje za obolele ali odsotne 
učitelje ali jih z ozirom na razmere nadomešča sam 
ter o nadomeščanju obvešča sreskega načelnika, 
ako traja nadomeščanje nad tri dni;

9. daje učiteljem v slučaju potrebe v toku 
istega šolskega leta dopust za tri dni in o tem 
obvešča sreskega načelnika;



10. pazi, da se pravočasno izvrši pregled in 
vpisovanje učencev v šolo, in se b riga  za tiste, ki 
so prešli v druge šole;

11. pazi, da učenci redno obiskujejo šolo in 
pravočasno obvešča starše (skrbnike), šolski od
bor in sreskega načelnika o neopravičenih izosta
janjih učencev;

12. sklicuje učiteljske svete in vodi njihovo
delo;

13. pazi, da se vzdržuje v dobrem stanju šol
sko poslopje in vse šolsko premoženje, za kar je 
skupaj s šolskim odborom  odgovoren tudi materi- 
jalno;

14. pravočasno zahteva potrebna popravila ali 
desinfekcijo šolskega poslopja;

15. sprejema in  odpušča šolskega slugo in 
skrbi za vzdrževanje snage v šoli;

16. pom aga šolskemu zdravniku pri izvrševa
nju njegove šolsko-zdravniške službe in pri pospe
ševanju zdravstvenih razmer v šoli;

17. koncem vsakega polletja, a  po potrebi tudi 
češče poroča sreskemu načelniku izčrpno o stanju 
svoje šole ter dostavlja predloge za napredovanje 
pouka, omenjajoč pri tem zlasti nemarljive in ne
sposobne učitelje;

18. dostavlja dopise ostalih učiteljev sreskemu 
načelniku in drugim  oblastvom;

19. sodeluje s krajevnim šolskim odborom, da 
pravilno in pravočasno sestavi šolski proračun in 
letne račune ter ga navaja na redno izvrševanje 
dolžnosti napram  šoli;

20. vodi in hrani vse šolsko dopisovanje pod 
lastnim podpisom in pod lastno odgovornostjo;
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21. hrani in uporablja šolski pečat;
22. kaznuje učitelje po predpisih tega zakona.

Te taksativno naštete dolžnosti šolskega upravitelja
so v zvezi z naslednjimi predpisi tega zakona: tč. 1. s 
§ 113.; tč. 2. s §§ 77. in 99.; tč. 3. s § 78. tč. 1.; tč. 5. s 
§ 62.; tč. 6. s § 43.; § 78. tč. 1.—2. in § 81.; tč. 7. s § 90.; 
tč. 8. s § 78 .tč. 7.; tč. 10. s §§ 58., 64. in 127. tč. 4.; tč. 11 
s §§ 60., 61. in 127. tč. 5. in 6.; tč. 12. s § 144.; tč. 13. s 
§ 131.; tč. 14. s § 127. tč. 16.; tč. 16. s § 127. tč. 13.; tč. 17. s 
§§ 89.—90.; tč. 19. s § 127. tč. 16.; tč. 21. s § 5.; tč. 22. s 
§§ 89. in 90.

»Upravitelj opravlja z 1 a s t i te dolžnosti« — pomeni, 
da s tem naštetjem dolžnosti niso izčrpane.

2. S r e s k i  š o l s k i  n a d z o r n i k .

§ 115.

Radi stalnega administrativnega in instruktiv- 
nega nadzorstva ustanovi minister prosvete šolske 
sreze in postavlja sreske šolske nadzornike.

V delokrog enega sreskega šolskega nadzor
nika se računa 50— 150 učiteljev, oziroma šolskih 
oddelkov, zabavišč in drugih prosvetnih naprav. 
Število oddelkov, ki v označenem okviru pada na 
enega nadzornika, zavisi od terenskih in prometnih 
razmer. V krajih in srezih, v katerih je več oddel
kov, kakor je to označeno po številu, se postavita 
lahko tudi po dva sreska šolska nadzornika, ako 
postoji za to  proračunska možnost.

Sreski šolski referent je prosvetni referent 
sreskega načelnika.

Podrobnejše določbe o opravljanju nadzorni- 
ške službe predpiše minister prosvete z naredbo.



Šolsko nadzorstvo je administrativno in instruktivno. 
A d m i n i s t r a t i v n o  službo opravlja sreski šolski nad
zornik kot strokovni referent za prosveto pri sreskem po
glavarju (v smislu čl. 48. zak. o notr. upr. in al. 3. tega §); 
za to službo veljajo predpisi zakona o notranji upravi. 
I n s t r u k t i v n o  službo sreskega šolskega nadzornika 
uredi minister prosvete s posebno uredbo (al. 4. tega §).

»Šolski srezi«, ki jih navaja 1. odst., n i s o  upravni 
srezi in ne ustanovljeni toliko radi administracije, kolikor 
radi instruktivnega nadzorstva; feritorijalno bo šolski srez 
smel obsegati tudi po dva politična upravna sreza (v 
smislu čl. 49. zakona o notranji upravi), ali pa bosta po 
dva ali več šolskih srezov v mejah istega politično 
upravnega sreza. Ta delitev se naslanja na število v 2. od
stavku § 115., kar je napravljeno iz razlogov, da mora 
vsak sreski šolski nadzornik točno opravljati zlasti svoje 
instruktivno-nadzorniške kot najvažnejše posle.

§  116.
Postavitve, premestitve in razrešitve sreskih 

šolskih nadzornikov izvršuje minister prosvete po 
službeni potrebi, a po določbah tega zakona.

Za sreskega šolskega nadzornika se sme po
staviti učitelj, ki je s predpisanim diplomskim iz
pitom dovršil filozofsko-pedagoško predmetno sku
pino na vseučilišču, višji tečaj višje pedagoške šole, 
položil izpit iz šolske administracije za sreskega 
šolskega nadzornika ter ima najmanj deset let efek
tivne službe v narodni ali meščanski šoli.

Isto tako more minister prosvete postaviti tudi 
onega učitelja, ki ima nižji tečaj višje pedagoške 
šole, diplomski izpit, izpit za sreskega šolskega nad
zornika in najmanj dvanajst let efektivne učiteljske



službe. Tudi more postaviti učitelja, ki ima redno 
učiteljsko usposobljenost, najmanj petnajst let efek
tivne službe v narodni šoli, izpit za sreskega šol
skega nadzornika, se odlikoval s prosvetnim delom 
med narodom  in v pedagoški književnosti in ki 
znaša njegova povprečna ocena najmanj prav 
dobro.

Kandidati za sreske šolske nadzornike so štirih vrst:
1. oni, ki so dovršili filozofsko-pedagoško skupino na vse
učilišču (t. j. predmete: pedagogika; psihologija in logika 
z etiko, ali zgodovina filozofije; obča biologija ali narodna 
zgodovina ali en moderni jezik: angleščina, francoščina, 
nemščina) in da opravi diplomski izpit iz teh predmetov;
2.absolventi višjega tečaja višje pedagoške šole (4. letnik) 
s predpisanim diplomskim izpitom; 3. absolventi nižjega 
tečaja višje pedagoške šole (2 letnika) s predpisanim di
plomskim izpitom; 4. učitelji narodnih šol. Vsak mora 
opraviti izpit za sreskega šolskega nadzornika iz šolske 
administracije ter imeti ostale v § 116. predvidene pogoje.

Za prehodno dobo veljajo tudi predpisi §§ 178.—179.

§ 117.

Sreski šolski nadzornik kot strokovni referent 
obče upravnega oblastva opravlja zlasti sledeče 
dolžnosti :

1. pregleduje in predlaga šefu obče upravnega 
oblastva na od obren je začetkom šolskega leta raz
poreditev učnega gradiva za delo v posameznih 
razredih, kakor ga izdelajo šolski upravitelji s svo
jim učiteljskim svetom, ter pripravlja odloke po 
pritožbah o podeljevanju razredov posameznim 
učiteljem;



2. obišče najmanj dvakrat letno narodne šole 
in druge nižje prosvetne zavode v svojem srezu 
ter skrbi pri tem, da dobro spozna učne razmere 
in odstranjuje ovire v šolskem delu;

3. po potrebi poučuje učitelje v praktičnem 
šolskem delu in skrbi za njihovo izpopolnjevanje; 
ob priliki pregledovanja šol in dela ima vzorne 
nastope ali sam ali izmenoma z učitelji, pri čemer 
so navzoče vse učne osebe;

4. nadzoruje službeno delo upraviteljev, uči
teljskih svetov in šolskih odborov, imenom šefa 
obče upravnega oblastva overuje vse šolske inven
tarje in knjige šolske administracije;

5. v imenu šefa obče upravnega oblastva skli
cuje sreski učiteljski svet, določa njegov dnevni 
red in vodi njegovo delo;

6. se b riga za ustanavljanje novih oddelkov, 
novih šol ter sodeluje pri izboru kraja za zidanje 
šolskega poslopja, kakor tudi pri pregledu privat
nih poslopij za šolsko uporabo;

7. predlaga šefu obče upravnega oblastva, da 
se pravočasno objavljajo šolski zakoni in naredbe 
preko upravitelja šole;

8. preiskuje krivde učiteljev narodnih šol in 
predlaga kazni v okviru pristojnosti sreskega na 
čelnika; pritožbe na izrečene kazni in krivice, ko- 
jih reševanje ne spada v pristojnost sreskega na
čelnika, dostavlja banski upravi;

9. preiskuje in predlaga rešitve osebnih spo
rov med učitelji in krajevnimi šolskimi odbori, o 
materijalnih sporih  pa pripravlja poročila za ban 
sko upravo;



10. izdeluje za bansko upravo poročila o vseh 
primerih neizvrševanja dolžnosti od strani pred
sednika in članov krajevnih šolskih odborov;

11. pripravlja predloge za bansko upravo o 
prekinjenju pouka v izrednih razmerah, v nujnih 
slučajih pa izposluje odlok šefa obče upravnega 
oblastva o  prekinitvi za pet dni;

12. skrbi za popolnjevanje praznih učiteljskih 
mest in določa učitelje za nadomeščanje obolelih 
učiteljev; sporazum no z banskim šolskim nadzor
nikom skrbi za nadomestilo, ako je to potrebno za 
daljši čas; najhitreje dostavlja predloge za nado
mestitev in  skrbi za njihovo izvršitev v slučajih, 
da bi se brez nadomestila m orala šola zapreti;

13. daje mišljenje in predloge o  prošnjah uči
teljev za dopust po privatnem poslu in zaradi 
okrevanja po  boleznih;

14. vodi statistiko vseh šol, oddelkov, učiteljev 
in učencev v svojem srezu;

15. pazi pod osebno odgovornostjo, da se  ra
bijo v šolah le učbeniki državne zaloge in da se 
nabavljajo za šolske knjižnice na stroške šolskega 
proračuna knjige, ki odgovarjajo namenom knjiž
nice;

16. predlaga odloke o vpisovanju in izpisova
nju učencev;

17. sodeluje pri delu nadzorniških svetov;
18. izdeluje za bansko upravo polletno poro 

čilo o stanju šol v svojem srezu in podvzema ko
rake za popravi jen je tega stanja;

19. v imenu šefa obče upravnega oblastva vodi 
dopisovanje z vsemi šolskimi in ostalimi oblastvi 
ter posreduje pri dopisovanju med upraviteljem 
narodne šole in višjimi šolskimi oblastvi;



20. skrbi za izvršitev naredb višjih šolskih 
oblastev in se upravlja pri svojem delu v vsem po 
navodilih, ki jih predpiše minister prosvete o šol
skem nadzoru;

21. ocenjuje učitelje narodnih šol po odredbah 
tega zakona;

22. pripravlja predloge za bansko upravo o 
krajih, v katerih je treba ustanoviti šolo za neza
dostno razvito in defektno deco in skrbi za to, da 
se taki otroci pošljejo v te zavode;

23. podpira učiteljsko delovanje v delu na na
rodnem prosvečevanju;

24. pazi, da vsi šolski odbori pravočasno se
stavijo proračun za izdrževanje šole in da ga pred
iche pristojnemu oblastvu;

25. skrbi za ustanavljanje zabavišč, priprav
ljalnih razredov in tečajev za odrasle nepismene, 
kakor tudi ostalih naprav za narodno prosveče- 
vanje; * ......

26. pripravlja odloke po prijavah o nerednem 
šolskem obisku učencev;

27. pripravlja odloke o začetku vsakdanjega 
pouka v šoli;

28. pripravlja predloge, ki jih obče upravno 
oblastvo preko banske uprave dostavlja ministrstvu 
prosvete o privatnem poučevanju učencev narodnih 
šol in o izpitih teh učencev (§ 59.);

29. pazi na delovanje in vedenje učiteljev iz
ven šole;

30; nadzoruje, ali imajo knjižarji v dotičnem 
srezu v zalogi državne učbenike in druga pripo
ročena učna sredstva za narodne šole.



Po točkah 1., 5., 8., 11., 12., 13., 16., 26. in
27. tega §-a rešuje šef obče upravnega oblastva 
prve stopnje.

Te taksativno naštete dolžnosti sreskega šolskega 
nadzornika so v zvezi z naslednjimi predpisi tega za
kona: tč. 1. s § 145.; tč. 5. s § 146.; tč. 6. s §§ 17., 20. 
in 51.; tč. 8.—10. s § 90.; tč. 11. s § 54.; tč. 12. s § 117.
tč. 8.; tč. 16. s §§ 57., 58. in 65.; tč. 17. s § 149.; tč. 21.
s §§ 103.—106.; tč. 22. s § 19.; tč. 24. s § 23. in § 127.
tč. 16.; tč. 25. s §§ 9., 13. in 153., tč. 26. s § 61.; tč. 29.
s § 90.

Glede sresk. šol. nadz. gl. tudi čl. 30. zak. o notr. 
upr. in § 39. III. zak. o banski upravi, ki ga je razu
meti tako, da posli sresk. šol. nadz. preidejo na obče 
upravno oblastvo, t. j. sreskega načelnika kot šefa. Na 
tega se tudi nanaša poslednji stavek tega §-a.

§ 118.

Ako so sreski šolski nadzorniki uradniki I. ka
tegorije, imajo prejemke po zakonu o srednjih 
šolah.

Ako so uradniki II. kategorije, imajo poleg 
rednih prejemkov, kakor tudi stanovanja ali stana
rine po § 84. tega zakona še tudi povišane prejemke 
po čl. 7. zakona o državnih uradnikih in ostalih 
uslužbencih civilnega reda od 31. VII. 1923., a 
poleg tega tudi posebno doklado od 300 dinarjev 
mesečno.

Uradniki I. kategorije so nadzorniki, ki so v pri
pombi k § 1Ì5. omenjeni kot kandidati po 1. in 2.; za 
njiliove aktivne in pokojninske prejemke veljajo predpisi 
§§‘ 88.-93. zakona o srednjih šolah (glej »Dodatek«!).



2. al. tega § se nanaša na one nadzornike, ki so 
pod § 115. označeni kot kandidati po 3. in 4. — Povišek 
rednih prejemkov po al. 2. čl. 7. uradn. zak. je nesporen 
za nadzornike, označene v § 116. pod 3. (dovršeni nižji 
tečaj višje ped. šole), sporen pa je lahko za one pod 4., 
ker se za ta povišek zahtevajo po uradn. zak. »višji stro
kovni državni tečaji z izpiti«; nesporen je le, ako se nad- 
zorniški izpit smatra za izpit v smislu čl. 7. al. 2. uradn. 
zakona.

Glede stanarine gl. § 175.
Kakor velja glede stanarine za pokojninsko osnovo 

za učitelje (gl. prip. k § 87.), velja tudi za nadzornike. 
Isto tako se ne računa v penzijo specijalna doklada.

Ker glede potnine zak. o narodnih šolah ne določa 
ničesar posebe, je smatrati, da velja v tem pogledu za šol. 
nadzornike čl. 45. al. 1. uradn. zakona in s tem v zvezi 
uredba o potninah DRbr. 150.000/28.

3. Banski šolski nadzornik.

§  119.

Banski šolski nadzornik je šef odseka za 
osnovno šolstvo v prosvetnem odeljenju banske 
uprave.

On se mora brigati tudi za posle narodnega 
prosvečevanja.

Po § 7. zakona o banski upravi (gl. »Dodatek«) je 
IV. odeljenje banske uprave prosvetno odeljenje. Na 
čelu oddeljenja je njegov načelnik, ki je direktno pod
rejen banu, ako ban ne prenese te svoje pravice na svo
jega pomočnika (podhana). — Po § 11. se deli prosvetno 
odeljenje na dva odseka: 1. odsek za osnovno šolstvo 
(8. ods.); 2. odsek za srednje, učiteljsko in strokovno



šolstvo in narodno posvečevanje (9. ods.). — Po § 5. 
stoje na čelu odseka šefi odseka, za katere sme ban do
ločiti, da so neposredno podrejeni njemu, in v tem slučaju 
sme na nje prenesti dolžnosti in pooblaščenja, ki jih 
imajo načelniki odeljenj.

To torej je organizacija uprave, ki ji določa šefa 
odseka za osnovno šolstvo gornji § 118. Istočasno raz
širja njegovo kompetenco s tem, da prenese posle na
rodnega prosvečevanja iz 9. v 8. odsek banske uprave.

Ako je v prosvetnem oddelku več banskih šolskih 
nadzornikov, določa šefa ods. 8. prosvetni minister, osta
lim nadzornikom pa določa delokrog ban (§ 6. al. 3. zak. 
o banski upravi).

§  120.

Za banskega šolskega nadzornika se sme po
staviti učitelj, ki je dovršil s predpisanim diplom
skim izpitom pedagoško predmetno skupino na 
modroslovni fakulteti ali višji tečaj višje pedagoške 
šole, opravil profesorski izpit in ima najmanj 
15 let učiteljske službe.

Kandidati za banskega šolskega nadzornika so isti, 
kakor pod 1. in 2. omenjeni kandidati za sreskega šolskega 
nadzornika (gl. prip. k § 116.).

Za prehodno dobo velja predpis § 178.

§ 121.

Banski šolski nadzorniki so  uradniki L kate
gorije in imajo prejemke po zakonu o srednjih 
šolah.

Gl. §§ 88.—93. zak. o srednjih šolah (v »Dodatku«); 
§ 178. tega zakona in glede potnine pripombo k § 118.



§ 122.

