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1. UVODNE BESEDE RAVNATELJICE – NEKOČ UČENKE NAŠE 

ŠOLE 
 

 

Rekli boste: štirideset let pa res ni za šolo kakšna posebna 

starost. Tokrat praznujemo štirideset let šole v Gorici, 

šolstvo v kraju pa se je začelo že veliko prej, saj so že leta 

1859 zgradili  prvo šolsko zgradbo na Slivnici.  
 

Pogled nazaj ali naprej? 
 

 Vsi so rekli: naprej. Pa človek ne more, da se ne bi ozrl 

nazaj, na tisti čas pred štiridesetimi leti, ko sem tudi sama 

vstopila v ta prostor kot drugošolka. Bila sem ponosna na novo zgradbo in polna  pričakovanj.  
 

In kakšni občutki me prevevajo, ko  hodim  po teh znanih hodnikih po toliko letih kot 

ravnateljica? 

Najprej čutim spoštovanje do delavcev, ki so v teh letih delali na šoli, saj so uspešno vodili in  

vzgojili štirideset generacij.  

Sprašujem se, koliko mladih je v teh letih zapustilo šolo in kje so zdaj.  V teh hodnikih in 

učilnicah so doživljali prve uspehe, pohvale, ljubezni pa tudi razočaranja in neuspehe, skratka 

vse, kar prinaša šola življenja. 

In ne nazadnje se zavedam odgovornosti do  zgradbe, ki  že na nekaterih mestih kaže svojih 

štirideset let in potrebuje za vzdrževanje več denarja. Letos se je lastnik,  to je Občina Šentjur, 

izkazala, saj smo dobili nova okna v starem delu šole in streho na telovadnici.  V naslednjih 

letih nas čaka  prenova igrišča in s tem povezana nova zasnova dvorišča, zamenjava oken v 

novem delu šole, kjer tudi pozimi piha, prenova strehe na šoli in naše velike sanje - knjižnica. 

Takšna svetla, topla, polna knjig in vedoželjnih otok, ki bi imeli stalno na razpolago 

računalnike za dostop na svetovni splet. 

Lik učitelja se je v teh letih zelo spremenil. Če so učitelji bili pred štiridesetimi leti strah in 

trepet, so sedaj prijazni, probleme poskušajo reševati s pogovorom, uvajajo nove učne 

metode, dajejo velik poudarek tudi individualnemu pristopu pa notranji diferenciaciji...   

Vendar se starši in učenci včasih ne zavedajo, da jih morajo ravno zaradi njihove prijaznosti 

in dostopnosti spoštovati. 

V prihodnosti želimo, da bodo učitelji naše šole prerasli iz  dobrih v odlične učitelje. Razliko 

med njimi pa je zapisala  Pamela Sims, ki pravi, da je dober učitelji tisti, ki otroke nauči brati, 

pisati, računati,... , odličen pa je učitelj, ki  učence obravnava kot celovite osebnosti in se 

potrudi za vsakega učenca. 

Ob štiridesetletnici se poslavlja program osemletne osnovne šole in v polnem razcvetu že živi 

devetletni program. Ta prinaša veliko novosti pri načinih in oblikah dela, uvaja izbirne 

predmete,  nivojsko diferenciacijo... vse v želji, da bi  otroke razvili v samostojne in kritične 

učence. Pri tem pa smo v šoli in doma pozabili, da  pri svojem razvoju  otroci morajo spoznati 

tudi omejitve. Mladi potrebujejo vrednote, ki predstavljajo trdne temelje za njihovo nadaljnje 

življenje. Prav bi bilo, da jih oblikujemo  starši in šola skupaj, saj bodo le tako v pomoč 

otrokom pri njihovem odraščanju.  
  
Kako naprej? 

Želimo ustvariti šolo, ki bo učencem dajala občutek varnosti in skrbi zanje, kjer  bodo odkrili 

svoje zmožnosti, ki jih bodo znali uspešno razvijati v svojem življenju.   

                                                                           

 Ravnateljica Marjeta Košak, prof. 
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2. ŠOLA V GORICI SKOZI 40-LETNO ZGODOVINO 

 
Več kot 150 let je bila šola na Slivnici pri farni cerkvi. Najprej so učili  v župnijskih prostorih 

in v kmečkih izbah, nato pa v dveh šolskih zgradbah. Prvo so zgradili leta 1859 na pobudo 

škofa Antona Martina Slomška, drugo šolsko zgradbo pa leta 1909 zaradi prostorske stiske. 

Ko je obe šoli  načel zob časa pa tudi potrebam nista več ustrezali, so začeli učenci skupaj z 

učitelji  sanjati o novi šoli, ki naj bi stala v dolini, v kraju Gorica.  

  

Udarniško delo in samoprispevki krajanov 
 

Želje po novi šoli so bile upravičene in  utemeljena je bila gradnja  v Gorici. Vplivni domačini 

so leta 1963 ustanovili  režijski odbor za gradnjo šole. Člani odbora so  se  s pogodbo med 

investitorjem in izvajalcem del posredno obvezali, da bodo zgradili do roka cesto do šole. V 

njihovi domeni pa je bila tudi gradnja vodovoda za šolo in ureditev okolice šole. Zavihali so 

rokave in zavihteli  krampe ter lopate. Požrtvovalnim članom režijskega odbora so pomagali 

domačini in krajani iz vseh ostalih vasi novega šolskega okoliša. Do leta 1965 je bilo 

opravljenih 3.590 ur prostovoljnega dela. Krajani so prispevali tudi denar, les, hrano, pijačo 

ter vprežno živino in traktorje za prevoz gradbenega materiala. Pri udarniškem delu so se 

poleg mladincev dobro izkazali tudi učenci, takratni pionirji in cicibani. 

 

 

 
Režijski odbor za gradnjo šole v Gorici, 1963 

 

Zadaj z leve: Slavko Fidler, Branko Voga, Martin Cmok, Janko Mansutti, Franc Seničar, Rudi 

Drame, Ivan Čretnik, Jože Jazbinšek, Ivan Krašek. 

Spredaj z leve: Janko Brance, Mirko Podgoršek, Alojz Herman, Vinko Križnik, Janko Potrata 

in Jože Vodeb. 
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Gradnja ceste na šolo Udarniško delo 

 

 

 Osnovna šola v Gorici je postala  centralna šola 
 

Novo šolo v Gorici so izročili svojemu namenu 1. septembra 1966. Poimenovali so jo po 

učitelju Franju Vrunču-Buzdi, ki so ga Nemci 11. avgusta 1941 ujeli v Gorici, nato pa v 

Mariboru ustrelili kot talca.  Po njem se je imenoval tudi pionirski odred. Z novo šolo se je 

spremenil tudi šolski okoliš. Centralni šoli v Gorici so priključili tri podružnične šole: 

Prevorje, Loka pri Žusmu in Dobrina. Na višjo stopnjo je iz podružničnih šol vozil učence 

šolski avtobus. Na podružničnih šolah je bil kombiniran pouk, na centralni šoli pa so se že na 

začetku pokazale prostorske težave in pomanjkljivosti pri gradnji šolskega objekta. Pouk je 20 

let potekal v dveh izmenah, na telovadnico pa je bilo treba čakati 10 let.   

