
Leta 1831 je dal takratni župnik, Gregor Miklausin, dograditi h kaplaniji 
sobo za poučevanje otrok. To je bila neobvezna ali tako imenovana 
nedeljska šola. Pouk je potekal ob nedeljah od 13. ure do 14. ure, v šolo 
je prihajalo od 16 do 20 otrok. Verouk je učil župnik; branje, računanje, 
osnovne pojme gospodarstva pa kaplan. 

Od leta 1831 je v kaplaniji delovala nedeljska šola.
Vir: Zbornik OŠ Dobrna, 1996, str. 2.

Leta 1847 je prišel za župnika na Dobrno Albert Nagy, ki se je ob pomoči 
kaplanov zelo zavzel za pouk. Ustanovljena je bila župna šola, pouk pa je 
potekal poleg nedelje še dvakrat na teden. Število učencev je naraslo na 
60.
Leta 1856 je dobila Dobrna prvega posvetnega učitelja, tako je pouk 
potekal že vse dni v tednu, razen nedelje. 
4. junija 1860 je kaplan J. Bohinc položil temeljni kamen za novo šolsko 
poslopje, dograjeno je bilo leta 1861 in je imelo eno učilnico ter stanovanje 
za učitelja. Šola je bila enorazrednica. 
Junija 1867 je občinski odbor sklenil, da pritlični šolski stavbi nadgradijo 
prvo nadstropje. Med gradnjo je župnija najela učilnico in učiteljsko 
stanovanje v hiši Adamec. V novozgrajenem nadstropju je bila učilnica 
in učiteljsko stanovanje. V maju leta 1869 so uredili še šolski vrt.

 
Šola po dograditvi prvega nadstropja.    

Vir: Šolska kronika II.

Že leta 1874 je bila šola razširjena v dvorazrednico, novo učilnico so 
namestili v pritličje šolske stavbe. Čez 8 let je šolska uprava dobila 
sadovnjak, s čimer je bila uvedena sadjarska šola.  Leta 1892 je postala 
šola trirazrednica. 

Leta 1913 so trirazredno šolo spremenili v štirirazrednico. Učna snov 
je zajemala: jezik pouka, nemški jezik, predmetni pouk, računstvo in 
geometrijo, ročnost (spretnost) in pismena dela. V šolo so napeljali 
vodovod. Učilnice so bile opremljene z velikimi železnimi pečmi. Ker v 
šolski stavbi ni bilo dovolj prostora, je pouk za 4. razred potekal v občinski 
stavbi v Vinski Gorici.

Leta 1914 so začeli z industrijskim poukom, kjer so se predvsem deklice 
učile raznih ročnih del, zlasti predenja in pletenja.
Šola na Dobrni postane v šolskem letu 1934/35 petrazrednica.

Pred šolo – pri ročnem delu (1934).
Vir: Marta Štepihar.

V šolskem letu 1939/40 postane šola šestrazrednica. Po koncu vojne, 
maja 1945, je bilo šolsko poslopje na Dobrni podobno vojaški kasarni. 
Sama okolica šole, vrt in dvorišče, so bili prepredeni s strelnimi jarki 
in bunkerji. Ograja je bila visoka 3 metre in narejena iz bodeče žice. 
Notranjost poslopja je bila zelo zanemarjena. V prostorih šolske pisarne 
in na Dobrni je bila Sedemletna šola na Dobrni. Šolskemu okolišu Dobrna 
so pripadli še kraji Socka, Nova Cerkev, Landek, Št. Janž in Galicija. 
Uredili so dodatno učilnico v Justinovem salonu. 

V šolskem letu 1950/51 je bila sedemletna šola preoblikovana v štiriletno 
OŠ in nižjo gimnazijo. Obe šoli sta imeli pouk v isti stavbi. Zaradi 
pomanjkanja prostora so četrti razred namestili v  letni salon hotela 
Union, v naslednjem letu pa so začeli uporabljati biljardno sobo v vili 
Ružički.

Pouk se je odvijal tudi v vili Ružički.
Vir: Peter Habe.

V šolskem letu 1952/53  je imela šola zaradi pomanjkanja prostorov 
pouk le vsaki drugi dan. Pouk je potekal v stavbi osnovne šole in na stari 
občini. Ko pa so se leta 1952 pričela obnovitvena dela, je pouk potekal še 
v Hotelu Dobrna.

Poslopje stare občine.
Vir: Arhiv OŠ Dobrna.

Zdravilišče Dobrna. 
Vir: Peter Habe. 
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