Banski šolski nadzornik kot strokovni šolski 
referent prosvetnega odeljenja banske uprave 
opravlja te dolžnosti:

1. najmanj enkrat v letu obhodi posamezne 
dele banovine, skrbeč, da prouči prosvetne raz
mere in da kontrolira delo sreskih šolskih nadzor
nikov, krajevnih šolskih odborov in narodnih šol 
ter pri tem daje potrebna navodila in ocenjuje delo 
učiteljev, katerih delo je pregledal;

2. predlaga ustanavljanje novih šol in oddel
kov v svojem področju;

3. predlaga popolnjevanje izpraznjenih učitelj
skih mest in kar najhitreje dobi odlok banske upra
ve o nadomeščanju v šolah, ki bi se brez nadom e
stila morale zapreti, kakor tudi o nadomeščanju 
nadzornikov;

4. pregleduje in dopolnjuje podatke za učitelj
ske službene liste;

5. pregleda prošnje učiteljev narodnih  šol in 
sreskih šolskih nadzornikov za dopust po privat
nem poslu in radi okrevanja po bolezni ter daje 
o  njih mišljenje za bansko upravo in ministrstvo 
prosvete;

6. preiskuje za bansko upravo spore med uči
telji, šolskimi odbori in sreskimi šolskimi nadzor
niki ter pripravlja rešitve o njih;

7. preiskuje v imenu banske uprave krivde
sreskih šolskih nadzornikov in pripravlja v smislu 
disciplinskih predpisov potrebne predloge in miš
ljenja o njih za bansko upravo in ministrstvo ■ p ro 
svete; isto tako postopa tudi s krivdami učiteljev 
narodnih šol; ;r



8. pripravlja predlog za odobritev prekinitve 
dela v šoli do deset dni radi nalezljive bolezni ali 
kake druge potrebe na osnovi predloga šolskih 
zdravnikov in šefa obče upravnega oblastva prve 
stopnje ter ima evidenco o vsem tem;

9. pripravlja predlog za odobritev uvedbe 
skrajšanega pouka mesto rednega, kjer to zahteva 
neobhodna potreba;

10. skrbi za podvzemanje vsega, kar je po
trebno za popravljanje zdravstvenih razmer, od 
katerih je odvisen napredek šole;

11. zbira in urejuje statistiške podatke učiteljev, 
učencev in  vseh drugih prosvetnih ustanov v svo
jem delokrogu; .

12. pripravlja za ministrstvo prosvete letno po
ročilo, iz katerega se m ora videti ukupno delo 
narodnih šol v banovini;

13. podnosi posebne predloge o vsem, kar bi 
bilo treba v banovini napraviti za napredovanje 
pouka in prosvete;

14. izdeluje predloge za prirejanje tečajev in 
izpopolnjevanje Učiteljev ter spoznavanje z učnimi 
in znanstvenimi novostm i;

15. sodeluje z banovinskim šolskim odborom  
v vsem za napredek pouka in prosvete v banovini 
in aktivno sodeluje v delu na narodnem  prosveče- 
vanju;

16. imenom banske uprave poziva po potrebi 
sreske šolske nadzornike in nadzorniške svete v 
svrho razpravljanja raznih šolskih vprašanj;

17. pregleduje predloge o izboru zemljišča in 
področja posameznih šol ter daje o njih mišljenje.

O točkah 5., 8., 9. in 17. odloča ban.



Te določbe so v zvezi z določbami tega zakona 
tč. 1. s § 106. posl. al.; tč. 2. s § 34.; tč. 3. s § 98.; tč. 6.
in 7. s § 89.; tč. 8. s pogl. VII.; tč. 9. s § 10.; tč. 10. s
pogl. VII.; tč. 13. s pogl. XI.; tč. 14. s § 147. in 148.;
tč. 15. s §§ 135.—143. in s pogl. XI.; tč. 16. s § 149.;
tč. 17. s § 30.

Važni so za posle ban. šol. nadzornika predpisi 
§ 39., III. in IV. zak. o ban. upravi (glej »Dodatek«!!).

4. Krajevni šolski odbor.

§ 123.

Krajevni šolski odbor tvorijo:
1. predsednik upravne občine;
2. upravitelj narodne šole, ki je obenem tudi 

poslovodja odbora;
3. upravitelj meščanske šole;
4. občinski rajonski zdravnik;
5. pet uglednih oseb naših državljanov, ki jih 

za vsako šolsko občino voli občinski odbor. Kjer 
obsega šolska občina več upravnih občin, voli 
vsaka po enega člana v krajevni šolski odbor.

Po možnosti naj bodo šolski odborniki osebe, 
ki imajo otroke za šolo, ki so obenem občinski 
odborniki in ki so iz raznih krajev, ako obstoja 
šolska občina iz večih krajev.

Ako je oseb, ki jim po položaju pritiče član
stvo v šolskem odboru, več, vstopa najstarejši po 
činu. V odsotnosti predsednika predseduje odbor- 
skim sejam šolski upravitelj. Ako je predsednik 
odbora upravitelj, si za slučaj, da m ora biti odso
ten, sam določa namestnika.

Krajevni šolski odbor, kakor ga določa § 123., velja 
za podeželske kr. šol. odbore in za šolske odbore v



mestih izpod 30.000 prebivalcev; za mesta z nad 30.000 
prebivalci velja predpis § 124. Manjša mesta (trgi) tvorijo 
s podeželskimi občinami, ki so eventualno všolane v 
mestni šolski okoliš, skupen kraj. šol. svet, a vanj vstopa 
»najstarejši po činu«, t. j. načelnik (predstojnik) občine, 
ki je najvažnejša. Poleg tega so člani po položaju (viri- 
listi) še upravitelj narodne in upravitelj meščanske šole 
(ako je ta v kraju) in sicer zopet pri večih šolah v kraju 
»najstarejši po činu« (za kar moramo smatrati upravi
telja najviše organizovane narodne šole v kraju) in ob
činski rajonski zdravnik (mestni fizik, distristni zdravnik 
za dotično občino). Pet »uglednih oseb naših državljanov« 
tvori s prvimi štirimi krajevni šolski odbor šolske občine 
po tem §.

Pet voljenih članov voli občinski odbor dotične 
upravne občine, ako je všolana le ena občina, oziroma 
občinski odbori všolanih upravnih občin vsak zase, ako 
jih je več. Ipak je število voljenih članov omejeno na pet; 
zato bo treba v slučaju, da je več občin ko pet, določiti, 
katere občine so upravičene do te volitve, za kar bo naj- 
pravilnejše merilo ključ, po katerem se bo delila vsota 
prispevkov na posamezne upravne občine za dotično šol
sko občino. Ni pa izključeno, da bi se smela voliti v kra
jevni šolski odbor oseba, ki ne prebiva v upravni ob
čini, ki sama ne voli člana.

Odst. 3. ne predpisuje kvalifikacije za člana, ki se 
sme voliti, nego je v njem le želja, izražena z namenom, 
da bi prišli v krajevni šolski odbor možje, ki jim je na 
srcu šola in prosveta; samo po sebi umljivo pa je, i ako 
zakon tega ne poudarja, da morajo imeti aktivno in pa
sivno volilno pravico.

Predsednika v njegovi odsotnosti pri sejah zame
njuje šolski upravitelj, ki je tudi odborov poslovodja, 
razen v slučaju po § 125.; ako pa je predsednik upravitelj



sam, si sam določa namestnika, ki predseduje sejam, ka
dar je predsednik-upravitelj odsoten. Ni pa tudi pred
sednikov namestnik vobče (gl. § 125., posl. al.)!

Predpis za volitev predsednika kr. šol. odbora in 
njegovega namestnika gl. v § 124.

§ 124.

Krajevni šolski odbor v mestih z najmanj 
30.000 prebivalcev tvorijo:

1. predsednik občine ali njegov namestnik;
2. nadzorniki, ki nadzorujejo mestne šole;
3. upravitelj učiteljske in meščanske šole, ako 

postaje v kraju;
4. šolski zdravnik;
5. občinski inženjer;
6. dva po činu najstarejša upravitelja in ena 

upraviteljica narodnih šol;
7. pet članov občinskega odbora (mestnega 

zastopa).
Člane šolskega odbora, razen onih, ki stopajo 

v odbor po položaju, voli odbor upravne občine 
za dobo, za katero je postavljen občinski odbor. 
Ako se menja občinski odbor, se menjajo tudi vo
ljeni šolski odborniki.

Izpraznjena mesta se popolnjujejo v roku 
enega meseca.

Ako je več oseb, ki jim pripada članstvo po 
položaju v mestnem šolskem odboru, vstopa naj
starejši po  položaju.

Načelno veljajo za ta § pripombe k § 123. — Dodati 
bi bilo le še, da se izraz »najstarejši po činu (položaju)« 
ne ozira na leta (starost) osebe, temveč na njegov polo
žaj; tedaj pri šolskih upraviteljih višja organiziranost šole,
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zlasti takrat, kadar bi bilo izbirati med upraviteljema, ki 
sta službeno inače povsem enaka.

Za ozemlje uprave mesta Beograda ta predpis ne 
velja in ne veljajo niti ostali predpisi o krajevnih (mest
nih) šolskih odborih. (Gl. § 172.).

§ 125.

Ako je krajevni šolski odbor v središču uprav
ne občine, je njegov predsednik predsednik (načel
nik) detiene občine. Predsednike drugih šolskih 
odborov volijo odborovi člani iz svoje sredine.

Podeželski krajevni šolski odbor voli blagaj
nika med svojimi člani, v mestnih šolskih občinah 
pa opravlja to dolžnost občinski blagajnik.

Ako je za predsednika izbran upravitelj šole, 
odbor voli prim erno osebo za poslovodjo, redno 
med svojimi člani ali učiteljskih oseb v kraju.

Ako je poslovodja izven šolskega odbora nima 
pravice glasovanja na sejah.

Oviranega predsednika šolskega odbora zame
njuje v podeželskih občinah najstarejši član, v 
mestnem šolskem odboru pa oseba, najstarejša po 
činu.

§ 125. določa konstituiranje krajevnega (mestnega 
šolskega odbora. Za predsednika gl. tudi §§ 128. in 133., 
za poslovodjo §§ 128. in 132., za blagajnika §§ 129.—131.

§ 126.

Seje so redno enkrat mesečno na poziv pred
sednika ali njegovega namestnika, drugače pa, ka
dar je za to potreba.



Člani se pozivajo na sejo s pismenim pozivom, 
v katerem se m ora označiti tudi dnevni red skli
cane seje.

Na sejo se m orajo pozivati vsi člani. Sklepi 
so veljavni, kadar je navzočih nad polovico ukup- 
nega števila članov, sklepa pa se z večino glasov. 
Kadar so glasovi deljeni, odločuje predsednikov 
glas.

Seje se m orajo sklicevati na zahtevo šolskega 
upravitelja ali tretjine članov.

Po deželi so seje šolskih odborov v šolskem 
poslopju; po mestih smejo biti tudi v občinskem 
poslopju.

Seje kraj. šol. odborov so: 1. redne (mesečne) in
2. izredne (kadar je za to potreba). Izredna seja se mora 
sklicati, ako jo zahteva upravitelj, ali ako zahteva to tret
jina ■ članov.

§ 127.

Šolski odbor opravlja zlasti sledeče dolžnosti :
1. skrbi, da upravna občina točno lizpolnuje 

vse dolžnosti, katere ji predpisuje zakon;
2. vsako leto sestavi proračun za vzdrževanje 

šole v bodočem proračunskem letu ter ga v dolo
čenem času pošlje pristojnim oblastvom;

3. sprejema in odobruje poročila o stanju 
šolske blagajne najmanj dvakrat v polletju; ob tej 
priliki po potrebi pregleda blagajno. V slučaju 
nepravilnosti podvzema mere za zavarovanje šol
skega premoženja;

4. pazi, da se vpišejo vsi za šolo dorasli 
otroci;

5. pazi, da vsi vpisani otroci redno hodijo v 
šolo po določbah tega zakona;
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6. se b riga  za otroke, ki so odšli v druge šole 
pred dovršen j a n  obveznega šolanja;

7. opravlja vpisovanje šolskih otrok v smislu 
tega zakona;

8. skrbi za obleko, obutev, zdravila in hrano 
ubožnih učencev;

9. skrbi za učeniške izlete, tekme in drugo, 
kar podpira uspeh v pouku in vzgoji;

10. skrbi za stanovanje in hrano vseh učencev, 
ki nočujejo pri šoli, ter ista nadzoruje;

11. skrbi za ustanavljanje in povečevanje šol
skih fondov;

12. podpira šolskega upravitelja in učitelje pri 
prirejanju šolskih slovesnosti in roditeljskih sestan
kov ter jim prisostvuje;

13. skrbi, da se kar najhitreje in najpopolnejše 
izvršujejo določbe in navodila šolskega zdravnika 
z ozirom na pobijanje nalezljivih bolezni in glede 
čuvanja otroškega zdravja;

14. podpira vsa podvzetja na korist šole in na
rodnega prosvečevanja;

15. podpira delovanje krajevnega šolskega sve
ta pri ustanavljanju učeniške, učiteljske in javne 
knjižnice v šoli in skrbi za njihov napredek;

16. gleda na to, da upravna občina uvrsti v 
proračun vse kredite, ki so  potrebni za napredek 
in uspešno prosvetno delo v šoli in zunaj šole v 
narodu;

17. nabavlja v mejah odobrenega šolskega p ro 
računa kurivo, šolske knjige, potrebščine za pisa
nje, risanje in ročno delo;

18. podnosi predloge glede pouka v višjih raz
redih narodne šole (§§ 11.— 12.);



19. p odnosi predloge pristojnim  oblastvom, 
kaj bi b ilo  treba storiti, da napredujejo prosvetne 
razmere v šolski občini;

20. izvršuje naredbe pristojnih oblastev, v ko
likor se tičejo šole;

21. materijalno podpira gospodinjske in gospo- 
darsko-zadružne tečaje.

S tem, da se pravi: »zlasti«, dolžnosti krajevnega 
šolskega odbora niso s temi predpisi izčrpani; v zvezi 
pa so ti predpisi: tč. 1. s §§ 21., 23., 24., 29., 31., 32. in 
61f; tč. 2. s §§ 25.-26.; tč. 3. s §§ 37.—41. in 128.; tč. 4. 
s §§ 57.-59.; tč. 5. s §§ 60.—61.; tč. 6. s §§ 10., 64.-65.; 
tč. 7. s §§ 57.—59.; tč. 8. s § 22. in pogl. VII.; tč. 9. s 
§ 145.; tč. 10. s § 22.; tč. 11. s § 38.; tč. 12. s §§ 145. in 
151.; tč. 13. s pogl. VII.; tč. 14. s pogl. XI.; tč. 15. s § 143.; 
tč. 16. s §§ 24.-25.; tč. 17. s § 22.; tč. 18. s §§ 8. in 12.; 
tp. 19» in 21. s pogl. XI.

§ 128.

Šolski odbor uradno predstavljata njegov 
predsednik in poslovodja.

§ 1 2 9 .

Z blagajno šolskega odbora upravlja po za
konskih predpisih blagajnik, a predsednik je naka- 
zovalec, oba pa odgovarjata materijalno dn ka-‘ 
zensko.

Vsak dohodek in izdatek denarja se mora 
vknjižiti v blagajniške knjige.

Vsak dokument o  dohodku in izdatku denarja 
m orata overiti predsednik in blagajnik s proti-' 
podpisom delovodje; prvi kot nakazovalec, drugi 
kot izvršitelj.



Denar, ki ni potreben za redno vzdrževanje 
šole, se naloži v krajevni ali najbližji poštni hranil
nici, fondi in državne obveznice ali vrednostni pa
pirji se deponirajo v Državni hipotekarni banki.

Po preteku računskega leta, a najkasneje za 
mesec dni m ora blagajnik sestaviti letni račun za 
to leto in ga predložiti na pregled šolskemu od
boru.

Blagajniku se sme dovoliti nagrada, ki se do
loča s šolskim proračunom.

Ta § predpisuje načela za blagajniško upravljanje, 
točne j še določbe bo vseboval v § 41. predvideni pravilnik. 
Z gornjimi predpisi se hoče predvsem zavarovati pred 
vsako zlorabo z blagajno šolskega odbora. Zato določa 
materij alno in kazensko odgovornost nakazovalca in iz
vršitelja ter protipodpis delovodjev; odvišni denar je na
ložiti v poštni hranilnici (seveda ni nikake ovire za uvedbo 
čekovnega prometa) in deponiranje državnih obveznic in 
vrednostnih papirjev pri Drž. hipot. banki. Ni sicer go
tovo, da-li bi Drž. hipot. banka hotela ali mogla sprejeti 
depo vseh takih obveznic in papirjev, v tem slučaju bi 
zadostovalo deponiranje pri kakem drugem pupilarno var
nem zavodu.

Letni račun krajevni šolski odbor le pregleda, odo
brava pa ga v smislu § 139. tč. 13. banovinski šolski odbor.

Predvidena blagajnikova nagrada ni obvezna, dovo
liti pa se sme le, ako je predvidena v šolskem proračunu.

§ 130.

U pravna občina je dolžna^ dati vsakega me
seca šolski blagajni najmanj dvanajstino odobre
nega šolskega proračuna.



V slučaju, da se to ne zgodi, se kaznujeta po 
pritožbi šolskega upravitelja predsednik in blagaj
nik upravne občine z globo po 200 dinarjev v ko
rist D ržavnega šolskega fonda; v vsakem ponov
ljenem slučaju se kazen poviša za 50% . Kazen 
izreka in izvršuje sreski načelnik v roku 20 dni 
prihodnjega meseca. Ako tega ne izvrši, obtoži sre
skega načelnika minister prosvete po § 129. al. 2. 
tč. 1. in § 149. zakona o notranji upravi.

Določbe tega § hočejo osigurati šolski občini redno 
dobivanje prispevka, ki so ga dolžne dati upravne občine.