 

Dogodki in zanimivosti iz šolske kronike 
 

Šolo so na začetku delovanja spremljale organizacijske, kadrovske, prostorske in finančne 

težave. Vzporedno pa še stanovanjska problematika zaposlenih. Šola je imela sedem učilnic. 

Pouk glasbene vzgoje je potekal v jedilnici. Kabineta  za fiziko in kemijo sta bila še kar dobro 

opremljena, slabše pa je bilo poskrbljeno za biologijo, zemljepis in zgodovino.  Delavnica za 

tehnični pouk je bila skoraj brez potrebnega orodja. Telovadilo se je na igrišču ob šoli ali v 

razredih.   

Zasedena so bila vsa delovna mesta, vendar vsi niso imeli ustrezne izobrazbe.  V šolskem letu 

1967/68 je izredno študiralo 6 učiteljev.  

Ustanovitev Temeljnih izobraževalnih skupnosti (TIS) leta 1967 je prinesla osnovnemu 

šolstvu primerna finančna sredstva, kar je izboljšalo finančni položaj šole.  

V šolskem letu 1968/69 je bilo na centralni šoli v 14 oddelkih 371 učencev. Na podružnični 

šoli (PŠ) Loka je bilo v dveh kombiniranih oddelkih 50 učencev, na PŠ Dobrina  v dveh 

kombiniranih oddelkih 41 učencev in na PŠ Prevorje  v dveh kombiniranih oddelkih 65 

učencev. Skupaj torej 527 otrok.  

Veliko veselja je v šolo prinesla pionirska gasilska desetina,  ki je na zveznem tekmovanju v 

Titovih Užicah osvojila naslov zveznih prvakov.  

Leto 1969 je bilo leto generalne obnove podružnične šole na Prevorju. Novo opremo v 

učilnicah in v šolski kuhinji je dobila tudi šola v Dobrini. Šolska stavba v Loki pa je bila 

deležna le manjših popravil. Odpraviti  jim je  uspelo lesno gobo, ki je grozila uničiti vse 

ostrešje. Na centralni šoli so bila zaključena reklamacijska dela. Obnovili so streho, stavbno 

pohištvo in tla v nekaterih učilnicah. 



 4 

  

V šolskem letu 1969/70 je bilo asfaltirano igrišče pri centralni šoli in napeljan vodovod v 

šolo Prevorje. 

V šolskem letu 1970/71 je šola prešla na 5-dnevni delovni teden. Učenci so bili zelo veseli, 

ker jim ob sobotah ni bilo treba v šolo.  

V šolskem letu 1971/72 je bil na centralni šoli oblikovan oddelek za učence z motnjami v 

duševnem in telesnem razvoju.   V tem šolskem letu so zasteklili prehod med šolo in šolsko 

kuhinjo ter v avli  uredili dodatno učilnico. 

Šolsko leto 1973/74 je zaznamoval potres na Kozjanskem, ki je bil 20.6.1974 s sunkom 6-7 

stopnje po MCS. Potres je staro šolo v Loki tako poškodoval, da je postala neuporabna za 

pouk. Z denarjem  iz naslova slovenske solidarnosti je bilo v  dveh mesecih postavljeno 

montažno šolsko poslopje. Na dan pionirjev, 29. septembra 1974,  je bila svečana otvoritev 

nove podružnične šole v Loki. Glede na nizko število učencev v podružnicah Loka in 

Dobrina ter da bi se ognili kombiniranemu pouku, so učence obeh šol združili, šolo v Dobrini 

pa ukinili. V tem letu je bilo tudi svečano odkritje doprsnega kipa narodnemu heroju 

Franju Vrunču-Buzdi. Ob tej priložnosti je KS Slivnica praznovala svoj prvi krajevni 

praznik. 
Na nedeljo, 22. 6. 1975, je bil prvič v občini  organiziran zaključni dan šole. Učenci so 

predstavili svoje dosežke na področju šolskih in prostovoljnih dejavnosti. Isti dan je bila 

otvoritev šolskega čebelnjaka in postavljen temeljni kamen za novo telovadnico v Gorici. 

Hkrati je bil postavljen tudi temeljni kamen za otroški vrtec, katerega investitor je bila 

interesna skupnost otroškega varstva Šentjur. 

 

       

                            Nova šola v Gorici                                              Polaganje temeljnega kamna za telovadnico 

 

V šolskem letu 1975/76 so v Loki pričeli s celodnevno osnovno šolo. Delo in življenje 

učencev in učiteljev se je bistveno razlikovalo od dela v ostalih ustaljenih šolah. Učenci so 

dobili nove možnosti v različnih prostovoljnih dejavnostih, pri pouku in pri vzgoji. Poleg 

malice so imeli tudi kosilo. Ti učenci so v veliki večini  bili prej brez redne prehrane. 

Pogrešali pa so telovadnico in prostor za ozimnico.   

V šolskem letu 1976/77 so se v Gorico prešolali  še učenci višjih razredov z Vinskega vrha, 

t.j. šole, ki je spadala v občino Šmarje pri Jelšah. S tem se je prostorska stiska še povečala in 

začeli so se resni pogovori za dozidavo šole v Gorici. Rešen pa je bil problem telovadnice. 

Otvoritev telovadnice z veznim hodnikom je bila 29. 12. 1976. Šola je s tem dobila zelo 

pomemben objekt za možnosti nadaljnjega razvoja na telesnovzgojnem področju.  

Posodobitve so bili deležni tudi na podružnični šoli Prevorje. Zgradili so jim centralno 

kurjavo z najsodobnejšo tehniko kurjenja na kurilno olje.  

Oktobra 1977 so učenci in učitelji aktivno sodelovali v vojaški vaji Planina 77. V tem 

šolskem letu je vse šolske avtobuse prevzel Izletnik Celje.  
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Leta 1978 je bila v občini ustanovljena delovna organizacija vzgoje in izobraževanja (DO 

VIZ). Sestavljalo jo je sedem temeljnih organizacij združenega dela (TOZD). Ena od teh je 

bila naša šola. Po številu učencev je bila šola v Gorici druga največja šola v občini. 

V šolskem letu 1978/79 je bil poudarek na usposabljanju mladih za splošni ljudski odpor, 

varnost in družbeno samozaščito. Šola se je aktivno vključila v akcijo Nič nas ne sme 

presenetiti. V sodelovanju s  KS  se je uredilo zeleno – nogometno igrišče. Zelo aktivna sta 

bila PO in OOZSMS v sodelovanju s krajevno organizacijo ZZB, kjer so učenci sodelovali na 

vseh prireditvah v KS. V prostovoljnih dejavnostih so kljub slabim prostorskim možnostim 

dosegli lepe uspehe. 

Prišlo je šolsko leto 1979/80 in z njim 4. maj. Na ta dan je umrl  predsednik Jugoslavije Josip 

Broz Tito. Učenci in učitelji so se pridružili žalovanju in se vpisovali v knjigo žalosti. Ob 

dnevu mladosti – 25. maja je naša šola gostila predstavnike pobratene šole iz občine  Užiška 

Požega. 

V šolskem letu 1980/81 je šola v celoti prevzela skrb za nabavo učbenikov. Učenci 7. in 8. 

razredov so sodelovali v akcijah: zbiranje papirja in starega železa, obiranje lešnikov in ribeza 

ter pogozdovanja smrek.  

