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Kronika 

 

 
 

razredne 

otroškega vrtca 

ljudske šole 
 

v (na, pri) 

 

Tržiču. 

 

 

 

 
 

V Ljubljani. 
Natisnila in založila »Učiteljska tiskarna«. 



Šolsko leto 1900 

Spomina vredni šolski dogodki 
 

22. jan. 1900 – 

Otvoritev 

otroškega vrtca 

 

Otvoritev otroškega vrtca 

Družba sv. Cirila in Metoda izpolnjuje kot svojo najlepšo nalogo, oteti 

slovensko deco nemškemu vplivu. Zaradi tega pa ustanavlja v vseh onih 

krajih, kjer preti nemška premoč, slovenske vrtce in ljudske šole. Tudi 

Tržič na gorenjskem je kraj, v katerem sicer niso Nemci ravno v večini, ali 

imajo pa mnogo več kapitala na razpolago, ki ga uporabljajo ne le za 

ustanovitev šol lastni deci, ampak hočejo tudi prikleniti nase slovenske 

otroke.  

Družba sv,. Cirila in Metoda je spoznala pravočasno nevarnost, ki preti 

slovenskemu Tržiču in zato je sklenila ustanoviti v Tržiču otroški vrtec. V 

najnežnejši dobi naj se vcepi otroku misel, da je »Slovenec«! S tem se pa 

privede tudi starše otrok, do globokejega umevanja narodnostne misli. Če 

vidijo starši požrtvovalnost in delavnost družbe, če vidijo, kako se trudi 

družba, da napravi njihovi deci bivanje  v vrtcu kolikor mogoče prijetno in 

zabavno, potem je gotovo, da z vsem zaupanjem izročajo otroke vrtcu.  

 

22. jan. 1900 

 

Dne 22. jan. leta 1900 se je slovesno otvoril novi vrtec. Takratni 

predsednik moške podružnice, č. gospod Nadrah, kooperator v Tržiču, je 

slovesno blagoslovil novi vrtec. Z lepimi besedami je razložil pomen 

ustanovitve vrtca in bodril starše, naj pridno pošiljajo otroke v slovenski 

vrtec. Vpisalo se je takoj lepo število otrok, namreč 50. Kot vrtnarica je 

bila naslovljena Agneza Stacalova, z dekretom dne …, št. …., ki je preje 

službovala v Pevmi pri Gorici. Voditelj vrtca pa je bil gosp. Josip Kragl, 

nadučitelj ljudske šole v Tržiču. 

 

30.jul. 1900 

 

Prvo šolsko leto se je sklenilo 30. julija s slovesno sv. mašo. Po daritvi sv. 

maše so se zbrali ljudje v vrtcu, kjer so otroci deklamovali različne 

pesmice.  

V tem letu je tudi odšel č. gospod prvomestnik Nadrah iz Tržiča in na 

njegovo mesto je bil izvoljen č. gospod svetnik Špendal, župnik v Tržiču.  

Koncem šolskega leta je bilo 47 otrok, in sicer 21 dečkov, 26 deklic. 2 

dečka, 1 deklica so izostali.  

 

 

 

 

Šolsko leto 1900/1 

 
1900/1  

16. sept.  

 

Začetek je bil 16. sept., vpisalo se je 56 otrok in sicer: 24 dečkov, 32 

deklic. 

 

4. okt. 4. okt. je bil god presv. cesarja Fran Jožefa I., praznovala ga je mladina s 

sv. mašo, dan je bil pouka prost.  

 

19. nov. 19. nov je bil pouka prost dan radi imendana umrle cesarice Elizabete. 



22. dec. 

 

Božičnico je imel otroški vrtec 22. dec. Otroci so deklamovali, peli in 

uprizorili igre. Obdarovani so bili z igračami in pecivom.  

Za božičnico so darovali tržiški Slovenci in Slovenke.  

 

31. jul.  

 

Konec šolskega leta je bil 31. jul. Otroci so bili pri šolarski sv. maši, po 

maši je bila majhna skušnja. Koncem šolskega leta je bilo 51 otrok in 

sicer: 20 dečkov, 31 deklic. 4 dečki, 1 deklica so izostali.  

 

 

 

Šolsko leto 1901/2 
 

1901/2 

16. sept.  

 

Začetek je bil 16. sept., vpisalo se je 54 otrok in sicer: 22 dečkov, 32 

deklic.  

 

4. okt. 

 

4. okt. je bil god presv. Cesarja Fran Jožefa I., bil je prost dan.  

 

19. nov. 

 

19. nov. je bil prost dan radi imendana umrle cesarice Elizabete.  

 

21. dec.  

 

21. dec. je bila božičnica, obdarovani so bili otroci z igračami in pecivom.  

 

31. jul.  

 

Konec šolskega leta je bil 31. julija. Otroci so bili pri šolarski sv. maši. Po 

maši je bila majhna skušnja. Koncem šolskega leta je bilo 52  otrok in 

sicer: 20 dečkov, 32 deklic. 2 dečka sta izostala.  

 

 

 

Šolsko leto 1902/3 
 

1902/3  

16. sept.  

 

Začetek je bil 16. sept., vpisalo se je 55 otrok in sicer: 29 dečkov, 27 

deklic.  

 

4. okt.  

 

4. okt. je bil god presv. cesarja Fran Jožefa I., otroci so bili pri sv. maši, 

dan je bil prost.  

 

19. nov.  

 

19. nov. – god umrle cesarice Elizabete, prost dan.  

 

21. dec.  

 

Božičnica je bila 21. dec., otroci so imeli veselje z igračami in pecivom, 

katero so jim darovali tržiški rodoljubji in Slovenke.  

 

31. jul.  

 

Šolski sklep je bil 31. jul. s sv. mašo in javno skušnjo. Koncem šolskega 

leta jelo 48 otrok in sicer, 22 dečkov, 26 deklic. 7 dečkov, 1 deklica so 

izostali.  

 

 

 

 



Šolsko leto 1903/4 

 
1903/4 

16. sept.  

 

Začetej jebil 16. sept., vpisanih otrok je bilo 54 in sicer: 26 dečkov, 28 

deklic. 

 

4. okt.  

 

4. okt. je bil god presv. cesarja Fran Jožefa I., otroci so bili pri šolarski 

cesarski maši, dan je bil prost.  

 

19. nov.  

 

19. nov. je bil god umrle cesarice Elizabete; dan je bil prost, vreme 

preslabo, da bi bili šli otroci k sv. maši.  

 

22. dec.  

 

22. dec je bila božičnica, otroci so dobili igrače in pecivo.  

 

3. jun.  

 

3. jun. 1904 je dobila vrtnarica A. Staral-ova dopust do konca šolskega 

leta, da si je ozdravila pljučni katar. Nadomestovala jo je vrtnarica gdč. 

Ida Matjašič. 

 

30. jul.  

 

Šolski sklep je bil 30. jul. s sv mašo in javno skušnjo.  

Koncem leta je bilo 51 otrok in sicer 23 dečkov, 28 deklic. 3 dečki so 

izostali.  

 

 

 

Šolsko leto 1904/5 
 

1904/5 

16. sept.  

 

Začetek šolskega leta 16. sept. Vpisanih otrok 49 in sicer 18 dečkov, 31 

deklic. 

 

5. okt.  

 

5. okt. se je praznoval god presv. cesarja Fran Jožefa I.  

 

19. nov.  

 

19. nov. je bil god umrle cesarice Elizabete, dan je bil prost.  

 

21. dec. 

 

Božičnico so imeli otroci 21. Dec., obdarovani so bili otroci z igračami in 

pecivom.  

 

20. jan. 1905 

 

20. jan. 2005 je nadzoroval vrtec okrajni šolski nadzornik gospod Žumer.  

 

8. jul.  

 

8.jul. je nadzoroval vrtec družbin referent, č. gospod Dr. Ivan Svetina, c. 

kr. Gimnazijski profesor v Ljubljani.  

 

31. jul.  
 

Šolski sklep je bil 31. jul. s sv. mašo in javno skušnjo, tudi so bila 
razstavljena otroška dela.  

Koncem šolskega leta je bilo 43 otrok in sicer: 16 dečkov, 27 deklic. 2 

dečka, 4 deklice so izostali.  

 

 

 



Šolsko leto 1905/6 
 

1905/6  

16. sept. 

 

Začetek je bil 16. sept., vpisanih otrok je bilo 48 in sicer: 23 dečkov , 25 

deklic.  

 

4. okt. 

 

4. okt. je bil god presv. cesarja Fran Jožefa I., otroci so bili pri sv. maši, 

dan je bil prost. 

 

19. nov.  

 

19. nov. je bil god umrle cesarice Elizabete.  

 

21. dec.  

 

21. je bila božičnica, pri kateri so bili otroci obdarovani z igračami, 

pecivom in žepnimi robci.  

 

2. jul. 1906 

 

2. jul. 1906 je vrtec nadzoroval okrajni šolski nadzornik g. Kalinger.  

 

14. jul.  

 

Šolski sklep je bil 14. jul. s sv. mašo. Javna skušnja je odpadla, ker je 

voditelj izjavil, da ima otroški vrtec svojo skušnjo pri božičnici.  

Konec šolskega leta je bilo 45 otrok in sicer 23 dečkov, 22 deklic. 3 

deklice so izostale. 

 

 

 

Šolsko leto 1906/7 
 

1906/7 

17. sept.  

 

Začetek je bil 17. sept., vpisanih otrok je bilo 61 in sicer: 31 dečkov, 30 

deklic.  

 

1.okt. 

 

1. okt. je odšla vrtnarica v Rojan pri Trstu, kamor je bila na lastno prošnjo 

premeščena z dne … št. … Ker je bilo službovanje tam prenaporno in 

vrtnarica slabega zdravja, je prosila vodstvo, ako sme menjati službo z 

vrtnarico gdč. Černigojevo, katera je prišla iz Rojana v Tržič. Vodstvo je 

to dovolilo in vrtnarica Starcel-ova je prišla  

 

22. okt. 

 

22. okt. spet v Tržič. 

 

4. okt.  

 

4. okt. je bil god presv. cesarja Fran Jožefa I., otroci so bili pri sv. maši.  

 

19. nov.  

 

19. nov. sv maša in pouka prost dan radi godu umrle cesarice Elizabete.  

 

22. dec.  

 

Božičnica je bila 22. decembra; otroci so bili obdarovani kakor vsako leto 

z igračami in pecivom. Med božičnimi počitnicami je umrl voditelj vrtca, 
gospod nadučitelj Josip Kragl.  

 

22. jan. 1907 

 

Od  22. januarja 1907 do 18. febr. ni bilo pouka, ker je razsajala med 

otroci nalezljiva bolezen.  

 

 



13. jul.  

 

Šolski sklep je bil 13. julija s sv. mašo.  

Koncem šolskega leta je bilo 59 otrok in sicer: 31 dečkov, 28 deklic. 2 

deklici sta izostali.  

 

 

 

Šolsko leto 1907/8 
 

1907/8 

16. sept. 

 

Začetek šolskega leta 16. sept., vpisanih otrok je bilo 55 in sicer 30 

dečkov, 25 deklic.  

 

4. okt.  

 

4. okt. se je praznoval god presv. cesarja Fran Jožefa I.  

 

19. nov.  

 

19. nov. je bil praznovan god umrle cesarice Elizabete. 