§§ zak. o notr. upravi, ki jih citira ta §, glase: § 129. 
al. 2. tč. 1.: »Pristransko ali sebično, nevestno ali malo
marno opravljanje službe.« § 149. pa: »Če starejšina zve 
za uslužbenčev disciplinski prestopek, izvrši, odnosno od
redi predhodne kratke poizvedbe. — č e  načeluje ta sta
rejšina občemu upravnemu oblastvu prve stopnje, pošlje 
preiskani predmet s svojim predlogom banu, odnosno 
upravniku mesta Beograda, ako smatra, da gre za disci
plinski prestopek. — Če spozna ban, da gre za disciplin
ski prestopek, a se tiče uradnika I. kategorije ali 1. ali
2. skupine II. kategorije, pošlje preiskani predmet s svo
jim predlogom ministru notranjih poslov; če pa se tiče 
ostalih uslužbencev, odredi, da se postavijo' pod disciplin
sko sodišče, ter pošlje predmet s svojo tožbo disciplin
skemu sodiščii. — Minister notranjih poslov odredi, če ne 
reši sam disciplinskega prestopka po členih 118. in 130., 
postavitev pod disciplinsko sodišče ter pošlje spise pri
stojnemu disciplinskemu sodišču s tožbo. — Rešitev o 
postavitvi pod disciplinsko sodišče se vroči po službeni 
poti obdolženemu uslužbencu in disciplinskemu tožilcu. 
Zoper to rešitev ni pritožbe.«



§ 131.

Krajevni šolski odbor upravlja z ukupnim šol
skim premoženjem po določbah tega zakona.

Za šolsko premoženje gl. §§ 37.—38., za upravlja
nje pa §§ 39.—41. in § 129.

§ 132.

Poslovodja sestavlja zapisnik odborovih sej, 
rešitve, poročila, predstavke in drugo; vodi vse 
dopisovanje, podpira predsednika v izvrševanju 
dolžnosti ter hrani odborov arhiv in spise. Za delo 
v odboru se sme poslovodju odrediti nagrada, ki 
se predvideva s šolskim proračunom.

Glede nagrade poslovodju velja isto, kar je rečeno 
za blagajnikovo nagrado pri § 129.

§ 133.

Za neizvrševanje predpisanih dolžnosti sme 
sreski načelnik kaznovati člane podeželskih šolskih 
odborov, organizovanih s § 123. z denarno globo 
do 100 Din v korist državnega šolskega fonda. 
Na to kazen je dovoljena pritožba banu, čigar 
odločitev je izvršna. Kazen izvršuje sreski načelnik
v roku 30 dni po priobčitvi.

Kazen po tem § je predpisana le za člane p o d e 
ž e l s k i h  šolskih odborov, ker se smatra, da bodo mestni 
šolski odbori brez takega pritiska izvrševali svojo dolž
nost.

§ 134.

Vse dopisovanje krajevnega šolskega odbora
s šolskimi in vsemi drugimi javnimi oblastvi je
službeno dopisovanje in se ne plača za njo niti 
kolkovina niti poštnina.



5. Banovinski šolski odbor.

§ 135.

Vsaka banska uprava ima svoj banovinski ‘ 
šolski odbor, ki ga tvorijo: pomočnik banov, na
čelnik prosvetnega odeljenja, banski šolski nad
zornik, šef odseka za srednje šolstvo v prosvetnem 
odeljenju, po en sanitetni, kmetijski in tehniški re
ferent banske uprave ter po en upravitelj učiteljske, 
srednje, meščanske in narodne deške in dekliške 
šole, v kolikor obstojajo vse te šole v središču 
banske uprave, en uradnik najvišjega finančnega 
oblastva v njej in pet oseb, ki se zanimajo za šolo 
in prosveto v tej banovini, ki jih določi ban.

Ako je po več onih oseb, ki jim po položaju 
pripada članstvo v banovinskem šolskem odboru, 
vstopa najstarejši po činu.

§ 136.

Predsednik banovinskega šolskega odbora je 
pomočnik banov, a nadomestuje ga načelnik pro
svetnega odeljenja.

Poročevalec odborov je banski šolski nadzor
nik; v vprašanju šolske higijene in šolskih poslopij 
sta poročevalca dotična banska strokovna referenta, 
ki sta v odboru. Za opravljanje administrativnih 
poslov daje potrebno osobje na razpolaganje ban.

Načelnik prosvetnega odeljenja določa za 
poslovodjo banovinskega šolskega odbora enega 
od banskih referentov prosvetne stroke.



§ 137.

Banovinski šolski odbor se deli na širši in ožji 
banovinski šolski odbor.

Ožji banovinski šolski odbor tvorijo: pred
sednik, podpredsednik in trije člani, ki prebivajo v 
središču banovine in jih voli odbor sam.

D elokrog ožjega banovinskega šolskega od
bora določa s posebnim pooblastilom širši bano- 
n o vinski odbor.

§§ 135.—137. določajo sestavo in organizacijo bano
vinskega šolskega odbora. Glede članov, zlasti virilistov 
velja vobče isto, kar je rečeno o virilistih krajevnega 
(mestnega) šolskega odbora, (gl. prim. k §§ 123.—124.). 
Drugače je njihova kompetenca določena z zakonom.

Zakaj je predsednik ban. š. odbora pomočnik banov 
(podban) in ne ban, je razvidno iz dolžnosa ban. šolskega 
odbora (§139).

§ 138.

Predsednik sklicuje po potrebi seje ožjega in 
širšega odbora. Predsednik skrbi za to, da se iz
vršujejo odborovi sklepi.

Seje so v sedišču banske uprave.
Člani se pozivajo pismeno, istočasno se jim 

dostavlja dnevni red.
Sklepi so veljavni, kadar je navzočih nad po

lovico ukupnega števila članov. Sklepa se z večino 
glasov navzočih članov. V slučaju, da so glasovi 
deljeni, odločuje predsednikov glas.

Rok, kedaj se morajo sklicevati seje, je nedoločen, 
ker zakon pravi »po potrebi«. To »potrebo« presoja pred
sednik ban. šol. odbora, ki sklicuje seje. Vsekakor jih bo 
skliceval, kadar se morajo reševati posli, ki jih nalaga 
banovinskemu šolskemu odboru zakon v naslednjem §.



§ 139.

Banovinski šolski odbor opravlja zlasti sledeče 
dolžnosti :

1. izdeluje in podnosi banu detajlen in ob
razložen predlog tistega dela banovinskega pro 
računa, ki se nanaša na narodne in druge šole in 
narodno prosvečevanje v banovini;

2. predlaga v odobritev šolske proračune po
sameznih šol in jih po odobritvi dostavlja pristoj
nim občinam najkasneje mesec dni pred začetkom 
novega proračunskega leta;

3. skrbi za zidanje novih šol, kjer jih ni, kakor 
tudi za popravila in razširjenje obstoječih šolskih 
poslopij ter o vsem tem podnaša potrebne pred
loge;

4. podpira širjenje pismenosti med starejšim 
naraščajem, ki je prešel dobo rednega šolanja;

5. predlaga materialno in d rugo  podporo za 
ustanavljanje šolskih tečajev v krajih, kjer ni šole, 
kakor tudi nagrado učiteljem za to delo iz bano
vinskih sredstev;

6. skrbi za zidanje, ustanavljanje in vzdrže
vanje banovinskih šol za duševno zaostale in de
fektne otroke;

7. predlaga materialno podporo za učiteljske 
tečaje in naprave, ki se ustanavljajo v svrho izpo
polnjevanja in spoznavanja učiteljev z znanstvenimi 
in pedagoškimi novostmi;

8. predlaga materialno in drugo podporo  za 
učiteljska in učeniška potovanja v svrho spozna
vanja naroda in domovine;



9. skrbi, da se ustanovi in povečava stalni 
banovinski šolski fond v svrho zidanja šolskih po
slopij in napredovanja prosvete v vsej banovini;

10. daje predloge za opravljanje s šolskim 
in prosvetnim premoženjem banovine: z ustano
vami, darili, fondi i. t. d., v kolikor ni drugače 
predpisano z zakonom o ustanovah;

11. predlaga materialno podporo za nabav
ljanje potrebne šolske oprave, učil, knjig in dru 
gega;

12. gleda na to, da se vsi učenci v banovini 
pravočasno preskrbe z učbeniki in potrebščinami 
za pisanje, risanje i. dr.;

13. preiskuje, ali se pravilno opravljajo šolsko 
premoženje in šolski fondi vseh narodnih in me
ščanskih šol v banovini in predlaga potrebne 
mere, ki naj se podvzemajo v svrho zavarovanja 
šolskega premoženja in fondov;

14. stavi predloge za osnovanje, spajanje in 
razdeljevanje šolskih občin, kakor tudi predloge o 
delitvi šolskega premoženja dotičnih občin;

15. v vsakem oziru podpira s sveti in delom 
prosvetna oblastva pri napredovanju pouka in pro- 
svečevanju naroda;

16. skrbi za izpopolnjevanje šolskih knjižnic;
17. predlaga materialno podporo za gospo

dinjske in gospodarsko-zadružne tečaje.

V glavnih težnjah ti predpisi slone na določbah zako
na o notr. upr. in zakona o ban. upr.; direktne pa so zveze 
tudi s sledečimi §§ tega zakona: tč. 2. s § 25.; tč. 3. s 
§§ 30., 32., 33., 34.; tč. 4. s § 16. in pogl. XI.; tč. 5. s 
pogl. XI.; tč. 6. s §§ 14. in 15.; tč. 7. s § 78. tč. 10.; tč. 9..



s § 33.; tč. 11. in 12. s § 38.; tč. 13. s § 37. in 129.; tč. 14.
s § 40.; tč. 15.—17. s § 16. in pogl. XI.

V tč. 10. omenjeni zakon o ustanovah (zadužbinah) 
je zakon od 14. jan. 1912. v zvezi z uredbo od 3. okt. 1925.
(»Služb. Nov.« štev. 232. od 10. okt. 1925.).

§ 140,

Banovinski proračun v onem delu, ki se na
naša na narodne in ostale šole ter na narodno 
prosvečevanje v banovini, podleži soglasni odobrit
vi ministra prosvete in ministra financ.

§ 141.

Banovinski šolski odbor ima svoj posebni za
pisnik, arhivo in pečat.

Vse dopisovanje se vrši pod podpisom pred
sednika ali njegovega zastopnika.

Arhiva se hrani v poslopju banske uprave; 
opravlja jo poslovodja.

§ 142.

Članom banovinskega šolskega odbora pri
padajo za čas odborovih sej dnevnice, a onim, ki 
stanujejo izven sedišča banovinskega šolskega od
bora se povrnejo tudi potni stroški. Članom, ki so 
državni uradniki, se to in ono določa po predpisih 
zakona o dnevnicah in potnih stroških uradnikov, 
kadar potujejo službeno, a za dnevnice in potne 
stroške drugih članov predpiše posebno naredbo 
minister prosvete z ministrom financ.

Dnevnice in potni stroški padajo v breme 
proračuna dotične banovine.



r

Blagajniku sme banovinski šolski odbor do
ločiti honorar in ga izplačevati iz svojega p ro ra 
čuna, ako opravlja to dolžnost poleg svoje redne.

§ 142. govori o »Zakonu o dnevnicah in potnih stro
ških uradnikov«; to besedilo je razumeti kot »zakonske 
predpise«, ker posebnega takega zakona ni. Zakonski 
predpisi pa so: 1. čl. 45. uradn. zak., 2. čl. 51. zakona o 
draginjskih dokladah od 28. febr. 1922. in 3. uredba o 
povračilu potnih in selilnih stroškov državnih uradnikov 
civilnega reda DRbr. 96.000/20. in DRbr. 150.000/28. Vsi ti 
predpisi se skladajo v tem, da pripada dnevnica in povra
čilo potnih stroškov 1 e v slučaju službenega potovanja, 
torej takrat, kadar je drž. uslužbenec izven kraja svojega 
rednega službovanja. To pa po § 134. za člane viriliste ni. 
Prihajajo torej za te dnevnice in povračilo potnih stroškov 
v poštev le od bana imenovani člani, ako so državni 
uslužbenci.

Posl. al. govori o blagajniku; vendar pa iz zakona 
ni razvidno, da ta funkcija obstoja, niti da ima banovinski 
šolski odbor svojo blagajno niti ne dolžnosti, ki naj jih 
opravlja blagajnik. Smatrati se zatorej sme, da je ta do
ločba preventivnega značaja.

§ 143.

Vse dopisovanje banovinskih šolskih odborov 
je službeno in se ne plača za njo ne kolkovina ne 
poštnina.



IX. POGLAVJE.

Strokovni učiteljski sveti.

1. K r a j e v n i  u č i t e l j s k i  s v e t .

§ 144.

Vsi učitelji iste šole s svojim upraviteljem 
tvorijo učiteljski svet te šole.

Ta ima seje mesečno praviloma enkrat, a po 
potrebi večkrat.

Seje sklicuje in jih vodi šolski upravitelj. Od
ločuje se z večino glasov. Pri enakem številu glasov 
odločuje polovica, s katero je upravitelj.

Obisk sej je obvezen. Važnejši sklepi učitelj
skega sveta se pošiljajo sreskemu načelniku na 
vpogled.

Po gornjem predpisu tvorijo učiteljski svet kake šole 
»vsi učitelji iste šole«; nedoločno je v tem predpisu, ali 
vsebuje predpis »vsi učitelji« le učitelje z učiteljsko kvali
fikacijo ali tudi veroučitelji in strokovni učitelji, in kakšno 
je njihovo razmerje v učiteljskem svetu. — Glede obvez
nosti obiska prim. tudi § 78. tč. 9.

§ 145.

Učiteljski svet vrši te posle:
1. dogovarja se o enakem postopku vsega 

učiteljstva z ozirom na vzgojo šolskih otrok in 
vzdrževanja reda v šoli in izven nje;

2. dogovarja se o metodiškem postopanju in 
obdrževanju zveze in edinstva v pouku v vseh 
razredih;

3. izvaja po dogovoru učeniške izlete, tekme, 
šolske slovesnosti, zabave in drugo;



4. predlaga nabavljanje potrebnih učil, knjig 
za knjižnice, oprave in drugega;

5. odločuje o obdarovanju učencev krajem 
šolskega leta;

6. izbira in predlaga ubožne in marljive 
učence, ki jih je treba podpirati iz šolskega fonda 
ali drugih virov;

7. razdeljuje po razredih knjige in šolske po
trebščine;

8. skrbi s šolskim odborom  za ureditev šolskih 
fondov in drugega premoženja ter o njihovem 
povečevanju;

9. skrbi za napredek svoje šole in čuva njen 
ugled;

10. odločuje na predlog upravitelja, kateri uči
telj poučuje v katerem oddelku;

11. prireja roditeljske sestanke (večere) v šoli 
radi krepkejšega obdrževanja zveze med šolo in 
domom.

Učiteljski svet uporablja lahko šolske prostore 
za vse namene, ki služijo prosveti v narodu.

Taksativno naštevanje poslov učiteljskega sveta je 
smatrati le kot smernice, ne pa kot izčrpen predpis; kajti 
jasno je, da spada v področje njegovih posvetovanj vse, 
kar se tiče njegove šole ter vzgoje in pouka v njej; isto 
tako tudi v področje njegovih odločanj, v kolikor niso v 
tem pogledu z zakonom izrecno predpisane posebne pra
vice šol. upravitelju ali krajevnemu šolskemu odboru 
(prim. §§ 114. in 127.).



2. S r e s k i  u č i t e l j s k i  s v e t .

§ 146.

Vsi učitelji državnih narodnih šol v istem 
šolskem okolišu tvorijo sreski učiteljski svet.

V velikih mestih, kjer sta po dva ali več nad
zornikov, tvorijo vsi učitelji v mestu, brez obzira 
na število šolskih nadzornikov, samo en sreski 
učiteljski svet.

Glej analogno prim. k § 142.

§ 147.

Sreski učiteljski svet se sestaja najmanj enkrat 
letno.

Seje sklicuje in  vodi sreski šolski nadzornik.
Obisk sej je obvezen. Učitelji za ta posel 

nimajo pravice ne na potne stroške ne na dnevnice.
§ 146. predvideva en sreski učiteljski svet tudi tam, 

»kjer sta po dva ali več nadzornikov«. V tem slučaju 
sklicuje in vodi sreski učiteljski svet spričo večkrat ozna
čene tendence naj starejši nadzornik po položaju, i ako to 
v zakonu ni izrecno povedano.

§ 148.

Sreski učiteljski svet vrši te posle:
1. pretresa pedagoška vprašanja, ki zadevajo 

narodne šole in ki so postavljena na dnevni red;
2. posluša in ocenjuje vzorna predavanja, ki 

jih imajo posamezni člani;
3. določa vprašanja za razpravljanje na pri

hodnjem sestanku ter voli za nje poročevalce;
4. se dogovarja in dela na strokovni izobrazbi 

svojih članov;



5. obravnava vprašanja o ovirah v šolskem 
delu in o načinu, kako naj se odstranijo;

6. obravnava vprašanja o prosvečevanju na
roda in o načinu, kako šola okrepi svoj vpliv na 
prosvečevanje;

7. razpravlja o prirejanju učeniških izletov, 
tekmah in šolskih slavnostih;

8. razpravlja o vseh drugih vprašanjih, ki 
zadevajo šolo in pouk.

O vseh sestankih in o delu sreskih učiteljskih 
svetov dostavlja šolski nadzornik šefu obče uprav
nega oblastva obširno poročilo za bansko upravo.

Kar je bilo rečeno glede taksativnega naštevanja 
poslov učiteljskega sveta pri § 145., velja tudi pri tem §, 
kar potrjuje besedilo te. 8.

3. B a n o v i n s k i  u č i t e l j s k i  s v e t .

§ 149.

Banska uprava sklicuje enkrat na leto sreske 
šolske nadzornike v svoji banovini v banovinski 
učiteljski svet radi dogovora o enotnem šolskem 
delu in radi obravnavanja važnejših načelnih vpra
šanj, ki se nanašajo na pouk, vzgojo, ureditev šol, 
na učbenike, učne načrte in vse drugo, kar se tiče 
banovine.

Banovinski učiteljski svet vodi načelnik pro 
svetnega odeljenja ali njegov namestnik.

Sklepe ban. učiteljskega sveta dostavlja banska 
uprava ministrstvu prosvete. Kot predlogi so sve
tovalnega značaja.

Udeleženci sej banskega učiteljskega sveta 
imajo pravice na dnevnice in potne stroške.



Glede širokega poprišča z ozirom na teritorij, ki ga 
obsega ta svet, zanj obravnovalna vprašanja niso našteta 
taksativno, marveč govori ta § le o »važnejših načelnih 
■vprašanjih«.

Vsi sklepi korporacij, navedenih v tem poglavju, so 
le svetovalnega, ne pa odločujočega značaja.

