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Izobra!evanje !ensk v Habsbur"ki monarhiji

IZVLEČEK

Osrednja tema #lanka je izobra!evanje !ensk med 1848 in 1918 na dana-
"njem slovenskem ozemlju v sklopu Habsbur"ke monarhije. Predstavljeno 
je !ensko osnovno"olsko in srednje"olsko izobra!evanje, poseben pouda-
rek pa je namenjen njihovemu vstopu na gimnazije in opravljanju mature. 
Prikazan je kraj"i pregled !enskih u#itelji"# in problematika celibata u#iteljic 
ter njihove ni!je pla#e. 1lanek zajema tudi glavne poudarke pri boju deklet 
za vstop na univerze in prve slovenske "tudentke.

Klju!ne besede: Habsbur"ka monarhija, izobra!evanje !ensk, u#itelji"#a, 
gimnazije, vi"je dekli"ke "ole, univerze, matura, dekli"ki liceji.

SUMMARY

The main topic of the Article is the education of women between 1848 
and 1918 on today's Slovenian territory within the Habsburg Monarchy. 
The work enlightens the topic of primary education and opportunities for 
secondary education of women, special emphasis given on the issue of girls 
entering high schools, passing the final exams (matura), and obtaining an 
appropriate and valid certificate. The Article emphasizes women's teacher 
training colleges, the celibacy of female teachers, and their underpayment. 
Great importance is also given to women’s struggle to enter universities 
and first Slovenian female students. 

Key words: Habsburg Monarchy, women's education, teacher training 
colleges, grammar schools, girls' colleges, universities, matura, girls' 
lyceums
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UVOD

V Sloveniji se v "olske klopi vsako leto poda ve# tiso# nadobudnih u#en-
cev in u#enk. Osnovno"olsko izobra!evanje predstavlja ne le temeljno pra-
vico, temve# tudi obvezo, ki jo u#enci in u#enke izpolnijo po devetih letih 
izobra!evanja. Ne glede na dejstvo, da je danes izobra!evanje enako za 
oba spola in je, vsaj osnovno"olsko, neodvisno od socialnega polo!aja, pa 
je je bilo stanje v preteklosti precej druga#no. Izobra!evanje je bilo name-
njeno predvsem vi"jim slojem, iz katerega pa so bila dekleta, ne glede na 
socialni status, najve#krat v veliki meri izklju#ena. V nadaljevanju predsta-
vljam glavne poudarke izobra!evanja !ensk v Habsbur"ki monarhiji, s pou-
darkom na dana"njem slovenskem ozemlju, med letoma 1848 in 1918.1

ELEMENTARNO ŠOLANJE

Pomlad narodov, ki je leta 1848 v Srednjo Evropo prinesla sve!ino in 
revolucionarne ideje, je svoj pe#at pustila tudi na "olstvu. Ne glede na to, 
da se je Avstrijsko cesarstvo vpra"anju "olstva na vsak na#in sku"alo izo-
gniti, pa jim slednje ni uspelo. Prvi ve#ji premik na omenjenem podro#ju je 
bila ustanovitev ministrstva za prosveto, ki je nadomestilo "tudijsko dvorno 
komisijo, razpu"#eno 23. marca 1848, in ustanovitev komisije za "tudijsko 
reformo.2 Slednja je delovala v dveh skupinah, prva je nadomestila delo 
ukinjene "tudijske dvorne komisije, druga pa je bila usmerjena v reforma-
cijo elementarnega "olstva.3 V aprilu 1848 je nastal dokument z naslovom 
Osnutek temeljnih na!el javnega pouka v Avstriji,4 ki je za glavno nalogo 
osnovne "olo navedel, da mora obiskovalce »[…] nau!iti tistih znanj in spret-
nosti, ki bi jim jih v prihodnosti, kot dr#avljanom, ne bi smelo primanjko-

1 Iz pregleda je izvzet Ogrski del kasnej!e Avstro-Ogrske monarhije.

2 Engelbrecht, Helmut. Geschichte des österreichischen Bildungswesens: Erziehung und Unterricht auf dem 
Boden Österreichs. Band 4: Von 1848 bis zum Ende der Monarchie. Dunaj: Österreichischen Bundesverlag, 
1986, 515.

3 Engelbrecht, Geschichte, 86–87.

4 Entwurf der Grundzüge des ö"entlichen Unterrichtswesens in Oesterreich.
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vati.«5 Osnutek si je prizadeval ustanoviti enotno, trirazredno osnovo "olo, 
svoje odloke pa je usmeril tudi v spremembe na podro#ju srednjega in 
vi"jega "olstva ter u#iteljskega izobra!evanja. Osnovna "ola, ki naj bi se 
razvila z dodanim razredom k prej obstoje#i trivialki, naj bi bila obvezna 
za vse u#ence med "estim in dvanajstim letom, poleg nje pa naj bi nastala 
tudi nedeljska ponavljalna "ola, obvezna za vse u#ence do petnajstega 
leta starosti, ki niso dokon#ali osnovne "ole in se ne "olajo na me"#anski 
"oli, obrtni "oli ali gimnaziji.6 Ne glede na to, da je dr!ava v prvem #lenu 
osnutka zapisala, da »[…] je njena pravica in sveta dol#nost, da poskrbi za 
izobra#evanje mladine obeh spolov, kar naj bi dosegli s pomo!jo javnih 
in zasebnih u!iteljev, ne da bi pri tem kr"ili dru#insko pravo«,7 pa njegove 
reforme, ne le da niso zadevale dekli"kega "olanja, temve# deklet osnutek 
pravzaprav ni niti omenjal kot ciljne skupine.8 Ve#ina deklet je tako obi-
skovala zgolj trivialke, kjer pa so bila lo#ena od de#kov. »Kjer se de!ki in 
deklice skup podu!ujejo, so potem de!ki na eni in deklice na drugi stra-
ni.«9 Pode!elske "ole, kjer je bilo denarja in obiskovalcev manj, so bile ve#i-
noma me"ane, medtem ko so bile "ole v mestih povsem lo#ene po spolu 
oz. so imela lo#ene dekli"ke razrede. Leta 1851 je bilo takih javnih dekli"kih 
"ol na dana"njem slovenskem ozemlju 72,10 pri #imer se je "olstvo naju-
spe"nej"e razvijalo na Primorskem (50 javnih dekli"kih "ol, od tega pet v 
Trstu),11 sledila je 2tajerska (14 javnih dekli"kih "ol),12 "tevilo "ol na Kranjskem 
in Koro"kem pa je bilo izena#eno (v vsaki de!eli so bile "tiri javne dekli"ke 
"ole).13 Ne glede na to, da je osnutek predvideval u#enje v maternem jeziku, 
pa je bilo slednje le redko uresni#eno. Pri pou#evanju de#kov in deklet so 

5 Exner, Franz Seraphin. Entwurf der Grundzüge des ö#entlichen Unterrichtswesens in Oesterreich. Wien: 
Gedruckt in der kaiserlich-königlichen Hof- und Staatsdruckerei, 1848, 3.

