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Razstava ob 150-letnicišole
v Slovenskem šolskem m uzeju od 7.decem bra 2005 do 31.m arca 2006
od ponedeljka do petka od 9.00 do 13.00,za skupine po dogovoru

O Š Ledina in Slovenskišolskim uzej
V razvoju šolstva na Slovenskem, kot ga predstavlja naš muzej, ima OŠ Ledina resni no posebno mesto, saj sta bila na ve kot
stoletnih poteh muzej in šola ve krat povezana. Na eni strani je ta vez tradicija ljubljanskega šolstva, ki jo v marsi em predstavlja prav
I. mestna deška ljudska šola na stari lokaciji pri sv. Jakobu, nato v licejskem poslopju in od 1889 v novem poslopju na Ledini, ki je
dala šoli sedanje ime. Ugledno ime so dajali šoli tudi pedagogi, ki so pou evali na njej, saj je bila u iteljska služba v mestu marsikdaj
kar nagrada in ast za izjemne šolske dosežke. Naj v dolgi vrsti u iteljev (mdr. organizatorjev u iteljstva kot so bili Luka Jelenc,
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Engelbert Gangl in Jakob Dimnik) posebej omenimo le Andreja Praprotnika, tudi mladinskega in pedagoškega pisca. Andrej
Praprotnik je bil nesporno eden najpomembnejših kranjskih u iteljev v drugi polovici 19. stoletja, vsekakor pa najbolj delaven in
plodovit. Kot pedagoški pisec je bil Slomškov sodelavec, nato pa od 1861 prvi urednik najpomembnejšega šolskega lista »U iteljski
tovariš« in voditelj u iteljskih društev. asti, ki mu jih je ob smrti 1895 upravi eno izkazalo Slovensko u iteljsko društvo, so zgovorno
potrdile zavest o njegovem kulturnem pomenu. Šola, na kateri je od 1858 pou eval, jo od 1870 vodil in 1889 izpeljal prehod v novo
poslopje na Ledini, pa je nekaj let nosila tudi njegovo ime. V spoštovanju do izjemnega šolnika so 1937 šolo na Ledini ob
Komenskega ulici poimenovali po njenem nekdanjem voditelju Andreju Praprotniku.
S spoznavanjem preteklosti lahko bolje razumemo tudi sedanjost. V svoji ve kot stoletni zgodovini je v šolskem poslopju na Ledini
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med letoma 1946 in 1954 deloval tudi naš muzej ter v tedanjih šolarjih vzbujal kar spoštovanje. Z razumevanjem šolskega vodstva je
lahko muzej na šolskih hodnikih pripravljal tudi ob asne razstave in tako vzpostavljal stik z obiskovalci. V asu delovanja pod skupno
streho je v muzej prišlo tudi dragoceno arhivsko gradivo u iteljske organizacije, ki je 1898 ustanovila naš muzej, pa tudi nekaj
drugega šolskega gradiva, ki dopolnjuje zbirke muzeja.3 S šolo, ki je nekaj posebnega tudi z bolnišni nimi oddelki, smo lepo
sodelovali tudi pri skupnem prizadevanju za spodbujanje raziskovalne dejavnosti mladih, npr. z zgodovinskimi krožki in njihovimi
raziskovalnimi nalogami, ve krat pa tudi pri pedagoški dejavnosti v muzeju, kar vse vsebinsko povezuje naši ustanovi. Tudi zaradi teh
povezav je priložnostna razstava ob 100-letnici sedanje šolske stavbe, ki jo je pripravila Gabrijela Škraba, predmetna u iteljica
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zgodovine, gostovala jeseni 1989 v našem muzeju, z veseljem pa se s takšnim razstavnim sodelovanjem povezujemo tudi danes.
Osnovni šoli Ledina s tako bogato tradicijo estitamo ob lepi razstavi in obsežnem jubilejnem zborniku, se zahvaljujemo za prejeto
plaketo ob jubileju in ji želimo tudi lep in uspešen jutrišnji šolski dan, v veselje šolarjem, staršem in u iteljem.
dr. Branko Šuštar, direktor Slovenskega šolskega muzeja
1 Tatjana Hojan: Od »verske« k »brezverski« šoli. Andrej Praprotnik 1827 – 1895, Ljubljana: Slovenski šolski muzej (razstavni katalog – 56), 1994.
2 Judita Vodopivec, Spomin na šolski muzej na Ledini, v: Šolska kronika 13 / XXXVII, 2004, št. 2, 359-360.
3 France Ostanek, Slovenski šolski muzej v Ljubljani, Ljubljana 1956. – Osemdesetletnica Slovenskega šolskega muzeja, Ljubljana 1978.
4 Razstava Ledina – 100 let, v: Zbornik za zgodovino šolstva in prosvete 23, Ljubljana 1990, str. 130.