Z izmenjavo obiskov učencev in učiteljev pobratenih šol občine Šentjur in Užiška Požega v 

Srbiji se je utrjevalo prijateljstvo med narodi. Leta 1982 so bili naši učenci in učitelji gostje v 

šoli Prilipac.  

V kroniki za šolsko leto 1983/84 je poudarjeno podružbljanje šole, poklicno usmerjanje in 

socialna pomoč učencem ter njihovim družinam. Regresiranje prehrane za socialno ogrožene 

učence je prevzela skupnost socialnega skrbstva Šentjur. Tekoče so se izvajala vzdrževalna 

dela na matični šoli in na obeh podružničnih šolah. 

Po sklepu občinske skupščine in Izobraževalne skupnosti je bil zbran denar za začetek gradnje 

prizidka k šoli v Gorici. Dela novogradnje so se začela 10. aprila 1985, slavnostna otvoritev 

prepotrebnega prizidka pa je bila 16. avgusta 1986, ko je šola praznovala 20-letnico 

delovanja.  

 
 

Gradnja šolskega prizidka v  Gorici Otvoritev šolskega  prizidka 
 

V šolskem letu 1986/87 je pouk potekal prvič v eni izmeni. Centralna šola je pridobila s 

prizidkom 9 učilnic, večnamenski prostor, kuhinjo in jedilnico. Šestim učilnicam so pripadali 

ustrezni kabineti.  

V letu 1988 je bila ukinjena celodnevna osnovna šola v Loki. Za učence, ki so končali 4. 

razred, je bila v Selcah organizirana šola v naravi. 

V začetku marca 1989 so učenci nasadili sadno drevje, uredili njivo in nasadili krompir ter 

uredili vrt za zelenjavo.  

Pomlad leta 1990 je prinesla večstrankarske volitve, 23. decembra pa je potekal plebiscit o 

samostojnosti slovenske države. Osamosvojitev je pomenila prelomen dogodek v slovenski 

zgodovini, zato ni čudno, da so bili politični dogodki tudi v šoli budno spremljani.  
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V šolskem letu 1991/92 je šola pristopila k projektu treh ocenjevalnih obdobij.  Ministrstvo za 

šolstvo je  izdalo odlok, s katerim se ukine  predmet srbohrvaški jezik. Uvedeno je bilo 

poskusno preverjanje (eksterno) znanja učencev v 8. razredu.  Stekle pa so tudi aktivnosti za 

izbris imena Franjo Vrunč iz naziva šole. Šoli naj bi  ostalo ime OŠ Slivnica pri Celju. Med 

počitnicami smo preživljali travme vojne za Slovenijo (26.6.-3.7.1991). K sreči se je vse 

dobro končalo. 23. decembra 1991  je slovenski parlament sprejel ustavo, v kateri je Slovenija 

opredeljena kot demokratična republika. 

S 1. januarjem 1992 so vse šole v občini postale javni zavodi. S tem je razpadla prejšnja 

organiziranost osnovnih šol v sklopu  DO VIZ.  

V šoli smo skrbno spremljali prizadevanja politikov za mednarodno priznanje Slovenije. Ta 

so se končala 22. maja 1992, ko je bila Slovenija sprejeta  v članstvo Organizacije združenih 

narodov. 

V šolskem letu 1992/93 se je začelo uvajati eksperimentalno delo pri pouku naravoslovnih 

predmetov v 4. in 5. razredih. Novost je bila tudi opisno ocenjevanje v 1. razredih OŠ. V 

šolskem koledarju je prišlo do sprememb pri praznikih in zimskih počitnicah. Po novem so 

bili učenci doma en teden za božič in en teden v februarju. Novost je bila tudi napredovanje 

učiteljev v nazive. 

V šolskem letu 1993/94 je potekalo projektno učno delo in pisno ocenjevanje v nižjih razredih 

osnovne šole. Projekti so bili predstavljeni na dnevu odprtih vrat šole. Med poletnimi 

počitnicami je bila iz dveh pisarn v starem delu šole narejena nova učilnica. Ta je preprečila 

izvajanje dvoizmenskega pouka.  

V šolskem letu 1995/96 je potekal projekt na temo Iz življenja našega kmeta. Sodelovali so 

vsi učenci in učitelji. Projekt, ki je bil predstavljen 15. junija 1996 na dnevu odprtih vrat šole, 

je bil uvod  v 30. jubilejno šolsko leto 1996/97. V projekt je bilo vključenih veliko staršev in 

drugih zunanjih sodelavcev. Pogostitev  obiskovalcev so  omogočili številni sponzorji.  

14. februarja 1996 je začel veljati nov Zakon o OŠ, ki je pomenil veliko prelomnico v 

zgodovini našega šolstva. Prinesel je organizacijske in vsebinske spremembe. 

S 1. septembrom 1996 so se učenci Sv. Štefana začeli voziti v šolo v Šmarje, ker njihova 

občina ni več financirala šolskih prevozov v Gorico. Za mnoge učence in njihove starše je 

bilo to manj ugodno.  

Jubilejno leto 1996/97 je bilo enako uspešno kot pretekla leta.  Dosežene uspehe smo skupaj s 

starši in drugimi gosti dostojno proslavili na dnevu odprtih vrat. Pri izvedbi programa so  

pomagali domači sponzorji, med njimi še posebej aktiv kmečkih žena. V tem šolskem letu je 

bila šola  tudi gostiteljica mednarodnega EKO tabora.  

Šolsko leto 1997/98 je bilo vse prej kot brezskrbno leto. Na centralni šoli se je zmanjšalo 

število učencev za dva oddelka. V 17 oddelkih je bilo  373 učencev. Nič boljše ni bilo na 

podružnični šoli v Loki. Na tej štirirazredni šoli je bilo 37 učencev. V 1. in 2. razredu je 

potekal kombiniran pouk. Na podružnični šoli Prevorje pa so bile razmere v dotrajani šoli 

tako nemogoče, da so krajani sklicali novinarsko konferenco. Navzoči predstavniki občine in 

ministrstva za šolstvo so  obljubili takojšnji začetek gradnje nove šole.  

Jeseni 1998, ko je novo šolsko leto že zaoralo ledino, se je gradnja nove podružnične šole na 

Prevorju res začela. Gradnja je napredovala, napredovali pa so tudi učenci, in ti so svoje 

znanje preverjali na različnih tekmovanjih. V tem šolskem letu se je pričelo vpisovati v zlato 

knjigo tiste učence, ki so imeli vseh osem let odlični uspeh. Župan občine Šentjur pa  je 

sprejel vse odličnjake občine Šentjur, ki so končali obvezno osnovnošolsko izobraževanje. Na 

šoli se je odprla še ena knjiga. V to  pa se je začelo vpisovati vse tiste učence, ki so bili 

uspešni na različnih  področjih in so dosegli dobre rezultate na regijskem ali državnem nivoju. 

V tem šolskem letu so bili na novo formirani šolski okoliši. Nov režim je omogočal vpis 

učencev na drugo šolo, v soglasju z obema šolama, če to želijo starši. Učitelji so bili aktivni v 

študijskih skupinah, kjer so obravnavali nove učne načrte za 9-letno osnovno šolo. 
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Šolsko leto 1999/2000 se je začelo s pomembnim dogodkom, otvoritvijo nove podružnične 

šole na Prevorju. Kraj je dobil lep objekt na lepi lokaciji. S tem šolskim letom je prišlo do 

organizacijske spremembe. Pouk se je po novem pričel ob 8. uri. S tem so se tudi prevozi 

učencev pomaknili za pol ure pozneje.  