6 Exner, Entwurf der Grundzüge, 6.

7 Exner, Entwurf der Grundzüge, 5.

8 V osnutku lahko zasledimo zgolj izraze kot so sinovi (Söhne), de#ki (Knaben) in mladeni#i (Junglinge).

9 »Zunanje !olske re#i.« U$iteljski tovari": list za "olo in dom, 3/8 (15. april 1863), 113.

10 Hojan, Tatjana. %ensko "olstvo in u$iteljstvo na Slovenskem v preteklih stoletjih, 55.

11 Hojan, Tatjana. %ensko "olstvo in delovanje u$iteljic na Slovenskem: razstava v Slovenskem "olskem 
muzeju, 11.

12 Hojan, %ensko "olstvo in u$iteljstvo, 55.

13 Prav tam, 55.
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se pojavljale ve#je razlike, med drugim tudi v samem predmetniku. Najve# 
informacij o u#nih predmetih deklet lahko povzamemo iz izvestja dekli"ke 
"ole v Celju iz leta 1864. Dekleta so se v sklopu "olskih predmetov u#ila 
verouk, razlago evangelijev, zgodovino Biblije, zgodovino avstrijske dr!ave, 
nekaj malega o zemljepisu in naravoslovju, spisje, ra#unanje s celimi "tevili 
in ulomki, nem"ki jezik, slovenski jezik v skladu z malim Berilom, branje in 
lepopis. Pouk telovadbe je bil izvzet.14 Podobno je veljalo tudi za u#enke 
dekli"ke "ole v Kranju, kjer, ne le, da dekleta niso smela obiskovati pouka 
telovadbe, zanje je bilo prepovedano tudi kakr"nokoli drugo sodelovanje 
pri "portnih dru"tvih izven "ole.15

Javne dekli"ke "ole so obiskovala predvsem dekleta iz ni!jega oz. sre-
dnjega sloja, dekleta vi"jega sloja pa so svoje "olanje pogosto pri#ela 
kar na zasebnih zavodih, najve#krat so bile to samostanske "ole. Za prvo 
zasebno in kar 170 let edino dekli"ko "olo v Ljubljani so poskrbele ur"ulin-
ke.16 Poleg predmetov glavne "ole so u#iteljice pou#evale tudi prirodoslovje, 
italijan"#ino, franco"#ino, zemljepis in risanje. Obisk omenjenega zavoda 
je bil izredno visok, v letu 1856 je tako "olo obiskovalo kar 827 u#enk, od 
tega 100 notranjih, ki so se izobra!evale za redovni"ki poklic, in 727 zuna-
njih.17 Leta 1872 je bila ur"ulinska dekli"ka "ola ustanovljena tudi v 2kofji Loki, 
sestavljena je bila iz zunanje trivialne "ole in posebnih te#ajev za deklice. 
Posebnost ur"ulinske "ole je bila, da so dekleta pouk v sloven"#ini lahko 
obiskovala brezpla#no, kar so pozdravili tudi pri Rokodelskih novicah: »[…] 
in re!i moramo, de smo z veseljem zapazili, kako skerbno !astitljive gospe 
– zraven nem"kiga, la"kiga in francozkiga jezika - tudi nas mili materni 
jezik obdelujejo […].«18 Zasebna dekli"ka "ola na 2tajerskem, natan#neje v 

14 A S$M (Arhiv Slovenskega !olskega muzeja) inv. !t. 2727, Programm der k. k. Unterreal-, Haupt- und 
Mädchen-Schule zu Cilli am Ende des Schuljahres 1864, 12.

15 Rant, Helena; Rogelj, Monika. »Kam je vodila !olska pot uka %eljna gorenjska dekleta.« V: Izobra!evanje 
in zaposlovanje !ensk neko$ in danes II, ur. Tja!a Mrgole Juki#, 131–154. Ptuj: Zgodovinski arhiv; Ljubljana: 
Urad za %ensko politiko pri Vladi Republike Slovenije, 2000, 139–140.

16 K., M. »Zgodovinski razvoj ur!ulinskih !ol v Ljubljani.« Kronika slovenskih mest, 2/3, 1935, 235.

17 Hojan, &ensko !olstvo in u#iteljstvo, 54.

18 »Novi#ar iz Ljubljane.« Novice kmetijskih, rokodelnih in narodskih re$i, 8/30, 24. julij 1859, 128.
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Mariboru, je bila ustanovljena s strani "tirih "olskih sester de Notre Dame.19 
Z ustanovitvijo Provizori!nega zakona o zasebnem pouku,20 27. junija 1850, 
so zasebne "ole lahko odpirale tudi u#iteljice, ki so v skladu z 20. #lenom 
omenjenega dokumenta  morale za odprtje predlo!iti dokaz o avstrijskem 
dr!avljanstvu, starosti, veroizpovedi, versko-moralni in dr!avljanski neopo-
re#nosti, teoreti#ni in prakti#ni usposobljenosti,21 o premo!enjskem stanju, ki 
zado"#a ustanovitvi takega zavoda in o okvirnem pouku religije, ki ga bodo 
izvajale na izbrani "oli.22

Ne glede na jasno razdelan osnutek o osnovnem "olstvu se slednji ni 
nikoli uresni#il v celoti. Leta 1869 je bil izdan nov dokument z nazivom Tretji 
osnovno"olski zakon,23 ki je na polje osnovno"olskega izobra!evanja vpe-
ljal dve "oli: petletno ljudsko "olo (Volksschule) in triletno me"#ansko "olo 
(Bürgerschule).24 V ljudski "oli naj bi se u#enci u#ili religije, jezika (nem"#ine 
in sloven"#ine), ra#unanja, znanj iz naravoslovja, zemljepisa in zgodovine, 
pisanja, geometrijskega risanja, petja in telesnih vaj, u#enke pa dodatno 
tudi pouk !enskih ro#nih del in gospodinjstva.25 Me"#anska "ola je bila 
namenjena vsem tistim, ki so si !eleli nadgradnje znanja, vendar niso obi-
skovali srednje "ole. Predmetnik je bil podoben predmetniku v ljudski "oli, 
pri #imer so tudi na me"#anski "oli dekleta imela dodatne ure !enskih ro#-
nih del in gospodinjstva.26 2olanje je bilo obvezno med "estim in "tirinajstim 

19  Hojan, %ensko "olstvo in u$iteljstvo, 55.

20 Provisorisches Gesetz über den Privatunterricht.

21  Slednja je morala biti enaka usposobljenosti u#iteljev na enakovrednih javnih !olah.

 22 »Kaiserliche Verordnung vom 27. Juni 1850, wirksam für sämtliche Kronländer der Monarchie, wodurch 
ein provisorisches Gesetz über den Privatunterricht erlassen und vom Lage seiner Rundmachung ange-
fangen in Wirksamkeit gesetzt wird.« https://alex.onb.ac.at/cgi-content/alex?aid=rgb&datum=1850&pa-
ge=1389&size=45  (dostop: marec 2022), 1271 in 1274.

23 Reichsvolksschulgesetz (RVG).

24 Simon, Gertrud. »Von Maria Theresia zu Eugenie Schwarzwald.« V: Geschichte der Frauenbildung und 
Mädchenerziehung in Österreich: ein Überblick, ur. Ilse Brehmer in Gertrud Simon, 178–188. Graz: Leykam, 
cop., 1997, 180.