Ledina,osnovna šola v Ljubljaniod leta 1855
Osnovna šola Ledina kot naslednica prve mestne deške šole z razstavo obeležuje 150-letnico delovanja. Dogodke osvetljuje med
asovnimi mejniki, za enši z obdobjem ustanovitve in razvoja v habsburški monarhiji vse do današnjih dni. Kronološke lo nice so
vpete v tematsko postavljeno razstavo, ki želi obiskovalcu približati odmaknjen as pomembnega poglavja v slovenskem šolstvu.
S »Splošno šolsko naredbo« leta 1774, s katero je Marija Terezija uzakonila obvezno šolstvo v habsburški monarhiji, je znanje
postalo dostopno tudi slovenskim otrokom. Od tedaj so v avstrijskih deželah delovale po vsebinskem programu zahtevnejše
štirirazredne »normalke« in »glavne šole«, v manjših krajih ter na podeželju pa enorazredne šole, »trivialke«.

1855

Redovalnica prve generacije u encev
I. mestne deške ljudske šole
v Ljubljani 1855/56

U stanovitev prve sam ostojne enorazredne m estne deške šole
V Ljubljani je sredi 19. stoletja delovala deška šola, štiriletna normalka. Pove an vpis
u encev je leta 1852 privedel ljubljanski magistrat do odlo itve, da ob bok prvemu razredu
ustanovi vzporednico. To vzporednico so leta 1855 lo ili od normalke in ji zagotovili prostor
v drugem nadstropju magistratne hiše. Delovala je kot samostojna enorazredna deška
šola, ki je imela v ustanovitvenem šolskem letu 1855/56 vpisanih 56 u encev. Šolo je vodil
Franc Horvat, pou eval pa edini u itelj Ivan Zorin.
Od ustanovitve dalje je število u encev naraš alo. 1857 se je enorazrednica spremenila v
dvorazrednico, s prostori v redutnem poslopju na trgu sv. Jakoba, današnjem Levstikovem
trgu, leto kasneje pa že v trirazrednico. Leta 1861 postane glavna mestna deška
štirirazredna šola. Prostorska stiska je leta 1875 pripeljala prvo deško šolo v Ljubljani pod
streho liceja, ki je stal na današnjem Vodnikovem trgu. Takrat je šola, spremenjena v
petrazrednico, štela 380 u encev. Do leta 1883 je pouk potekal ve inoma v nemš ini, le v
nižjih razredih tudi v slovenš ini. Z ukazom mestnega šolskega sveta je bil v šoli 6. avgusta
1883 uveden slovenski u ni jezik, nemš ino pa so se u enci, kot drugi deželni jezik, u ili
od tretjega razreda dalje. Naraš anje števila u encev je narekovalo ustanavljanje novih
vzporednic k posameznim razredom petrazrednice. Slednji je mestni šolski svet sklenil,
da prvi deški šoli v Ljubljani zgradi šolsko zgradbo.