V šolskem letu 2001/02 je bila ustanovljena komisija za pripravo na 9-letno osnovno šolo, ki 

je pripravila letni program dela in izbrala primerno pohištvo in didaktična sredstva za 1. 

razred 9-letne šole.  

V šolskem letu 2002/03 je  bil uveden 1. razred devetletne osnovne šole. Učitelji so se 

udeležili številnih seminarjev, povezanih s programom devetletne šole, učenci pa so se 

udeležili regijskih in državnih tekmovanj.  

S šolskim letom 2003/04 je po vsej državi zaživel program devetletnega izobraževanja. 

Novost na naši šoli je bila le prehod iz 5. razreda v 7. razred  devetletke. Učitelji so se na ta 

prehod dobro pripravili, zato je delo potekalo brez težav. Nivojski pouk je potekal pri 

matematiki, slovenščini in angleščini v treh skupinah. Sodelovanje s starši in učenci je bilo 

zelo dobro. Učenci so izbrali štiri izbirne predmete: računalništvo – urejanje besedil, 

nemščino, turistično vzgojo in izbrani šport. Učitelji so se še naprej udeleževali različnih 

seminarjev, posvetov, vsi pa so bili vključeni v novoustanovljene mentorske mreže šol po 

predmetih. Za nemški jezik je bil sedež mentorske mreže na naši šoli. Utečenim krožkom so 

se pridružili še plesni krožek, podjetniški, mini rokomet, košarka in učenje električnih 

klaviatur pod mentorstvom zunanjih sodelavcev. V tem šolskem letu so še posebej izstopali 

dogodki: srečanje objezerskih krajev Slovenije v Gorici in  vstop Slovenije v NATO pakt in 

EU (1.5.2004).  

V šolskem letu 2004/05 se je program devetletnega izobraževanja  razširil na prve tri razrede 

razredne stopnje ter v sedmi in osmi razred predmetne stopnje. Zaradi zagotavljanja 

realizacije učnih ur in kombinacije predmetov sta se urnika tedensko menjavala (1. in 2. 

turnus). Učencem devetletnega programa, ki so preživeli v šoli precej časa, so nudili jutranje 

varstvo, podaljšano bivanje in prehrano. Enako kot pretekla leta je bilo organizirano tudi 

varstvo vozačev. Prevoze je še vedno vršil Izletnik Celje in šolski kombi. V šolskih prostorih 

je z dovoljenjem Ministrstva za šolstvo potekal verouk. Redni pouk je potekal po veljavnem 

predmetniku za osemletni in devetletni program.  Izvajal se je tudi dopolnilni in dodatni pouk. 

Nudena pa je bila tudi individualna pomoč. Od trinajstih ponujenih izbirnih predmetov so 

učenci izbrali:  drugi tuji jezik – nemščina 1 in 2, računalništvo - urejanje besedil in 

multimedija, turistično vzgojo, geografijo – življenje človeka na Zemlji, izbirni šport – 

odbojka in šport za sprostitev. Enotedenske šole v naravi so se udeležili: 4.r v Žusterni, 7.r. 

devetletke – v Rakovem Škocjanu in  8. r. devetletke v  Fiesi.  Na šoli je potekal mednarodni 

mladinski projekt Pomlad prostovoljstva. Med pomembne dogodke sodi polaganje temeljnega 

kamna za izgradnjo telovadnice pri podružnični šoli Loka in otvoritev zunanjega športnega 

parka v Loki. Na centralni šoli pa se je vršila temeljita prenova učilnic, nabava učil in 

dokončanje računalniškega omrežja.  

Tudi v šolskem letu 2005/06 so učenci na prvi dan pouka, enako kot pretekla leta,  ob 

dobrodošlici prejeli publikacijo za novo šolsko leto. Program devetletnega izobraževanja se je 

razširil na prve štiri razrede razredne stopnje, v devetletnem programu pa so bili tudi učenci 

od sedmega do devetega razreda. Redni pouk je tako potekal po veljavnem predmetniku za 

osemletni in devetletni program. Na urniku je bilo poleg rednih predmetov še 13 izbirnih 

predmetov. Nivojski pouk se je izvajal pri matematiki, slovenščini in angleščini. Svoje 

interese pa so lahko učenci zadovoljevali tudi  v 38 krožkih. Učenci so tekmovali na vseh 

področjih in mnogi med njimi prejeli najvišja priznanja. V tem šolskem letu so šolo zapustili 

učenci prve generacije devetletke. 9 učencev se je vpisalo na gimnazijo, 16 na srednje 

tehniške šole in 12 učencev na poklicne šole. 

Tega šolskega leta se bodo še posebej radi spominjali učenci in učiteljice podružnične šole 

Loka. 23. 9. 2005 je bila v Loki slavnostna otvoritev nove telovadnice.  Na  matični šoli v 
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Gorici pa so se učenci razveselili na novo opremljenih učilnic. Od investicij je potrebno 

omeniti še novo streho na telovadnico, nova okna v starem delu šole in preurejen vezni 

hodnik,  kjer je garderoba za razredno stopnjo. 

V tem šolskem letu je začel veljati nov zakon o praznikih, ki je uvedel tri nove državne 

praznike, in sicer: 17. avgust - združitev prekmurskih  Slovencev z matičnim narodom, 15. 

september - vrnitev Primorske k matični domovini in  23. november - dan Rudolfa Maistra. Ti 

trije prazniki niso dela prosti dnevi, nalagajo pa šoli, da jih  primerno obeleži. 

 

Ravnatelji osnovne šole v Gorici 
 

Martin Lupše                       1966  -  1967 

Anton Jovan                        1967  -  1968 

Ivan Jager                            1968  -  1975 

Milan Horvat                       1975  -  1993 

Rudi Mestinšek                   1993  -   2005 

Majda Pinter Zelič v.d.       od  10.10. 2005 do 31.1.2006  

Marjeta Košak                     od    1.  2. 2006  

 

 

 
Šolsko leto 1969/70 
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Šolsko leto 1970/71 

 
Šolsko leto 1975/76 
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Šolsko leto 1993/94 

 

 

 
Šolsko leto 2005/06 
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V štiridesetih letih se je zvrstilo veliko dogodkov. Bili so  veseli in kdaj pa kdaj  tudi žalostni. 

Med žalostne so se zapisali tisti, ko smo zaradi bolezni ali tragičnih nesreč prezgodaj izgubili 

katerega od naših učencev ali učiteljev.  

V šolo so vstopale in izstopale generacije učencev, prihajali in odhajali so učitelji, menjavali 

so se ravnatelji. Vpeljani so bili novi predmeti in učni načrti, pa tudi nekatere nove metode 

učenja, ki jih je omogočil razvoj tehnike od peresnika do računalnika. Pod vplivom političnih, 

gospodarskih in družbenih razmer je šola v Gorici vseskozi opravljala svojo izobraževalno in 

vzgojno poslanstvo. Bila je odprta tokovom časa in pripravljena sprejemati nove, sveže ideje. 