25 »Gesetz vom 14. Mai 1869, durch welches die Grundsätze des Unterrichtsesens bezüglich der 
Volksschulen festgestellt werden.« https://alex.onb.ac.at/cgi-content/alex?aid=rgb&datum=1869&si-
ze=45&page=311 (dostop: marec 2022), 277–278.

26 »Gesetz vom 14. Mai 1869«, 279–280.
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letom starosti, vanj pa so bila vklju#ena tudi dekleta, kar je pri "tevilnih 
naletelo na odpor: »Brati smete u!iti mojo h!er, a !emu ji bo pisanje? Ne 
bom je dajal v slu#bo, […] in dekleta, ki pisati znaje, fantinom dopisujejo.«27 
Mo#no neodobravanje "olanja deklet se je pokazalo tudi pri vi"jih slojih, pri 
#emer so slednji avtorji poleg odkritega strahu pred !ensko konkurenco in 
primerjanja "olanja deklet z barbarizmom navajali tudi druge t. i. fizi#ne 
razloge za opustitev pou#evanja deklet: » […] u!enost je vedno le v glavi, t. j. 
v mo#ganih. Vsak izobra#en !lovek pa ve, da ima #enska manj mo#ganov, 
kakor mo"ki […].«28

SEKUNDARNO ŠOLANJE

Po kon#ani osnovni "oli so lahko dekleta s "olanjem nadaljevala na stro-
kovnih "olah, ki pa so bile prej izjema kot pravilo. Dekleta so lahko obisko-
vala le njim posebej namenjene srednje "ole, ki so najve#krat temeljile na 
!enskih ro#nih delih, kot so npr. #ipkarske "ole.29 Sledenje so nastale v Idriji, 
Ljubljani, kasneje pa tudi v So#i, Bovcu, Cerknem, Izoli, Logatcu, .eleznikih 
in drugih slovenskih mestih.30 Poleg omenjenih "ol je v Ljubljani delovala 
tudi babi"ka "ola,31 po letu 1884 pa so na slovenskem pri#ele nastajati tudi 
prve gospodinjske "ole.32 

Ne glede na strokovne "ole pa za dekleta "e vedno ni obstajala srednja 
"ola, v kateri bi lahko pridobivala splo"no znanje, torej "ola, ki bi se lahko 
ob bok postavila de"kim gimnazijam. Prva taka ustanova je nastala "ele 
leta 1873, ko se je v Gradcu odprl !enski licej. Omenjena "ola je obsegala 
"est razredov, dekleta pa so med "olanjem obiskovala pouk nem"#ine, reli-
gije, franco"#ine, zgodovine, geografije, matematike, fizike, kemije, nara-

27 »Ali res !ola ljudstvo kazi?« U$iteljski tovari": list za "olo in dom, 6/1, 1. januar 1866, 3.

28 Ciperle, Josip. »Pedagogi#ni pogovori.« U$iteljski tovari": list za "olo in dom, 18/4, 15. februar 1878, 50.

29 Ser!e, Aleksandra. »U#ne ure na!ih babic. Izobra%evanje %ensk v drugi polovici 19. in za#etku 20. stoletja 
v Ljubljani.« V: Izobra!evanje in zaposlovanje !ensk neko$ in danes II, ur. Tja!a Mrgole Juki#, 183–208. Ptuj: 
Zgodovinski arhiv; Ljubljana: Urad za %ensko politiko pri Vladi Republike Slovenije, 2000, 188.

30 Hojan, %ensko "olstvo in delovanje, 11.

31 Lavri#, Vito. 200 let ljubljanske babi"ke "ole: (1753–1953). Ljubljana: Babi!ka !ola, 1953, 43.

32 Hojan, %ensko "olstvo in delovanje, 19.
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voslovja, risanja, telovadbe, petja in gospodinjstva, kot izbirni predmet jim 
je bil na voljo tudi pouk angle"#ine.33 Licej z identi#nim predmetnikom je 
leta 1877 nastal tudi na Dunaju. Ne glede na to, da se je predmetnik skoraj 
povsem ujemal s predmetnikom de"ke gimnazije, je bil tudi na liceju, ki naj 
bi sicer dekletom nudil vi"jo splo"no izobrazbo, predmetnik prilagojen t. i. 
!enski naravi in njeni vlogi v dru!bi.34 V slede#ih letih so iz"li "tevilni statuti, ki 
so tako ali druga#e urejali organizacijo dekli"kih licejev, ve#ja sprememba 
pa je pri"la "ele s Statutom za dekli"ke liceje35 iz leta 1912, ki je uvedel doda-
tni, sedmi razred, v sklopu katerega naj bi dekleta utrdila !e pridobljeno 
znanje. Novi licej se je delil na dve stopnji, prva je obsegala prve "tiri raz-
rede, druga pa od petega do vklju#no sedmega razreda.36 Ne glede na 
novo organizacijo marsikateri liceji zaradi razli#nih okoli"#in niso mogli 
uvesti dodatnega razreda. V tem primeru je statut predvideval ohranitev 
"estih razredov in prilagoditev predmetnika.37

Poleg omenjenih licejev se je v sedemdesetih letih 19. stoletja pojavila 
"e ena novost – z letom 1872 so dekleta dobila prva dovoljenje za opra-
vljanje mature na gimnazijah. Ne glede na omenjen odlok so dekleta lahko 
na gimnazije vstopila zgolj kot zunanje u#enke oz. privatistke, pri #emer so 
morala vso "tudijsko literaturo predelati doma, na gimnazijah pa so lahko 
opravljala le izpite. O sprejetju posamezne dijakinje je odlo#al u#iteljski 
zbor, ki se je lahko brez navedbe razloga odlo#il, da posameznemu dekletu 
ne bo dovolil "tudija in opravljanje maturitetnih preizkusov.38 Ne glede na 
opravljeno maturo dekleta "e vedno niso smela nadaljevati "tudija na uni-
verzi.39 Slednje je leta 1878 znova poudaril tudi odlok ministrstva za uk in 

33 Friedrich, Marget. ‚‘Ein Paradies ist uns verschlossen…‘‘: zur Geschichte der schulischen Mädchenerziehung 
in Österreich im ‚‘langen‘‘ 19. Jahrhundert. Dunaj; Köln: Weimer; Böhlau, 1999, 272–275.

34 Engelbrecht, Geschichte, 282.

35 Erlaß des Ministers für Kultus und Unterricht vom 14. Juni 1912.

36 »Erlaß des Ministers für Kultus und Unterricht vom 14. Junij 1912, Z. 27344, betre"end die Mädchenlyzeen.« 
https://alex.onb.ac.at/cgi-content/alex?aid=vcu&datum=1912&size=45&page=349  (dostop: marec 2022), 
301–304.