Namesto umrlega gospoda nadučitelja Kragla je bila imenovana voditelici 

vrtnarica Ag. Staral-ova z dekretom od dne … št. … 

V tem letu se je nenavadno povzdignilo med tržiškimi narodnjaki 

delovanje za vrtec. Z vso vnemo so se lotili tega dela gospoda učitelja 

Friderik Repovž in Karel Mahkota v Tržiču in pa gospod nadučitelj 

Jezeršek iz Križa. Po njih prizadevanju je napravilo slov. bralno društvo v 

Tržiču koncert. Čisti dobiček tega koncerta se je uporabil za nakup gorke 

zimske obleke, s katero so bili obdarovani otroci 

 

22. dec.  

 

pri božičnici, katera je bila 22. dec. Narodne dame pa so darovale vse 

polno peciva otrokom. Vsa čast vrlim gospodom in damam! 

 

29.marca 1908 

 

29. marca 1908 je umrl v Tržiču veliki dobrotnik otroškega vrtca, 

občeznani slovenski meden gospod inženir Viljem Polak. Kakor je bil ves 

čas, kar je obstal vrtec, temu zelo naklonjen in ga podpiral tudi gmotno, 

tako tudi ni v svoji oporoki pozabil nanj. Volil je vrtcu 2000 K. Obresti te 

glavnice se uporabljajo za vsakoletno božičnico. Družbi pa je zapustil 

ogromno vsoto 187.413 K, katerih obresti začne družba uživati po smrti 

njegove soproge in sestre.  

Bodi mu lahka domača zemlja, katero je tako iskreno ljubil! 

 

8. jul.  

 

8. jul. je nadzoroval vrtec družbin nadzornik, gospod učitelj F. Škulj.  

 

15. jul.   

 

Šolski sklep je bil 15. jul. s sv. mašo, otrok je bilo 50 in sicer 27 dečkov, 

23 dekl. 3 dečki, 2 deklici so izostali.  

 

 

 

Šolsko leto 1908/9 
 

1908/9 

16. sept.  

 

Začetek šolskega leta je bil 16. sept., vpisanih otrok 54 in sicer: 22 

dečkov, 32 deklic. 

 



1908 

 

Kot krajni šolski nadzornik je bil imenovan gospod F. Kalinger, nadučitelj 

v Tržiču.  

 

7. okt.  

 

7. okt. se je praznoval god presv. cesarja Fran Jožefa I., gojenci otroškega 

vrtca so bili pri cesarski maši.  

 

19. nov.  

 

19. nov. je praznovala mladina god umrle cesarice Elizabete.  

 

2. dec.  

 

2. dec. je bila 60 letnica vladanja Nj. Vel. cesarja Fran Jožefa I. Bil je 

pouka prost dan. Slavil se je ta velepomembni dan 

 

20. dec. 

 

Obenem z božičnico dne 20. dec. Pri božičnici so bili otroci obdarovani z 

gorko obleko, s pecivom, katerega so tudi letos podarile narodne dame.  

 

16. dec.  

 

16. dec. je vrtec nadzoroval c. kr. deželni šolski nadzornik gosp. Fran 

Levec.  

 

15. maja 1909 

 

15. maja 1909 je bila premeščena vrtnarica Agneza Staralova kot i. 

vrtnarica na družbin vrtec na Savi pri Jesenicah vsled dekreta od dne … št. 

… Na njeno mesto pa je prišla gdč. vrtnarica Kasteliceva iz Save.  

 

Z Bogom Tržič! 

Agneza Staral 

vrtnarica 1909 

 

2. junija 

 

Dne 2. junija je začela vrtnarica Ivanka Kastelic, premeščena s Save pri 

Jesenicah, pouk na tukajšnjem vrtcu. Konec šolskega leta se je zaključil s 

sveto mašo dne 

 

13. julija 

 

13. julija. Otrok je bilo 52 in sicer: 22 dečkov in 30 deklic, 2 deklici sta 

izostali.  

 

 

 

Šolsko leto 1909/10 
 

1909/10 

17. sept.  

 

Šolsko leto se je pričelo s sv. mašo dne 17. septembra. Vpisanih je bilo 56 

otrok in sicer: 26 dečkov in 30 deklic.  

 

4. okt.  

 

dne 4. oktobra so obhajali otroci imendan Njegovega Veličanstva Franca 

Jožefa I. bil je prost šolski dan. Istotako 

 

19. nov.  

 

dne 19. novembra na imendan Njenega Veličanstva pokojne cesarice 

Elizabete.  

 

12. dec. 

 

Tukajšnja podružnica sv. Cirila in Metoda je priredila dne 12. dec. koncert 

z igro »Trije ptički« v prid božičnice otroškega vrtca.  

 

 



19. dec.  

 

Dne 19. decembra se je vršila otroška božičnica. Otroci so deklamovali, 

peli in igrali dram. prizorček. Po igri je podružnični predsednik notar 

gospod Marinček imel krasen govor ter se zahvalil vrlim damam in sploh 

vsem, ki so le količkaj pripomogli, da se je vršila božičnica in da so bili 

otroci tako bogato obdarovani, namreč z zimsko obleko, igračami, 

pecivom in sadjem.  

 

17. apr. 

 

dne 17. aprila je izdihnila svojo blago dušo gospa Pavla Pollak, soproga 

pokojnega inženirja gospoda Viljema Pollaka, ki se je že v svoji oporoki 

blagohotno spomnil vrtca in mu zapustil 2000 kron. Vsi otroci so se z 

žalnimi trakovi udeležili sprevoda in jo spremili do tihe gomile.  

 

5. jul.  

 

5. julija so otroci praznovali dan blagovestnikov sv. Cirila in Metoda. Dan 

je bil prost šolskega pouka.  

 

13. in 14. jul.  

 

Meseca julija, t. j. 13. in 14. se je priredila razstava otroških del, ki so jih 

otroci tekom šolskega leta izgotovili. Zanimanje je bilo splošno.  

 

15. jul.  

 

Šolsko leto se je sklenilo 15. jul. Koncem leta je ostalo 55 otrok in sicer: 

26 dečkov in 29 deklic. 1 deklica je izostala.  

 

  

 

Šolsko leto 1910/11 

 
 

16. sept. 

 

se je pričelo s sveto mašo dne 16. sept. Vpisanih je bilo 74 otrok in sicer: 

38 dečkov in 36 deklic.  

 

4. okt.  

 

Na imendan Njegovega Veličanstva cesarja Franca Jožefa I. je bila sv. 

maša in dan je bil prost pouka.  

 

19. nov.  

 

Enako je bilo na imendan Njenega veličanstva pok. cesarice Elizabete dne 

19. novembra.  

 

18. dec.  

 

dne 18. decembra so imeli otroci božičnico ob 4. uri pop. v dvorani pri 

Bastelju. Deklamovali, peli in igrali so trag. prizorček. Po končanem 

vsporedu je imel podružnični predsednik giospod notar Marinček krasno 

vezan in navdušujoč nagovor. Na to so bili otroci obdarovani z zimsko 

obleko, igračami, pecivom in sadjem.  

 

11. januar.  

 

Tukajšnji g. diletantji so uprizorili kratko gledališko igro »Dobri vodnik«, 

ki se je vršila 11. jan. v prid otroške božičnice. 
 

10. marca 

 

Gospod okrožni zdravnik dr. Mano Jagodiz je pustil vrtec od 10. marca 

dalje za 4 tedne zapreti, ker so se širile med otroci ošpice in škrlatinka.  

 

 

 



15. jun.  

 

Dne 15. junija so vprizorili otroci v dvorani pri Bastelju 2 igrokaza in 2 

deklamaciji. Na to so bili pogoščeni s kavo, pecivom in pokalicami. 

Stregle so jim naše narodne dame.  

 

2. jul.  

 

Istotako se je vršilo 2. julija, ko so naši malički napravili zlet v Pristavo k 

Primožiču.  

 

15. jul.  

 

Šolsko leto se je sklenilo dne 15. jul. 1911. Po slovesni sv. maši so se 

vrnili otroci v vrtec, kjer se jim je razdelilo ročno delo, katero so otroci v 

teku leta izvršili.  

Otrok je bilo koncem leta 70. 2 deklici in 2 dečka so izostali.  

 

10. sept.  

 

Družba sv. Cirila in Metoda je imela XXVI. redno veliko skupščino v 

Tržiču, dne 10. kimavca 1911. naš narodni Tržič je ob gromu topičev 

sprejel C. m. skupščinarje. Trije slavoloki so jih pozdravljali. Vse 

slovenske hiše so se ponašale s trobojnicami. Na kolodvoru so jih sprejeli 

tržiški Sokol, bralno društvo in vsi gojenci C. M. otroškega vrtca s 

trobojnicami in mnogo drugih zavednih Slovencev. Gojenec otr. vrtca 

Slavko Jelenc je z nagovorom, v spremstvu dveh svojih družic s 

slovenskimi trobojnicami podal šopek preblagorodnemu gospodu 

prvomestniku Senekoviču. Skupščinarji so potem obiskali grob 

družbenega mecena Viljema Pollaka in pevski zbor mu je zapel žalostinko 

»Usliši nas, Gospod!« Nato so skupščinarji zborovali v dvorani pri 

Bastelju. Popoldne ob ½ 4. uri se je pričela v Sokolski dvorani velika 

veselica. Rodoljubne tržiške gospe in gospodične so prodajale šopke, 

srečke, jestvine, vino, pivo i.t.d. Na odru so se menjavali s petjem pevski 

zbor iz Kranja, pevsko društvo »Lira« iz Podbrezij in orkester »Sloga«. 

Nastopili so tudi gojenci otroškega vrtca z deklamacijami in igrokazi v 

znak velike hvaležnosti slavni Ciril in Metodovi družbi.  

 

 

 

Šolsko leto 1911/12 

 
 

16. sept.  

 

se je pričelo dne 16. septembra s slovesnim cerkvenim opravilom. Vpisalo 

se je 68 otrok in sicer: 34 dečkov in 34 deklic.  

 

4. okt.  

 

Gojenci otroškega vrtca so praznovali 4. oktobra godovni dan Njegovega 

Veličanstva presvetlega cesarja in 

 

19. nov.  

 

god Njenega Veličanstva preblage rajne cesarice dne 19. novembra.  

 

17. dec.  

 

Običajna otroška božičnica se je vršila dne 17. decembra v dvorani pri 

Bastelju. Otroci so deklamovali, peli in vprizarjali igrokaze v veliko 

presenečenje občinstva. Po končanem vsporedu je imel podružnični 

predsednik gospod notar Marinček zanimiv nagovor. Slednjič so bili 

otroci obdarovani z zimsko obleko, igračami in pecivom.  

17. in 24. marca 

 

17. in 24. marca so tržiški diletantji vprizorili gledališko igro »Martin 

Smola ali Kinematograf« v pokritje stroškov otroške božičnice.  



7. maja 

 

dne 7. maja so naši gojenčki spremili k večnemu počitku gospoda 

Rajmund Pollaka, brata našega nepozabnega mecena in prijatelja 

otroškega vrtca, Viljem Pollaka.  

23. jun.  

 

Tudi v poletju 23. junija so otroci nastopili na odru pri Bastelju in pokazali 

svoje zmožnosti v deklamacijah in igricah. Na to so bili vsi otroci 

pogoščeni s pokalicami in pecivom. Stregle so jim zopet naše vrle tržiške 

gospe in gospodične.  

 

5. jul.  

 

Petek 5. julija je bil prost pouka, ker se je praznoval dan blagovestnikov 

sv. Cirila in Metoda. 

 

12. in 13. jul.  

 

12. in 13. jul. je bila razstava ročnih del, ki so jih otroci naredili tekom 

šolskega leta.  

 

14. jul.  

 

Šolsko leto se je 14. julija sklenilo s sveto mašo.  

Koncem leta je bilo 68 otrok.  