 

                                                                                                                     Nadja Bevc 

 
Viri in literatura: 
- Šolska kronika 1968-2006 

- Arhiv režijskega odbora za gradnjo šole v Gorici 

 

 

3. UČITELJI NA OŠ SLIVNICA 1966-2006 
 

 

ARTNAK VLADO 1989-1990 

BLAZINA ANDREJA 1998-2000 

BOVHA MARTINA 1981-1981 

BRAČEK TATJANA 1986-1990 

CEPUŠ ALOJZ 1966-1969 

CERAJ JELKA 1969-1979 

CERAJ  KRISTINA 1966-1987 + 

CESAR KARLA 1966-1971 

CIMERMAN ANA 1963-1998 + 

ČALASAN DESANKA 1995-1996 

ČEDE AMALIJA 1963-1968 + 

FAKTOR PETRINA 1982-1982 

GAJŠEK LIDIJA 1991-1992 

GAJŠEK MAJDA 1987-1988 

GRAČNAR MAJA 2002-2003 

HITI ALOJZ 1969-1969 

HORVAT MILAN 1975-1994 

JAGER IVAN 1968-1975 

JOVANOVSKI IRENA 1966-1970 

JAZBINŠEK SILVA 1998-2001 

JELEN FRANČIŠKA 1968-2004 

JEVŠNIK MARIJA 1981-1982 

JOVAN ANTON 1963-1984 

JOVAN DAMJANA 1983-1983 

JOVAN STANKA 1963-1976 

JUG ALOJZ 1972-1973 

JUG HENRIK 1968-1968 

KALINŠEK TEODOR 1983-1984 

KEŠELJ ZORKA 1992-1993 

KLASINC ROZALIJA 1967-1968 

KOBE BRIGITA 1968-1972 
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KODRIČ LIDIJA 2002-2003 

KOLAR IRENA 1993-1993 

KOLMAN SILVA 1987-1988 

KOPINŠEK TATJANA 1986-1989 

KOPRIVC FRANC 1971-1977 

KOŠIR TATJANA 1969-1980 

KOŠTOMAJ TATJANA 1983-1983 

KOZJAN MARIJA 1973-1980 

KRAMPL FRANC 1967-1978 + 

KRUŠEC UTE 1966-1974 

LAVBIČ METOD 1985-1995 + 

LEBAN JOŽICA 1990-1993 

LESJAK ANTON 1964-1973 

LESNIKA TATJANA 1976-1976 

LUKANC MIHAEL 1962-1981 

MASTNAK ZDENKA 1978-1979 

MAUER TEREZIJA 1964-1999 

MESTINŠEK RUDOLF 1984-2005 

MOČNIK NADA 1972-1981 

MUŠKATEVC ERIKA 2000-2000 

NOVAK ANICA 1992-1993 

NOVAK TILČKA 1962-1997 

ORAČ TEREZIJA 1967-1972 

PERC VERONIKA 1967-1981 

PETEK LEA 1997-1997 

PIKL HEDVIKA 1985-1986 

PIKL METKA 1996-1998 

PIŠEK MARJETA 1976-1979 

POLŠAK DARJA 1993-1995 

POTRATA URŠKA 2000-2001 

PRISTOVNIK MARJETA 1975-1976 

PRIVOŠNIK MILENA 1980-1990 

PUŠNIK ALOJZIJA 1972-1976 

PUŠNIK ANA 1984-1985 

RAKUŠ ALENKA 1967-1968 

RATAJC ANICA 1971-1983 

RAZDEVŠEK RADOSLAV 1967-1968 

ROMIH DANICA 1984-2005 + 

SKALE MARJAN 1961-2003 

SKALE TEREZIJA 1961-1991 + 

SKARLOVNIK JOŽICA 1993-1994 

SLEJKO MILENA 1976-1976 

SPOLENAK HELENA 1985-1986 

SPOLENAK MARIJA 1974-1990 

ŠANTEJ STANKA 1978-1980 

ŠEGA MELITA 1985-1985 

ŠEGEL FRANC 1972-1972 

ŠEGEL MILENA 1971-1972 

ŠELIGO MARINA 1981-1984 
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ŠKORNIK VILI 1977-1986 

ŠMID PAVLA 1986-1995 

TANŠEK LEOPOLD 1966-1982 

UŽMAH IDA 1957-1991 

VELDIN OLGA 1983-1983 

VESENJAK DARINKA 1977-1982 

VODEB ANTONIJA 1992-1995 

VOLAVŠEK DUŠAN 1997-1998 

VOZLIČ KSENIJA 1993-1997 

VOZLIČ TEREZIJA 1981-2002 

VREČKO SAŠA 1995-1997 

WIRTH BRANKA 1981-1985 

WOLFAND BELINDA 1979-1980 

ZAGOREC SUZANA 1987-1988 

ZALOKAR PETER 1979-1981 

ZAZIJAL HILDA 1983-1983 

ZDOLŠEK ALOJZIJA 1966-1974 

ZENDZIANOWSKY LEOPOLDINA 1964-1998 

ZIDANSKI VIDA 1954-1995 

ŽAGAR VESNA 1976-1977 

ŽUPANC BREDA 2003-2003 

 

 

 

4. ADMINISTRATIVNI IN TEHNIČNI DELAVCI 
 

SELIČ  HEDVIKA 1948-1983 

ARZENŠEK ANICA 1970-1981 

BANOVŠEK ANDREJA 1993-1994 

BREČKO OLGA 1979-1980 

CIZERL SELMA 1988-1989 

CVELBAR ALBINA 1981-1982 

ČREŠNAR ZLATKA 1994-1995 

DRAME ALOJZIJA 1958-1975 

GRAČNAR TATJANA 1978-1979 

GROBIN FRANC 1997-2003 

JAGER CVETKA 1966-1977 

KOLAR VERICA 1983-1985 

KOROŠEC MARIJA 1990-1991 

KOSABER MARIJA 1984-1985 

KOVAČ BETKA 1992-1992 

KRAMPERŠEK STANISLAV 1966-1977 

KREFT ANGELCA 1981-2004 

KRIŽNIK ANGELA 1966-1970 

KRŠLIN FRANČIŠKA 1972-1991 

LAPORNIK CVETKA 1979-1980 

LESJAK MAGDA 1972-1978 

MALGAJ DANICA 1966-1981 

MELANŠEK IRENA 1984-1984 
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OPREŠNIK AMALIJA 1986-2002 

PANGERL VIKTORIJA 1975-1993 

POLJŠAK GIZELA 1979-1980 

POLŠAK JUSTINA 1960-1990 

RECKO ANTONIJA 1981-1981 

RECKO SILVA 1985-1985 

SKALE FRANČIŠKA 1981-1992 

ŠTANCER ZDENKA 2001-2002 

TOMPLAK ALOJZ 1966-1979 

VODEB MILENA 1993-2002 

VODEB ZLATKA 1980-1981 

VOLAVŠEK ALOJZ 1979-2005 

VOLAVŠEK IVANKA 1980-2001 

VOVK ALOJZIJA 1984-1984 

VRHOVŠEK AMALIJA 1968-1968 

ZAKOVŠEK BERTA 1976-1977 

ZUPANC NADA 1982-1982 

ŽERJAV JOŽICA 1968-1983 

 

 

5.  40 GENERACIJ UČENCEV, KI SO ZAKLJUČILE OŠ V GORICI PRI 

SLIVNICI    
        

Oproščamo se za morebitne napake – napačen zapis imen ali izpustitev kakšnega učenca. 