37 Hojan, %ensko "olstvo in delovanje, 27.

38 Simon, »Von Maria Theresia« 184.

39 Cindri#, Alojz. $tudenti s Kranjske na dunajski univerzi 1848–1918. Ljubljana: Univerza, 2009, 245.
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bogo#astje, ki je v enem izmed svojih dokumentov zapisal, da »[…] !enske 
niso prepu"#ene k akademskemu "tudiju niti kot redne, niti kot izredne slu-
"ateljice. Iz tega sledi, da dovoljenje, da dekleta opravljajo maturitetni izpit, 
nima obi#ajnega smotra tega izpita, torej da bi z njim dokazale zrelost za 
akademski "tudij.«40 

Maturitetno spri#evalo v pravi obliki, kot vstopnico za univerzo, so 
dekleta dobila "ele z ministrskim odlokom leta 1901. Kon#na opomba izda-
nega spri#evala se je odslej glasila: »Ker je izpra"evalka izpolnila zakonske 
zahteve… ji je s tem izdano potrdilo o zrelosti za "tudij na univerzi (v koliko je 
slednja urejena po predpisih za dekleta).«41 Ne glede na zapis je ministrstvo 
obravnavalo vsako kandidatko posebej, dijakinje pa so lahko obiskovale le 
dolo#ene de"ke gimnazije. Vse gimnazije so dekleta lahko pri#ela obisko-
vati "ele z letom 1910, vendar zgolj kot poslu"alke, izpite pa so lahko opra-
vljala "ele ob koncu "olskega leta. 2tevilo deklet v posameznem razredu ni 
smelo presegati 5 % "tevila njihovih mo"kih kolegov.42

Avstrijsko ministrstvo je z leti postajalo vse pogostej"a tar#a kritik na 
ra#un pomanjkanja splo"nih srednjih "ol za dekleta. Z !eljo po re"itvi nastale 
situacije je bila izvedena inventura, ki je prikazala katastrofalno stanje. Na 
Primorskem je obstajal zgolj "estrazredni licej z italijanskim u#nim jezikom 
in nem"#ino in franco"#ino kot dodatnima jezikoma. Situacija na Koro"kem 
je bila nekoliko bolj"a, v omenjeni de!eli je od leta 1880 namre# delovala 
vi"ja dekli"ka "ola v Celovcu, podobno je bilo tudi na 2tajerskem, kjer je 
licej v Gradcu obstajal !e od 1873, z letom 1885 pa je pri"el v dr!avno last. 
Presenetljivo je bilo stanje najslab"e na Kranjskem, kjer vi"jih "ol za dekleta 
prakti#no ni bilo.43 Te!nja po vi"ji dekli"ki "oli se je z nacionalno zavestjo 

40 »Verordnung des Ministers für Cultus und Unterricht vom 21. September 1878, Z. 15551, an alle 
Landesschulbehörden, betre"end die Maturitätsprüfung, welchen sich Frauen zu unterziehen beabsich-
tigen.« https://alex.onb.ac.at/cgi-content/alex?aid=vcu&datum=1878&page=227&size=45 (dostop: marec 
2022), 211.

41 »Verordnung des Ministeriums für Cultus und Unterricht vom 28. April 1901, Z. 9834, betre"end die 
Ausstellung von Gymnasial-Maturitätszeugnissen für Frauen.« https://alex.onb.ac.at/cgi-content/alex?a-
id=vcu&datum=1901&size=45&page=164(dostop: marec 2022). 133.

42 Hojan, &ensko !olstvo in delovanje, 30.

43 Friedrich, ‚‘Ein Paradies, 103–109.
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"e stopnjevala, saj se je vse pogosteje dogajalo, da so, zaradi obiskova-
nja nem"kih vi"jih "ol, izobra!ena dekleta govorila predvsem nem"ko, pri 
tem pa pozabljala na materno sloven"#ino. Vi"ja dekli"ka "ola v Ljubljani je 
nastala "ele leta 1896, najve# zaslug za to je imel takratni ljubljanski !upan 
Ivan Hribar, ki je navezal stik z veletrgovcem Josipom Gorjupom. Slednji je 
poskrbel za "tipendije bodo#ih dijakinj, ki pa so morale biti izklju#no h#ere 
slovenskih star"ev.44 Pogoj za vstop na trirazredno vi"jo "olo je bila dokon-
#ana osemrazredna ljudska ali me"#anska "ola, prva ravnateljica pa je 
postala Marija Wessner.45 Le leto kasneje se je v Ljubljani pojavila druga 
vi"ja dekli"ka "ola, ki jo je ustanovila Irma Huth. Omenjena "ola je obsegala 
tri razrede, na njej pa so v veliki ve#ini pou#evali profesorji nem"kih srednjih 
"ol.46 Istega leta je nastala tudi vi"ja dekli"ka "ola Emilie Haussenbüchl, 
njej priklju#eni sta bili tudi dekli"ka osnovna "ola in dekli"ko vzgajali"#e.47 
Dekleta so bila na vi"ji "oli podu#ena v religiji, nem"kem jeziku, geografiji, 
zgodovini, aritmetiki, geometriji, fiziki, kemiji, prirodopisu, kaligrafiji, italijan-
"#ini, pedagogiki, gospodinjstvu in !enskih ro#nih delih. Prostovoljno so se 
lahko odlo#ila tudi za dodatne predmete, med katerimi so lahko izbirala 
med prostoro#nim risanjem, stenografijo, slovenskim jezikom, knjigovod-
stvom, trgovskim ra#unanjem in trgovsko korespondenco.48

UČITELJIŠČA

Tretji osnovno"olski zakon iz leta 1869 je dekletom omogo#il vstop na 
u#itelji"#a, pri #imer se »izobra#evanje potrebnih u!iteljskih mo!i […] izvaja 
v u!itelji"!ih, lo!enih po spolu.«49 S tem je bilo prvi# v zgodovini dekletom 
omogo#eno nadaljevanje "olanja na enaki stopnji kot mo"kim. Razloga za 
slednje zagotovo ne smemo iskati v !elji po enakopravnosti obeh spolov, 
temve# v njihovi prakti#ni naravi – uvajanje osemletnega osnovno"ol-