 

 

 

Šolsko leto 1912/13 

 

 
16.sept.  

 

se je pričelo dne 16. septembra s slovesno sv. mašo na čast sv. Duhu.  

Vpisalo se je 68 otrok in sicer: 34 dečkov in 34 deklic. 

 

4. okt.  

 

Dne 4. oktobra so obhajali gojenci otroškega vrtca imendan Njegovega 

Veličanstva cesarja Franca Jožefa I. 

 

19. nov.  

 

Istotako dne 19. novembra na imendan Njenega Veličanstva pokojne 

cesarice Elizabete.  

 

22. dec.  

 

Otroška božičnica se je vprizorila dne 22. decembra ob 4. uri popoldne v 

dvorani pri Bastelju. Otroci so kot navadno zopet deklamovali, peli in 

igrali primerne igrice. Obdarovani so bili z gorko zimsko obleko in 

izbornim pecivom, ki so ga jim radovoljno napekle naše vrle narodne 

dame.  

 

19. apr. 

 

Dne 19. aprila je bil prost šolski dan v proslavo 200 letnice pragmatične 

sankcije.  

 

22. jun.  

 

Dne 22. junija se je napravilo otrocim zopet novo veselje. Po 

deklamacijah in ljubki igrici, ki so jo zopet vprizorili, so bili pogoščeni s 

pokalicami in finim pecivom. Stregle so jim kot običajno vse odlične 
gospe in gospodične. Vsi zavedni Slovenci in Slovenke so prihiteli in se 

radovali nad nedolžnimi otročiči.  

 

5. jul.  

 

Kot vsako leto praznoval je vrtec tudi letos dne 5. julija slavna 

blagovestnika sv. Cirila in Metoda.  

Koncem leta je bilo 67 otrok. 1 deklica je izostala.  



15. jul.  

 

Šolsko leto se je sklenilo dne 15. julija 1913. Po slovesni sv. maši so se 

vrnili naši malički zopet v vrtec, kjer se jim je razdelilo ročno delo, ki so 

ga izvršili med šolskim letom.  

 

 

Šolsko leto 1913/14 

 
 

16. sept.  

 

se je pričelo dne 16. septembra s slovesnim cerkvenim opravilom.  

Vpisalo se je 61 otrok in sicer: 29 dečkov in 32 deklic.  

 

4. okt.  

 

Na imendan Njegovega Veličanstva cesarja Franca Jožefa I. je bila sv. 

maša in dan je bil prost pouka.  

 

18. okt.  

 

Stoletnica bitke pri Lipskem se je preznovala s sv. mašo in pouka prostim 

šolskim dnevom.  

 

19. nov.  

 

Enako se je praznoval imendan Njenega Veličanstva pokojne cesarice 

Elizabete.  

 

21. dec.  

 

Dne 21. decembra so imeli otroci božičnico ob 4. uri pop. v dvorani pri 

Bastelju. Otroci so vprizorili ljubko igrico »Sv. Miklavž«, potem so 

deklamovali in peli na splošno zadovoljnost obilnega občinstva. Po 

končanem vsporedu so bili otroci obdarovani z gorko obleko, igračami, 

pecivom in pomarančami.  

 

5. jul.  

 

Gojenci otroškega vrtca so praznovali dne 5. julija slovanska apostola sv. 

Cirila in Metoda. Dan je bil pouka prost.  

 

6. jul.  

 

Radi groznega umora Njegove cesarske visokosti prestolonaslednika 

nadvojvode Franca Ferdinanda in njegove soproge vojvodinje Zofije 

Hohenberške, se je daroval requiem dne 6. julija. Tudi naši malički so se 

ga udeležili z žalnimi trakovi.  

 

12. jul.  

 

Dne 12. julija so otrodi napravili zlet na Brezje k Podržaju. Pogoščeni so 

bili s salamo, klobasami, pecivom in pokalicami.  

 

15. jul.  

 

Šolsko leto se je sklenilo 15. jul. 1914. Po slovesni sv. maši so se otroci 

vrnili v vrtec in razdelilo se jim je ročno delo, ki so ga tekom šolskega leta 

izvršili.  

Koncem leta je bilo 61 otrok.  

 

 

 

Šolsko leto 1914/15 

 

 
16. sept.  

 

se je pričelo s sv. mašo dne 16. septembra. Vpisalo se je 61 otrok in sicer: 

30 dečkov in 31 deklic. 



4. okt.  

 

Na imendan Njega Veličanstva Franca Jožefa I. je bila sv. maša in dan je 

bil prost pouka.  

 

30 okt.  

 

dne 30. oktobra je nadzoroval vrtec c. kr. okrajni šolski nadzornik gospod 

Karel Simon.  

 

19. nov.  

 

Tudi imendan Njenega Veličanstva preblage rajne cesarice Elizabete se je 

praznoval dne 19. novembra s sveto mašo.  

 

20. dec.  

 

običajna otroška božičnica se je vršila 20. dec. v dvorani pri Bastelju. Mali 

gojenci otroškega vrtca v starosti petih let so deklamavali in kar najbolj 

ljubko vprizorili gledališko igrico »Požigalec« v veliko presenečenje 

obilnega občinstva.  

Po končanem sporedu je imel podružnični predsednik gosp. notar 

Marinček krasen govor, in slednjič so bili otroci obdarovani z gorko 

obleko in slaščicami. 

 

6. febr.  

 

Posvetitev Srcu Jezusovemu šolske mladine je bilo 6. feb. Dan je bil prost 

pouka.  

 

21. jun.  

 

Sv. Alojzij se je praznoval 21. junija. Pouk je izostal.  

 

23. jun.  

 

Dne 23. junija je bila šolska procesija na Brezje, za dober izid vojske. 

 

26. jun.  

 

Zahvalna sv. maša za prodobitev Lvova v galiciji, se je darovala 26. 

junija. Prost šolski dan.  

 

30. jun. 

 

Šolsko leto se je sklenilo dne 30. junija. Po sv. maši so se otrocim 

razdelila ročna dela, ki so jih v teku šolskega leta izvršili.  

Koncem leta je bilo 61 otrok.  

 

 

 

Šolsko leto 1915/16 

 
 

22. sept.  

 

se je pričelo s sv. mašo dne 22. septembra. Vpisalo se je 31 dečkov in 34 

deklic, skupaj 65 otrok.  

 

4. okt.  

 

Dne 4. oktobra je bil imendan Njega Veličanstva cesarja Franca Jožefa I. 

Dan se je praznoval s sv. mašo in je bil prost pouka.  

 

 

19. nov.  

 

Tudi imendan Njenega veličanstva rajne cesarice Elizabete se je praznoval 

s sv. mašo dne  

19. novembra. 

 

19. dec. 

 

Ljubka otroška božičnica se je vršila dne 19. decembra ob 4. uri pop. v 

dvorani pri Bastelju. Otroci so pogumno deklamavali, peli in vprizorili 



krasen prizorček »Materi za god« ter slednjič predstavljali ob bengalični 

luči živo božično sliko. Igro je počastil s svojim prihodom družbeni 

potovalni učitelj gospod Ante Beg.  

Po končanem sporedu je imel krasen in navdušen govor na slavno 

občinstvo in male otročiče družbenega vrtca. 

Z enako vnemo je govoril podružnični prvomestnik gospod notar 

Marinček. Navduševal je ljudi do otroškega vrtca in do družbe sv. Cirila in 

Metoda.  

Po govoru so bili vsi otroci obdarovani z zimsko obleko, igračami in 

pecivom  

 

5. jul.  

 

Dne 5. julija so praznovali otroci slovanska apostola sv. Cirila in Metoda. 

Dan je bil prost pouka.  

 

15. jul.  

 

Šolsko leto se je sklenilo dne 15. jul. s sveto mašo. Po maši so se otrocim 

razdelila otroška dela, ki so jih izvršili tekom šolskega leta.  

Koncem leta je bilo 65 otrok.  

 

 

 

Šolsko leto 1916/17 

 

 
19. sept.  

 

se je pričelo s sv. mašo dne 19. septembra. Vpisalo se je 28 dečkov in 30 

deklic, skupaj 58 otrok.  

 

4. okt.  

 

dne 4. oktobra je bil imendan Njegovega Veličanstva Franca Jožefa I.  

 

4. – 27. nov.  

 

Na ukaz gospoda dr. Šavnika se je vrtec vsled ošpic zaključil od 4. nov. do 

27. novembra. 

 

29. nov.  

 

Radi smrti Njegovega Veličanstva Franca Jožefa I. se je daroval requiem 

dne 29. novembra.  

 

9. decembra 

 

Slavilo se je zavzetje Bukarešte dne 9. decembra. Dan je bil prost pouka.  

 

4. febr.  

 

4. feb. je bila otroška božičnica v dvorani pri Bastelju. Ljubke deklamacije 

in gledališka igrica so navdušile občinstvo do Družbe sv. Cirila in Metoda. 

Neka dama iz Ljubljane je iz gostoljubnosti med točkami in živo sliko 

svirala na klavirju. Slednjič so bili otroci obdarovani s sadjem, pecivom in 

gorko obleko.  

 

 

27. nov.  

 

Ob priliki rojst. dneva Njenega veličanstva cesarice Cite je bila 27. aprila 

darovana slovesna sv. maša. Dan je bil prost pouka.  

 

9. maja 

 

Zelo slavnostno se je vršil imendan Njenega Veličanstva cesarice Cite dne 

9. maja. bil je prost šolski dan.  

 



7. jul.  

 

dne 7. julija so gojenčki otroškega vrtca praznovali sv. Cirila in Metoda. 

Tudi ta dan je bil prost.  

 

14. jul.  

 

Šolsko leto se je sklenilo s sv. mašo dne 14. julija. Po sv. maši so se 

otrocim razdelila ročna dela, ki so jih tekom leta sami izvršili.  

Koncem leta je ostalo še 53 otrok. Trije otroci so umrli, 2 pa sta 

odpotovala.  

 

 

 

Šolsko leto 1917/18 

 
 

17. sept.  

 

se je pričelo s sv. mašo 17. septembra.  

vpisalo se je 19 dečkov in 38 deklic, skupaj 57 otrok.  

 

3. nov.  

 

Dne 3. novembra je bilo praznovanje imendana Njega Veličanstva cesarja 

Karola.  

 

5. nov.  

 

5. novembra praznovanje zavzetja Gorice.  

 

21. nov.  

 

21. novembra zahvalna maša za Nj. Vel. cesarja Karola.  

 

24. marca 

 

24. marca je prevzela gdč Ivanka Kastelic mesto otr. vrtnarice v Trstu. Na 

njeno mesto je prišla 

 

1. aprila 

 

1. aprila Terezija Čadež z Ljubljane. 

 

27. apr. 

 

27. aprila praznovali god Nj. Vel. presvetle cesarice Cite. Pouka prost dan.  

 

10. maja 

 

10. maja obhajali rojstni dan Nj. Vel. presvetle cesarice Cite. Tudi ta dan 

je bil pouka prost.  

 

30. maja 

 

Letos 30. maja so se otroci z vrtca prvič udeležili procesije sv. Rešnjega 

Telesa. Videlo se je, da znajo tudi malčki nastopiti v lepem redu.  

 

6. junija 

 

Dne 6. junija smo pokopali velecenj. gospo Marijo Marinšek, soprogo 

našega družbenega predsednika g. Marinšek. Blago pokojnico so gojenčki 

spremili k večnemu počitku. Sveti ji večna luč. 

 

10. junija 

 

Nadzoroval je 10. junija družben vodja g. Kalinger, tukajšnji nadučitelj. 