X. POGLAVJE.

Razmerje šole napram občinstvu, rodbini in občini.

§ 150.

Dolžnost učeniških staršev je, da se obveščajo 
o delu in vedenju svojih otrok v šoli in izven nje.

Spričo dolžnosti, ki jo nalaga § 2. staršem šoloob
veznih otrok radi njihove vzgoje in njihovega pouka, je 
logična posledica predpis tega §, ki jim nalaga tudi dolž
nost, da se sami obveščajo o delu in vedenju svojih otrok 
v šoli in izven nje.

Ker pa se § 2. ne nanaša le na starše otrok, marveč 
tudi na otroške rednike in skrbnike, jè umevno, da velja 
dolžnost § 150. tudi zanje.

§ 151.

Radi zbliževanja doma in šole v njihovem 
skupnem delovanju na vzgojnem poslu prirejajo 
šole roditeljske sestanke.

Po potrebi se posamezni sklepi teh sestankov 
dostavljajo preko šolskega odbora posameznim 
oblastim, katerih sodelovanje in podpora je po
trebna.

Roditeljski sestanki so že priznana pedagoška po
treba, ki jo novodobni zakon o narodnih šolah mora upo
števati.



»Sklepi teh sestankov se dostavljajo posameznim 
oblastvom, katerih sodelovanje in podpora je potrebna«, 
pomeni, da se ti sklepi ne pošiljajo le šolskim oblastvom, 
marveč tudi upravnim in sodnijskim i. dr. oblastvom, torej 
po značaju sklepa, ki tangira lahko to ali ono oblastvo.

§ 152.

Opčinska uprava (poglavarstvo) je dolžna 
podpirati narodno šolo in dati ji podporo ob vsaki 
priliki, posebno pa glede vzgoje in varstva otrok 
izven šole.

Dolžnosti upravne občine napram šoli predpisuje že 
§ 22. tega zakona; tukaj se posebno določa njena dolžnost 
z ozirom na podporo v vzgojnem oziru.

Glede varstva otrok izven šole se nanaša na dolžnost 
opčine zlasti § 111. tega zakona.

XI. POGLAVJE.

Narodno prosvečevanje.

§ 153.

Za osebe, stare do 25 let, ki so ostale v času 
šolske obveznosti brez šolske izobrazbe, je obve
zen obisk tečajev za odrasle nepismene (analfa
bete), ki se redno ustanavljajo pri vseh podeželskih 
narodnih šolah. Pouk v teh tečajih se vrši od 1. no
vembra do 1. marca prihodnjega leta v večernih 
urah.

Za osebe, stare nad 25 let, ti tečaji niso ob
vezni, ako pa se te osebe prostovoljno vpišejo 
vanje, je obisk tečajev obvezen.



Učitelji narodnih šol, ki delujejo v teh tečajih, 
poučujejo v času, ko  ti tečaji trajajo, redne učence 
narodnih šol poludnevno (dopoldne).

Ustanavljanje teh tečajev pri narodnih šolah 
v mestih se uredi s posebnim pravilnikom.

Minister prosvete bo določal posebno nagrado 
učiteljem teh tečajev in jo izplačeval za vsakega 
učenca, za katerega se z izpitom komisijski ugo
tovi, da je poučen v pouku čitanja, pisanja in ra
čunanja.

Za pouk nepismenih v vojski postavlja mini
strstvo prosvete z dovoljenjem ministra vojske in 
mornarice stalne učitelje za posamezne vojne sku
pine. Položaj, pravice in dolžnosti teh učiteljev se 
uredi s posebnim pravilnikom, ki ga skupno pod
pišeta minister prosvete ter minister vojske in m or
narice v soglasju z ministrom financ.

V krajih, kjer ni šolskega poslopja, so upravne 
občine dolžne, preskrbeti lokale, v katerih se vrši 
tečaj za odrasle nepismene, kakor tudi najpotreb
nejšo opravo, kurivo in razsvetljavo. Ustanavljanje 
teh tečajev in imenovanje učiteljev zanje izvršuje 
minister prosvete na predlog šolskih oblastev, a 
njihov obisk je obvezen za deco in osebe do 25 let 
starosti, ako so se vpisale v tečaj.

§ 154.

V svrho narodnega prosvečevanja se ustanav
ljajo za ženske niže gospodinjske šole in gospo
dinjski tečaji, za moške pa gospodarsko-zadružni 
tečaji.



V gospodinjskih tečajih traja pouk od 1. fe
bruarja do konca novembra, a šola je urejena 
internatski.

Učenke dobivajo vse potrebščine razen obleke 
in obuvala.

V šolo se sprejemajo mladenke, ki so dovršile 
najmanj narodno šolo in so dopolnile 15 let. Zi
danje in vzdrževanje teh šol gre na strošek držav
nega in banovinskega proračuna. Te šole se usta
navljajo prvenstveno v najzaostalejših krajih.

Gospodinjski in gospodarsko-zadružni tečaji 
se ustanavljajo pri narodnih šolah, a ustanove se 
lahko tudi v krajih, kjer ni šole, ako pripravi ob 
čina potrebne prostore za delo, stanovanje za uči
telja, kakor tudi kurivo in razsvetljavo.

Pouk v teh tečajih je na praktični osnovi s 
posebnim ozirom  na krajevne razmere in potrebe, 
poučuje pa se v državnem jeziku.

Poleg privatne inicijative vzdržujejo te tečaje, 
določajo in izplačujejo nagrado učiteljem banovine 
in država.

V tečaje se sprejemajo osebe od 15 do 30 let. 
Tečaj traja za ženske 3—6, za moške pa 2—4 me
sece, urejen pa je po razmerah internatski ali eks
terno. Obisk je obvezen za tiste, ki se prostovoljno 
vpišejo.

V gospodinjskih šolah in tečajih delujejo do
vršene učenke višje gospodinjske šole, učiteljice 
narodnih šol in  druge primerne osebe, ki jih po
stavlja minister prosvete, v gospodarsko-zadružnih 
tečajih pa predavajo učitelji narodnih šol in druge 
strokovne osebe, ki poznajo zadružno življenje in 
sploh zadružništvo.



Učne načrte in programe, kakor tudi podrob 
nejšo organizacijo in delo vseh navedenih naprav 
za narodno prosvečevanje predpisuje minister pro 
svete.

§ 156.

Privatno inicijativo kulturno-prosvetnih usta
nov v svrho narodnega prosvečevanja, posebno še 
narodna vseučilišča po deželi in. v industrijskih 
središčih bo ministrstvo prosvete podpiralo, pri
držujoč zase pravico, da odobruje ustanavljanje po
sameznih naprav, kakor tudi pravico, da nadzoruje 
iste.

§ 157.

Sporazumno z ministrstvom vojske in morna
rice, ministrom trgovine in industrije ter ministr
stvom socialne politike in narodnega zdravja, a v 
soglasju s predsednikom ministrskega sveta pred
piše minister prosvete uredbo, s katero se določi 
postopek in navodilo za izenačevanje celokupne 
državne in privatne akcije v narodnem prosveče- 
vanju.

Ta uredba bo obsegala vse državne in bano
vinske naprave kakor tudi vsa privatna udruženja 
(humana, prosvetna, patriotska, pevska, vitežka, 
profesionalna in strokovna), katerih delovanje je v 
kakršnikoli obliki vezano z narodnim prosveče- 
vanjem.

S to  uredbo in drugimi primernimi merami bo 
ministrstvo prosvete skrbelo za to, da bo akcija 
privatnih udruženj in banovinskih naprav v skladu



s stremljenjem upravnih oblastev in naprav, da se 
zavre škodljivi paralelizem delovanja, da se odstra
nijo spori, kjer postoje in da se združijo ustanove 
z istimi nalogami, kjerkoli je to  potrebno in ko
ristno,

S tem, da se s poslednjim § tega poglavja predvideva 
uredba, ki naj vsebuje določitev postopka in navodilo za 
izenačevanje celokupne državne in privatne akcije v na
rodnem prosvečevanju in so se s poslednjo al. izdala zanjo 
celo navodila, moramo smatrati, da predpisi v tem pogl. 
niso takega značaja, ki bi zahtevali brezpogojno popolno 
izvršitev v vsakem slučaju, temveč bolj smernice za delo
vanje v narodnem prosvečevanju in za izenačevanje celo
kupne akcije, bodisi državne ali privatne. Striktna in do
sledna pa mora ostati izvršitev predpisov v slučajih, kadar 
in kjer se ustanove predvidene šole ali tečaji, in to v 
formalnem kakor v materialnem pogledu, za kar obeta 
posl. al. § 157., da se bo zlasti brigalo ministrstvo pro
svete. Ta njegova skrb se vidi tudi iz tega, kako v zakonu 
samem učiteljstvu (§§ 78., 80.—-82.), nadzornikom (§§ 117. 
in 121.) in šolskim oblastvom §§ 123. in 139.) striktno na
laga dolžnost, delovati na narodnem prosvečevanju do
sledno v smislu in duhu naloge narodne šole (§ L).

XII. POGLAVJE.

Splošne določbe.

§ 158.

Obvezen osemletni pouk se začne izvajati od 
prihodnjega šolskega leta 1930-31, izvajal pa se bo 
stopnjema po § 8. tega zakona, nastavljajoč na se
danje število let obveznega šolanja, predpisano z 
doslej veljavnimi zakoni.



Dokler se sedanji razredi ponavljalnih in na
daljevalnih šol v posameznih mestih ne bodo mogli 
izpremeniti v razrede višjih narodnih šol z rednim 
poukom, se morajo preurediti po tem zakonu kot 
všji razredi narodnih šol s skrajšanim poukom.

Za šole v Dravski banovini je važen le 2. odstavek 
tega §, a še to le za one šole, ki so doslej organizirane po 
zakonskih določilih za bivšo Kranjsko. Počenši s šolskim 
letom 1930-31 se tu obstoječe ponavljalne šole izpremene 
v višje (7. in 8.) razrede višjih narodnih šol.

Za tek. šolsko leto veljajo tedaj tudi še doslej ve
ljavni učni načrti vzlic določbi § 183. tega zakona.

§ 159.

Do začetka prihodnjega šolskega leta bodo 
pristojna oblastva izvršila vse priprave, ki so po
trebne v smislu tega zakona, da more pouk pra
vilno in neovirano začeti v času, kakor določa ta 
zakon.

»Priprave«, ki jih omenja ta § in ki so najnujnejše, 
so: ureditev šolskih občin (§ 19.), vpis učencev (§§ 57. in 
58.), postavljenje učiteljev (§§ 94. in 99.), ureditev šolske 
uprave v smislu VIII. pogl.

Pouk po tem zakonu mora začeti »v času, kakor ga 
določa ta zakon«, t. j. 1. septembra 1930. (§ 54.).

§ 160.

NoVi krajevni šolski odbori se morajo urediti 
v smislu tega zakona najkasneje v roku dveh me
secev potem, ko stopi zakon v veljavo.

Ureditev krajevnih šol. odborov gl. v §§ 123—134.



Dosedanje šole in tečaji za narodno prosveče
vanje, ustanovljeni v posameznih pokrajinah po 
dosedanjih pokrajinskih zakonih (ekskurende, po
možne in druge šole) se m orajo v vsem preurediti 
po tem zakonu.

V kolikor preureditev dosedanjih ekskurend, pomož
nih, zasilnih in podobnih šol ne bo mogoča tako, da se 
ustanove mesto njih takoj redne narodne šole, stopijo na 
njihovo mesto šole po § 18.

Tudi za to preureditev veljajo roki, predpisani v 
§§ 158. in 159.

§ 162.

Radi izobrazbe vseh vrst učiteljev in drugega 
strokovnega osobja, potrebnega za izvrševanje 
tega zakona, se minister prosvete pooblašča, da 
sme po potrebi ustanoviti specialne tečaje. Razen 
tega se pooblašča, da sme ob državnem strošku 
poslati gojence v šole v inozemstvu v svrho stro 
kovnega izpopolnjevanja, ako je za to odobren 
kredit v proračunu.

V tem § se predvideva nadaljno in strokovno izobra
ževanje učiteljev po § 70. in strokovnega osobja po § 76. 
Dasi je potreba po takem izobraževanju stalna, je ta § v  
prehodnih določbah z ozirom na § 26. zak. o učit. šol. 
(Glej »Dodatek!«).

163.

Sedanji začasni učitelji in učiteljice narodnih 
šol, ki nimajo popolne kvalifikacije za stalne uči
telje po tem zakonu, se postavijo za stalne, ako 
opravijo predpisane izpite v roku, ki ga določi mi



nister prosvete; v nasprotnem slučaju se razrešijo 
učiteljske dolžnosti.

Začasni' učitelji, ki »nimajo popolne kvalifikacije za 
stalne učitelje«, to so oni začasni učitelji, ki nimajo uči
teljske kvalifikacije po al. 2. § 71. tega zakona, t. j. oni, 
ki niso dovršili učiteljske šole in opravili na njej zrelostni 
izpit. V drugi vrsti spadajo k začasnim učiteljem, kakor 
jih ima v mislih ta § tudi oni začasni učitelji, ki sicer 
imajo učiteljsko kvalifikacijo po al. 2. § 71., a niso opravili 
v predpisanem štiriletnem roku praktičnega izpita (§ 72.). 
Za vse te učitelje predpiše minister prosvete rok, v ka
terem morajo opraviti »predpisane izpite«, t. j. praktični 
učiteljski izpit, oziroma dopolnilni izpit oni, ki imajo 
praktični učiteljski izpit, a ga nimajo iz predmetov na
cionalne skupine.

Predpis tega § ne velja za začasne učitelje, ki imajo 
učiteljsko kvalifikacijo po al. 2. § 71. in še niso štiri leta 
v učiteljski službi; za te veljajo le predpisi §§ 71. in 72.

§ 164.

Izjemno od § 1. tega zakona smejo privatne 
narodne šole, ki bodo obstojale na dan, ko stopi 
ta zakon v veljavo, obstajati tudi za naprej, ako se 
najkasneje v štirih mesecah po uveljavljenju tega 
zakona v vsem preurede po njegovih predpisih.

Izbira učiteljev privatnih narodnih šol podleži 
odobritvi ministrstva prosvete.

Nove privatne narodne šole se ne morejo usta
navljati niti se obstoječe premeščati iz kraja v kraj.

Zakon o narodnih šolah ne pozna privatnih narodnih 
šol in § 1. brezizjemno določa, da so narodne šole 
» d r ž a v n e  naprave«; tudi v ostalih §§ se nikjer ne go
vori o ustanavljanju priv. nar. šol ali o izjemi predpisa



§ 1. Ker pa v državi v raznih krajih še obstojajo priv. 
nar. šole, govori o njih zakon v prehodnih določbah kot 
o i z j e m n i h  napravah.

Te obstoječe privatne narodne šole smejo obstojati 
tudi še za naprej, pod pogojem, da se v vsem preurede 
v smislu tega zakona. »V vsem« pomeni: da se preurede v 
smislu naloge, ki jo stavi za narodno šolo § 1., da se pre
urede, v kolikor ne odgovarjajo, glede prostorov, učencev 
in učiteljstva, glede učnih predmetov (§ 42.) in načina po
učevanja (§ 44.), kakor tudi glede učnega jezika, kar velja 
zlasti za manjšinske, oziroma za drugo jezične privatne 
narodne šole (§§ 45.—46.). Umevno je, da so tudi te priv. 
nar. šole pod državnim šolskim nadzorstvom, kakor ga 
predvideva pogl. VIII., in da veljajo za učiteljstvo glede 
dolžnosti, ocenjevanja i pod. isti predpisi kakor za uči
teljstvo javnih narodnih šol, v kolikor se tičejo ti predpisi 
delovanja po zakonu o narodnih šolah.

Vsi ti predpisi pa se nanašajo le na obstoječe priv. 
nar. šole, ki morajo, ako izpolnijo pogoj iz al. 1. tega § 
ter obstoje še za naprej, ostati v istem kraju, kjer jih je 
zakon zatekel. Nove privatne narodne šole se ne morejo 
ustanavljati.

§ 165.

Šolske občine, ki sestoje iz delov večih uprav
nih občin, se v vsem preurede po tem zakonu v 
toku dveh mesecev po njegovem uveljavljenju.

Ta predpis je v zvezi z določbo § 160.

§ 166.

Kontraktualnim učiteljem, ki so kot narodni 
delavci prešli v službo naše države, se računa, ka
dar postanejo redni državni uslužbenci, doba kon- 
traktualne službe po čl. 137. v zvezi s čl. 242.



zakona o državnih uradnikih in ostalih državnih 
uslužbencih civilnega reda od 31. julija 1923. leta.

Učiteljem, ki so bili na dan razglasitve vojne v 
službi v bivši Avstro-Ogrski, pa so bili za časa 
vojne iz politiških razlogov odpuščeni iz službe 
brez odpravnine in pravice na pokojnino, a so se 
po vojni vrnili v službo, se na isti način računa 
doba. ki so jo prebili izven službe, to pa brez p ra 
vice povračila za preteklo dobo.

§ 166. daje priznanje učiteljstvu, ki so si stekli 
zasluge kot narodni delavci: odst. 1. učiteljem, ki so 
prešli iz drugih držav v našo učiteljsko službo; odst. 2. 
učiteljem, ki jih je iz politiških razlogov preganjala bivša 
Avstro-Ogrska.

Odst. 1. točno razlikuje »uslužbenca naše države« 
in »državnega uslužbenca«; ta razlika je napravljena z 
ozirom na čl. 130. uradn. zak., po katerem »država sme 
jemati kontraktualne uslužbence«, ki pa niso »državni 
uslužbenci*. Kot kontraktualni uslužbenci se sprejemajo 
v službo države predvsem oni, ki niso naši državljani in 
po čl. 4. uradn. zak. ne morejo postati državni uslužbenci 
v smislu uradn. zakona. Z odst. 1. § 166. priznava zakon
o narodnih šolah učiteljem, ki so tako prišli v javno uči
teljsko službo pravico: 1. vračunanja vse učiteljske službe 
za pokojnino bilo to v naši ali v kateri drugi državi 
(čl. 137. uradn. zak.) in 2. pravico do vračunanja vse te 
dobe za napredovanje v skupini in osnovni plači (čl. 242. 
uradn. zak.), to pa takoj, »kadar postanejo redni državni 
uslužbenci«, t. j. takoj, ko dobe naše državljanstvo in od
pade s tem ovira za sprejem v državno službo v smislu 
čl. 4. uradn. zakona.