44 Hojan, %ensko "olstvo in u$iteljstvo, 59.

45 Hojan, %ensko "olstvo in delovanje, 26.

46 Prav tam, 26.

47 Hojan, %ensko "olstvo in u$iteljstvo, 79.

48 Friedrich, ‚‘Ein Paradies, 284.

49 »Gesetz vom 14. Mai 1869«, 281.
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skega izobra!evanja je namre# povzro#ilo pomanjkanje u#iteljev.50 Poleg 
javnih u#itelji"# je bilo dovoljeno ustanavljanje tudi zasebnih, seveda pod 
pogojem, da je minister predhodno potrdil status in u#ni na#rt, direktor in 
u#itelji u#itelji"# pa so morali izkazati ustrezno strokovno usposobljenost. 
U#itelji"#a so tako uvajala "tiriletno izobra!evanje, predmetnik !enskih in 
mo"kih u#itelji"# pa se je razlikoval v nekaj predmetih oz. njihovi vsebini. 
Ker Tretji osnovno"olski zakon ni jasno opredeljeval "tevila ur posameznih 
predmetov in njihove vsebine, so to uredili u#ni na#rti in predmetniki, izdani 
v letu 1870.51 1e so se mo"ki u#ili matematike, so dekleta prebirala aritme-
tiko, podobno je bilo tudi pri pouku naravoslovja in prirodopisa, kjer je bil za 
dekleta poudarek na opisnih vedah. Iz predmetnika deklet je izpadel pouk o 
ustavi,  namesto kmetijstva so imela na urniku !enska ro#na dela, pri glasbi 
pa so se u#ila samo petja.52 Poleg omenjenih predmetov so imela dekleta 
na urniku tudi religijo, jezik, spisje, literaturo, geografijo, zgodovino pisa-
nja, risanje, gospodinjstvo in tuje jezike. Telovadba je bila prisotna tako na 
!enskih kot mo"kih u#itelji"#ih, sama vsebina pa se je glede na spol mo#no 
razlikovala.53 Ne glede na zakon so dekleta pri vstopu na u#itelji"#a velikok-
rat naletela na "tevilne te!ave, ki so nastale s stoletnim odlaganjem !enske 
izobrazbe. Prav slednje je bilo "e posebej vidno in sporno pri kriterijih za 
vpis na u#itelji"#e. Dekleta so morala biti v skladu z 32. #lenom zakona stara 
najmanj 15 let, telesno zrela, moralno celovita in imeti ustrezno predznanje, 
ki so ga pridobila s "olanjem v ni!ji realki in ni!ji gimnaziji, slednjega pa 
kasneje dokazala pri sprejemnem izpitu.54 Prav zadnji del je bil v nasprotju z 
realnostjo, saj so imela dekleta, z izjemno nekaterih strokovnih "ol, "e vedno 
omejen oz. prepre#en dostop do srednjega "olstva. U#itelji"#a so v praksi to 

50 Cenci#, Majda. &ola za znanje u$iteljev: od u$iteljskih te$ajev do Univerze na Primorskem. Koper: 
Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno sredi!#e, Zalo%ba Annales, 2004, 34.

51 »Verordnungsblatt f'r den Dienstbereich des Ministers für Cultus und Unterricht. Redigirt im k. k. 
Ministerium für Cultus und Unterricht. Ausgegeben am 27. August 1870.« https://alex.onb.ac.at/cgi-content/
alex?aid=vcu&datum=1870&page=500&size=45 (dostop: marec 2022), 477–487.

52 Hojan, Tatjana. »Ve brez nas – boste ni#!« Izobra%evanje in delovanje ljubljanskih u#iteljic.« V: 
Izobra!evanje in zaposlovanje !ensk neko$ in danes II, ur. Tja!a Mrgole Juki#, 209–236. Ptuj: Zgodovinski 
arhiv; Ljubljana: Urad za %ensko politiko pri Vladi Republike Slovenije, 2000, 214.

53 »Gesetz vom 14. Mai 1869«, 281–282

54 »Gesetz vom 14. Mai 1869«, 282.
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najve#krat re"evala tako, da so sprejemala absolventke ur"ulinskih, mestnih 
in zasebnih u#itelji"# oz. dekli"kih pripravljalnih razredov, kjer so dekleta 
pridobila ustrezno predznanje.55 Te!ave so se pojavile tudi pri kon#nem 
spri#evalu, ki so ga dekleta pridobila po uspe"no opravljeni maturi oz. zre-
lostnem izpitu. Ne glede na navidezno izena#enje izobrazbe, kon#ni izpit 
iz u#itelji"#a dekletom, podobno kot matura na gimnazijah, ni dovoljeval 
nadaljnjega izobra!evanja na univerzi, temve# je zgolj podeljeval pravilo 
do opravljanja u#iteljskega poklica.56 V roku dveh let po zrelostnem izpitu so 
morala dekleta opraviti "e usposobljenostni oz. strokovni izpit, ki so ga lahko 
polagala v ve#jih mestih, med drugim tudi v Ljubljani, Gorici, Trstu, Celovcu 
in Gradcu.57 Kljub novemu zakonu pa se je "tevilo u#iteljic, ki so pou#evale v 
javnih "olah, le po#asi ve#alo. V letu 1871 je bilo takih u#iteljic na 2tajerskem 
le 3,4 %, na Koro"kem 9,5 %, na Kranjskem 10 % in na Primorskem 26,3 %.58 
Razlog za tako nizko "tevilo ne gre pripisati zgolj te!avnim vstopom na 
u#itelji"#e, temve# tudi nizki pla#i u#iteljic, ki so najve#krat prejemale zgolj 
80 % pla#e mo"kih u#iteljev. Prvi de!eli na dana"njem slovenskem, ki sta 
odpravili ve#je razlike v pla#i, sta bili 2tajerska (1874)59 in Kranjska (1875)60, 
medtem ko so se u#iteljice v Trstu, Gorici in Istri za izena#enje pla# borile 

55 Schmidt, Vlado. Zgodovina "olstva in pedagogike na Slovenskem, 3. del (1848–1870). Ljubljana: 
Delavska enotnost, 1988, 244.

56 »Verordnung des Ministers für Cultus und Unterricht vom 12. Juli 1869, Z. 6299, womit 
Uebergangsbestimmungen zur Durchführung des Volksschulgesetzes erlassen werden.« https://alex.onb.
ac.at/cgi-content/alex?aid=vcu&datum=1869&size=45&page=193 (dostop: marec 2022), 175.

57 »Verordnung des Ministers für Cultus und Unterricht vom 5. April 1872, womit eine neue Vorschrift für 
die Prüfungen der Lehrer an Volks- und Bürgerschulen erlassen wird. Wirksam für die im Reichsrathe ver-
tretenen Königreiche und Länder, mit Ausnahme von Galizien.« https://alex.onb.ac.at/cgi-content/alex?a-
id=rgb&datum=1872&size=45&page=153 (dostop: marec 2022), 119..

58 Sagadin, Janez. »Kvantitativna analiza razvoja osnovnega !olstva na $tajerskem, Kranjskem in 
Primorskem po uveljavitvi osnovno!olskega zakona iz leta 1869 ter kvantitativni prikaz osnovnega !olstva v 
poznej!i Dravski banovini.« V: Osnovna "ola na 173 Slovenskem 1869–1969, ur. Vlado Schmidt in Vasilij Melik, 
65–170. Ljubljana: Slovenski !olski muzej, 1970, 103.

59 »Postava od 3. maja 1874, veljavna za vojvodino $tajersko v zadevi uredjenja u#iteljskih pla# in odprave 
!olnine za javne in narodne !ole.« Slovenski u$itelj: glasilo ‚‘U$iteljskega dru"tva za slovenski &tajer‘‘, 2/2, 20. 
junij 1874, 27.  