Vzpodbujal je otroke, da naj radi in pridno zahajajo v vrec, kjer se naučijo 

dokaj lepega.  

21. junija 

 

Obhajali spomin sv. Alojzija dne 21. junija. Pouka prosto.  

 

7. julija 

 

Praznovali slovanska blagovestnika sv. Cirila in Metoda. Dan prost pouka.  

 

15. julija 

 

Sklep šolskega leta je bilo 15. julija s sv. mašo. Potem so se otroci vrnili v 

vrec, kjer so se jim razdelila ročna dela. Koncem leta je bilo 50 otrok.  



Šolsko leto 1918/19 

 

 
15. sept.  

 

Vrtnarica Terezija Čadež je bila premeščena 15. septembra na Savo. 

Njeno mesto je prevzela Marjeta Podkrajšek-ova iz Trsta. 

 

18. sept. 

 

Šolsko leto 1918/19 se je pričelo 18 septembra.  

Vpisovanje je bilo 16. in 17. septembra. vpisalo se je 28 dečkov in 40 

deklic, skupaj 68 otrok.  

Med letom sta vstopila 2 dečka in 3 deklice, skupaj 5 otrok. Obiskovalo je 

vrtec 73 otrok.  

 

13. okt. do 11 

nov.  

 

Radi španske bolezni je bil pouka prekinjen od 13. oktobra do 11. 

novembra.  

 

14. dec.  

 

14. decembra se je praznovala ustanovitev nove jugoslovanske države s 

slovesno sv. mašo.  

 

23. dec.  

 

Vsled visokih cen blaga in pomanjkanja živil ni bilo mogoče otrokom 

napraviti običajne božičnice. Pač pa so se malčki veselili pri okrašenem 

božičnem drevescu. Vsak je dobil štruco belega kruha.  

 

1.maj 

 

Poverjeništvo za socijalno skrbstvo deželne vlade za Slovenijo je z 

odlokom ddto. 23. aprila 1919 št. 214 s 1. majem t. l. prevzelo tukajšnji 

družbeni otroški vrtec.  

 

28. junija 

 

28. junija se je praznoval Vidov dan kot spomin bitke na Kosovem polju. 

Z narodnimi društvi vred so se tudi otroci udeležili slovesne šolske sv. 

maše. Bil je pouka prost dan.  

 

12. julija 

 

12. julija se je praznoval god Njegovega Veličanstva kralja Petra s 

slovesno sv. mašo. Isti dan je dobil vsak otrok štruco belega kruha.  

 

15. julija 

 

Šolsko leto 1918/19 se je zaključilo 15. julija 1919 s slovesno sv. mašo. 

Otrokom so se razdelila ročna dela.  

Na koncu leta je bilo 28 dečkov in 43 deklic, skupaj 71 otrok. 1 deček je 

umrl, 1 izstopil.  

 

V Tržiču dne 15. julija 1919  

 

Meta Podkrajšek 

 

Šolsko leto 1919/20 

 

 
23. sept. 

 

Šolsko leto 1919/20 se je pričelo 23. septembra 1919.  

Vpisovanje je bilo 21., 22. in 23. sept. Vpisalo se je 31 dečkov in 40 

deklic, skupaj 71 otrok. 

 



29. okt.  

 

se je slavil narodni praznik s slovesno sv. mašo. Dan je bil prost pouka.  

 

1.dec. 

 

slavil se je drugi narodni praznik s sv. mašo. dan je bil prost pouka.  

 

21. dec.  

 

se je priredil božični večer. bil je skromen, ker razmere, časi so bili še 

vedno občutljivi. Po navodilu skrbnega notarja gospo. M. Marinšeka, ki je 

o priliki narodnega praznika naprosil gospodične, da bi nabirale za 

božičnico otrokega vrtca, se je nabralo precejšnja svota in zato se je 

nakupilo kriha in jabolka ter to razdelilo med otroke. 

Ta večer so otroci peli, deklamirali božične pesmi ter uprizorili malo igro.  

 

21. junija 

 

je bil praznik sv. Alojzija kot patron mladine, otroci so bili pri sv. maši. 

Dan je bil prost pouka.  

 

28. junija  

 

se je praznoval Vidov dan kot spomin bitke na Kosovem polju. Otroci so 

bili pri slovesni sv. maši; dan je bil prost pouka.  

Na ta dan je ostrečil trg Tržič s svojim prihodom prestolonaslednik 

Njegova kraljeva Visočanost Aleksander. 

 

12. julija  

 

praznoval se je rojstni dan Njegovega Veličanstva kralja Petra I. Dan je bil 

prost pouka.  

 

13. julija  

 

je bila odhodnica notarja gospoda M. Marinšeka dolgoletnega predsednika 

podružnice sv. Cirila in Metoda v Tržiču, neutrudljivega nenadomestnega 

odvetnika dobrotnika  dece otroškega vrtca. Otroci so ga pozdravili z 

primernimi govori in zapeli pesmi.  

V slovo izkazal se je ta blagi dobrotnik in ljubljenec otrok kakor vselej, da 

je razdelil otrokom pecivo in različno sadje.  

Zabeležena naj mu bode v tej knjigi stotera hvala: »Bog živi, hrani ga na 

svojem novem mestu.« 

 

14. julija 

 

Šolsko leto 1919/20 se je zaključilo 14. julija 1920 s slovesno sv. mašo.  

Otrokom so se razdelila ročna dela.  

Na koncu šolskega leta je bilo 31 dečkov, 40 deklic, skupaj 71 otrok.  

 

 

V Tržiču dne 15. julija 1920 

 

Meta Podkrajšek 

 

 

 

Šolsko leto 1920/21 

 
 

17. sept.  

 

Šolsko leto 1920/21 se je pričelo 17. septembra 1920. 

Vpisovanje je bilo 16. decembra. Vpisalo se je 11 dečkov in 26 deklic, 

skupaj 37 otrok.  

 



1.decbr. 

 

slavil se je narodni praznik. Dan je bil prost pouka.  

 

4.decbr. 

 

so bili otroci obdarovani za Miklavžev dan. V to svrho je nabralo vodstvo 

dečje stanice 1852 kron. Za ta denar je nakupilo 10 parov čevljev, 14 

oblek za deklice, 9 srajc za dečke, kruh, pecivo in rožiče.  

Jabolka je daroval gosp. Pavlin iz Podbrezja.  

Obdarovani so bili vsi otroci, vsak po potrebi. za ostali denar je kupilo 

vodstvo 37 parov copat, to pa zato, da se v slabem jesenskem in zimskem 

vremenu lahko preobujejo.  

 

27. febr.  

 

je nastopila gd. Terezija Šašelj službovanje na dečji stanici. Od tega časa 

poučevali sta obe vrtnarici v eni učni sobi, ker ni bilo najti prostorov za 

drugi oddelek.  

 

18. maja 

 

je nadzoroval dečjo stanico nadzornik gosp. Lavtižar iz Ljubljane.  

 

25. maja 

 

je bil slavljen narodni praznik sv. Ciril in Metod, s sv. mašo. Dan je bil 

prost pouka.  

 

28. junija 

 

se je praznoval god Njega Visočanstva kralja Petra in obenem tudi spomin 

bitke na Kosovem polju. Dan je bil prost pouka.  

 

5. julija 

 

je bila zahvalna maša srečne prestane nevarnosti pred smrtnim napadom v 

Beogradu na prestolonaslednika Aleksandra. Ta dan je bila slavljena 

ustava države »Jugoslavije«. Šolska mladina se je na večer udeležila 

obhoda po trgu, ki je bil razsvetljen.  

 

10. julija  

 

je bila razstava ročnih del.  

 

12. julija  

 

je bil sklep šolskega leta in obenem slavljen rojstni dan Njega Visočanstva 

kralja Petra s sv. mašo. Otrokom so se razdelila ročna dela. 

Na koncu leta je bilo: 11 dečkov in 26 deklic, skupaj 37 otrok.  

 

 

 

V Tržiču, dne 15. julija 1921 

 

Meta Podkrajšek 

      

 

 

Šolsko leto 1921/22 

 

 
17. sept.  

 

Šolsko leto 1921/22 se je pričelo radi popravljanja prostorov v dečji 

stanici z rednim poukom 17. septembra.  

Vpisovanje je bilo 13. septembra in 14. septembra je bila sv. maša.  

Vpisanih je bilo: 11 dečkov in 24 deklic, skupaj 35 otrok.  

 



29. oktobr. 

 

je bila slavljena 3 letnica narodne osvoboditve s sv. mašo, dan je bil prosto 

pouka.  

 

1.decembra  

 

je bil narodni praznik, bila je sv. maša, dan je bil prost pouka.  

 

6. decembra 

 

je bil Miklavžev dan, otroci so bili obdarovani z oblekami, kruhom, 

pecivom in sadjem.  

 

17. decbra 

 

je bil praznovan rojstni dan Njega Visočanstva kralja Aleksandra. Dan je 

bil prost pouka.  

 

24. maja 

 

je bil narodni praznik sv. Cirila in Metoda. Slavila se je sv. maša. v šoli je 

bilo predavanje o teh slovanskih bratih. Dan je bil prost pouka.  

 

od 7. – 13 

.junija 

 

je bilo prosto v proslavo poroke Njega Visočanstva kralja Aleksandra z 

romunsko princezinjo Marijo.  

 

21. junija 

 

se je slavil sv. Alojzij patron mladine s sv. mašo. Dan je bil prost pouka.  

 

25. junija 

 

je bila razstava otroških del v prostorih dečje stanice.  

 

28. junija  

 

slavil se je Vidov dan in obenem se je zaključilo šolsko leto, s slovesno sv. 

mašo.  

Otrokom so se razdelila otroška dela.  

Na koncu šolskega leta je bilo: 11 dečkov in 24 deklic, skupaj 35 otrok.  

 

 

V Tržiču, dne 28. junija 1922 

 

Meta Podkrajšek 

 

 

Šolsko leto 1922/23 

 

 
18. sept.  

 

Šolsko leto 1922/23 se je pričelo z rednim poukom dne 18. sept.  

Vpisovanje je bilo 16. septembra, 17. septembra je bila sv. maša.  

Vpisanih je bilo 17 dečkov in 20 deklic, skupaj 37 otrok.  

 

1.decembra 

 

je bil narodni praznik, bila je sv. maša, dan je bil prost pouka.  

 

17. decembra 

 

je bil praznovan rojstni dan Njega Visočanstva kralja Aleksandra.  

Dan je bil prost pouka.  

 

25. maja 

 

je bil narodni praznik sv. Cirila in Metoda. V šoli je bilo predavanje o 

slovanskih bratih. Dan je bil prost pouka.  

 

21. junija  

 

se je slavil sv. Alojzij patron mladine s sv. mašo.  

Dan je bil prost pouka.  



24. junija 

 

je bila razstava otroških del v prostorih dečje stanice.  

 

28. junija 

 

slavil se je Vidov dan in obenem se je zaključilo šolsko leto s slovesno sv. 

mašo.  

Otrokom so se razdelila otroška dela. 

Na koncu šolskega leta je bilo: 17 dečkov in 20 deklic, skupaj 37 otrok.  

 

 

V Tržiču, dne 28. junija 1923 

 

Meta Podkrajšek 

 

 

Šolsko leto 1923/24 

 

 
1.sept.  

 

Šolsko leto 1923/24 se je pričelo z rednim poukom 2. septembra. 

Vpisovanje je bilo 1. septembra. 2. septembra je bila sv. maša. Vpisanih je 

bilo 19 dečkov, 20 deklic, skupaj 39 otrok.  

 

18. sept.  