Ta določba je bila v zakonu o narodnih šolah sicer 
le deloma potrebna, kajti vračunanje prejšnje službe (na



ozemlju naše ali v kateri drugi državi) določa že § 54. 
zakona o državljanstvu;1 potrebna pa je bila določba radi 
vračunanja kontraktualne službe v službeno dobo, ki se 
po čl. 1. zak. o pokojninah od 15. jan. 1929. n e  računa 
v službeno dobo.

Z odst. 2. tega § se pravice iz odst. 1. (vračunan j e 
službe za pokojnino in napredovanje) priznava tudi uči
teljem, ki so bili »na dan razglasitve vojne«, t. j. 25, ju
lija 1914. »v službi v bivši Avstro-Ogrski«, pa so bili iz 
politiških razlogov odpuščeni brez odpravnine in brez 
pokojnine. Dočim se tem učiteljem priznava službena 
doba, se jim ne priznava povračilo še neprejetih prejem
kov, ki jim gredo po tem §.

§ 167. 

Osebam, ki so do 1912. leta opravljale uči
teljsko službo v srbskih šo.lah na ozemlju bivšega 
turškega cesarstva, ki pa po osvoboditvi spričo

1 § 54. Zak. o državljanstvu od 21. sept 1928. 
(»Služb. Nov.« od 1. XI. 1928. štev. 254./LXXXIV) se glasi: 
»Osebam, označenim v točkah 2., 3., 4., 5., 6., 7. in 8. 
§ 53., ali naturaliziranim državljanom, ki so sprejeti ali 
bodo sprejeti v državno službo ali ki prevzamejo katero-, 
koli javno zvanje, se računa tudi dotedanja doba državne- 
samoupravne, odnosno javne službe ali doba prakse po 
odredbah zakona o uradnikih in ostalih državnih uslužben
cih civilnega reda, zakona o državnem prometnem osobju 
in zakona o ustrojstvu vojske in mornarice, če so služile 
pred tem na ozemlju bivših držav, na katere se nanašajo 
odredbe mirovnih pogodb, navedenih v tč. 2. § 53.« — V 
tč., ki jih navaja § 54. iz § 53., se nanašajo ponajveč baš 
na osebe, ki prihajajo v poštev za kontraktualne učitelje, 
ki jih ima v mislih § 166. zak. o narodnih šolah.



šolskih kvalifikacij niso mogle biti uvrščene med 
učitelje, se sme, ako imajo najmanj pet let javne 
službe, podeliti stalna mesečna podpora od 1000 
dinarjev; njihovim rodbinam (žena, mati, oče, hčere 
in mladoletni sinovi) polovica te svote.

Tudi v tem § predvidena podpora je nagrada za 
nacionalno delovanje označenim osebam ter s tem ustvar
jena zakonita možnost, ki je doslej povsem nedostajala.

§ 168.

Minister prosvete razporedi zatekle stalno na
stavljene veroučitelje (katehete) v službo, kjer so 
v smislu § 43. najpotrebnejši, oni pa zadržujejo 
pravice, ki jim po zakonu pripadajo. Veroučitelji, 
ki si niso pridobili pravice na pokojnino po zakonu 
o uradnikih in ostalih državnih uslužbencih civil
nega reda od 31. julija 1923. leta, se odpuste iz 
državne službe.

Zakon o nar. šolah v bistvu ne pozna stalnih verouči- 
teljev, zato govori ta § le o zateklih. Ako so ti dobili pra
vico na pokojnino, t. j. da imajo najmanj 10 let državne 
službe, se zadrže v službi. V tem slučjau so stalni učitelji 
v smislu določb tega zakona ter imajo vse dolžnosti in 
pravice učiteljev po tem zakonu. Njihova razporeditev 
pripada ministru prosvete, ki jih postavi tja, kjer so v 
smislu § 43. najpotrebnejši, torej predvsem tja, kjer ni 
druge osebe, ki bi po t m zakonu imela pravico do pouče
vanja veronauka.

§ 169.

V roku enega leta potem, ko stopi ta zakon 
v veljavo, se smejo po potrebi premeščati brez 
pravice na potne in selilne stroške učitelji, ki se 
po predlogu in ocenitvi prosvetnih in upravnih



oblastev po svoji krivdi pokažejo škodljive ali ne
primerne v svojem kraju službovanja.

Določba tega § je izjemna in vezana na pogoj, ki 
je v njem naveden. Redno veljajo za premestitve določbe 
pogl. VI. odd. 5.

§ 170.

V domovih in zavodih za nezadostno razvito 
deco se bodo postavljali učitelji sporazum no z mi
nistrom socialne politike in narodnega zdravja.

Kedaj in v koliko preidejo taki domi in za
vodi pod skrbstvo ministrstva prosvete, a v smislu 
§ 7. tega zakona, odloči s posebno uredbo pred
sednik ministrskega sveta.

Se ne tiče Dravske banovine.

§ 171.

Kjer še niso organizirane upravne in šolske 
občine, se morajo pristojni sreski načelniki brigati 
za sestavljanje šolskega proračuna narodnih šol in 
za upravljanje z njim.

Predpis velja za Bosno in Hercegovino.

§ 172.

Na ozemlju uprave mesta Beograda bo posle, 
ki po tem zakonu spadajo v pristojnost bana, 
opravlja ministrstvo prosvete.

Podrobnejše določbe o številu in sestavi kra
jevnih šolskih odborih in njihovi pristojnosti; o 
sestavi, poslih in  pristojnosti enega splošnega šol
skega odbora za vse ozemlje uprave mesta Beo
grada; kakor tudi o vsem poslovanju, ki se mora 
opravljati po tem zakonu na tem ozemlju, pred
piše minister prosvete s posebno uredbo.



Ta izjema je napravljena z ozirom na § 56. zak. o 
banski upravi, ki ozemlje uprave mesta Beograda (Beo
grad, Zemun, Pančevo) izvzema iz banskih uprav.

§ 173.

Kjer na deželi ni stanovanj za učitelje, je šol
ska občina dolžna, sezidati jih najkasneje v roku 
šestih let potem, ko stopi ta zakon v veljavo, v 
nasprotnem slučaju se šola zapre.

Kot stanarino v podeželskih šolah, ki nimajo 
stanovanj, plača občina vsakemu učitelju po 150 
dinarjev mesečno.

Ta § je v zvezi s §§ 23., 29. in 84. in je veljaven 
samo šest let.

§ 174.

Stanarina po §§ 29. in 84. tega zakona pri
pada učiteljem od 1. aprila 1930. leta ter se mora 
takoj po zglasitvi tega zakona vnesti od občinskih 
uprav v odgovarjajoče občinske proračune.

Dan 1. april je vzet v to določbo kot dan, s katerim 
se po zakonu o drž. računovodstvu mora začeti upravljati 
po novem proračunu. Do 31. marca bi se predpis ne 
mogel izvajati, ker izdatek ni predviden v proračunih za 
proračunsko leto 1929./30.

§ 175.

Stanarino za šolske nadzornike po § 84. in 
§ 118. tega zakona plačajo občine, v katerih je 
sedišče šolskega nadzornika.

Za začetek izplačevanja velja tudi tu rok iz § 174.



Pomožni referentje ministrstva prosvete imajo 
vse prejemke kakor sreski šolski nadzorniki, a 
poleg tega po 500 dinarjev mesečne doklade.

Pomožni sekretarji ministrstva prosvete imajo 
prejemke kakor ostali uradniki II. kategorije, 
a poleg tega po 500 dinarjev doklade mesečno.

Do teh prejemkov imajo pomožni referentje 
in pomožni sekretarji pravico od 1. aprila 1930 
leta.

Na mesta pomožnih referentov in pomožnih 
sekretarjev se smejo postaviti v dobi prvega leta 
od dneva, ko stopi v veljavo ta zakon, bivši ali 
sedanji inšpektorji, referentje in sekretarji m inistr
stva prosvete ali bivšega ministrstva ver iz II. ka
tegorije, a prav tako tudi učitelji narodnih šol, 
brez ozira, ali imajo izpit za šolskega nadzornika, 
ako imajo najmanj petnajst let efektivne učiteljske 
službe.

Pomožni referentje in pomožni sekretarji se 
postavljajo in napredujejo v vsem po zakonu o 
državnih uradnikih in ostalih uslužbencih civil
nega reda od 31. julija 1923. leta in smejo napre
dovati tako prvi kakor drugi v vse skupine II. ka
tegorije.

Za uredbo o ureditvi min. prosvete od 26. julija 
1929. so se v čl. 21. predpisale vrste in število položajev 
v min. prosvete in v čl. 22. kvalifikacije osobja za te 
položaje. Med temi so predvidena tudi mesta pom. refe
rentov in pom. sekretarjev, za katere se praviloma zahteva 
ista kvalifikacija kakor za banske in sreske šolske nad



zornike. S § 176. se določa izjemoma za dobo leta dni, 
da se smejo postaviti na ta mesta tudi osebe iz učiteljskih 
vrst, ki nimajo kvalifikacije po § 116., odnosno po § 120.

Obenem tudi urejuje ta § materijalni položaj refe* 
rentov in sekretarjev, ki po svoji formalni izobrazbi ne 
morejo priti v I. kategorijo; za referente z izobrazbo za
I. kategorijo, veljajo tozadevni predpisi zakona o srednjih 
šolah.

Za rok: 1. april 1930. — gl. prip. § 174.

§ 177.

Izjemoma od § 73. tega zakona se smejo tudi 
nadalje obdržati v službi zabavilje, ki so v dose
danjem delu pokazale poseben uspeh in sposob
nost.

§ 178.

Dokler ne bo  zadostnega števila kandidatov 
za banske in sreske šolske nadzornike s kvalifika
cijami iz tega zakona, se smejo na ta mesta postav
ljati tudi kandidati z nižjim tečajem višje pedago
ške šole, ki so se odlikovali v svoji službi in  pre
vedli kot sreski nadzorniki najmanj štiri leta; isto- 
tako se smejo postavljati učitelji narodnih šol z 
najmanj petnajst let državne službe, ako so  se od
likovali s svojim delom v šoli in na narodnem 
prosvečevanju. Ti bodo imeli vse prejemke po 
§ 118. tega zakona.

Rok v tem § ni omejen, ker se ne dà določiti, do 
kedaj bo na razpolago zadostno število kandidatov s 
kvalifikacijami po § 116., odn. po § 120. tega zakona.



Dokler se ne popolnijo mesta sreskih šolskih 
nadzornikov v smislu tega zakona, se pooblašča 
minister prosvete, da sme v posameznih srezih po
veriti opravljanje te službe šolskim upraviteljem. 
Za to dobo se upravitelji osvobode pouka v raz
redu, a opravljali bodo še naprej dolžnosti šol
skega upravitelja in zadržali vse pravice, spojene 
z opravljanjem te dolžnosti.

Da se ne popolnijo mesta sreskih šolskih nadzorni
kov, bo slučaj predvsem v srezih z malim številom šol in 
učiteljev, kjer opravlja šolski nadzornik lahko upravi- 
teljske in nadzorniške posle.

Ta vršilec dolžnosti zadrži vse pravice kot šolski 
upravitelj in nima prejemkov po § 118. tega zakona.

§ 180.

Državni učitelji v šolah za nezadostno razvito 
in defektno deco, dobivajo, ako imajo za to vrsto 
specialno izobrazbo in izpit, poleg stanovanja 
oziroma stanarine p o  § 29. in 84. tega zakona 
tudi doklado po čl. 7. zakona o uradnikih in osta
lih državnih uslužbencih civilnega reda od 31. ju
lija 1923. leta.

Izplačevanje stanarine tem učiteljem se uredi 
v smislu § 15. tega zakona.

Predpis 2. al. tega § ima v mislih pravilnik, ki ga 
predvideva § 15. tega zakona.

§ 181.

Pooblašča se minister prosvete, da v roku dveh 
mesecev potem, ko stopi ta zakon v veljavo, pred
piše obči pravilnik za uporabljanje tega zakona.



Ta obči pravilnik je predviden za reševanje vpra
šanj, ki o njih zakon ni mogel podrobnejše razpravljati, 
ne bo pa vseboval specialnih pravilnikov in uredb, ki jih 
predvideva zakon v §§ 13., 15., 27., 35., 41., 44., 52., 54.,
57., 61., 110., 115., 142., 155. in 157.

§ 182.

Pooblašča se minister prosvete, da določi po
ložaj vsem tistim učnim osebam, ki se ne omenjajo 
posebe v tem zakonu, pa se zatečejo v državni služ
bi, kadar ta stopi v veljavo. Minister jih sme z 
ozirom na njihove kvalifikacije in državne potrebe, 
zadržati v službi, upokojiti ali razrešiti dolžnosti, 
ako niso pridobili pravice na pokojnino.

Posebe se v zakonu ne omenjajo dosedanje učiteljice 
ženskih ročnih del, ki po zakonu ne morejo biti stalne, 
temveč le honorarne (§ 76.); v Dravski banovini velja 
določba § 182. zlasti za nje.

§ 183.

Ta zakon stopi v veljavo, ko se razglasi v 
»Službenih Novinah«.

Od tedaj prenehajo veljati v vsej kraljevini vsi 
dosedanji zakoni, zakonske naredbe, uredbe in vsi 
drugi predpisi, ki so se nanašali na narodne šole.

Našemu ministru prosvete naročamo, naj ta 
zakon razglasi, vsem Našim ministrom pa, da skr- 
be za njegovo izvrševanje, oblastvom zaukazuje- 
mo, naj po njem postopajo, vsem in vsakomur pa 
zapovedujemo, naj se mu pokoravajo.

Zakon je podpisal kralj 5. decembra 1929. pod ONbr.
97.948., objavljen pa je bil v »Službenih Novinah« štev. 
289-CXIX. od 9. decembra 1929. S tem dnem je stopil



zakon v veljavo in od tega dne se računajo posamič pred
videni roki v zakonu. S tem dnem pa so tudi prenehali 
veljati sledeči zakoni in zakonske uredbe, v kolikor niso 
bili že zamenjani z drugimi zak. predpisi in v kolikor so 
veljali za ozemlje naše države:

I. Z a k o n i :

1. Zakon o narodnih šolah od 19. aprila 1904.;

2. Zakon o izmenah in dopolnitvah v zakonu o 
narodnih šolah od 23. julija 1919.;

3. Zakon o izmenah in dopolnitvah v zakonu o na
rodnih šolah od 15. januarja 1929.;

4. Zakon o načelih šolstva z ozirom na ljudske 
šole od 14. maja 1869., drž. zak. štev. 62. pril. štev. 40.;

5. Zakon, s katerim se menjajo nekatere določbe 
zak. od 14. V. 1869. od 2. maja 1883., drž. zak. štev. 53. 
pril. štev. 15.

6. Zakon o ureditvi ljudskih šol in izobrazbi ljud
skih učiteljev v Hrvatski in Slavoniji od 31. oktobra 1888.

7. Zakon od 28. junija o obveznem pouku v Bosni 
in Hercegovini;

8. Zakon od 25. februarja 1913. o ustanavljanju, 
vzdrževanju in nadzoru zavodov za pouk in vzgojo otrok 
v Bosni in Hercegovini;

9. Deželni zakon za bivšo D a l m a c i j o  od 8. II. 
1869. o šolskem nadzoru;

10. Dež. zakon za b. Dalmacijo od 29. XII. 1871., 
štev. 12/1872. o pravicah in razmerjih učiteljstva (izmenj. 
in dopolnj. z zak. od 11. VII. 1895. in zak. od 18. VII. 
1895.;

II. Dež. zakon za b. Dalmacijo od 29. XII. 1871., 
štev. 10/1872. o ustanavljanju, vzdrževanju in obiskovanju 
ljud. šol (izmenj. in dopolnj. z zak. od 14. IX. 1881. in 
zak. od 26. II. 1888.);



12. Dež. zakon za b. Dalmacijo od 18. XII. 1874.
o event, razpustu kraj. šol. sveta;

13. Dež. zakon za b. Dalmacijo od 6. III. 1887.
o posebnih učnih tečajih pri ljudskih in meščanskih šolah 
(izmenj. in dopolnj. z zak. od 30. III. 1906. in zak. od
11. III. 1908.);

14. Dež. zakon za b. Dalmacijo od 13. XI. 1889.
o poučevanju gluhoneme in slepe dece;

15. Dež. zak. za b. Dalmacijo od 27. I. 1891. o
plačah in nagradah veroučiteljev (izmenj. in dopolnj. z 
zak. od 8. IV. 1903.);

16. Dež. zakon za b. Dalmacijo od 22. III. 1891.
o pravici občin na povračilo šolskega dodatka;

17. Dež. zak. za b. Dalmacijo od 30. VI. 1908.
o nabavljanju šolskih poslopij od strani občine;

18. Dež. zak. za b. Dalmacijo od 11. VII. 1908.
o nadomeščanju učiteljstva in nagradah za nadomeščanje;

19. Dež. zak. za b. K o r o š k o  od 17. I. 1870., dež. 
zak. štev. 13. o pravicah in dolžnostih učiteljstva in discipl. 
postopku (izmenj. in dop. z zak. od 27. X. 1871. in zak. 
od 19. IX. 1899.);

20. Dež. zak. za b. Koroško od 17. I. 1870., dež. zak. 
štev. 12. o ustanavljanju, vzdrževanju in obiskovanju jav
nih ljud. šol;

21. Dež. zak. za b. Koroško od 11. II. 1873. o šol. 
nadzoru;

22. Dež. zak. za b. Koroško od 2. II. 1890. o vero- 
učiteljski nagradi;

23. Dež. zak. za b. K r a n j s k o  od 25. II. 1870.
o šol. nadzoru (izmenj. in dopolnj. z zak. od 9. III. 1879.);

24. Dež. zak. za b. Kranjsko od 29. IV. 1873., dež. 
zak. št. 21. o ustanavljanju, vzdrževanju in obisku javnih 
šol (izmenj. in dopolnj. z zakoni: od 19. XII. 1874., 26.
X. 1875., 9. III. 1879., 28. XII. 1884.);



25. Dež. zak. za b. Kranjsko od 28. II. 1874. o po
navljalnih šolah;

26. Dež. zak. za b. Kranjsko od 17. I. 1882. o obisku 
privatnih šol;

27. Dež. zak. za b. Kranjsko od 29. IV. 1873., dež. 
zak. štev. 22. o pravnem razmerju učiteljstva (izmenj. in 
dopolnj. z zak.: 26. X. 1875., 28. X. 1875., 18. VI. 1877., 
9. III. 1879., 30. IV. 1886. in 29. XI. 1890.);

28. Dež. zak. za b. Kranjsko od 5. XII. 1889. o na
gradah veroučiteljem;

29. Dež. zak. za b. Š t a j e r s k o  od 8. II. 1869. o 
šol. nadzoru (izmenj. in dopolnj. z zak. od 11. VI. 1886.);

30. Dež. zak. za b. Štajersko od 4. II. 1870., dež. zak. 
štev. 15. o ustanavljanju, vzdrževanju in obiskovanju jav
nih ljudskih šol (modific. z namestn. odr. od 20. XI. 1888.);

31. Dež. zak. za b. Štajersko od 4. II. 1870., dež. 
zak. štev. 17. o učiteljskih pravicah;

32. Dež. zak. za b. Štajersko od 22. XII. 1872. o šol. 
okoliših in razdelitvi prispevkov za šolo;

33. Dež. zak. za b. Štajersko od 17. V. 1877. o po
stavljanju učiteljstva (izmenj. in dopolnj. z zak. od 25. II. 
1888.);

34. Dež. zak. za b. Štajersko od 14. XII. 1888. o 
nagradi za veroučitelje;

35. Dež. zak. za b. Štajersko od 26. VIII. 1904. o 
učit. discipl. postopku.

II. N a r e d b e ,  u r e d b e  i d r .:

1. Rešenje min. sveta o razširjenju prosvetnih za
konov o narodnih, srednjih in strokovnih šolah Srbije in 
Črne gore na Banat, Bačko in Baranjo od 13. julija 1920. 
SNbr. 10.130.;

2. Naredba o upravi ljud. šol v Hrvatski in Slavo
niji od 25. junija 1889., štev. 4782.;



3. Naredba o šolskem in učnem redu za Hrvatsko-
Slavonijo od 18. VII. 1889., štev. 6798.;

4. Naredba o šolskem obisku v Hrv.-Slavoniji od
25. sept. 1889. štev. 9951.;

5. Naredba predsedn. Nar. veča SHS o pravicah uči
teljstva (§ 39. o ocenjevanju in §§ 59.—95. discipl. po
stopek) od 12. nov. 1918. štev. 90.;

6. Ukaz b. avstr. min. za bogočastje in uk od 29. sept.
1905., štev. 13.200., drž. zak. štev. 159. — dokončni šolski 
in učni red.