60 »Dopisi in novice.« U$iteljski tovari": list za "olo in dom, 15/13, 1. julij 1875, 199.
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"e kar nekaj let.61 Poleg omenjenih pla# pa so de!ele sodile tudi o dru!in-
skem !ivljenju u#iteljic. Slednje so bile po koncu slu!bovanja upravi#ene 
do pokojnine, ki pa jim ni pripadala v primeru, da so slu!bo prostovoljno 
zapustile, "e preden so izpolnile svojo delovno obveznost. Kot prostovoljna 
odpoved se je smatralo tudi, #e se je u#iteljica poro#ila.62 Podobno kot pri 
pla#ah je bila 2tajerska prva slovenska de!ela, ki je celibat sprva le omi-
lila, kasneje, leta 1874, pa popolnoma odpravila.63 Ne glede na nizko "tevilo 
u#iteljic pa je bila njihova usposobljenost precej bolj"a kot usposobljenost 
u#iteljev.64 Leta 1880 je bil izveden popis u#iteljev in u#iteljic, ki je pokazal, 
da je kvalificiranost u#iteljic neprimerljivo vi"ja v vseh slovenskih de!elah in 
skoraj po celotni Avstriji, pri #imer so v pozitivnem smislu najbolj izstopale 
Kranjska, Gorica-Gradi"ka in Istra.65

VSTOP NA UNIVERZO

Dekleta so si dovoljenje za "tudij na univerzah najprej priborila v zahod-
noevropskih de!elah. Prvi tak"ni dr!avi sta bili 2vica in Francija (1863), sle-
dile so 2vedska (1870), Anglija (1873),  Finska, Danska in Nizozemska (vse tri 
v letu 1875) ter Italija in Belgija (1876). Avstrija je bila, poleg Rusije in Prusije, 
ena izmed zadnjih evropskih dr!av, ki so na univerze spustila tudi dekleta.66 
Razlogi, zakaj naj bi bil "tudij deklet nespameten, so bili razli#ni, vse od 
miselne in telesne "ibkosti,67 do povsem nasprotnega argumenta, da naj bi 
dekleta, ki so univerzitetno izobra!ena, lahko za mo"ke predstavljala pre-

61 Ser!e, Aleksandra. »U#iteljice, prve izobra%enke.« V: U$iteljice v "olskih klopeh: zbornik ob 130. obletnici 
ustanovitve Slovenskega u$itelji"$a za dekleta v Gorici, ur. Vlasta Tul, 39–54. Nova Gorica: Pokrajinski arhiv, 
2005, 47.

62 Schmidt, Zgodovina, 218.

63 »Postava od 3. maja 1874«, 27.

64 Sagadin, »Kvantitativna«, 103.

65 Ser!e, »U#iteljice«, 44.

66 Cindri#, &tudenti, 247.

67 Tichy, Marina. »Facetten des Widerstands gegen das Frauenstudium von 1870 bis zur Jahrhundertwende.« 
V: ‚‘Durch Erkenntnis zu Freiheit und Glück…‘‘: Frauen an der Universität Wien (ab 1897), ur. Waltraud Heindl in 
Marina Tichy, 27–48. Dunaj: WUVUniversitätsverlag, 1990, 28–30.
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mo#no konkurenco.68 Ve#jo debato o prepustitvi deklet na "tudij na avstrijski 
univerzi so spro!ile ruske "tudentke, ki so, po tem, ko jim je bil prepove-
dan "tudij v 2vici,69 zaprosile za dovoljenje za "tudij na gra"ki univerzi. Ker 
slednja ni vedela, kaj naj stori, se je obrnila na dunajsko univerzo, ki pa je 16. 
decembra 1873 zapisala, da "tudij za dekleta v Avstriji ostaja prepovedan, 
ne glede na to, ali bi si dekleta !elela "tudirati redno ali izredno.70 Kot razlog 
za tak"no odlo#itev so navajali, da bi bilo za vstop deklet na univerzo »[…] 
potrebno preurediti to, kar je namenjeno mo"kim u"esom, tudi dekletom, 
sposobnim devicam, vendar slednje potem ne bi bilo primerno za mo"ki 
karakter.«71 Dodali so tudi, da bi bilo treba uvesti nove disciplinske ukrepe, 
hkrati pa bi  stik med razli#nima spoloma v t. i. najlep"ih letih lahko pred-
stavljal gro!njo mo"kemu karakterju univerze.72 »[…] dokler dru#ba nima 
potrebe, da bi sprejela #enske za duhovnike, sodnike, zdravnike, u!itelje, 
vojskovodje in vojake, t. j., dokler je te#i"!e upravljanja dru#benega reda 
"e vedno v mo"kih rokah, ni nobene potrebe, da bi dekleta pripustili na 
univerze, saj bi bilo slednje kasneje te#ko omejiti.«73 Ne glede na raznolika 
mnenja je bilo dekletom s 6. majem 1878 dovoljen vstop na univerzitetna 
predavanja, kar pa je predstavljalo prej izjemo kot pravilo. Vsaka kandi-
datka je morala dovoljenje dobiti posami#no, pri #imer so dekletom dovo-
ljevali obiskovanje zgolj posameznih, njim prilagojenih predavanj. Redke 
"tudentke, ki so uspele stopiti skozi vrata univerze, nanjo najve#krat niti niso 
bile vpisane, temve# so na predavanjih lahko zgolj hospitirale, ob koncu 
predavanj, pa so ostale brez kakr"nega koli uradnega potrdila.74

68 Prav tam, 28–31.

69 $tudij jim je bil prepovedan zaradi domnevne veze z anarhisti in socialisti.

70 Cindri#, $tudenti, 247.

71 Heindl, Waltraud. »Zur Entwicklung des Frauenstudiums in Österreich.« V: ‚‘Durch Erkenntnis zu Freiheit 
und Glück…‘‘: Frauen an der Universität Wien (ab 1897), ur. Waltraud Heindl in Marina Tichy, 17–26. Dunaj: 
WUV-Universitätsverlag, 1990, 19.

72 Simon, Gertrud. »Die Anfänge des Frauenstudiums in Österreich: Pionierinnen an den Universitäten 
Wien und Gräz.« V: Geschichte der Frauenbildung und Mädchenerziehung in Österreich: ein Überblick, ur. 
Ilse Brehmer in Gertrud Simon, 205–219. Graz: Leykam, cop., 1997, 205–207.