 

je bil pouk na vrtcu prekinjen. Vrtnarica Marg. Podkrajšek je imela dopust 

od 18.sept. do 23. decembra radi očesne bolezni.  

 

od 1.decemb. do 

23.dec.  

 

jo je nadomestovala učiteljica Mara Vider-ova. 

 

25. maja  

 

je bil narodni praznik sv. cirila in Metoda. Dan je bil prost pouka.  

 

21. junija 

 

se je slavil sv. Alojzij patron mladine s sv. mašo. Dan je bil prost pouka.  

 

28. junija 

 

slavil se je Vidov dan in obenem se je zaključilo šolsko leto s slovesno sv. 

mašo.  

Otrokom so se razdelila ročna dela.  

Na koncu šolskega leta je bilo: 19 dečkov in 20 deklic, skupaj 39 otrok.  

 

 

V Tržiču, dne 30. junija 1924 

 

Meta Podkrajšek 

 

Šolsko leto 1924/25 

 
 

9. sept.  

 

Šolsko leto 1924/25 se je pričelo s sv. mašo 9. septembra. Po maši 

vpisovanje.  

Vpisanih je bilo 20 dečkov, 22 deklic, skupaj 42 otrok.  

 

10. sept.  

 

se je pričel reden pouk. 

 



30. sept. je nadzoroval g. vodja Joško Videc. 

Obravnavalo se je 3. Tröbelnovo daruki; škatljica s kockami.  

 

1.dec. 

 

državni praznik; prosto. 

 

4. dec. 

 

Miklavžev večer. Obdarovanje dece z malim nastopom Miklavža. 

Občina Tržič darovala 1000 Din, nabralo se je 520 Din, nabralo se je 6 

parov čevljev, predilnica je podarila 10 štrenic pavole in 10 m kotenine.  

 

17. dec.  

 

Rojstni dan Njegovega Veličanstva, prosto.  

 

4. maja 1925 

 

Sv. Florijan; lokalni praznik; prosto.  

 

16. maja 

 

treznostni dan; prosto. 

 

26. junija 

 

razstava ročnih del.  

 

27. junija 

 

sklep šolskega leta s proslavo Vidovega dne. Razdelitev ročnih del.  

Na koncu šol. leta je bilo: 19 dečkov, 20 deklic, skupaj 39 otrok.  

 

 

V Tržiču 27. junija 1925 

 

Meta Podkrajšek 

 

 

Šolsko leto 1925/6 

 

 
1.sept. 

 

Šolsko leto 1925-6 se je pričelo 1. septembra.  

Vpisanih je bilo 23 dečkov, 23 deklic, skupaj 46 otrok. 

 

4. sept.  

 

je bila sv. maša. 

 

5. sept.  

 

se je pričel redni pouk. 

 

7. sept.  

 

se je slavil rojstni dan prestolonaslednika kraljeviča Petra. Bila je sv. maša 

in na to redni pouk.  

 

7. decem.  je bil narodni praznik. Sv. maša, dan je bil prost pouka.  

 

6. decem. 

 

Miklavžev večer. Obdarovanje dece z malo otroško predstavo in 

deklamacijami, med katerimi je sviral orkester g. Kernda. Za obdarovanje 

je darovala občina Tržič 1000 Din, nabralo se je 1136 Din, skupaj 2136 

din. 

 

17. dec.  

 

se je praznoval rojstni dan Njega Veličanstva. Dan je bil prost.  

 

4. maja Sv. Florijan. Lokalni praznik, prosto.  



27. junij 

 

razstava ročnih del. 

 

28. junij 

 

Sklep šolskega leta s proslavo Vidovega dne.  

Razdelitev ročnih del.  

Na koncu šolskega leta je bilo 23 deklic, 23 dečkov, skupaj 46 otrok.  

 

 

S tem letom je morala predpisana vrtnarica opustiti svoj poklic, radi svojih bolnih oči! 

 

V Tržiču 29. junija 1926. 

 

Margareta Podkrajšek 

 

 

Šolsko leto 1926-27 

 

 
Vrtnarica 

Prešernova 

 

Vrtnarica Margareta Podkrajšek je nastopila dopust, radi bolnih oči.  

Njeno mesto je prevzela zač. vrtnarica Josipina Prešern. Imenovana je 

napravila usposobljenostni izpit v šol. l. 1922 na drž. ženskem učiteljišču 

v Ljubljani. 

 

Vpisovanje 

 

Vpisovanje se je vršilo dne 22. novembra. Vpisanih je bilo 32 dečkov, 19 

deklic, skupaj 51 otrok.  

 

Začetek 

 

23. novembra je bil začetek rednega pouka. 

 

Praznik 

 

1.XII.26. praznik ujedinjenja – sv. maša, prosto. 

 

Rojstni dan Nj. 

V. Aleksandra 

 

17.VII.26. rojstni dan Njegovega Veličanstva kralja Aleksandra – sv. 

maša, prosto.  

 

Obolelost 

vrtnarice 

 

Od 27.IV. – 2.V. ni bilo pouka, radi obolelosti vrtnarice.  

 

4.V.27. 

 

Lokalni praznik, sv. Florijan – prosto. 

 

Sklep šolskega 

leta 

 

28.V.27. sklep šolskega leta z običajno vidovdansko proslavo. Razdelitev 

ročnih del. 

Koncem šolskega leta je bilo: 27 dečkov, 17 deklic, skupaj 44 otrok. Med 

letom so izstopili 4 dečki in 2 deklici, 1 deček je umrl. 

 

 
Zapisano v Tržiču, dne 28. junija 1927 

 

Josipina Prešern-ova 

vrtnarica 

 

 



Šol. leto 1927-28 

 
 

5. sept.  

 

Šolsko leto 1927/28 se je pričelo z vpisovanjem dne 5. septembra. 

Vpisanih je bilo 18 dečkov, 23 deklic, skupaj 41 otrok.  

Nato se je pričel reden pouk. 

 

6. sept.  

 

Rojstni dan prestolonaslednika Petra; sv. maša, pouka prost dan.  

 

1.dec. 

 

Praznik ujedinjenja; sv. maša, prosto.  

 

4. dec.  

 

Nastop Miklavža, mala igrica in deklamacija. Za obdarovanje je darovala 

mestna občina Tržič 500 Din, nabralo se je 793 Din, 7 parov nogavic, 3 

pare čevljev. Predilnica je darovala 13 m kotenine in 12 štren pavole. 

Obdarovani so bili vsi otroci.  

 

17. dec.  

 

Rojstni dan Njegovega veličanstva kralja Aleksandra; sv. maša, prosto.  

 

9. januar 

 

Rojstni dan Njenega Veličanstva kraljice Marije; sv. maša, prosto.  

 

20. januar 

 

Rojstni dan princa Andreja; sv. maša, prosto.  

 

4. maja 

 

Sv. Florijan, lokalni praznik, sv. maša, prosto.  

 

27. junija 

 

Razdelitev ročnih del.  

 

28. junija 

 

Sklep šolskega leta z običajno vidovdansko proslavo. Koncem šolskega 

leta je bilo 17 dečkov, 22 deklic, skupaj 39 otrok.  

Med letom sta izstopila 1 deček in 1 deklica. 

 

 

Zapisano v Tržiču, dne 28. junija 1928 

 

Josipina Prešern-ova 

vrtnarica 

 

 

Šolsko leto 1928-29 

 
 

10. sept. 

 

Šolsko leto 1928/29 se je pričelo s sv. mašo, dne 10. septembra. 

 

13. junija 

 

Vpisovanje se je vršilo dne 13. junija. Vpisanih je bilo 15 dečkov, 25 
deklic, skupaj 40 otrok.  

 

8. oktobra 

 

je bila proslava desetletnice prebitja solunske fronte; sv. maša, prosto.  

 

Od 23. – 27. 

okt. 

ni bilo pouka radi obolelosti vrtnarice. 

 



29. okt.  

 

je bila proslava desetletnice ujedinjenja; sv. maša, prosto.  

 

Od 19. – 20. 

nov.  

 

ni bilo pouka radi polaganja praktičnega izpita otr. vrtnarice.  

 

1.dec. 

 

je bila proslava ujedinjenja; sv. maša, prosto. 

 

17. decem. 

 

rojstni dan Njegovega Veličanstva kralja Aleksandra; sv. maša, prosto.  

 

20. dec.  

 

se je vršila božičnica z malimi deklamacijami. Mestna občina Tržič je 

darovala 500 Din. Obdarovani so bili vsi otroci s pecivom in drugimi 

malenkostmi.  

 

Od 24. dec. – 2. 

jan.  

 

so bile božične počitnice.  

 

3. jan.  

 

je nastopila službo, kot volunterka otr. vrtnarica gdč. Valentina Klobčaver. 

Imenovana je rojena v Tržiču, dne 11. februarja 1908 l. Usposobljenostni 

izpit otroške vrtnarice je napravila v letu 1928 na druženskem učiteljišču v 

Ljubljani. Kot volunterka je ostala do konca šolskega leta. V marcu jo je 

inšpeciral upravitelj g. Riko Paternost in sicer pri zidanju, polaganju 

obročkov, memoriranju in nazornem pogovoru.  

 

9. januar 

 

rojstni dan Njenega Veličanstva kraljice Marije; sv. maša, nato pouk.  

 

4. februar 

 

je bila Strossmayerjeva proslava; prosto.  

 

Od 16. – 21. 

febr. 

 

ni bilo pouka, radi hudega mraza.  

 

Od 27. marc. – 

2. apr.  

 

so bile velikonočne počitnice 

 

8. aprila 

 

popoldne je bil pogreb bivšega ravnatelja osnovne šole, g. Kalingerja; 

prosto.  

 

4. maja 

 

sv. florijan, lokalni praznik; prosto.  

 

24. maja 

 

praznik sv. Cirila in Metoda; sv. maša, prosto.  

 

21. junija 

 

praznik sv. Alojzija; sv. maša, prosto.  

 

25. junija 

 

je inšpeciral nadzornik g. V. Rus. Navzoč je bil pri zidanju, polaganju 

ploščic, nazornem pogovoru, memoriranju, petju, telovadbi in 

pripovedovanju povesti. Ogledal si je tudi vsa otroška ročna dela. Tudi 

drugi g. učitelji so obiskali otroški vrtec med šolskim letom in z 

zanimanjem ogledovali izvršena dela malih gojencev.  

 

26. junija 

 

so se razdelila otrokom ročna dela.  

 



28. junija 

 

Vidov dan; sv. maša, sklep šolskega leta. 

Koncem šolskega leta je bilo 13 dečkov, 24 deklic, skupno 37 otrok.  

Med letom sta izstopila 2 dečka in 1 deklica.  

 

 

Zapisano v Tržiču, dne 28. junija 1929 

 

Josipina Prešern-ova 

otr. vrtnarica 

 

 

Šolsko leto 1929-30 

 

 
16. sept.  

 

Šolsko leto 1929/30 se je pričelo s sv. mašo, dne 16. septembra.  

 

13. maj 

 

Vpisovanje se je vršilo, dne 13. maja. Vpisanih je bilo za prvi razred 17 

dečkov, 18 deklic, skupno 35 otrok. Za drugi razred je bilo vpisanih 13 

dečkov, 22 deklic, skupno 35 otrok.  

Prvi razred je poučevala otroška vrtnarica gdč. Josipina Prešern. V drugem 

razredu pa je poučevala otroška vrtnarica Valentina Klobčavar, katero je 

postavilo ministrstvo prosvete z odlokom O. N. br. 69115 dne 25. oktobra 

1929. 

 

1.decembra 

 

je bila proslava ujedinjenja s sv. mašo.  

 

17. decem.  