 
1967 – To so učenci, ki so to šolo obiskovali samo eno leto, tj. zaključni razred, prej pa so 

hodili na Slivnico, Prevorje, v Loko in Dobrino. 

 

Arzenšek Marjana, Artiček Milan, Arzenšek Helena, Bobek Marija, Boršič Slavica, Bevc 

Marija, Centrih Ana, Čoklc Olga, Fendre Marija, Gajšek Cvetko, Gobec Angela, Golob Silva, 

Gradič Silva, Jevnišek Vika, Kaše Albin, Kladnik Danica, Kladnik Matilda, Kolar Slavko, 

Krofl Marijan, Kukovič Ivanka, Kosaber Martin, Lesjak Franc, Lesjak Magdalena,  Lugarič 

Milan, Lupše Emilija, Mastnak Cvetka, Marzek Olga, Muškatevc Jožefa, Obrez Erih,  Planko 

Matilda, Tomplak Martin, Polšak Marija, Pintar Milan, Pungeršek Justina, Rebernik Stanko, 

Selič Dušan, Stoklas Ema, Skale Marija, Salobir Hhinko, Škornik Anton, Šramelj  Dragica, 

Teržan Leopoldina, Tomplak Ema, Toplišek Stanko, Užmah Angela, Volavšek Ivan, Vodeb 

Terezija, Vodeb Marija, Vodeb Drago, Žvegler Vera, Žafran Drago  

 

 

1968   

 

Artnak Božidar, Arzenšek Jože, Brečko Rudolf, Bouha Marjan, Bovha Franci, Čoklc Franc, 

Doberšek Franc, Drobinc Franc, Drobinc Jožef, Drame Mirko, Dolenc Ivan, Gajšek Branko, 

Gril Mihael, Guček Leopold, Jazbinšek Silvan, Jevšnik Silvo, Kaše Anton, Karner Jože, 

Kladnik Stanko, Kolar Mirko, Koprivc Martin, Kotnik Franci, Lancner Cveto,  Mlakar 

Srečko, Obrez Branimir, Oprešnik Alojz, Plevnik Drago, Pušnik Franc,  Planko Branko, Perc 

Stanislav, Pušnik Jože, Ratajc Mirko, Rezec Silva, Romih Ivan, Rupnik Jakob, Rijavec 

Dušan, Šešerko Rajko, Škoberne Martin, Tojnko Miha, Ulamec Mirko, Voga Anton, Vodeb 

Franc, Vrečko Drago, Vodeb Alojz, Žavski Adolf, Brglez Irena, Feldin Zlatka, Grobin Marija, 

Gobec Avguština, Hlupič Ana, Kladnik Marija, Kodrin Metoda, Kočevar Marija, Kotnik 
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Verica, Lipovšek Olga, Lipovšek Jožica, Mastnak Ana, Pevec Marija, Perc Majda,  Ratajc 

Ivanka, Sivka Angela, Šuler Verica, Urbančič Fanika, Tanšek Branko+, Urbančič Anica, 

Užmah Marija, Vodeb Jožica, Žaler Silva, Žavski Frančiška, Žekar Milan 

 

 

1969   
 

Brenk Andrej, Gajšek Zdravko, Gobec Jožko, Kladnik Anton, Kramperšek Rudolf, Kranjc 

Andrej, Kundih Rado, Lesjak Damjan, Leskošek Drago, Jevnišek Viktor,  Malgaj Rozalija, 

Mastnak Matjaž,  Moškatevc Silvan, Pilko Franc, Recko Stanislav, Romih Rudolf,  Pungaršek 

Mirko, Romih Silva, Spolenak Marjan, Šket Jožef, Tržan Franci, Užmah Marijan, Vodeb 

Anton, Vodeb Alojz, Zorko Marjan, Žaler Marjan, Žavski Martin, Žekar Drago, Žlender 

Vinko, Arzenšek Jelka, Arzenšek Marica, Bevc Zdenka,  Boršič Marjanca, Brance Mira, 

Grobin Milena, Križnik Irena, Kodrin Silva, Krajnc Anica, Kladnik Silva, Lipovšek Marta, 

Markl Silva, Potočnik Marija, Stojan Neža, Skale Dragica, Šešerko Alojzija, Škornik 

Rozalija, Šoster Tanja, Ulamec Notburga, Virant Brigita 

 

 

1970 

 

Arzenšek Rado, Artnak Franko, Arzenšek Majda, Artnak Zvonka, Brečko Anton, Boršič 

Štefanija, Čepin Irma, Doberšek Drago, Drame Albina,Drame Anton, Drobne Marjan, Drobne 

Viljem, Gajšek Cvetko,  Gajšek Magdalena, Gobec Zvonko, Guzej Milan, Grobin Rudi, 

Kladnik Jože, Kodrin Alojz, Kolar Viktor, Kotnik Jože, Križnik Vinko, Krumpak Marija, 

Krajnc Edi, Kuk Anica, Lenart Darko, Magdalenc Jože, Maruša Drago, Pušnik Ivan, Planko 

Marijan, Polšak Srečko,  Pinter Peter, Podgoršek Marjana, Polutnik Jože, Recko Leopold, 

Skale Martin, Salobir Stanislav, Šramel Mirko, Škornik Branko, Penič Ivan, Veber Anton, 

Vodeb Vinko,Virant Ferdo, Tomplak Ivan, Žafran Cvetko,  Čakš Angela, Fidler Natalija, Jug 

Marjana, Kladnik Anica (5.10.), Kladnik Anica (21. 7. ), Lakner Ivanka, Lesnika Vikica, 

Pevec Silva, Plahuta Erika, Pungršek Cvetka, Šešerko Sonja, Užmah Olga, Vek Tomislava,  

Vegel Silvo, Voga Majda, Vodeb Branko, Vodeb Marija,  Zelič Zdravko, Zupančič Albina,  

Žekar Marinka, Žmaher Ivanka 

 

 

1971 

 

Anzeljc Milenko, Bevc Zdenka, Bevc Dragica, Bobek Štefan, Bovha Anton, Brečko Friderik, 

Centrih Vera, Cimerman Anton, Frece Franc, Gradič Darinka, Gradišnik Dragica, Grobin 

Mihaela, Grobin Jože, Grobin Karl, Guček Milan, Guzej Cvetka, Jančič Ana, Jazbinšek 

Marjan, Jost Boris, Kladnik Marija, Kojterer Frančiška, Kolar Anton, Košak Milan, Kotnik 

Srečko, Krajnc Danica, Križnik Zdenka, Križnik Andrej, Kršlin Jožica, Kunstič Bojan, Lenart 

Rajko, Lipovšek Danica, Lipovšek Ladislav, Markl Ivan, Medved Antonija, Muškatevc 

Rafael, Pečnik Jelka, Planko Mirko, Polšak Mihaela, Recko Ignac, Romih Angela, Romih 

Martina, Rožanc Matilda, Škornik Janez, Šuler Alojzija , Tanšek Marija, Tomplak Henrik, 

Toplišek Milan, Tržan Marjan, Užmah Danica, Užmah Majda, Veber Alojz, Vodeb Cvetka, 

Vodeb Dušan, Vodeb Franc, Voga Helena, Volavšek Majda, Zalokar Cvetka, Zelič Milena, 