1889

N ovo šolsko poslopje na Poljskih ulicah --- današnjiKom enskega ulici
Šolsko poslopje so po na rtih Jaromira Hanuša zgradili na mestnem obrobju, imenovanem
Ledina, na parceli št. 152/53 katastrske ob ine Šempeter. Na slovesni otvoritvi, 4. oktobra
1889, je župan Peter Grasselli izro il klju e ravnatelju Andreju Praprotniku. Deset
predmetov je pou evalo šest u iteljev in ravnatelj. Starši so do leta 1918 pla evali šolnino.
Le najrevnejšim je ni bilo treba pla evati. Poleg u ilnic in kabinetov za shranjevanje u nih
pripomo kov je imela šola tudi prostor za knjižnico. Šolska knjižnica za u ence je bila
ustanovljena v šolskem letu 1872/73. Sprva je bila ve ina knjig nemških, od osemdesetih
let dalje pa slovenskih. Med letoma 1890/91 je za šolskim poslopjem uspeval vrt z
drevjem, gredama vrtnin in cvetlic ter ebelnjakom. Po potresu 1895 je nepoškodovano
šolsko poslopje nudilo zato iš e revnim družinam in vojaški postojanki.

Šolsko poslopje I. mestne deške ljudske
šole v Ljubljani,zgrajeno leta 1889

1910

I.m estna petrazredna deška ljudska šola in obrtna pripravljalnica v Ljubljani
Šola je bila leta 1910 preimenovana v I. mestno petrazredno deško ljudsko šolo in
pripravljalnico v Ljubljani. V poslopju nove šole je ob torkih in nedeljah popoldan delovala
tudi pripravljalna obrtna šola. Med leti 1910 in 1913 je število u encev raslo in 1912
spremenilo šolo v šestrazrednico. Po letu 1913 je število u encev upadlo, šolsko poslopje
pa je bilo med I. svetovno vojno ve krat prepuš eno vojaškim polkom. Med vojno so
u itelji u ence pou evali v zasebnih stanovanjih. Po vojni je bila nemš ina kot obvezni
predmet ukinjena, saj jo je postopoma zamenjala srbohrvaš ina. Ustanovitev države SHS
je prinesla spremembe tudi v šolstvu. Minister za notranje zadeve je potrdil državne
praznike, Odsek zveze jugoslovanskega u iteljstva pa je pripravil na rt za prenovo šolstva
in narodne vzgoje. Sprejet je bil u ni na rt za realije ali naravoslovje s prirodopisom. Leta
1925 se je v poslopje I. državne deške šole preselil I. mestni otroški vrtec, ki je 1933 prešel
pod njeno vodstvo. Z zakonom o narodnih šolah je narodna šola od 1. – 4. razreda postala
enotna in obvezna za vse otroke. U no uro so iz 60 minut skrajšali na 45.

Žig I. mestne petrazredne
deške ljudske šole v Ljubljani

1937

I.državna deška ljudska šola A ndreja Praprotnika v Ljubljani

Andrej Praprotnik

Po predlogu posvetnega oddelka banske uprave je leta 1937 šola dobila ime po
nekdanjem ravnatelju Andreju Praprotniku. V znamenju petdesetletnice obstoja šolskega
poslopja je bila zgradba prenovljena in posodobljena. Med drugo svetovno vojno je
pedagoško delo potekalo neredno. V asu okupacije so se morali u enci trikrat tedensko
u iti italijanš ino, kasneje nemš ino. Italijani so v poslopje namestili vojsko, Nemci pa vanj
prignali taboriš nike iz Gonarsa in Raba. Med letoma 1944 in 1945 so bivali v šoli ruski
ujetniki. Partizanski štab se je v šoli utaboril maja 1945.

1946

I.državna m ešana ljudska šola Ledina
Poleg de kov so se po vojni prvi v šolo vpisovale tudi
deklice. Šola je bila od tedaj prepoznavna pod imenom I.
državna mešana ljudska šola Ledina. Predmetnik je najve
ur namenil slovenš ini in matematiki. Verouk je bil
neobvezen, pou eval se je po pouku po dve uri tedensko.
Leta 1948 se je šola združila z u iteljsko osnovno šolo in
postala s 742-imi u enci najve ja šola v Ljubljani. Kot
hospitacijska šola je že leta 1947 nudila od 100 do 200
hospitacij letno za u itelje pripravnike, v kasnejših letih tudi
dvakrat toliko. Na šoli so leta 1953 odprli sodobno
opremljeno šolsko ambulanto. Leto dni kasneje je za
zdrave otroške zobe pri ela skrbeti zobna ordinacija. Šola
je leta 1956 dobila v zameno za velik del dvoriš a v korist
Kartonažne tovarne Ljubljana prizidek z u ilnicami.