7. Uredba o krajevnih šolskih odborih od 2. maja 
1927. ONbr. 28.038.

III. Vsi p r e d p i s i  in določbe, izdane na osnovi 
določb gorenjih zakonov, naredb, uredb i. dr., v kolikor 
jim začasna veljavnost ni izrecno zadržana s tem zakonom.



DODATEK.
I. Iz šolskih zakonov.

A. Iz zakona o učiteljskih šolah1.

§ 1. Učiteljske šole služijo za strokovno izobraže
vanje učiteljev narodnih šol.

Svojo nalogo dosegajo s tem, da:
1. dajejo pripravnikom osnovno občo in strokovno 

(pedagoško) izobrazbo;
2. jih izobražujejo v duhu državnega in narodnega 

edinstva in verske strpnosti;
3. jih vadijo in navajajo že v šoli za nacijonalno, 

prosvetno in kulturno misijo v narodu, zlasti na deželi,
§ 2. Učiteljske šole so državne naprave.
Privatne učiteljske šole se ne morejo ustanavljati.
§ 3. Pouk o učiteljskih šolah je enak za vse učence 

v vsej državi.
Učenci učiteljskih šol ne plačajo ne vpisnine ne 

šolnine.
Kateri učenci dobivajo državno podporo ali se bodo 

šolali popolnoma na državne stroške, v kolikor je za to 
proračunske možnosti, določi minister prosvete s poseb
nim pravilnikom.

§ 4. Učiteljske šole so lahko moške ali ženske.
V krajih, kjer bi bila spričo nezadostnega števila 

učencev istega spola ali spričo kakih drugih razlogov 
delitev nemogoča, se sme izjemoma ustanoviti mešana 
učiteljska šola.

1 Zakon o učiteljskih šolah je podpisal kralj 27. sept. 
1929. 1. pod P. br. 21.284. in je razglašen v »Služb. 
Nov.« od 2. okt. 1929. 1. br. 230—XCIV.



Kakšna šola se osnuje v kakem kraju, določa ukaz
o ustanovitvi.

§ 5. Učiteljske šole morajo biti internatsko urejene.
Mešane učiteljske šole ne smejo imeti skupnega 

internata za učence in učenke.
§ 8. Učiteljske šole se ustanavljajo prvenstveno v 

večjih krajih (kulturnih centrih).

§ 14. Kadar se zadosti potrebi po učiteljskih kan
didatih, se posamezne učiteljske šole lahko ukinejo.

§ 15. Šolanje v učiteljski šoli traja pet let.
Kateri predmeti se uče v učiteljskih šolah, določa 

minister prosvete s posebnim pravilnikom potem, ko je 
slišal mnenje direktorjev učiteljskih šol in glavnega pro
svetnega sveta, skrbeč za to, da bo učno gradivo v vseh 
razredih na odgovarjajoči znanstveni višini.

§ 16. Izpremembe v učnem načrtu in programu se 
izvedejo stopnjema od I. razreda.

§ 17. Vsi znanstveni predmeti in veščine imajo v 
učiteljski šoli svojo posebno važnost in se noben pred
met, ki se v njej uči, ne more smatrati za manj važen.

§ 18. V učnem, zdravstvenem in vzgojnem interesu 
se smatrajo dijaški izleti za sestavni del šolskega posla.

Med šolskim letom mora biti vsak oddelek najmanj 
štirikrat na poldnevnem izletu, po možnosti pa enkrat 
na celodnevnem.

Podrobnejše določbe o izletih predpisuje minister 
prosvete.

§ 19. V prvem in drugem razredu učiteljske šole 
ne more biti nad štirideset, v ostalih razredih pa nad 
trideset učencev.

§ 20. Za posamezne predmete, zlasti pa za veščine 
se razred lahko deli tudi na več skupin, ali pa se sku
pine tudi lahko kombinirajo iz večih razredov.



§ 22. Vsaki učiteljski šoli se priključuje narodna 
šola kot vadnica.

Vadnica je sestavni del učiteljske šole, urejuje se 
z ozirom na potrebe te in služi za praktične vaje uči
teljskih pripravnikov.

§ 23. Pouk v vadnicah se vrši po predpisih zakona
o narodnih šolah in po pravilniku za njegovo uporabo.

V svrho znanstvenih pedagoških raziskovanj in 
novih šolskih poizkusov lahko minister prosvete dovoli 
neupoštevanje predpisanega učnega načrta in programa 
ter dati več svobode za ureditev vadnice.

§ 24. Pri vadnici zenskih učiteljskih šol obstoja 
lahko tudi zabavišče kot poseben odsek.

§ 25. Minister prosvete ustanovi lahko pri učitelj
skih šolah tudi druge posebne šole in tečaje, kakor: za 
zabavilje, gospodinjstvo, kmetijstvo in gozdarstvo s po
sebnim ozirom na pogozdovanje goljav; za izobraževanje 
učiteljev v šolah za slepo, gluhonemo in nezadostno 
razvito deco ali druge pripravljalne tečaje za izobraže
vanje učiteljskih pripravnikov.

§ 26. Za višje strokovno izobraževanje učiteljev 
in za pripravljanje učiteljev meščanskih šol se osnuje 
pri moški učiteljski šoli v Beogradu višji učiteljski tečaj. 
Vanj se sprejema po razpisu vsako šolsko leto do trideset 
učiteljev narodnih šol, ki imajo tri do pet službenih let 
in so opravili praktični učiteljski izpit.

Učni načrt in program kakor tudi vse drugo, kar se 
nanaša na ta tečaj, predpiše minister prosvete s posebnim 
pravilnikom v soglasju s predsednikom ministrskega sveta.

Kandidati z dovršenim tečajem imajo iste pravice 
in kvalifikacije kakor kandidati, ki so dovršili dveletni 
tečaj višje pedagoške šole ter opravili diplomski izpit.

§ 34. V prvi razred učiteljske šole se sprejemajo 
učenci srednjih šol z opravljenim nižjim tečajnim izpitom



in po posebnem izpitu, ki ga predpisuje minister pro
svete. Pri vpisanju se mora ugotoviti, ali ima kandidat 
potrebne telesne in duševne sposobnosti za izvrševanje 
učiteljskega poklica.

Učenci, ki so dovršili štiri razrede meščanske šole, 
se. lahko sprejmejo v prvi razred učiteljske šole, če 
opravijo poseben izpit za sprejem v učiteljsko šolo po 
pravilniku, ki ga predpisuje minister prosvete.

§ 35. Ob priglasitvi za vpisanje v prvi razred mo
rajo učenci predati sledeča dokazila:

1. izpričevalo o dosedanjem šolanju (§ 34.);
2. izpisek iz rojstne matice, oziroma če se dokaže, 

da se izpisek ne more dobiti, zakonito ugotovljeno po
trdilo o tem, da do 31. decembra tekočega leta niso stari 
nad sedemnajst let;

3. potrdilo, da niso oženjeni, omoženi.
§ 36. V učiteljski šoli ni privatnih učencev in ne 

privatnih izpitov.

§ 47. Učenci, ki so dovršili pet razredov učiteljske 
šole, opravijo učiteljski diplomski izpit. Pravilnik o teh 
izpitih predpisuje minister prosvete.

§ 48. Kandidat, ki opravi učiteljski diplomski izpit, 
dobi kvalifikacijo za učitelja narodne šole.

§ 49. Vsi učenci dobivajo izpričevalo o vsakem 
dovršenem razredu in diplomo o opravljenem diplom
skem izpitu. V diplomi učenk, ki so usposobljene za za- 
bavnje, mora biti to označeno, in istotako v diplomi 
učencev, ki so usposobljeni za delovanje v šoli za ne
zadostno razvito deco.

§ 86. Letne ocene daje predmetni učitelj sporazumno 
z razrednikom, ne da bi jih pri tem aritmetično izvajal 
iz tromesečnih ocen uspeha. V slučaju, da se ne spora
zumeta, daje letno oceno razredni svèt, ki gleda pri tem



na splošni učenčev uspeh v šoli. Ako bi se pri glaso
vanju delili glasovi, odloča glas predmetnega učitelja.

§ 88. Izjemoma od § 2. tega zakona smejo obsto
jati privatne učiteljske šole, ki obstojajo na dan uve
ljavljenja tega zakona, ako se najkasneje v roku štirih 
mesecev po uveljavljenju tega zakona v vsem prilagode 
njegovim predpisom.

Izbor učiteljev privatnih učiteljskih šol podlega odo- 
brenju ministra prosvete.

Nove privatne učiteljske šole se ne smejo ustanavljati 
niti se smejo obtoječe premeščati iz mesta v mesto.

B. Zakon učbenikih za narodne, meščanske, učiteljske 
in srednje šole1.

§ 1. Vsi učbeniki, pomožne knjige in učni pripo
močki za narodne, meščanske, učiteljske in srednje šole 
so državne zaloge in se smejo le ti rabiti v teh šolan.

§ 2. Minister prosvete odločuje po slišanem mnenju 
glavnega prosvetnega sveta, kateri učbeniki, pomožne 
knjige in učni pripomočki so potrebni za vsak tip šole 
in predmet in razred v nji, ter predpisuje redno vsako 
četrto leto konkurz za izdelavo najboljšega učbenika, po
možne knjige in učnega pripomočka.

§ 3. Konkurz se razglasi najmanj leto dni pred 
rokom, ki je določen za predajo rokopisa.

Pri razglašenju konkurza se morajo točno označiti 
zahteve, po katerih se mora izdelati učbenik, pomožna 
knjiga ali učni pripomoček, in sicer:

1 Zakon je kralj podpisal 27. sept. 1929. in je raz
glašen v »Službenih Nov.« od 2. oktobra 1929. 1., br. 230— 
XCIV.



1. obseg učbenika, pomožne knjige ali učnega pri
pomočka z ozirom na gradivo, ki odgovarja številu ur 
po določenem načrtu;

2. izbor gradiva z ozirom na učni program;
3. učna metoda, po kateri se mora izdelati.
S temi pogoji vred se razglasi tudi višina nagrade 

za učbenike, pomožne knjige in učne pripomočke.

§ 4. Pred razglašen jem prvega konkurza predpiše 
ministrstvo prosvete točen in izenačen učni načrt in pro
gram, v kolikor ga doslej ni, za vse šole, razrede in 
predmete.

Prav tako ministrstvo po možnosti predpiše vse 
grane znanstev v obsegu njihovega učenja v narodnih 
in srednjih šolah ter izenačeno terminologijo, ki bo ve
ljala za vso kraljevino.

§ 5. Učbeniki, pomožne knjige in učni pripomočki 
se predlože na konkurz pisani na stroj in anonimno. Samo 
tistih, ki so že kedaj dobili nagrado, in tiskanih učbe
nikov, pomožnih knjig in učnih pripomočkov ni treba 
predlagati anonimno niti v rokopisu.

§ 6. Vsi priglašeni učbeniki, pomožne knjige in učni 
pripomočki, v rokopisu ali tiskani, se predajajo oddelku 
za osnovni pouk ali oddelku za srednji pouk, kakor so 
pač pisani, ali za narodne ali za srednje šole.

Ta oddelka pregledata priglašene učbenike, pomožne 
knjige in učne pripomočke ter ugotovita, ali odgovarjajo 
predpisanim pogojem konkurza in ali je jezik, v katerem 
so pisani, dober ter slog jasen in primeren.

Tako pregledane rokopise predajata oddelka s svojo 
pojasnitvijo komisiji za pregled učbenikov, pomožnih 
knjig in učnih pripomočkov.

§ 7. Komisijo za pregled učbenikov, pomožnih knjig 
in učnih pripomočkov določa za vsako konkurzno leto



minister prosvete takoj po preteku roka za predajanje 
rokopisov.

§ 8. Člani komisije so:

1. za srednje in učiteljske šole za en tečaj, nižji 
ali višji, in za vsak predmet v tem tečaju po en vse- 
učiliški profesor odgovarjajoče stroke, dva strokovnjaka, 
ki sta se izkazala z učnim delom, iz reda inšpektorjev, 
direktorjev ali profesorjev gimnazij in učiteljskih šol;

2. za narodne šole za vsak predmet v tem tečaju: 
po en inšpektor, direktor ali profesor gimnazije ali uči
teljske šole s stroko filozofsko-pedagoških predmetov, en 
profesor učiteljske šole ali gimnazije, ki ima stroko pred
met, za kateri je spisan učbenik, en učitelj osnovne šole, 
oziroma meščanske šole, ki se je' izkazal z učnim delom.

§ 9. Za pregled učbenikov za veronauk za narodne, 
meščanske, učiteljske in srednje šole določa poleg oseb, 
ki so predvidene v teh predpisih, minister pravde tudi 
svojega predstavnika za dotično veroizpoved.

Za rabo učbenikov za veronauk za narodne, me
ščanske, učiteljske in srednje šole je treba, da jih je odo
brilo pristojno cerkveno oblastvo, o čemer morajo pisa
telji priložiti potrdilo, kadar predajajo rokopis na konkurz.

§ 10. Komisije morajo v roku šestih mesecev od 
dneva predaje pregledati priglašene rokopise in predati 
ministrstvu prosvete za vsak razred in predmet po tri 
najboljše učbenike, pomožne knjige ali učne pripomočke 
z mišljenjem, kateri naj se nagradi s prvo, kateri s drugo 
in tretjo nagrado.

Komisija odločuje z večino glasov. Ako kateri od 
članov oddvoji mišljenje, določi minister prosvete, ako 
pristane na njegove razloge, lahko novo komisijo stro
kovnjakov, ki naj reši sporno vprašanje z večino glasov.



§ 11. Za učbenike, pomožne knjige in učne pri
pomočke, ki jih je ministrstvo prosvete tako nagradilo, 
dobiva država založniško pravico za dobo štirih let.

§ 12. Izmed rokopisov ali knjig, ki jih je nagradilo, 
tiska ministrstvo prosvete učbenik, pomožno knjigo ali 
učni pripomoček, ki je dobil prvo nagrado, in po njem 
se bo delalo štiri sledeča leta v odgovarjajočih šolah in 
razredih v vsej kraljevini.

§ 13. Ako bi se videlo, da je treba učbenik, po
možno knjigo ali učni pripomoček, ki je dobil nagrado, 
posebe prirediti za gotove šole ali kraje z ozirom na 
postoječe jezikovne razlike, poveri minister prosvete ta 
posel ali pisatelju učbenika ali kaki strokovni osebi ali 
posebni komisiji, ki naj ta posel opravi.

§ 14. Podrobnejše določbe o vsem, kar je v zvezi
s tem zakonom, kakor tudi višino nagrade za člane ko
misij predpiše 'z uredbo minister prosvete potem, ko je 
predhodno slišal mnenje glavnega prosvetnega sveta, in 
po sporazumu z ministrom financ.

§ 15. Učbenik, pomožna knjiga ali učni pripomoček, 
ki se je enkrat nagradil, lahko konkurira na poznejših 
konkurzih in lahko ponovno dobi nagrado po določbah 
tega zakona.

§ 16. Ako se na kak konkurz ne priglasi za posa
mezni predmet noben rokopis, ali ako odbije komisija
vse priglašene rokopise, se konkurz odloži za leto dni, 
v tem času pa se rabi v šolah učbenik, ki je dobil na
grado na prejšnjem konkurzu.

§ 17. V svrho izdajanja učbenikov, pomožnih knjig 
in učnih pripomočkov ustanovi minister prosvete založbo 
učbenikov.

§ 18. Posli založbe so zlasti ti-le:
1. razpisovanje licitacij za tiskanje učbenikov, po

možnih knjig in učnih pripomočkov;



2. pripravljalna dela za zalaganje;
3. izplačevanje nagrad pisateljem po § 11. tega za

kona;
4. podajanje učbenikov, pomožnih knjig in učnih 

pripomočkov;
5. redno vodstvo založbenih denarnih in admini

strativnih knjig.
Podrobnejše določbe o organizaciji založbe, o nje

nem osebju, o kvalifikacijah in plačah osebja, kakor tudi
o vrsti poslov in tehniškem njihovem vodstvu predpisuje 
minister prosvete s posebno uredbo sporazumno z mi
nistrom financ in soglasno s predsednikom ministrskega 
sveta.