Žaler Zdenka, Žavski Stanislav, Žolger Marija, Žolger Olga 
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1972 

 

Arzenšek Ivan, Bevc Franc, Boršič Vili, Gradič Anton, Jug Janko, Holcinger Branko, Jevšnik 

Alojz, Krajnc Alojz, Krulc Ivan, Kodela Milan, Lakner Karel, Lesnika Vitomir, Lipovšek 

Branko, Leskovšek Stanko, Lenart Drago, Marzek Roman, Mastnak Franc, Močnik Ivan, 

Murn Jože, Pajek Miroslav, Pungaršek Janko, Robič Anton, Recko Alojz, Skale Alojz, Šeško 

Marjan, Tanšek Franc, Virant Zvonko, Virant Janko, Videc Ivan, Vodeb Milan, Zorko 

Bogdan, Zupanc Jože,  Žekar Zmago, Žekar Milan, Arzenšek Alojzija,  Brglez Marija, Bevc 

Silva, Bohorč Albina, Čakš Ivanka, Čakš Milena, Doberšek Irena, Drobne Olga,  Drobne 

Leopoldina, Doberšek Cvetka, Doberšek Nada, Gajšek Milena, Hrovatič Dragica, Guzej 

Milena, Gobec Mira, Jelovšek Jožefa, Jazbinšek Darinka, Jost Mira,  Kodrin Vida, Kotnik 

Kristina, Kosaber Zdenka, Kočar Ivanka, Leskovšek Anica, Malgaj Marija, Potočnik 

Stanislava, Pungeršek Marjana, Pilko Vida, Repec Ivanka, Romih Marica, Smeh Cirila, 

Stojan Antonija, Šeško Ivana, Užmah Darinka, Virant Jelka, Voga Gabrijela, Voga Alojzija, 

Zakošek Nada, Žekar Dragica 

 

 

1973        

 

Artiček Cvetka, Bobnič Ivanka, Blaj Terezija, Cmok Marjeta, Čakš Darinka, Golej Ida, 

Hrustek Danica, Jelenc Darja, Jovan Damijana, Krajnc Marica, Krajnc Marta, Kolar Vida, 

Lipovšek Romana, Rošer Helena, Lesjak Helena, Mastnak Mihaela, Novak Frančiška, Repec 

Jožica, Selič Silva, Smeh Sonja, Skale Marija, Šeško Zvonka, Šeško Darinka, Urbančič 

Cecilija, Voga Metka, Vouk Nada, Žlender Dragica, Artiček Zlatko, Cimerman Franc, Drame 

Peter, Frece Vincenc, Guček Marijan, Gajšek Jožef, Guček Dušan, Jazbinšek Marjan, Kovačič 

Stanko,  Lenart Martin, Leskovšek Zvonko, Leskovšek  Viktor, Lipovšek Branko, Mlakar 

Vladislav,  Muškatevc Milan, Marcen Mirko, Peperko Edi, Polenšek Dušan, Pustivšek Boris, 

Pinter Silvo, Recko Stanislav, Recko Silvester, Romih Srečko, Romih Franc, Salobir Željko, 

Sinkar Ivan, Tepež Dušan, Urleb Marjan, Veber Branko, Vodeb Roman, Zalokar Miroslav, 

Žafran Milan, Žafran Bojan 

 

1974 – Prva generacija, ki je vseh osem let obiskovala šolo v Gorici, nekateri pa so se jim 

pridružili v 5. razredu in so prišli s podružničnih šol. 
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Agrež Milan, Artnak Jožef, Bračko Aleksander, Čujež Božidar, Feldin Zdenko,  Grobin 

Milan, Gajšek Srečko, Gajšek Branko, Jevšnik Drago, Kovačič Slavko, Kantužar Marjan, 

Klakočar Srečko, Kuk Edi, Lipovšek Matija, Lesjak Janko, Lesnika Bojan, Mastnak Janko, 

Mansutti Roman, Magdalenc Ivan, Mastnak Radislav, Medved Justin, Mlinarič Zvonko, Skale  

Martin,  Šeško Edvard, Šeško Drago, Škornik Aleksander, Šolinc Marjan, Toplišek Janez, 

Vodeb Stanislav,  Volavšek Ignac, Zeme Florijan, Žaler Franc, Žafran Anton, Arzenšek 

Sonja, Boršič Zdenka, Gajšek Zlatka, Gobec Aleksandra, Jazbinšek Jožica, Jost Danica, Jug 

Marija, Kranjc Marta, Kodrin Fani, Lenart Štefka, Lesjak Ruža, Lipovšek Irena, Lipovšek 

Regina, Mansutti Danica, Mastnak Marija, Mastnak Martina,  Mastnak Silva, Ocvirk Mira, 

Pantner Erika, Pantner Alojzija, Planko Helena, Pušnik Cecilija, Robič Ivanka, Salobir 

Zdenka, Skale Stanislava, Spolenak Vera, Šešerko Darinka, Štancer Silva, Štukelj Marija, 

Užmah Danica,  Vodeb Marjana, Vodeb Zdenka, Zalokar Marija, Zakošek Slava, Zebič 

Sonja, Žafran Mira, Žaler Majda 
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1975 

 

 Blaj Ivan, Brečko Jože, Brglez Ladislav, Bevc Stanko, Cimerman Mihec, Boršič Jože, Gajser 

Branko, Kladnik Vinko, Kršlin Slavko, Markl Marjan, Mlinarič Ivan, Novak Franc, Obrez 

Marjan, Obrez Rudolf, Polutnik Slavko, Pustivšek Janko, Ratajc Branko, Recko Anton, 

Recko Branko, Sebič Jože, Selič Janko, Šeško Zlatko, Škorjanc Franc, Užmah Silvo, Veber 

Srečko, Vodeb Rado, Vodeb Peter, Zalokar Janko, Voga Rafko, Zorko Branko, Zupanc 

Rajko, Žalar Cvetko, Žavski Leopold, Žekar Marijan, Arzenšek Zvonka, Boršič Emilija, 

Černelič Marija, Drame Irena, Frece Marija, Gubenšek Milena, Guzej Antonija, Kodela 

Cvetka, Ledinšek Marija, Magdalenc Ana, Močnik Metka, Magdalenc Marjana, Mastnak 

Angela, Maruša Vera, Pajek Sonja, Jazbinšek Dragica, Polšak Jožica, Romih Danica, Smeh 

Romana, Skale Irena, Selič Marija, Šeško Nada, Teržan Marija, Vodeb Zlatka, Vodeb 

Alojzija, Voga Branka, Videc Milena, Zalokar Marija 

 

 

1976 

 

Bratec Cvetko, Čepin Bojan, Fidler Srečko, Grobin Ivan,  Hrovatič Franc, Kolman Jože,  Kos 

Srečko, Krajnc Bojan, Muškotevc Drago, Klakočar Rafael, Obrez Janko, Obrez Silvester, 

Polšak Štefan, Repec Dušan, Skale Drago, Sudar Marjan, Šentjurc Silvo, Šeško Silvo, Tanšek 

Janez, Užmah Drago, Užmah Roman, Vračun Branko, Vrhovšek Roman,  Vodeb Velko, Žlof 

Vladimir, Županec Leopold, Arzenšek Zvonka, Artnak Marija, Božičko, Marija, Drame Olga, 