Ledinski u enci, u iteljica Ljudmila Kozak in ravnatelj Oskar Pe e
na šolskem vrtu okrog leta 1955

O snovna šola Ledina
Z odlokom ob ine Ljubljana–Center je bila šola leta 1958 preimenovana v Osnovno šolo
Ledina. S šolsko reformo je bila uvedena osemletka. Na Pediatri ni kliniki je bil ustanovljen
prvi bolnišni ni oddelek, ki je deloval pod okriljem Osnovne šole Ledina. Ledinski pionirski
odred je v istem obdobju dobil ime po Nedi Geržini , ilegalki v Ljubljani.
Z nadzidavo in prizidkom na severni strani je bil leta 1965 spremenjen zunanji videz šole.
Zakon o osnovni šoli je prinesel nov predmetnik in obvezne te aje nekaterih življenjskih
veš in. Za svoje kakovostno in požrtvovalno delo so bolnišni ni u itelji leta 1983 prejeli
Žagarjevo priznanje.
Na šoli se je leta 1984 pojavil prvi ra unalnik. Z vklju itvijo v projekt Ra ek je šola dobila
leta 1989 prvo ra unalniško u ilnico. Od tedaj so u enci in u itelji dejavno sodelovali v
ra unalniških projektih. Projekta Petra in Ra unalniško opismenjevanje beležita izjemen
uspeh in zanimanje otrok.
Ob 100-letnici šolskega poslopja je bila šola 1989 okronana s plaketo mesta Ljubljane ter s
podelitvijo državnega odlikovanja s srebrnimi žarki.

Razvojne potiLedine v sam ostojnidržaviSloveniji
V okviru projekta Ministrstva za šolstvo in šport je ponovno zaživela latinš ina. V zameno
za šolsko zemljiš e, izgubljeno ob gradnji Kartonažne tovarne, je leta 1993 šola pridobila
novo telovadnico v objektu Ledina centra. V 5. razredu so od leta 1993 dalje u enci izbirali
med obveznimi izbirnimi vsebinami, predhodnicami današnjih izbirnih predmetov. Leta
1995 je na šoli skokovito naraslo zanimanje za elektronsko komunikacijo, saj je šola dobila
dostop do medmrežja. Leta 1996 je predstavila svojo spletno stran, medtem ko je leta
2000 dobila lokalno ra unalniško mrežo. Leto prej so se otroci na Ledini prvi vpisali v
devetletni program.
Med leti 1997 in 2005 so na Ledini zaživeli in se utemeljili projekti v okviru ASPnet
Unescove mreže šol, programa Socrates Comenius, Slovenske mreže zdravih in eko šol
ter Evropske šolske mreže (European Schoolnet). Uspešnost sodelovanja u encev in
u iteljev se zrcali v številnih projektih, ki so nemalokrat mednarodnih razsežnosti.
Mednarodne izmenjave u encev in njihovih mentorjev živijo dandanes v šolskem projektu
Vezi med nami, Ljubljana – Alpen.

1958

Pou evanje bolnih otrok na Pediatri ni
kliniki v Ljubljani

1991

U enci in u itelji med elektronsko konferenco
v ra unalniški u ilnici, marec 2005