 

rojstni dan Nj. Vel. kralja Aleksandra; sv. maša, prosto.  

 

20. decem. 

 

se je vršila božičnica z malimi deklamacijami in petjem. Mestna občina 

Tržič je darovala 1100 Din. Obdarovani so bili otroci obeh razredov s 

pecivom in drugimi malenkostmi.  

 

Od 23. dec. – 1. 

jan.  

 

so bile božične počitnice. 

 

9. januarja 

 

rojstni dan Nj. Vel. kraljice Marije; sv. maša, nato pouk.  

 

27. januarja 

 

je bila proslava sv. Save; prosto. 

 

4. februarja 

 

je bila Strossmayerjeva proslava; prosto.  

 

Od 17. – 27. 

aprila 

 

so bile velikonočne počitnice. 

 

21. junija 

 

praznik sv. Alojzija; sv. maša, prosto.  

 

25. junija 

 

je nadzoroval sreski prosvetni referent g. V. Rus v obeh razredih. v prvem 

razredu je bil navzoč pri petju, nazornem pogovor, pripovedovanju povesti 

in zidanju. V drugem razredu pri memoriranju, polaganju, nazornem 



pogovoru in igrah. Ogledal si je v obeh razredih tudi ročna dela.  

 

27. junija 

 

so se otrokom razdelila ročna dela.  

 

28. junija 

 

Vidov dan; sv. maša, sklep šolskega leta.  

Koncem šol. leta je bilo v prvem razredu 16 dečkov, 17 deklic, skupno 33 

otrok. v drugem razredu 12 dečkov, 19 deklic, skupno 31 otrok. Med 

letom sta izstopila iz prvega razreda 1 deček in 1 deklica. Iz drugega 

razreda pa 1 deček in 3 deklice.  

 

 

Zapisano v Tržiču, dne 28. junija 1930. 

 

Upravitelj: podpis nečitljiv 

 

 

Šolsko leto 1930-31 

 

 
3. sept.  

 

Šolsko leto 1930/31 se je pričelo s sv. mašo dne 3. septembra. 

 

12. junij 

 

Vpisovanje se je vršilo dne 12. junija 1930.  

Za I. razred je bilo vpisanih 25 dečkov, 20 deklic, skupno 45 otrok.  

Za II. razred je bilo vpisanih 22 dečkov, 21 deklic, skupno 43 otrok.  

Med šolskim letom je bilo vpisanih v I. razred: 1 deček, 4 deklice, skupno 

5 otrok.  

I.razred je poučevala otroška vrtnarica gdč. Valentina Klobčavar, II. 

razred pa je poučevala otroška vrtnarica gdč. Josipina Prešern.  

 

6. spet.  

 

rojstni dan Nj. Vis. prestolonaslednika Petra; sv. maša – prosto.  

 

1.decembra 

 

praznik ujedinjenja; sv. maša – prost dan.  

 

17. decembra 

 

rojstni dan Nj. Vel. kralja Aleksandra; sv. maša – prost dan.  

 

20. decembra 

 

se je vršila božičnica s petjem in dvema deklamacijama. Mestna občina 

Tržič je darovala za obdarovanje 1000 Din. Obdarovani so bili otroci obeh 

razredov s pecivom in drugimi malenkostmi. 

 

Od 23. dec. – 

15. jan.  

 

so bile božične počitnice.  

 

27. januarja 

 

je bila proslava sv. Save; prosto.  

 

4. februarja 

 

je bila Strossmayerjeva proslava; prosto.  

 

11. marca 

 

je nadziral sreski prosvetni referent f. V. Rus v obeh razredih. V I. razredu 

je bil navzoč pri zidanju, memoriranju in nazornem pogovoru. V II. 

razredu pa pri nazornem pogovoru, petju, gnetenju in podiranju stebrička.  



Ogledal si je v obeh razredih tudi ročna dela.  

 

Od 3. – 16. apr.  

 

so bile velikonočne počitnice.  

 

4. maja 

 

sv. Florijan – lokalni praznik; prosto.  

 

Od 30.V: - 1.VI. 

 

je bilo prosto radi prisostvovanja pouka obeh vrtnaric v modernem 

otroškem vrtcu v Ljubljani.  

 

17. junija 

 

je zopet nadziral sreski prosvetni referent g. V. Rus v obeh razredih. V I. 

razredu je bil navzoč pri memoriranju, nazornem pogovoru, petju in igrah. 

V II. razredu pa pri nazornem pogovoru, polaganju palčic in petju. Zopet 

si je v obeh razredih ogledal tudi ročna dela.  

 

21. junija 

 

je bila razstava otroških ročnih del, katero je posetilo mnogo občinstva, ki 

je z zanimanjem ogledovalo ročna dela malih gojencev.  

 

22. junija 

 

so se otrokom razdelila ročna dela, katera so med letom izvršili.  

 

28. junija 

 

Vidov dan – sv. maša; sklep šolskega leta. Na koncu šolskega leta je bilo v 

I. razredu 24 dečkov, 22 deklic, skupno 46 otrok. V II. razredu pa 22 

dečkov, 21 deklic, skupno 43 otrok. Med letom sta izstopila iz I. razreda 2 

dečka in 2 deklici.  

 

 

Zapisano v Tržiču, dne 31. avtusta 1931 

 

Paternost Henrik, upravitelj 

Valentina Klobčavar-jeva, otroška vrtnarica 

 

 

Šolsko leto 1932-32 

 
 

2. sept.  Šolsko leto 1932/32 se je pričelo s sv. mašo, dne 2. septembra. 

 

16. junij 

 

Vpisovanje se je vršilo, dne 16. junija. Vpisanih je bilo za prvi razred 18 

dečkov, 15 deklic, skupno 33 otrok. Za drugi razred je bilo vpisanih 21 

dečkov, 18 deklic, skupno 39 otrok.  

Prvi razred je poučevala zabavilja gdč. Prešern Josipina, drugi razred pa 

zabavilja gdč. Klobčavar Valentina.  

 

6. sept.  

 

rojstni dan Nj. Vis. prestolonaslednika Petra; sv. maša.  

 

Od 7. okt. – 23. 

okt.  

 

ni bilo pouka radi 2 slučajev škrlatinke v I. razredu in 1 slučaja v II. 

razredu. Zdravniški pregled učencev obeh razredov se je vršil 7. 10. in 20. 

oktobra.  

 

Od 4. nov. – 7. je bila odsotna vrtnarica gdč. Klobčavar Valentina, radi polaganja 



nov.  

 

praktičnega izpita. Dne 4. in 7. novembra je pouk v njenem razredu 

odpade, 6. novembra pa jo je nadomeščala zabavilja Prešern Josipina. Ta 

dan je odpadel pouk v I. razredu.  

 

1.decembra 

 

praznik ujedinjenja; sv. maša in proslava, pouka prost dan.  

 

17. decembra 

 

rojstni dan Nj. Vel. kralja Aleksandra; sv. maša in proslava.  

 

22. decembra 

 

se je vršila božičnica s petjem, deklamacijami in igrico »Zdravnik in 

mamica«. Mestna občina Tržič je prispevala za obdarovanje 1000 Din. V 

ta namen so se porabili tudi postovoljni prispevki, nabrani pri razstavi v 

znesku 221 Din. obdarovani so bili vsi otroci s pecivom, robci in 

nogavicami.  

 

od  24. 

decembra – 10. 

januarja 

 

so bile božične počitnice.  

 

27. januarja 

 

je bila proslava sv. Save; pouka prost dan.  

 

30. januarja 

 

je nadzoroval sreski šolski nadzornik g. V. Rus. V I. razredu je bil navzoč 

pri petju in nazornem pogovoru. V II. razredu pa pri nazornem pogovoru, 

memoriranju in pripovedovanju povesti. ogledal si je tudi otroška ročna 

dela.  

 

4.  februarja 

 

je bila Strossmayerjeva proslava.  

 

Od 24. – 29. 

marca 

 

so bile velikonočne počitnice.  

 

Od 2. – 4. maja 

 

je bila odsotna zabavilja gdč. Klobčavar Valentina, radi polaganja 

praktičnega izpita. Dne 2. maja je pouk v njenem razredu odpadel, 3. maja 

pa jo je nadomeščala zabavilja gdč. Prešern Josipina. Ta dan je odpadel 

pouk v I. razredu.  

 

4.  maja 

 

sv. Florijan, lokalni praznik; prosto.  

 

4. junija 

 

je ponovno nadziral sreski šolski nadzornik g. V. rRus. V I. razredu je bil 

navzoč pri zidanju, nazornem pogovoru in petju. V II. razredu pri petju, 

nazornem pogovoru in memoriranju.  

 

19. junija 

 

se je vršila razstava otroških ročnih del, katero si je ogledalo mnogo 

občinstva.  

 

20. junija 

 

so se otrokom razdelila ročna dela.  

 

21. junija 

 

sv. Alojzij, sv. maša; pouka prost dan.  

 

22. junija 

 

se je vršila sreska učiteljska konferenca; pouka prost dan.  

 



28. junija 

 

Vidov dan – sv. maša; sklep šolskega leta.  

Koncem šol. leta je bilo v I. razredu 18 dečkov, 15 deklic; skupno 33 

otrok. V II. razredu 19 dečkov, 18 deklic; skupno 37 otrok. Med letom sta 

izstopila iz drugega razreda 2 dečka.  

 

 

Zapisano v Tržiču, dne 31. avgusta 1932. 

 

Upravitelj: Paternost Henrik 

Prešern A. Josipina, otr. vrtnarica 

 

 

Šolsko leto 1932/33 

 

 
6. septembra 

 

Šolsko leto se je pričelo s sv. mašo, dne 6. septembra.  

 

21. junij 

 

Vpisovanje se je vršilo dne 21. junija. Vpisanih je bilo za I. razred 14 

dečkov, 21 deklic, skupno 35 otrok.  

Za II. razred je bilo vpisanih 14 dečkov, 19 deklic, skupno 33 otrok.  

I.razred je poučevala zabavilja gdč. Klobčavar Valentina, Ii. razred pa 

zabavilja gdč. Prešern Josipina. 

 

1.decembra  

 

praznik ujedinjenja: sv. maša in proslava; pouka prost dan.  

 

Od 7. dec. – 21. 

dec.  

 

ni bilo pouka radi 1 slučaja davice v II. razredu.  

 

22. decembra  

 

se je vršila »Božičnica« s petjem in deklamacijami. Mestna občina Tržič 

je prispevala za obdarovanje 1000 Din. Obdarovani so bili vsi otroci s 

pecivom, robci in nogavicami.  

 

Od 24. dec. – 

10. jan.  

 

so bile božične počitnice.  

 

27. januarja  je bila proslava sv. Save, pouka prost dan.  

 

4. februarja 

 

je bila Strossmayerjeva proslava, pouka prost dan. 

 

20. marca 

 

je nadozorval sreski šolski nadzornik g. V. Rus v II. razredu. Navzoč je bil 

pri pripovedovanju povesti.  

 

21. marca 

 

pa je nadzoroval sreski šolski nadzornik g. v. Rus v I. in II. razredu. v 
obeh razredih je bil navzoč pri memoriranju.  

 

Od 13. apr. – 

22. apr.  

 

so bile velikonočne počitnice.  

 

4. maja je nadziral zabavišče sreski šolski preglednik g. Josip Lapajne. Navzoč je 



 bil samo v Ii. razredu in sicer pri: memoriranju, petju, nazornem pogovoru 

pod vodstvom zabavilje gdč. Josipine Prešernove, ter pri zidanju pod 

vodstvom zabavilje Valentine Kobčavar-jeve. 