73 Heindl, »Zur Entwicklung«, 19–20.

74 Simon, »Die Anfänge«, 206.
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Pomemben korak in dodaten pritisk za vstop deklet na univerzo je spro-
!ilo tudi pomanjkanje !enskih zdravnic v Bosni in Hercegovini, ki jo je Avstro-
Ogrska aneksirala leta 1878. Zdravniki, ki zaradi muslimanske vere niso 
smeli obravnavati in zdraviti !ensk, so dr!avo postavili pred veliko dilemo: 
v de!eli, kjer !enskam niso dovoljevali akademskega "tudija medicine, je 
kar naenkrat pri#elo primanjkovati !enskih zdravnic. Slednje so pri#eli iskati 
izven Avstro-Ogrske, med drugim tudi v 2vici, kar pa, zaradi nizke pla#e in 
pogojev znanja jezika, ni bilo najla!je.75 Kljub odklonilnemu odnosu dr!ave 
do !enskega "tudija medicine je bila slednja prisiljena popustiti. Vlada je 
19. marca 1896 deloma popustila in uvedla Uredbo o nostrifikaciji #enskih 
medicinskih doktorskih izpitov.76 Kandidatke, ki so !elele nostrificirati svojo 
v tujini pridobljeno diplomo, so morale dokazati avstrijsko dr!avljanstvo, 
izpolniti starost vsaj 24 let oz. slednjo dopolniti v teko#em koledarskem letu, 
prilo!iti dokazilo o uspe"no opravljenem zrelostnem izpitu77 in dokazilo, 
da so najmanj deset mesecev obiskovale medicinsko fakulteto ene izmed 
tujih univerz, katere "tudijski program se ne razlikuje bistveno od "tudij-
skega programa medicinskih fakultet avstrijskih univerz. Njihovo vedenje 
med "tudijem je moralo biti dostojno, o samem pristopu k nostrifikaciji pa 
je "e dodatno odlo#al profesorski kolegij medicinske fakultete, na kateri je 
kandidatka zaprosila za nostrifikacijo. Zadnjo besedo je imelo ministrstvo 
za uk in bogo#astje. Ne glede na to, da je bila dekletom nostrifikacija pri-
znana, so morala slednja "e enkrat opraviti vse izpite (teoreti#ne in prak-
ti#ne) z izjemo pripravljalnega izpita iz prirodoslovnih ved.78 Prva "tudentka 
v Avstro-Ogrski, ki je zaprosila za nostrifikacijo (in jo tudi dobila), je bila 
Gabriele Posanner von Ehrental, rojena v Budimpe"ti, med drugim !ive#a 
tudi v Ljubljani v Tivolskem gradu, h#i uradnika in gra"#aka Benjamina von 
Ehrentala iz Radovljice.79

75 Friedrich, ‚‘Ein Paradies, 135.

76 Verordnung des Ministers für Cultus und Unterricht vom 19. März 1896, betre"end die Nostrification der 
von Frauen im Auslande erworbenen medicinischen Doctordiplome.

77 Skladno z odlokom sprejetim 9. marca 1896.

78 »Verordnung des Ministers für Cultus und Unterricht vom 19. März 1896, betre"end die Nostrification der 
von Frauen im Auslande erworbenen medicinischen Doctordiplome.« https://alex.onb.ac.at/cgi-content/
alex?aid=vcu&datum=1896&size=45&page=245 (dostop: marec 2022), 211–212.

79 Cindri#, $tudenti, 250.
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Stopnjevanje pritiska na dr!avo se je odra!alo tudi v uredbi ministra za 
uk in bogo#astje, H. Gautscha, ki je 23. marca 1897 izdal razglas, s kate-
rim je dekletom dovoljeval redni in izredni "tudij na avstrijskih filozofskih 
fakultetah. Kandidatke, ki so !elele pristopiti k "tudiju, so morale biti stare 
najmanj 18 let oz. dopolniti to starost v teko#em letu, prilo!iti so morale 
spri#evalo zrelostnega izpita, ki so ga opravile na avstrijski gimnaziji ali 
katerem drugem zavodu.80 O posameznih kandidatkah je "e vedno odlo-
#al dekan sam, ki je lahko kandidatko brez navedbe razloga tudi zavrnil.81 
Omenjenega leta se je na Filozofsko fakulteto na Dunaju vpisalo kar 34 "tu-
dentk, med katerimi pa, ne glede na slovenska imena, nobena ni navedla 
sloven"#ine kot maternega jezika. Prvo tak"no "tudentko lahko na dunaj-
ski univerzi zasledimo "ele v "olskem letu 1905/1906, to je postala Marija 
Su"nik iz 2marjete v Ro!u, sledila je Cecilija Urban iz Diva#e, leto kasneje pa 
"e Antonija Jesenko por. Gaber iz 2kofje Loke.82 Leta 1908 se je na dunajsko 
univerzo vpisala tudi Ljudmila Poljanec iz Ljubljane.83 

Z ministrskim odlokom 3. septembra 1900 je bil dekletom dovoljen redni 
vpis na "tudij medicine in farmacije, pri #imer so tudi tukaj dekani skupaj s 
profesorskimi kolegi pregledali vsako vpisno pro"njo in se o vstopu odlo#ali 
na podlagi posameznih primerov.84 V letu 1900 lahko tako zasledimo kar 35 
"tudentk na medicinski fakulteti, leta 1904/1905 27, leta 1908/ 1909 pa kar 
78. 2tevilo "tudentk se je v prihodnjih letih "e povi"evalo, ob koncu prve sve-
tovne vojne je dunajsko medicinsko fakulteto obiskovalo kar 574, dunajsko 

80 V skladu z ministrsko odredbo, sprejeto 9. marca 1896.

81 »Verordnung des Ministers für Cultus und Unterricht vom 23. März 1897, Z. 7155, betre"end die Zulassung 
von Frauen als ordentliche oder außerordentliche Hörerinnen an den philosophischen Facultäten der k. k. 
Universitäten.« https://alex.onb.ac.at/cgi-content/alex?aid=vcu&datum=1897&size=45&page=253 (dostop: 
marec 2022), 217–218.

82 Cindri#, $tudenti, 259.

83 Samide, Irena. »Ljudmila Poljanec (1874–1948), leidenschaftliche Dichterin und engagierte Lehrerin.« V: 
Frauen, die studieren, sind gefährlich: ausgewählte Porträts slowenischen Frauen der Intelligenz, ur. Petra 
Kramberger, Irena Samide in Tanja &igon, 221–242. Ljubljana: Znanstvena zalo%ba Filozofske fakultete, 2018, 
222–223.

84 »Verordnung des Ministers für Cultus und Unterricht im Einvernehmen mit dem Ministerium des Innern 
vom 3. September 1900, betre"end die Zulassung von Frauen zu den medicinischen Studien und zum 
Doctorate der gesammten Heilkunde.« https://alex.onb.ac.at/cgi-content/alex?aid=vcu&datum=1900&si-
ze=45&page=510 (dostop: marec 2022), 479.
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filozofsko fakulteto pa kar 962 "tudentk.85 Za razliko od filozofske in medicin-
ske fakultete je "tudij prava za dekleta ostal nedosegljiv vse do leta 1919.86

85 Cindri#, $tudenti, 254. in Tuma, Renate. »Studienwahl – Fächerwahl - Studienabschlüsse.« V: ‚‘Durch 
Erkenntnis zu Freiheit und Glück…‘‘: Frauen an der Universität Wien (ab 1897),ur. Waltraud Heindl in Marina 
Tichy, 79–92. Dunaj: WUV-Universitätsverlag, 1990, 80–82.

86 Bandhauer-Schö"mann, Irene. »Zum Engagement der österreichischen Frauenvereine für das 
Frauenstudium.« V: ‚‘Durch Erkenntnis zu Freiheit und Glück…‘‘: Frauen an der Universität Wien (ab 1897), ur. 
Waltraud Heindl in Marina Tichy, 49–78. Dunaj: WUVUniversitätsverlag, 1990, 67.
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VIRI

Časopisni viri

»Ali res "ola ljudstvo kazi?« U!iteljski tovari": list za "olo in dom, 6/1 (1. januar 1866), 2–5.

Ciperle, Josip. »Pedagogi#ni pogovori.« U#iteljski tovari": list za "olo in dom, 18/4 (15. 
februar 1878), 50–52.

»Dopisi in novice.« U#iteljski tovari": list za "olo in dom, 15/13 (1. julij 1875), 198– 208.