§ 19. Dohodek založbe se mora uporabljati:
1. za podporo državnemu šolskemu fondu, ki se 

ustanovi z zakonom o narodnih šolah in iz katerega se 
bodo dovoljevala dolgoročna posojila oblastem in ob
činam v svrho zidanja poslopij za narodne šole;

2. za preskrbovanje narodnih in srednjih šol z 
opremo in učili;

3. za znanstvena raziskovanja, za zalaganje znan
stvenih del, za zalaganje popularnih knjig, namenjenih 
narodnemu prosvečevanju, za kulturne zveze z inozem
stvom.

Pravilnik o uporabljanju založbinega dohodka po 
gornjem namenu predpisuje minister prosvete spora
zumno z ministrom financ in soglasno s predsednikom 
ministrskega sveta, to pa tako, da se more za izdatke 
pod 3. tega paragrafa uporabljati do šestine čistega let
nega dohodka.

§ 20. Prvi konkurz po tem zakonu se mora razpi
sati najkasneje do konca decembra 1929. leta.

§ 21. Do začetka šolskega leta 1931./32. se bodo 
rabili v šolah učbeniki, pomožne knjige in učni pripo



močki privatne založbe, ki jih je odobril glavni prosvetni 
svet. Po tem roku se smejo rabiti odobreni učbeniki pri
vatne založbe le v tem slučaju, ako in dokler za posa
mezne predmete še ne bi bilo učbenikov državne za
ložbe. Ministrstvo prosvete lahko odvzame odobrenje za 
učbenike, ki jih vidi, da niso primerni.

Učbeniki, pomožne knjige in učni pripomočki, ki 
jim je po dosedanjih določbah potekel štiriletni rok za 
rabo, se morajo kakor doslej podvreči ocenitvi glavnega 
prosvetnega sveta, ki jim pravico rabe lahko podaljša 
do konca šolskega leta 1930./31.

§ 22. Ta zakon stopi v veljavo, ko ga podpiše kralj 
in ko se razglasi v »Službenih Novinah«.

Našemu ministru prosvete naročamo, da ta zakon 
razglasi vsem Našim ministrom, da skrbe za njegovo 
izvršitev, oblastvom pa zaukazujemo, da po njem po
stopajo, a vsem in vsakomur, da se mu pokoravajo.

C. Iz zakona o srednjih šolah.1

P l a č e  u č i t e l j s t v a  s r e d n j i h  š ol .

§ 88. Suplent ima polno položajno plačo uradnika 
9. skupine I. kategorije po zakonu o civilnih uradnikih 
in drugih državnih uslužbencih od 31. julija 1923.

Profesorji se postavljajo v 8. skupino I. kategorije; 
po ’štirih letih učiteljske službe smejo napredovati v 
7. skupino I. kategorije; po 4 letih, ki so jih prebili v 
7. skupini, smejo napredovati v 6. skupino I. kategorije; 
po 4 letih, prebitih v 6. skupini, smejo napredovati v
5. skupino I. kategorije; po 5 letih, prebitih v 5. skupini,

1 Zakon o srednjih šolah je kralj podpisal 31. av
gusta 1929., objavljen pa je v »Služb. Nov.« od 17. sept.
1929., str. 217—LXXXVII.



smejo napredovati v 4. skupino I. kategorije; po 4 letih, 
prebitih v 4. skupini, smejo napredovati v 4a skupino 
s položajno plačo letno 18.000 dinarjev; po 4 letih, pre
bitih v 4a skupini, smejo napredovati v 3. skupino I. ka
tegorije.

Direktorji nepopolnih gimnazij se razvrste tako 
kakor profesorji.

Direktorji popolnih gimnazij se postavljajo v 4. sku
pino I. kategorije, po 3 letih, ki so jih prebili v 4. sku
pini, smejo napredovati v 4a skupino s položajno plačo 
letno 18.000 Din; po 3 letih, prebitih v 4a skupini, smejo 
napredovati v 3. skupino I. kategorije; po 5 letih, pre
bitih v 3. skupini, smejo napredovati v 3a skupino s po
ložajno plačo letno 39.000 dinarjev.

Profesorji 4., 4a in 3. skupine se postavljajo za di
rektorje z isto skupino.

§ 89. Učitelji srednjih šol in uslužbenci, našteti v 
§ 88. tega zakona, imajo sledečo stalno mesečno doklado:

a) s u p l e n t ................................... 200 dinarjev;
b) profesor v 8. in 7. skupini 520
c) profesor v 6., 5. in 4. skupini . 920
č) profesor v 4a in 3. skupini . 1200

d) ..........................................................

§ 90. Načelniki in inšpektorji v ministrstvu in v 
banovinah kakor tudi vsi učitelji srednjih šol dobe pra
vico na polno pokojnino, ko so dopolnili 35 službenih 
let, ki se priznavajo za pokojnino.

§ 91. Kadar dopolnijo uslužbenci iz § 88. tega za
kona 15 službenih let, ki veljajo za pokojnino, pa se 
upokoje, dobivajo 60 % svoje plače in redne stanarine.



Glede draginjske doklade veljajo določbe, ki veljajo za 
druge civilne uradnike.

Za vsako započeto leto nadalje se povečava pokoj
nina za 20 %  tako, da dotičnik, ki je dopolnil 35 službe
nih let, ki veljajo za pokojnino, dobiva kot pokojnino 
celo plačo in redno stanarino z ostalimi prejemki, ki jih 
je imel v času upokojitve.

Od specialne doklade uslužbencev, iz § 89. tega 
zakona, ki so ga prejemali v času upokojitve, pa dobe 
uslužbenci, ki so se upokojili, ko so dopolnili najmanj 
20 let efektivne službe, 50 %  specialne doklade; če se 
upokoje po dopolnjenih 25 letih, dobe 60 %, po dopol
njenih 30 službenih letih 70 %  te doklade, po dopolnjenih 
35 službenih letih pa celo doklado.

§ 92. Za osnovno plačo učiteljev in direktorjev, ki 
imajo spričo skupine nanjo pravico, kakor tudi za redno 
stanarino vseh uslužbencev iz § 88. tega zakona veljajo 
določbe iz zakona o civilnih uradnikih in drugih državnih 
uslužbencih od 31. julija 1923. Draginjske doklade in do
klade za družinske člane se računajo po uredbi o dokla
dah kakor tudi za druge uradnike.

II. Iz upravnih zakonov.
A. Banska uprava.1

§ 1. Ban stoji na čelu banske uprave in je odgovoren 
za odloke in odredbe, ki jih izdaja v mejah svoje pristoj
nosti.

§ 2. Pomočnik bana je pomožni organ in zakonski 
namestnik banov. V slučaju, da je' ban zadržan, ga za
stopa v vseh poslih banove pristojnosti.

1 Iz zakona o banski upravi, ki ga je kralj podpisal 
7. novembra 1929. in je objavljen v »Služb. Nov.« od
7. nov. 1929., štv. 261—CV.



Pomočnik vodi posle, skrbi za skladnost in isto- 
obraznost dela ter vrši nadzorstvo nad vsemi oddelki 
banske uprave v delokrogu, ki mu ga določi ban.

V slučaju, da je zadržan, ga zastopa načelnik uprav
nega oddeljenja.

Pomočnik banov podpisuje vse uradne akte, katerih 
abn ni izrecno pridržal za svoj podpis, oziroma v ko
likor ni za to pooblaščen tudi načelnik dotičnega od
deljenja.

§ 3. Banska uprava se deli na oddeljenja, odseke in 
oddelke (referate).

§ 4. Oddeljenju načeluje načelnik oddeljenja. Temu 
je podrejeno vse osebje oddeljenja, ki mu je poverjeno. 
On vodi posle svojega oddeljenja, vrši nadzorstvo nad 
vsemi odseki, oziroma oddelki (referati), skrbi za zako
nitost, hitrost, pravilnost in skladnost dela ter je odgo
voren za vse posle svojega oddeljenja.

V tem smislu je dolžnost načelnika:
1. da odpravlja glavne in upravlja z vsemi ostalimi 

posli v oddeljenju, ki mu je poverjeno;
2. da razporeja osebje, ki mu je dodeljeno;
3. da skrbi za to, da se izvršujejo vsi posli v od

deljenju redno in točno po tozadevnih zakonih, uredbah, 
pravilnikih, predpisih in naredbah;

4. da sproža vprašanja v svrho izpopolnjevanja 
službe in vseh poslov v oddeljenju, ki mu je poverjeno;

5. da zbira podatke za ocenitev osebja v oddeljenju; 
potrebnih statistiških podatkov kakor tudi strokovnih in 
inventarja, ki pripada oddeljenju;

7. da skrbi za zbiranje, urejevanje in proučevanje 
potrebnih statistiških podatkov, kakor tudi strokovnih in 
drugih pripomočkov; in

8. da se briga za vodstvo evidence, za uporabo od
prtih kreditov, istotako pa tudi za vse podatke, ki so



potrebni za pravilno sestavitev letnega proračuna, v ko
likor se ta nanaša na dotično oddeljenje.

§ 5. Odsekom načelujejo šefi odseka, ki so pravi
loma neposredno podrejeni načelniku in so mu odgo
vorni za vse posle odseka. Ti vodijo nadzorstvo nad 
posli odseka in oddelkov (referatov).

Ban lahko določi, da so mu posamezni odseki nepo
sredno podrejeni, ter prenese v tem primeru na njihove 
šefe dolžnosti in pooblaščenja, ki jih imajo načelniki 
oddeljenj.

§ 7. P ri banskih upravah se ustanove sledeča od
deljenj a:

1. obče oddeljenje I.;
2. upravno oddeljenje II.;
3. kmetijsko oddeljenje III.;
4. prosvetno oddeljenje IV.;
5. tehniško oddeljenje V.;
6. oddeljenje za socialno politiko in narodno zdrav

je VI.;
7. finančno oddeljenje VII.
V posameznih banovinah more po potrebi in po 

presoj enju resortnih ministrov ustanoviti minister no
tranjih del oddeljenje za trgovino, obrt (rokodelstvo) in 
industrijo VIII. Kjer take potrebe ni, se ustanovi za te 
posle poseben odsek v občem oddeljenju.

§ 11. Prosvetno oddeljenje (IV) se deli na dva od
seka:

1. odsek za osnovno šolstvo (8);
2. odsek za srednje, učiteljsko in strokovno šolstvo 

ter narodno prosvečevanje (9).

§ 33. Ban se lahko pri vseh poslih, ki spadajo v 
njegovo pristojnost, poslužuje podrejenih oblastev in 
ustanov.



Za posle banovinskega delokroga ne morejo ob
stojati posebni uradi. Za te posle sme ban dodeliti občim 
upravnim oblastvom prve stopnje tudi strokovne refe
rente v breme banovinskega proračuna. V tem primeru 
veljajo zanje določbe členov 28. in 29. zakona o notranji 
upravi.

§ 39. V področje prosvetnega oddeljenja spadajo:

1. vsi posli, ki se nanašajo na ustanavljanje, ure
ditev in delo narodnih šol, meščanskih šol, državnih in 
privatnih kakor tudi vseh nižjih strokovnih šol;

2. nadzorstvo nad delom in osebjem vseh srednjih
šol;

3. preskrbovanje vseh omenjenih šol in predlogi za 
njihovo ustanovitev in zidanje;

4. nadzorstvo nad rabo šolskih učbenikov;
5. nadzorstvo in skrbstvo nad vsemi zapuščinskimi 

ustanovami v banovini.
6. nadzorstvo nad vsemi prosvetnimi društvi v ba

novini.
Razen tega spadajo v delokrog tega oddeljenja tudi 

ti posli:

I. po zakonu o srednjih šolah:

1. določanje komisij o pregledu poslopij, namenjenih 
za srednje šole (§ 61);

2. dovoljevanje povečanja oddelkov od 16 do 20 v 
srednji šoli (§ 8);

3. določanje šolskega področja v banovini (§ 9);
4.-dovoljevanje, da se sme učiteljska knjižnica izpre- 

meniti v javno knjižnico v krajih, kjer ni javne knjižnice 
(§ 13Jl, prav tako pa tudi določanje, da se v večjih krajih

--------
1 § v ( )  se nanašajo na zakon o srednjih šolah. — 

Op. prir.
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spoje lahko knjižnice vseh srednjih šol v eno učiteljsko 
knjižnico;

5. dovoljevanje za naknadni vpis v gimnazije od
30. septembra do vključno 10. oktobra (§ 33);

6. odločuje o vpisovanju učencev za V. in VII. raz
red, v smislu zakonske naredbe (§ 35);

7. odločanje o razdelitvi razredov na oddelke (§ 40);

9. dovoljenje za izdajanje duplikatov in triplikatov
šolskih overenj in spričeval po predpisanih pravilih 
(§ 66);

II. po zakonu o učiteljskih šolah;

1. nadzorstvo nad internati učiteljskih šol v mate
rialnem, higienskem in disciplinskem oziru (§ 5);1

2. odobritve, da se sme učiteljska knjižnica izpreme- 
meniti v javno;

3. določevanje komisije za prevzem poslopja za uči
teljske šole (§ 10);

4. nadzorstvo nad določanjem in kupovanjem zem
ljišča za zidanje poslopij in ostalih potrebščin učiteljskih 
šol (§ 12);

5. odobravanje razporeda za ekskurzije učiteljskih 
šol (§ 18);

6. skrbeti za to, da se neprimerna poslopja zame
njajo (§ 90).

III. po zakonu o narodnih šolah:

Vse dolžnosti in pravice, ki so jih imeli po tem za
konu oblastni in sreski šolski nadzorniki.

IV. po ostalih predpisih:

1. vodstvo nadzorstva nad protokoliranimi knjigar
nami;

1 §§ v () pri II. se nanašajo na zakon o učit. šolah.



2. sodelovanje v nadzorstvu bioskopskih predstav 
in skrb, da se v njih ne predstavljajo slike, ki bi škod
ljivo vplivale na kulturno in moralno življenje šolske 
mladine;

3. briga o občem prosvetnem in kulturnem gibanju 
v banovini;

4. redno poročanje ministrstvu o nerazporejenih 
učiteljih kakor tudi o potrebi šole za nove učitelje;

5. določevanje nadomeščanj za odsotne in bolne di
rektorje in upravitelje srednjih, učiteljskih in meščanskih 
šol ter sreskih šolskih nadzornikov na ozemlju banovine;

6. statistika šol, učiteljev in učencev v banovini in 
njeno pošiljanje ministrstvu prosvete;

7. ob koncu šolskega leta sklicevanje svetov vseh 
direktorjev in upraviteljev srednjih, učiteljskih in meščan
skih šol ter šolskih nadzornikov v banovini in pošiljanje 
sklepov teh svetov ministrstvu prosvete kakor tudi osi- 
guranje pokritja v proračunu za stroške teh svetov;

8. odobritve za začasno prekinitev šolskega dela 
zaradi anlezljivih bolezni in drugih opravičljivih raz
logov;

9. odobritve poludnevnega ali nerazdeljenega pouka 
v posameznih šolah spričo (lokalnih, terenskih in drugih) 
razmer in potreb;

10. ob koncu šolskega leta ministrstvu poročilo o 
celokupnem učnem, vzgojnem in kulturnem delu v bano
vini ;

11. dostavljati ministrstvu tromesečna direktorska 
poročila, poročila o razdelitvi predmetov in razdelitvi ur, 
poročila o višjem in nižjem tečajnem izpitu kakor tudi 
letna poročila direktorjev po pravilniku o ocenjevanju;

12. voditi uslužbenske liste vseh prosvetnih oseb v 
banovini in dostavljati po en overjen primer teh listov 
ministrstvu ;



13. razpravljanje o sporih med direktorji in šol
skimi nadzorniki ter učitelji kakor tudi med učitelji 
samimi ;

14. reševanje pritožb učiteljev narodnih šol, ki za
htevajo ponovni pregled dela in uspeha v šoli;

15. predlaga dvakrat v letu obširno poročilo o sta
nju in gibanju celokupnega šolstva v banovini.

§ 43. Posli, ki so po posebnih zakonskih predpisih 
spadali v pristojnost velikih županov, kakor tudi oblast
nih in sreskih samouprav, preidejo v pristojnost bana za 
dotično področje, ki je prešlo v sestavo banovine.

B. O rganizacija obče uprave.1

I. O r g a n i z a c i j a .

Čl. 17. Obča uprava se vrši po banovinah, srezih in 
občinah,

V kolikor ni drugače določeno, vrši službene posle, 
ki prekoračijo teritorij alno pristojnost enega sreskega 
oblastva, pristojni ban.

Izvrševanje posameznih poslov svoje pristojnosti 
poveri ban lahko nižjemu oblastvu, vendar tako, da se 
v tem primeru z zakonom določena pristojnost v izda
janju odlokov ne more menjati.

Čl. 18. Posle obče uprave vrše praviloma državna 
oblastva notranje uprave, ki so jim za posamezne upravne 
grane dodeljeni strokovni organi.

1 Iz zakona o notranji upravi od 19. junija 1929. 
(»Služb. Nov.« od 21 junija 1929., št. 143.—LXI), kakor 
je izpremenjen z zakonom o izpremembah in dopolnitvah 
zakona o notranji upravi od 10. okt. 1929. (»Služb. Nov.«



V kolikor so posli obče uprave preneseni na samo
upravna oblastva in ustanove, se izvršujejo pod nadzor
stvom in po navodilih državnih oblastev.

Čl. 19. Državna upravna oblastva, ki izvršujejo posle 
obče uprave, so:

1. bani in upravnik mesta Beograda kot obča 
upravna oblastva druge stopnje;

2. upravnik mesta Beograda in sreski načelniki kot 
obča upravna oblastva prve stopnje in

3. državna krajevna policijska oblastva kot spe
cialna policijska oblastva v velikih mestih in važnejših 
krajih.

Samoupravna oblastva, ki izvršujejo posle obče 
uprave so:

1. mestni načelniki, v mestih s pravico občega 
upravnega oblastva prve stopnje,

2. vse občine, v kolikor izvršujejo posle obče uprave 
v prenešenem delokrogu.