 

21. junija 

 

se je vršila v Kranju sreska učiteljska konferenca; pouka prost dan.  

 

23. junija 

 

so se otrokom razdelila ročna dela.  

 

24. junija 

 

je bil sklep šolskega leta s sv. mašo.  

Na koncu šolskega leta je bilo v I. razredu 13 dečkov, 20 deklic, skupno 

33 otrok. V II. razredu 13 dečkov, 30 deklic, skupno 33 otrok. Med 

šolskim letom sta izstopila iz I. razreda 1 deček in 1 deklica.  

 

 

Zapisano v Tržiču, dne 31. avgusta 1933.  

 

Paternost Henrik, upravitelj 

Klobčavar A. Valentina, zabavilja 

 

 

Šolsko leto 1933-34 

 
 

2. septembra 

 

Šolsko leto 1933/34 se je pričelo s sv. mašo dne 2. septembra.  

 

14. junija  

 

Vpisovanje se je vršilo dne 14 junija. vpisanih je bilo za 1. razred 17 

dečkov, 22 deklic, skupno 39 otrok.  

Za II. razred 15 dečkov, 23 deklic, skupno 38 otrok.  

Prvi razred je poučevala zabavilja gdč. Prešern Alojzijeva Josipina, drugi 

razred  pa zabavilja Klobčavar Alojzijeva Valentina.  

 

6. septembra 

 

rojstni dan Nj. Vis. prestolonaslednika Petra; sv. maša, pouka prost dan.  

 

26. oktobra in 

15. novembra 

 

se je vršilo zaščitno cepljenje prosti davici vseh gojencev otroškega vrtca. 

V I. razredu se je pojavil 1 slučaj davice.  

 

1.decembra praznik ujedinjenja; sv. maša in proslava, pouka prost dan.  

 

5. decembra 

 

se je vršilo ponovno cepljenje proti davici.  

 

17. decembra  

 

rojstni dan Nj. Vel. kralja Aleksandra; sv. maša in proslava.  

 

18. decembra 

 

se je vršila božičnica s petjem in deklamacijami. Mestna občina Tržič je 
prispevala 2000 Din. Obdarovani so bili vsi otroci s pecivom in robci. 

Ubožnejši so bili presenečeni še z blagom za hlače, ali oblekce in 

nogavicami. Otroci so bili teh daril zelo veseli.  

 

Od 23. dec. – 9. 

jan.  

je bil božični odmor.  

 



27. januarja 

 

je bila proslava sv. Save; pouka prost dan.  

 

3. februarja 

 

je bila Strossmayerjeva proslava; prosto.  

 

15. februarja 

 

je bila proslava 130 letnice Karadjordjeve ustaje; pouka prost dan. 

 

23. februarja 

 

je nadzoroval sreski šolski referent g. Vilibald Rus v II. razredu. navzoč je 

bil pri nazornem pogovoru in memoriranju.  

 

24. februarja 

 

je nadzoroval v I. razredu. Navzoč je bil poleg nazornega pogovora in 

memoriranja še pri petju.  

 

Od 29. III. – 11. 

IV.  

 

je bil velikonočni odmor. 

 

4. maja 

 

sv. Florijan; lokalni praznik, pouka prost dan.  

 

13. junija 

 

je ponovno nadzoroval sreski šolski referent g. Vilibald Rus. V I. razredu 

je bil navzoč pri nazornem poovru in petju, v II. razredu pa samo pri 

nazornem pogovoru. Ogledal si je tudi vse otroške izdelke.  

 

27. junija 

 

so se otrokom razdelila vsa ročna dela.  

 

28. junija 

 

Vidov dan . sv maša in sklep šolskega leta.  

Koncem šolskega leta je bilo v I. razredu16 dečkov, 22 deklic, skupno 38 

otrok. V II. razredu 15 dečkov, 21 deklic, skupno 36 otrok. Med letom je 

izstopil iz prvega razreda 1 deček, iz drugega razreda pa 2 deklici.  

 

 

Zapisano v Tržiču, dne 31. avgusta 1934 

 

(nečitljivo), uprav.  

prešern A. Josipina, zabavilja 

 

 

Šolsko leto 1934/35 

 
 

3. septembra 

 

Šolsko leto 1934/35 se je pričelo s sv. mašo dne 3. septembra.  

Vpisovanje se je vršilo dne 22. junija 1934.  

Za I. razred je bilo vpisanih 17 dečkov, 18 deklic, skupno 35 otrok.  

Med šolskim letom je bila vpisana v I razred 1 deklica, t. je. skupno 36 

otrok.  

Za II. razred je bilo vpisanih 18 dečkov, 19 deklic, skupno 37 otrok. 

I.razred je poučevala zabavilja gdč Klobčavar Alojzijeva Valentina, II. 

razred pa zabavilja gdč. Prešern Alojzijeva Josipina.  

 

6. septembra 

 

rojstni dan Nj. Vis. prestolonaslednika Petra, sv. maša, pouka prost dan.  

 



10. oktobra 

 

Tužna vest o smrti Nj. Vel. kralja Aleksandra; pouka prost dan.  

 

16. oktobra 

 

žalna proslava za blagopokojnim Viteškim kraljem Aleksandrom I. 

Zediniteljem; pouka prost dan.  

 

18. oktober 

 

javna komemoracija za blagopokojnim Viteškim kraljem Aleksandrom I. 

Zediniteljem; tudi gojenci zabavišča so se udeležili sv. maše, requiema ter 

popoldne žalnega sprevoda po mestu. Dan je bil pouka prost.  

 

3. novembra 

 

se je vršilo žalno zborovanje za blagopokojnim viteškim kraljem 

Aleksandrom I. Zediniteljem; priredilo ga je društvo J. U. U. v Kranju; 

dan je bil pouka prost. 

 
9. novembra 

 

30 dnevnica smrti blagopokojnega Viteškega kralja Aleksandra I. 

Zedinitelja. v župni cerkvi se je vršil žalni obred; dan je bil pouka prost.  

 

1.decembra 

 

praznik Ujedinjenja; sv. maša in proslava, pouka prost dan.  

 

21. decembra 

 

se je vršila »Božičnica« s petjem in deklamacijami. Mestna občina Tržič 

je prispevala 1000 Din. Obdarovani so bili vsi otroci z robci, nogavicami 

in pecivom.  

 

Od 24. dec. – 

10. jan.  

 

je bil božični odmor. 

 

26. januarja  

 

je bila proslava sv. Save; pouka prost dan.  

 



4. februarja 

 

je bila Strossmayerjeva proslava; prosto.  

 

27. marca 

 

nas je za vedno zapustil naš dolgoletni nadzornik g. Vilibald Rus. Umrl je 

v Kranju, star 59 let. služboval je istotam 39 let kot učitelj, upravitelj in 

naposled kot nadzornik. Ohranimo mu hvaležen spomin! 

 

29. marca 

 

se je vršil pogreb g. nadzornika, ki sta se ga udeležili z mnogoštevilnim 

učiteljstvom kranjskega sreza tudi obe zabavilji.  

31. marca 

 

je bila razrešena zabavilja gdč. Prešern Alojzijeva Josipina, ki je odšla v 

Ljubljano na  zavetišče VI. deške šole. Njeno mesto je prevzela ga. 

gorišek Jožefova Franja, ki je bila nameščena s 1. aprilom 

 

Od 18. apr. – 7. 

maja 

 

je bil velikonočni odmor.  

 

7. in 8. junija 

 

je bilo prosto radi prisostvovanja predavanj in razstave na otr. vrtcu drž. 

žen. učiteljišča v Ljubljani, pri čemer je bila prisotna samo zabavilja 

Klobčavar A. Valentina.  

 

19. junija 

 

je podal g. nadzornik Josiš Lapajne ob nadzorovanju zabavišča sledeče 

poročilo: I. razred otr. vrtca poučuje gdč. zabavilja Klobčavar A. 

Valentina. Otroci so podavali prizore s petjem in primernimi gestami, ter 

poljudnimi deklamacijami. Uspehi so prav dobri. Medsebojno občevanje 

otrok in razredničarke je prav ljubeznivo. Otroci  se uče šivanja, gubanja, 

prepletanja in lepljenja. Vsi izdelki so prav lični. Uspehi so odlični. II. 

razred zabavišča poučuje ga. zabavilja Gorišek J. Franja. Prisostvoval sem 

vzgojnemu pouku. Otroci so prav v zbranem duhu prisostvovali gospej, ki 

jim je pravkar pripovedovala o neki Eli, ki je šla v trgovino po prejce. Po 

pripovestici so morali otroci ugotavljati različne barve preje, kar se jim je 

prav dobro posrečilo. Deklamirali so v zboru »Janko in Metka« s prav 

primernim naglasom in primernimi gestami. Vzgojni načrt je prav 

poljuden in prisrčen. Iz obrazov sije otrokom nedolžnost in zaupanje, zato 

upravičeno trdim, da je učno postopanje prav primerno in so vzgojni 

uspehi odlični.  

 

21. junija se je vršilo v Kranju srezko učiteljsko zborovanje; dan je bil pouka prost. 

  

23. junija 

 

se je vršila razstava otroških ročnih del, katero je posetilo mnogo 

občinskva.  

 

24. junija  

 

so se otrokom razdelila ročna dela.  

 

26. junija  
 

se je vršil celodneven izlet na Brčov rot in v Lom.  
 

28. junija 

 

Vidov dan; sklep šolskega leta s sv. mašo.  

Koncem šolskega leta je bilo v I. razredu 17 dečkov, 19 deklic, skupno 36 

otrok. V Ii. razredu 18 dečkov, 19 deklic, skupno 37 otrok.  

 

 

 



Zapisano v Tržiču, dne 31 avgusta 1935 

 

Klobčavar A. Valentina, zabavilja 

Paternost Henrik, upravitelj 

 

 

Šolsko leto 1935-36 

 
 

3. sept.  

 

Šolsko leto 1935-36 se je pričelo 3. sept. s sv. mašo. 

 

12. junij 1935 

 

V začetku šol. leta 1935/36 je bilo spisanih za I. razred 23 dečkov in 14 

deklic, skupaj 37 otrok.  

V II. razredu 20 dečkov in 20 deklic, skupaj 40 otrok.  

 

1.decembra  

 

slavil se je narodni praznik. Dan je bil prost pouka.  

 

22. dec.  

 

se je vršila Božičnica s petjem in deklamacijami. Gojenci II. raz. 

zabavišča so vprizorili igrico »Božične sanje« nedolžnega otroka. 2 

deklici in 1 deč. iz mešč. šole so igrali še igrico »Kaznovani šaljivec«. 

Otroci so bili obdarovani s pecivom, robci in nogavicami. Ubožnejše 

deklice so dobile blago za oblekce in predpasnike. Dečki pa blago za 

srajce. Mestna občina je darovala Din 1000.  

 

22. – 10. jan.  

 

je bil božični odmor.  

 

26. maja 

 

je inšpeciral g. nadzornik Vinko Rupret.  

 

20. junija 

 

uradna učiteljska konferenca.  

Na koncu  leta je bilo v I. raz. 22 deč., 12 dekl., skupaj 34 otrok. Izstopil je 

1 deček in 2 deklici.  

V II. raz. je bilo 17 dečkov, 18 deklic, skupaj 35 otrok. 

 

27. junija 

 

so se otrokom razdelila ročna dela.  

 

28. junija 

 

Vidov dan, sv. maša, sklep šol. leta.  

 

 

Zapisano v Tržiču, dne 31. avgusta 1936 

 

Gorišek Josipova Franja, otr. vrtnarica 

 

9. okt.  
 

obletnica smrti blagorodnega kralja Aleksandra I. pouka prost dan.  
 