Ravnateljica Ljubica Kosm ač ob visokem jubileju O Š Ledina

Plaketa glavnega mesta Ljubljana
Osnovni šoli Ledini, maj 2005

Praznovanje visokega jubileja je bil povod za svojevrstno raziskovanje preteklosti in sedanjosti naše
šole, ki v prizmi asa kaže v svojem 150-letnem razvoju mnoge obraze. Šola je živela v mnogih
državah, mnogih politi nih in šolskih sistemih, vse do današnjih dni pa je razvijala pojem dobre šole,
ki je mlademu rodu dajala dovolj znanja za nadaljnje šolanje in življenje.
Mnoga visoka priznanja, ki so jih šola in njeni bolnišni ni šolski oddelki dobili za svoje delo,
dokazujejo, da je šola skozi stoletje in pol dobro opravljala svoje osnovno poslanstvo: vzgojo in
izobraževanje mladega rodu. Še posebej dragoceno je za nas priznanje, ki smo ga prejeli v letu 2005,
plaketo glavnega mesta Ljubljane, za udejanjanje vrednot Unescove mreže šol, s posebnim
poudarkom na u enju sodelovanja, sožitja, strpnosti, sprejemanja druga nosti, razvijanju in
kultiviranju osebnosti. OŠ Ledina kot zdrava šola spodbuja zdrav razvoj vsakega posameznika, kot
eko šola pa skrbi za zdravo okolje in odgovorno ravnanje z njim. Kot Unescovo ASPnet središ e
povezuje 14 šol z ljubljanskega obmo ja.
Osnovna šola Ledina, šola u enosti, priložnosti in sodelovanja, se s spoštovanjem ozira na
zakladnico svoje dediš ine. Najbolje ga izražajo u enci, ki so z Unescovim projektom Mladi posvojijo
spomenik posvojili svojo šolo in se zavezali skrbeti zanjo. Stremljenje k odli nosti na vseh podro jih
delovanja je v šoli u enosti, priložnosti in sodelovanja ideal, na katerega nas opominja ubesedena
vizija šole: Z ve kot stoletno tradicijo do odli nosti. Opominja nas, da se je treba vedno znova u iti in
širiti svoje obzorje preko svojih meja s povezovanjem z drugimi slovenskimi šolami in šolami v tujini. Z
vklju evanjem v sodobne evropske tokove se mladim ponujajo razli ne možnosti, hkrati pa šola
opravlja pomembno vlogo pri promociji Ljubljane in Slovenije.
V imenu vseh Ledincev se zahvaljujem vsem, ki so soustvarjali ledinsko zgodovino, da mi, njihovi
nasledniki, lahko na trdnih temeljih ustvarjamo in se približujemo svojemu idealu: posegati vse višje,
hkrati pa ohranjati naklonjenost, ki je med nami – med u enci, u itelji in starši. Z iskanjem tistega
najboljšega v nas in v drugih, se u imo drug od drugega, da bi bili drug drugemu dober sopotnik skozi
skupna šolska leta.
In nenazadnje: zahvala Slovenskemu šolskemu muzeju, ki je svoje prostore gostoljubno odstopil
razstavi ob 150-letnici OŠ Ledina, ki poleg pregleda zgodovinskega dogajanja prinaša tudi današnji
trenutek šole.
Ljubica Kosma , ravnateljica OŠ Ledina

U trinkiiz slavnostne prireditve
ob 150-letniciO snovne šole Ledina

Bivši ledinec Lado Leskovar in otroški pevski zbor OŠ Ledina

Ravnateljica Ljubica Kosma izro a u iteljici
zgodovine Gabrijeli Škraba spominsko plaketo
U na ura iz asov naših dedkov in babic

Plaketa ob 150-letnici OŠ Ledina

• SLOVENSKI ŠOLSKI MUZEJ, Ple nikov trg 1, si-1000 Ljubljana, solski.muzej@guest.arnes.si, www.ssolski-muzej.si/
• OSNOVNA ŠOLA LEDINA, Komenskega 19, si-1000 Ljubljana, info@o-ledina.si, http://www.o-ledina.si
Ledina --- osnovna šola v Ljubljaniod leta 1855.Razstava ob 150-letnicišole.
A vtorjirazstave: Robert Jakša,N evenka O sterm an,G abrijela Škraba,Barbara Tacar,N adja U lcej
• Slovenski šolski muzej, Ljubljana, 7. 12. 2005 – 31. 3. 2006.
• Razstavni katalog • izdala in založila Osnovna šola Ledina, zanjo Ljubica Kosma • uredila Natalija Lampi
• besedilo in fotografije povzete iz Jubilejnega zbornika ob 150-letnici šole (Ledina, osnovna šola v Ljubljani od leta 1855)
• oblikovanje Marija Valen ak • grafi na realizacija in tisk: Studio Etic d.o.o.