Čl. 20. Z ozirom na obseg stvarnega delokroga se 
ban, upravnik mesta Beograda, sreski načelnik in mestni 
načelnik s funkcijo sreskega načelnika imenujejo: obča 
upravna oblastva. V njih je koncentrirana celokupna obča 
uprava tako, da se samostojno in brez organizačne zveze 
s katerim imenovanih oblastev ne morejo ustanavljati 
niti morejo obstojati kakršnakoli oblastva z delokrogom 
oblasti obče uprave.

Obča uprava obsega vse posle razen onih, ki po 
zakonskih predpisih spadajo v pristojnost sodišč, finanč
nih ali vojaških oblastev, kakor tudi poslov, pri katerh 
država z ozirom na njihov komercialni ali tehniški zna
čaj ne nastopa kot nosilec oblastva, temveč kot podjetnik.

Čl. 21. Obča upravna oblastva kot celine so pod
rejene ministrstvu notranjih poslov.



Vsi organi obče uprave so dolžni, da v zadevah, ki 
ne spadajo v področje ministra notranjih poslov, spoštu
jejo in sprevajajo uredbe, predpise in navodila tudi dru
gih pristojnih ministrov.

Čl. 22. Za obča upravna oblastva se uradno upo
rabljajo imenovanja, ki so predvidena s tem zakonom. 
Poslopja uradov nosijo vidno napis s službenim imenom 
urada in z državnim grbom.

Vsi pismeni akti javnega oblastva morajo nositi 
pečat oblastva, ki jih izdaja. Pečat ima poleg službenega 
imena in sedišča oblastva tudi državni grb.

R a z m e r j e  s t r o k o v n i h  r e f e r e n t o v  n a p r a m  
s t a r e š i n a m  o b č e g a  u p r a v n e g a  o b l a s t v a .

Čl. 28. Strokovni referenti, dodeljeni občim uprav
nim oblastvom, so v vršenju svoje službene dolžnosti 
organi dotičnega oblastva. Strokovni referenti niso po
seben urad, marveč so organi obče uprave pod starešino. 
Svoje delo opravljajo po navodilih starešine občega 
upravnega oblastva.

Eventualna navodila resortnega ministra prejemajo 
po svojem starešini. Strokovnim referentom se ne sme 
nalagati nič, kar bi kršilo postopanje, predpisano za 
oblastva obče uprave, načela njih ustroja ali obče pred
pise poslovnega pravilnika.

Kot nosilec oblastva sme nastopiti strokovni refe
rent samo, če ga je njegov starešina pooblastil za to, 
brez pooblastila pa samo, če je treba odvrniti neposredno 
nevarnost, toda to mora takoj naznaniti svojemu starešini.

Čl. 29. V oddajanju strokovnih mnenj in v zgolj 
tehničnem poslovanju so strokovni referenti samostojni, 
t. j. upravičeni so, da glede predmetov iz območja svoje 
stroke ne prejemajo od svojih nadrejencev navodil, na



kakšno stališče naj se postavijo. Vendar pa mora stare
šina vrniti nejasno ali v bistvu nepopolno mnenje ter 
zahtevati pojasnilo, odnosno dopolnitev.

Ce pa smatra starešina ravnanje po prejetem stro
kovnem mnenju za škodljivo občim koristim, predloži 
predmet s svojim obrazloženim mnenjem v odločitev pri
stojnemu nadrejenemu oblastvu ter ukrene obenem — če 
to zahteva nujnost predmeta — po svoji izprevidnosti 
najpotrebnejše odredbe.

II. Ba n .

Čl. 37. Upravno področje bana se imenuje banovina, 
a  urad kraljeva banska uprava.

Čl. 42. Zasledovaje vse pomembne pojave gospo
darskega, kulturnega in socialnega življenja v banovini 
mora pošiljati ban o njih kakor tudi o stanju javne var
nosti in o vseh važnih dogodkih ministru notranjih poslov 
posamezna in občasna poročila z eventualno potrebnimi 
predlogi.

III. S r e s k i  n a č e l n i k .

Čl. 43. Sreski načelnik kot upravno oblastvo vrši 
neposredno posle obče uprave, toda je pod nadzorstvom 
bana.

Njegovo upravno območje je srez, urad pa se zove 
sresko načelstvo.

Sreski načelnik se postavi na predlog ministra no
tranjih poslov s kraljevim ukazom.

V pristojnost sreskega načelnika spadajo za ob
močje sreza vsi posli obče uprave, razen onih, ki so 
prideljeni s posebnimi predpisi v pristojnost višjih 
oblastev.

Sreski načelnik mora skrbeti za občo blaginjo v 
območju svojega sreza. V ta namen ravna po lastnem



nagibu in po svobodni prevdarnosti v mejah, ki so mu 
postavljene z zakoni.

Čl. 44. Sreski načelnik je predstavnik vlade v srezu, 
kolikor ne opravljajo te funkcije v posameznih primerih 
posebni odposlanci, ki so pooblaščeni, predstavljati vlado. 
To funkcijo opravlja sreski načelnik kot organ državne 
uprave. Za območje mest s pravicami občega upravnega 
oblastva prve stopnje predstavlja vlado, kjer ni bana, 
sreski načelnik kot delegirani organ bana.

Čl. 45. Sreskemu načelniku je dolžnost, resno in 
odločno zastopati državne koristi.

Zlasti je njegova naloga, stalno vzdrževati zvezo 
s prebivalstvom in tako spoznavati njegove potrebe in 
želje ter podpirati njegove opravičene koristi v gospo
darski, socialni in kulturni stroki z ustreznimi predlogi 
in pobudami na pristojnih mestih.

V vsakem primeru mora ravnati sreski načelnik 
tako, da utrdi s tem med prebivalstvom zaupanje v 
oblastva kakor tudi pomen in važnost naloge, ki jo ima 
država in državna uprava.

Čl. 46. Sreski načelnik mora podvzemati, tudi iz 
lastnih nagibov, vse, kar je po zakonih dovoljeno, kar 
zahtevajo javne koristi in kar se sklada z zakoni in jav
nimi koristmi.

Sreski načelnik mora varovati javne koristi tudi, 
kadar ne gre za stvari njegovega neposrednega področja.
V tem primeru se mora obrniti sreski načelnik iz last
nega nagiba na pristojna oblastva zaradi potrebnih od
redb. Če to ne bi bilo uspešno, naj se obrne na bana. 
Če je treba odredb tudi preko meje' lastnega sreza, spo
roči to sreski načelnik banu.

Ob elementarnih nezgodah je sreski načelnik po
oblaščen, odrediti uporabo ljudskega dela in odrediti ne



izogibno potrebne ukrepe, da se odvrne nevarnost in 
rešijo oni, ki so v stiski.

Čl. 48. Sreskemu načelniku se dodeljujejo po potrebi 
političnoupravni uradniki in posebni strokovni referenti: 
sanitetni, tehnični, prosvetni, veterinarski, gospodarski, 
šumarski i. dr. kakor tudi pomožno osebje.

Čl. 49. Po posebnih razmerah smejo biti postavljeni 
posamezni strokovni referenti tudi za dva ali za več 
sreezov. Sedež dotičnega referenta odredi na predlog bana 
minister notranjih del sporazumno z ministrom dotične 
stroke.

Tudi v tem primeru veljajo zmiselno predpisi čle
nov 28. in 29., z dostavkom, da je dotični referent glede 
konkretnih službenih poslov podrejen sreskemu načelniku, 
za čigar območje jih opravlja, drugače pa sreskemu na
čelniku, v čigar območju je določen njegov sedež.

III. Zakon

o ustanovitvi Sokola kraljevine Jugoslavije.1

§ 1. Za telesno in moralno vzgojo državljanov se 
ustanovi viteška organizacija pod imenom »Sokol kralje
vine Jugoslavije«.

§ 2. Član Sokola kraljevine Jugoslavije postane lahko 
vsak polnoleten in neoporečen državljan kraljevine.

§ 3. Razen pravih članov smeta pripadati Sokolu 
kraljevine Jugoslavije sokolska deca in sokolski naraščaj.

§ 4. Sokolske edinice so: Sokolska društva, sokolske 
župe in sokolski savez.

1 Zakon je podpisal kralj 5. dec. 1929. in je raz
glašen v »Služb. Nov.« od 6. dec. 1929. 1. br. 287.-CXVII.



Sokolsko društvo je osnovna krajevna organizacija, 
ki vodi neposredno vzgojo svojih sokolskih pripadnikov 
na svojem področju.

Sokolska župa je višja sokolska zajednica, ki zdru
žuje več sokolskih društev.

Sokolski savez je najvišja sokolska zajednica, ki 
združuje vse sokolske župe kraljevine Jugoslavije. Sedež 
sokolskega saveza je v Beogradu.

§ 5. Sokolska društva vodijo društvene uprave, ki 
obstojajo iz starejšine društva, njegovega namestnika, 
predsednika prosvetnega odseka, načelnika in načelnice, 
5 do 10 članov in njihovih namestnikov ter 3 do 5 račun
skih preglednikov in njihovih namestnikov.

Sokolske župe vodijo uprave žup, ki sestoje iz sta
rejšine, njegovega namestnika, predsednika prosvetnega 
odbora, načelnika in načelnice, tajnika, blagajnika, 5 do 
10 članov in njihovih namestnikov ter 5 preglednikov in 
njihovih namestnikov.

Savez vodi savezna uprava, ki sestoji iz starešine, 
5 podstarešin, od katerih zastopa starejšino najstarejši po 
vrstnem redu imenovanja, iz načelnika in načelnice, vsak 
s tremi namestniki, iz predsednika prosvetnega odbora, 
15 do 25 članov in 7 do 11 namestnikov ter iz 5 do 7 pre
glednikov in njihovih namestnikov.

§ 6. Savezno upravo imenujeta in odstavljata mini
ster prosvete in minister vojske in mornarice v soglasju 
s predsednikom ministrskega sveta.

Upravo žup imenuje in odstavlja savezna uprava.
Uprave društev imenuje in odstavlja župna uprava.

§ 7. Savezni starešina in savezna uprava vodita celo
kupno delo Sokola kraljevine Jugoslavije in predstavljata 
celokupno Sokolstvo.



Posvetovalna telesa savezne uprave za proučevanje 
in reševanje načelnih vprašanj so: glavna skupščina, od
bori župnih delegatov in odbori župnih načelnikov.

Njihova sestava in delovanje bosta določena s sta
tutom. (§ 11.)

§ 8. Sredstva za vzdrževanje sokolskih društev, so
kolskih žup in sokolskega saveza sestoje iz: članskih pri
spevkov, dobrodelnih dajatev, volil in zadužbin ter iz 
podpor banovin in države.

§ 9. Sokolu kraljevine Jugoslavije smejo pripadati 
učenci vseh narodnih, meščanskih, srednjih, učiteljskih in 
strokovnih šol.

§ 10. Minister prometa je pooblaščen, da predpiše 
s potrebnimi uredbami vozne olajšave za člane Sokola kra
ljevine Jugoslavije po državnih železnicah, državnih ladjah 
in ostalih državnih prevoznih sredstvih za izlete, skup
ščine in ostala poslovna potovanja Sokola kraljevine Ju
goslavije.

Ravno tako se pooblašča minister za vojsko in mor
narico, da s posebno uredbo predpiše olajšave glede ob
vezne službe v kadru za člane Sokola kraljevine Jugo
slavije.

§ 11. Podrobnejše določbe o organizaciji in poslo
vanju Sokola kraljevine Jugoslavije bosta predpisala s 
statutom minister prosvete in minister vojske in mornarice 
v soglasju s predsednikom ministrskega sveta.

§ 12. Dosedanja društva za telesno in moralno 
vzgojo: Jugoslovenski Sokol, Hrvatski Sokol, Orel in 
Srbski Sokol, v kolikor bi se v treh tednih od dne, ko 
stopi ta zakon v veljavo, ne ujedinila ali ne stopila v 
»Sokola kraljevine Jugoslavije«, se ukinejo.

§ 13. Uredbo za likvidacijo teh društev bosta pred
pisala minister prosvete in minister vojske in mornarice v 
soglasju s predsednikom ministrskega sveta.



§ 14. Ta zakon stopi v veljavo in dobi obvezno moč, 
ko se razglasi v »Službenih novinah«.

Tedaj prestanejo veljati vsi predpisi zakonov, uredb 
in naredb, ki nasprotujejo temu zakonu.



POPRAVKI. 
(Debeli tisk je popravljeno besedilo.) 

Str. 18. § 8. odst. l. se mora glasiti: 

Osnovna šola traja štiri leta (prvi, drugi, tretji in 
četrti razred), a višja narodna šola za deco, ki je dovršila 
<>snovno šolo do dopolnjenih 14 let istotako štiri leta 
. (prvi, drugi, tretji in četrti razred). 

Str. 23. § 15. odst. l. se mora glasiti: 

šole za nezadostno razvito in defektno deco se vzdr
žujejo ob državnem ali banovinskem ali skupnem stro
šku. Načrt in način dela v teh šolah predpisuje minister 
prosvete s posebnim pravilnikom. Te šole so praviloma 
internatski urejene. 

Str. 36. § 33. odst. l. se mora glasiti: 

Obč~.nam, ki nimajo primernih šolskih poslopij niti 
_y„ materialne možnosti, da jih same sezidajo, bodo pri 
·~.: .{:zidanju šolskih poslopij pomagale banske uprave in 

ddlkva. • 

Str. ~6. § .35. se mora glasiti: 
Da bi se z-ustano.vitvifo novih šol hitreje in močneje 

dvignila narod.na p~6sveta, se uštanavlj~ pri Državni 
hipotekarni banki Državni šolski fond, ki 9e mu ·bo 
vsako leto iz državnega proračwia dodajala potrebna 
vsota, dokler ne doseže vkupno 150,000.000 dinarjev. Iz 
tega fonda se bodo dajala le posojila za zidanje ·novih . ..,.. 
poslopij za šole, ki jih obsega ta zakon. ·/ 

Posojila za zidanje novih poslopij, se bodo dovo·
ljevala prvenstveno onim krajem, kjer šole sploh ni. 



Rok se določa oziraje se na količino posojene vsote 
in premoženjsko stanje dotične občine.

Ubožnim šolskim občinam, v katerih je najmanj 60% 
nepismenih, se daje posojilo z znižanimi obrestmi ali 
brezobrestno z rokom do 20 let.

Z Državnim šolskim fondom upravlja minister pro
svete po pravilniku, ki ga predpiše sporazumno z mini
strom financ, a po soglasnosti s predsednikom ministr
skega sveta.

Str. 39. § 40. odst. 1. se mora glasiti:

Ako se iz šolske občine izloči nova šolska občina, 
ali eden del šol. občine, ima ta pravico do sorazmernega 
dela skupnega šolskega premoženja. Razdelitev se mora 
izvršiti sporazumno.

Str. 49. § 52. odst. 3. se mora glasiti:

Razdelitev tega prihoda se uredi s pravilnikom.
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Prevod v učiteljsko službo §§ 85, 86. 
Pripravljalni razred § 9.
Pritožba proti disciplinski kazni § 89 
Prisega učiteljev § 77.
Privatne šole § 164.
Privatno poučevanje § 59.
Prosveta v narodu §§ 1, 7, 16.
Proračun šolskih občin §§ 25, 26.

R.

Razdelitev šolskih občin § 40.
Razpored učiteljev §§ 98, 99.
Razredi §§ 8, 49.
Razredni inventar § 79.
Razširjenje šol § 34.
Referenti min. prosvete § 176.
Ročno delo § 47.
Roditeljski sestanki § 151.

S.

Sekretarji pri min. prosvete § 176.
Sestava banovinskih šolskih odborov § 136.



Skrajšani pouk § 12.
Sodnijska preiskava § 90.
Sreski učiteljski svet §§ 146— 148.
Sreski šolski nadzorniki §§ 115—118, 175, 178, 179. 
Stanarina §§ 29, 173, 174, 175.
Stanovanja, naturalna §§ 29, 173.
Stalnost učiteljev § 71.
Stari zakoni § 183.
Strokovno izobražene osebe § 76.

Š.

Šolanje § 10.
Šole, vrste § 7.
Šolnina § 4.
Šolska obveznost § § 2 , 158.
Šolska poslopja §§ 36, 109.
Šolska slovesnost § 55.
Šolski zdravniki § 110.
Šolske nepremičnine § 39,
Šolske občine §§ 19, 165, 171.
Šolske poliklinike §§ 107, 110.
Šolsko delo § 54.
Šolsko leto § 54.
Šolsko področje § 21.

T.
Tečaji § 7.
Trajanje pouka § 8.

U.
Učenci §§ 4, 6.
Učila § 53.
Učitelji § 75.
Učitelji narodnih šol § 70.
Učitelji, plačevanje § 3.
Učitelji, postavljenje § 3.
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Učitelji, tolmačenje § 6.
Učitelji, vojaki § 166.
Učitelji za defektno deco §§ 70, 170, 180. 
Učiteljice — matere § 87.
Učni načrti § 44.
Učni predmeti § 42.
Udruženja § 157.
Upokojitev učiteljev §§ 87, 94.
Uporaba učencev za delo § 111.
Uporaba šol § 36.
Uprava šol §§ 112, 113.
Upravne občine §§ 18, 21, 171.
Upravitelji šol § 113.
Ustanavljanje šol in razredov §§ 3, 9, 17, 18, 34. 
Ustanove § 7.

V.
Varstvo otrok § 152.
Vedenje učiteljev § 81.
Velike počitnice § 54.
Veroučitelji § 168.
Verski pouk § 43.
Verska strpnost § 1.
Višja narodna šola §§ 7, 8.
Vknjižba na šolsko imovino § 33.
Vpis v šolo §§ 56, 57.
Vpisnina § 4.
Vpisovanje § 9.
Vrste narodnih šol § 7.
Vrt, šolski § 52.
Vzgoja §§ 1, 50.

Z.
Zabavilje §§ 73, 102, 177.
Zabavišča §§ 7, 13, 73.
Začasni učitelji § 71.



Zaposlitev učiteljev izven šole § 70. 
Zavodi za defektno deco §§ 2, 15, 170. 
Zdravje učiteljev § 110.
Zdravniški pregled § 107.
Zemljišče za šolo § 28.
Zidanje šol §§ 27, 30, 31, 32, 33, 35.
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