 

 

Paternost Henrik, upravitelj 

 

 



Šolsko leto 1936/37 

 

 
10. oktobra 

 

Šolsko leto 1936/37 se je radi škrlatinke pričelo šele 10. oktobra; sv. maša, 

pouka prost dan. 

Vpisovanje se je vršilo dne 4. junija 1936.  

Za I. razred je bilo vpisanih 17 dečkov, 21 deklic, skupno 38 otrok. 

Za II. razred 19 dečkov, 19 deklic, skupno 38 otrok.  

I.razred je poučevala zabavilja Klobčavar Alojzijeva Valentina, II. razred 

pa zabavilja ga. Gorišek Josipova Franja.  

 

Od 28. do 31 

oktobra 

 

je bil pouk radi škrlatinke prekinjen. 

 

Od 9. nov. do 

12. dec.  

 

je bil ponovno prekinjen pouk radi škrlatinke. 

 

Od 23. dec. do 

9. jan. 

 

je bil božični odmor. 

 

20. decembra 

 

se je vršila »Božičnica« s petjem in deklamacijami. Gojenci zabavišča so 

igrali igrico »Božična pošta«. Obdarovani so bili vsi. ubožnejše deklice so 

dobile blago za oblekce in predpasnike, dečki pa blago za srajce. 

Premožnejši otroci so dobili samo različne slaščice. Mestna občina Tržič 

je prispevala 1000 Din. 

 

27. januarja 

 

je bila proslava sv. Save; pouka prost dan.  

 

4. februarja 

 

je bil Strossmayerjev dan; pouka prosto. 

 

5. februarja 

 

je nadzoroval sreski šolski referent g. Vinko Rupret II. razred zabavišča. 

Navzoč je bil pri petju in pripovedanju povesti. 

 

11. februarja 

 

pa je nadzoroval I. razred. Navzoč je bil pri memoriranju in petju.  

 

Od 24. mar. do 

31. mar. 

 

je bil velikonočni odmor.  

 

4. maja 

 

sv. Florijan; lokalni praznik; pouka prost dan.  

 

25. maja 

 

je ponovno nadzoroval sreski šolski referent g. Vinko Rupret I. razred 

zabavišča. Otroci so memorirali pesem »Miškina velikonočna šola« in 

»Voščilo mamici za god«. Nato so v zboru peli spremljajoč z gestami 
pesem: »Pokažite rožice…«, »Vkradena putka2 in »Samoglasniki«. 

 

26. maja  

 

je nadzoroval II. razred zabavišča. Otroci so spoznavali barve na osnovi 

barvastih žogic, potem pa so iste navedli na posameznih predmetih v svoji 

okolici. Zapeli so tudi pesem »Lepa si roža Marija«. V obeh razredih si je 

ogledal izdelke ročnih del.  



11. junija 

 

se je vršil celodneven izlet k Mariji Pomočnici na Brezje. Udeležili so se 

ga otroci obeh razredov, 25 po številu.  

 

21. junija 

 

sv. Alojzij; sv. maša, pouka prost dan.  

 

26. junija 

 

so se otrokom razdelili izdelki ročnih del.  

 

28. junija 

 

Vidov dan; sklep šolskega leta s sv mašo.  

Koncem šolskega leta je bilo v I. razredu 16 dečkov, 21 deklic; skupno 27 

otrok. Med šolskim letom je izstopil 1 deček. V II. razredu je bilo 18 

dečkov, 17 deklic; skupno 35 otrok. Med šolskim letom je izstopil 1 deček 

in 2 deklici.  

 

 

 

Zapisano v Tržiču, dne 31. avgusta 1937 

 

Klobčavar A. Valentina, zabavilja 

 

Upravitelj: Paternost Henrik 

 

 

Šolsko leto 1937/38 

 
 

2. septembra 

 

Šolsko leto 1937/38 se je pričelo s sv. mašo, dne 2. sept.  

 

23. junija 1937 

 

Vpisovanje se je vršilo dne 23. junija. 

Za I. razred je bilo vpisanih 19 deč., 19 dek., skupno  38 otrok. Za drugi 

razred 18 dečkov, 27 deklic, skupno 45 otrok.  

I.raz. je poučevala zabavilja ga. Gorišek Franja, II. raz. pa g. Klobčavar 

Valentina.  

 

6. septembra 

 

roj. dan Nj. Vel. kralja Petra II., sv. maša, pouka prost dan.  

 

21. sept.  

 

Pogreb G. T. Masarijka; pouka prost dan.  

 

24. sept.  

 

Spomin obletnice smrti škofa Antona Martina Slomška; pouka prost dan.  

 

9. oktober 

 

3. obletnica smrti pokojnega Viteškega kralja Aleksandra I. edinitelja; 

žalni obred v cerkvi. Pouka prost dan. 

 

13. novemb. 

 

Sreski učiteljski svet v Kranju; pouka prost dan. 

 

1.decembra 

 

praznik Ujedinjenja; sv. maša, pouka prost dan.  

 

19. dec. 

 

se je vršila »Božičnica« s petjem in deklamacijami. Gojenci zabavišča so 

igrali 2 igrici, »Angeljčki praznujejo v gozdu svoj Božič« in »Materna 

lestev«. Obdarovani so bili vsi. Ubožnejše deklice so dobile blago za 



obleko, dečki pa blago za srajčke. Premožnejši otroci so dobili različne 

slaščice. Mestna občina je prispevala 1800 Din.  

 

Od 23. – 29. 

dec. 

je bil božični odmor. 

 

27. januarja  

 

je bila proslava sv. Save, pouka prost dan.  

 

4. februarja 

 

je bil Strossmajarjev dan, pouka prosto.  

 

16, februar 

 

je nadzoroval resski šolski nadzornik g. Vinko Rupret I. raz. zabavišča. 

Navzoč je bil pri petju.  

 

17. februarj. 

 

pa je nadzoroval v II. raz. Navzoč je bil pri memoriranju in petju.  

 

Od 14. – 26. 

apr. 

 

je bil velikonočni praznik, pouka prost dan.  

 

9. junija 

 

je ponovno nadzoroval sreski šolski nadz. g. Vinko Rupret v II. raz. Otroci 

so memorirali pesem »Metka roma v svet«, »Zajček«. nato so v zboru peli 

in obnjavljali prizorčke iz igrice »Trnjulčica« in »Materna lestev«. G. 

nadz. si je ogledal izdelke ročnih del.  

 

21. junija 

 

sv. Alojzij, sv. maša, pouka prost dan.  

Ta dan se je vršil celodnevni izlet na Šmarjetno goro pri Kranju. Udeležili 

so se ga otroci obeh raz., 38 po številu. Otroci so obiskali farno cerkev in 

pokopališče v Kranju.  

 

27. junija 

 

so se otrokom razdelili izdelki ročnih del.  

 

28. junija 

 

Vidov dan, sklep šolskega leta s sv. mašo. Koncem šolskega leta je bilo v 

I. raz. 16 dečkov, 18 deklic, skupno 34 otrok. Med šolskim letom so 

izstopili 3 dečki in 1 deklica. v II. raz. je bilo 17 dečkov, 27 deklic, skupno 

44 otrok. Med šolskim letom je izstopil 1 deček.  

 

 

 

 

Zapisano v Tržiču dne 31. avgusta 1938 

 

Gorišek Franja, zabavilja 

 

Upravitelj: Paternost Henrik 

 

 

Šolsko leto 1938/39 

 
 

2. septembra 

 

Šolsko leto 1938/39 se je pričelo s sv. mašo dne 2. septembra.  

Vpisovanje se je vršilo dne 31. maja 1938.  



Za I. razred je bilo vpisanih 24 dečkov, 17, deklic, skupno 41 otrok.  

Za II. razred 18 dečkov, 20 deklic, skupno 38 otrok. 

I.razred je poučevala zabavilja gdč.na Klobčavar Alojzijeva Valentina, II. 

razred pa zabavilja ga. Gorišek Josipova Franja.  

 

6. septembra rojstni dan Nj. Vel. kralja Petra II., sv. maša, pouka prost dan.  

 

24. septembra spomin smrti škofa Antona Martina Slomška; sv. maša, pouka prost dan.  

 

28. septembra  

 

se je pojavil 1 slučaj davice. Razkužila se je šolska soba, vsled tega je 

pouk odpadel.  

 

26. oktobra 

 

se je vršil v Kranju sreski učiteljski svet; pouk je odpadel.  

 

1.decembra 

 

praznik Ujeninjenja; sv. maša, pouka prost dan.  

 

18. decembra  

 

se je vršila »Božičnica« s petjem in deklamacijami. Gojenci zabavišča so 

igrali igrico »Pastirčki pred nebeškimi vrati«. Uprizorjena je bila poleg 

tega še igrica »Darežljivi otroci«, ki so jo predvajale 3 dijakinje in 1 dijak 

iz meščanske šole. Obdarovani so bili vsi gojenci. Deklice so dobile blago 

za oblekce, dečki pa flanelo za srajce. Mestna občina je prispevala 1600 

Din.  

 

Od 23. dec. do 

9. jan.  

 

je bil božični odmor.  

 

27. januarja  

 

je bila proslava sv. Save; pouk je odpadel.  

 

4. februarja 

 

je bil Strossmayerjev dan; pouk je odpadel.  

 

13. marca 

 

je nadzoroval sreski šolski nadzornik g. Vinko Rupret samo Ii. razred 

zabavišča. navzoč je bil pri polaganju ploščic in petju.  

 

od 6. do 16. apr.  

 

je bil velikonočni odmor.  

 

4. maja 

 

sv. Florijan; lokalni praznik, Pouk je odpadel.  

 

od 22. do 29. 

maja 

je bila zabavilja Klobčavar Alojzijeva Valentina odsotna radi romanja v 

Rim. nadomestovala jo je zabavilja Gorišek Josipova Franja.  

 

17. junija 

 

je ponovno nadzoroval sreski šolski nadzornik g. Vinko Rupert zabavišče. 

V I. razredu je bil navzoč pri petju. Deklice so predvajale prizorček 

»Punčke z lutkami« in »Kuharice«. Posamezni otroci so memorirali 
sledeče pesmice: »Voščilo mamici za god«, »Zaspanček Razkodranček«, 

»Anka peče«. Tudi v II. razredu so otroci memorirali in peli. G. nadzornik 

si je v obeh razredih ogledal tudi izdelke ročnih del.  

 

21. junija 

 

sv. Alojzij; sv. maša. Pouk je odpadel. Ta dan se je vršil celodneven izlet v 

Bohinj k slapu »Savice«. Gojenci so se vozili tudi po lepemBblejskem 

jezeru. Nazadnje so napravili še kratek obisk pri Mariji Pomočnici na 



Brezjah. Izleta so se udeležili otroci obeh razredov, 46 po številu.  

 

25. junija 

 

se je vršila razstava otroških ročnih del, katero je posetilo mnogo 

občinstva.  

 

26. junija 

 

so se otrokom razdelila ročna dela.  

 

28 junija 

 

Vidov dan: sklep šolskega leta s sv. mašo. Koncem šolskega leta je bilo v 

I. razredu 21 dečkov, 15 deklic; skupno 36 otrok. Med šolskim letom so 

izstopili 3 dečki in 2 deklici. V II. razredu je bilo 14 dekov, 17 deklic; 

skupno 31. Med šolskim letom so izstopili 4 dečki in 3 deklice.  

 

 

 

Zapisano v Tržiču, dne 31. avgusta 1939 

 

Upravitelj: Paternost Henrik 

 

Klobčavar A. Valentina, zabavilja 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 