K., M. »Zgodovinski razvoj ur"ulinskih "ol v Ljubljani.« Kronika slovenskih mest, 2/3 (1935), 
234–239.

»Novi#ar iz Ljubljane.« Novice kmetijskih, rokodelnih in narodskih re!i, 8/30 (24. julij 1859), 
128.

»Postava od 3. maja 1874, veljavna za vojvodino 2tajersko v zadevi uredjenja u#iteljskih 
pla# in odprave "olnine za javne in narodne "ole.« Slovenski u#itelj: glasilo ‚‘U#iteljskega 
dru"tva za slovenski 2tajer‘‘, 2/2 (20. junij 1874), 27.

»Zunanje "olske re#i.« U#iteljski tovari": list za "olo in dom, 3/8 (15. april 1863), 113– 114.

Elektronski viri

Knjige in zborniki, dostopni na spletu

Exner, Franz Seraphin. Entwurf der Grundzüge des ö3entlichen Unterrichtswesens in 
Oesterreich. Wien: Gedruckt in der kaiserlich-königlichen Hof- und Staatsdruckerei, 1848. 
https://books.google.si/books?id=M7EOAAAAQAAJ&printsec=frontcover&hl=sl#v=onepa-
ge&q&f=false (Dostop: september 2020).

Zakoni, uredbe in dolo#be, dostopne na spletu

Erlaß des Ministers für Kultus und Unterricht vom 14. Junij 1912, Z. 27344, betre3end die 
Mädchenlyzeen. https://alex.onb.ac.at/cgi-content/alex?aid=vcu&datum=1912&si-
ze=45&page=349 (Dostop: september 2020).

Gesetz vom 14. Mai 1869, durch welches die Grundsätze des Unterrichtsesens bezüglich 
der Volksschulen festgestellt werden. https://alex.onb.ac.at/cgi-content/alex?aid=rgb&-
datum=1869&size=45&page=311 (Dostop: september 2020).

Kaiserliche Verordnung vom 27. Juni 1850, wirksam für sämtliche Kronländer der Monarchie, 
wodurch ein provisorisches Gesetz über den Privatunterricht erlassen und vom Lage sei-
ner Rundmachung angefangen in Wirksamkeit gesetzt wird. https://alex.onb.ac.at/cgi-
-content/alex?aid=rgb&datum=1850&page=1389&size=45 (Dostop: september 2020).

Verordnung des Ministeriums für Cultus und Unterricht vom 28. April 1901, Z. 9834, betre-
3end die Ausstellung von Gymnasial-Maturitätszeugnissen für Frauen. https://alex.onb.
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ac.at/cgi-content/alex?aid=vcu&datum=1901&size=45&page=164 (Dostop: september 
2020).

Verordnung des Ministers für Cultus und Unterricht im Einvernehmen mit dem Ministerium 
des Innern vom 3. September 1900, betre3end die Zulassung von Frauen zu den medi-
cinischen Studien und zum Doctorate der gesammten Heilkunde. https://alex.onb.ac.at/
cgi-content/alex?aid=vcu&datum=1900&size=45&page=510 (Dostop: september 2020).

Verordnung des Ministers für Cultus und Unterricht vom 5. April 1872, womit eine neue 
Vorschrift für die Prüfungen der Lehrer an Volks- und Bürgerschulen erlassen wird. 
Wirksam für die im Reichsrathe vertretenen Königreiche und Länder, mit Ausnahme 
von Galizien. https://alex.onb.ac.at/cgi-content/alex?aid=rgb&datum=1872&size=45&-
page=153 (Dostop: september 2020).

Verordnung des Ministers für Cultus und Unterricht vom 12. Juli 1869, Z. 6299, womit 
Uebergangsbestimmungen zur Durchführung des Volksschulgesetzes erlassen wer-
den. https://alex.onb.ac.at/cgi-content/alex?aid=vcu&datum=1869&size=45&page=193 
(Dostop: september 2020).

Verordnung des Ministers für Cultus und Unterricht vom 19. März 1896, betre3end die 
Nostrification der von Frauen im Auslande erworbenen medicinischen Doctordiplome. 
https://alex.onb.ac.at/cgi-content/alex?aid=vcu&datum=1896&size=45&page=245 
(Dostop: september 2020).

Verordnung des Ministers für Cultus und Unterricht vom 21. September 1878, Z. 15551, 
an alle Landesschulbehörden, betre3end die Maturitätsprüfung, welchen sich Frauen 
zu unterziehen beabsichtigen. https://alex.onb.ac.at/cgi-content/alex?aid=vcu&da-
tum=1878&page=227&size=45 (Dostop: september 2020).

Verordnung des Ministers für Cultus und Unterricht vom 23. März 1897, Z. 7155, betre3end 
die Zulassung von Frauen als ordentliche oder außerordentliche Hörerinnen an den phi-
losophischen Facultäten der k. k. Universitäten. https://alex.onb.ac.at/cgi-content/alex?a-
id=vcu&datum=1897&size=45&page=253 (Dostop: september 2020).

Verordnungsblatt für den Dienstbereich des Ministers für Cultus und Unterricht. Redigirt im 
k. k. Ministerium für Cultus und Unterricht. Ausgegeben am 27. August 1870. https://alex.
onb.ac.at/cgi-content/alex?aid=vcu&datum=1870&page=500&size=45 (Dostop: septem-
ber 2020).
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POVZETEK

1lanek nudi kraj"i in strnjen pregled "olanja !ensk od mar#ne revolucije 
do konca prve svetovne vojne na podro#ju dana"njega slovenskega ozem-
lja. 2olstvo se je na dana"njem slovenskem ozemlju med letoma 1848 in 1918 
razvijalo v skladu s "olskimi zakoni, ki so veljali za Habsbur"ko monarhijo oz. 
Avstro-Ogrsko. Izobra!evanje !ensk, ki je najve#krat potekalo v nem"#ini, 
sloven"#ina pa je bila uporabljena zgolj pri pouku slovenskega jezika in 
verouka, je bilo sprva omejeno na redke zasebne zavode, "ele kasneje se 
je raz"irilo tudi v javne "ole. 2olanje !ensk se od "olanja mo"kih ni razliko-
valo le v obliki razli#nih institucij, temve# tudi v razlikah med posameznimi 
predmeti, u#nimi snovmi, razli#nimi pogojii in zaklju#nimi spri#evali znotraj 
istih izobra!evalnih ustanov. Na podro#ju sekundarnega "olanja so bila za 
dekleta dolga leta na voljo le strokovne srednje "ole, usmerjene v !enska 
ro#na dela in gospodinjstvo, "ele kasneje pa so imele dostop tudi do jav-
nih splo"nih srednjih "ol. Posebna oblika srednje"olskega izobra!evanja 
so predstavljala !enska u#itelji"#a. Dekleta so lahko na izbrane gimnazije 
vstopila "ele leta 1901, kasneje pa so dobila tudi dovoljenja za vstop na 
filozofsko in medicinsko fakulteto. Na pravno fakulteto so se dekleta lahko 
vpisala "ele po koncu prve svetovne vojne.
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