Gajšek Marija, Grobin Maridija, Kolar Zlatka, Koprivc Dragica, Kladnik Marjana, Koprivc 

Ljudmila, Križnik Cvetka, Kolenc Majda, Maruša Vida, Mastnak Milena, Novak Sonja, 

Pungeršek Milena, Recko Dragica,  Robič Kristina, Skale Marija, Skale Jelka, Smeh Lidija, 

Tanšek Silva, Tanšek Magdalena, Tovornik Štefka, Toplišek Ljudmila, Vodeb Zdenka, 

Vodeb Alenčica, Zalokar Anica, Zupanc Vera 

 

 

1977 

 

Belej Martin , Čuješ Franc, Čretnik Ivan, Drame Darinka, Drobne Marija, Frece Jožef, Gajšek 

Albin, Gajšek Zvonko, Hrustek Zvonko, Jazbinšek Branko, Kladnik Martin, Kladnik Jožef, 

Kladnik Janko, Kosaber Marica, Kos Milena, Lenart Irena, Lipovšek Drago, Lipovšek Anton, 

Malgaj Angela, Marcen Rudolf, Motoh  Avgust, Mlakar Jožef, Novak Anton, Planko Silvan, 

Pečnik Zlatko, Plausteiner Dušan, Recko Srečko, Sinkar Zdenko, Selič Srečko, Tepež Daniel,  

Videc Franc, Vodeb Edvard, Vodeb Nežika, Vrečko Vladimir, Vrečar Edi, Vrhovšek Ludvik, 

Zeme Bernard, Antlej Marija, Arzenšek Irena, Bevc Frančiška, Cmok Helena, Drame Marija, 

Drame Frida, Gračner Sonja, Jelenc Silva, Jug Jelka, Kladnik Alenka, Kolman Majda, 

Kovačič Hedvika, Kokolj Zvezdana, Kladnik Sonja, Krašek Mateja, Mraz Anica, Mecilovšek 

Zdenka, Obrez Anica, Peperko Jožefa, Pušnik Bogdana, Repec Milena, Salobir Zdenka, Skale 

Bojana, Šentjurc Anton, Šeško Jelka, Štukelj Stanka, Tanšek Regina, Voga Milena, Voga 

Vilma, Vrhovšek Zdravko, Zalokar Marija, Žekar Stanislava 

 

 

1978 

 

Artiček Verica, Arzenšek Leopold, Belej Jože, Blaj Erih, Bratec Jožica, Debelec Polonca, 

Doberšek Peter, Esih Cvetka,  Frece Ljubica, Gajšek Ivanka, Gajšek Zvonko, Hrovatič Ivan, 

Hrovatič Marica, Johan Ivan, Kladnik Ana, Kladnik Jožef, Kladnik Sonja, Kodrin Helena, 

Kolman Magda, Kovačič Zdenka, Krofl Mojca, Lenart Bojan, Leskovšek Jožef, Leskovšek 
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Verica, Lipovšek Anton, Lipovšek Cvetka, Lipovšek Dragica, Lipovšek Leopold, Maček 

Anton, Marcen Rudolf, Mastnak Edi, Mlinarič Irena, Obrez Milan, Ozis Marjana, Pantner 

Štefanija, Planko Drago, Polšak Anton, Polutnik Agata, Recko Milena, Recko Verica, Robič 

Ivan, Selič Drago, Selič Simona, Seničar Marija, Skale Franc, Skale Jadranka, Skale Jožef, 

Skale Marija, Skale Vesna, Sluga Marta, Šentjurc Anton, Šešerko Zdenka, Škornik Norbert, 

Tanšek Ana, Tanšek Regina, Videc Franc, Voga  Helena, Volarič Ivanka, Vrečar Pavla, 

Zalokar Jože, Zeme Silvester, Žlender Darja, Žlof Mihaela,  

 

 

1979 

 

Artnak Alojz, Balon Mitja, Bevc Stanislava, Čavš Silvo, Gajšek Albin, Golež Jožica, Gračner 

Marija, Gradič Jože, Hernaus Anton, Hrovatič Marjan, Javeršek Ivanka, Jelenc Aleš, Kantužar 

Cvetka, Kolar Alojz, Kosaber Marica, Kovačič Romana, Krajnc Elizabeta, Kramparšek 

Jožica, Krampršek Fredi, Krulc Majda, Kunej Irena, Lenart Danica, Leskovšek Vladimir, 

Maček Alojzija, Matuš Damjan, Mecilovšek Slavko, Mecilovšek Zdenka, Pantner Friderik, 

Pevec Silva, Planko Vitomir, Plausteiner Dušan, Pohajač Radovan, Polšak Cvetka, Rajbar 

Darja, Rebernik Edi, Recko Aleksandra, Selič Janko, Selič Martina, Selič Srečko, Seničar 

Magda, Skale Darko, Skale Jože, Skale Mateja, Smolej Andrej, Šeško Zdravko, Šket Andrej, 

Terčič Nevenka, Tojnko Jožica, Tomplak Zdenka, Užmah Jožica, Vidergar Janja, Vodeb 

Emilija, Vodeb Janko, Vodeb Marija, Vodeb Rajko, Vodeb Zvonko, Voga Janko, Voga 

Zdenka, Vovk Jože, Zakovšek Maks, Žaberl Vlado 

 

 

1980 

 

Arzenšek Roman, Artnak Vladimir, Bobek Rudolf, Bobnič Nada, Bračun Edvard, Bratec 

Slavica, Brečko Antonija, Čuješ Matija, Čujež Janko, Doberšek Damjana, Doberšek Danica, 

Gajšek Olga, Gajšek Silvester, Golob Zvonko, Gračner Zvonka, Gubenšek Ivan, Guzej 

Brigita, Hernaus Milena, Jager Irena, Jelenc Zdenko, Jovan Alenka, Kladnik Ernest, Kolar 

Marija, Kolman Anica, Kolman Silva, Kos Jožica, Kos Martina, Košak Minka, Kovačič 

Štefka, Kristan Franci, Leskovšek Zinka, Maček Angela, Mansutti Karel, Mastnak Danica, 

Mastnak Mitja, Mecilovšek Romana, Pajek Silvester, Podrepšek Franc, Pohajač Vinko, 

Pungeršek Srečko, Ratajc Mihaela, Recko Danica, Recko Ivan, Ropert Zvonko, Rošer 

Romana, Senegačnik Veronika, Skale Erika, Skale Jakob, Skale Martin, Škornik Milena, 

Špoljar Jožko, Tanšek Mojca, Tanšek Zlatko, Terčič Stanko, Tkalec Nada, Užmah Jože, 

Videc Alojz, Videc Cvetka, Vodeb Marija, Voga Stanko, Volarič Jože, Vovk Jože, Vrečko 

Mateja, Vrhovšek Ivo, Zalokar Mirko, Završek Anton, Zendzianowsky Matjaž, Zupanc Nada, 

Žaberl Vlado, Žaler Marjana,  Žlender Darko 

 

 

1981 

 

Artnak Branko, Arzenšek Marija, Bedrač Dragica, Bobek Franc, Bračun Betka, Bračun 

Edvard, Brečko Zdenko, Cesar Magdalena, Cmok Martin, Čakš Zdravko, Čujež Nevenka, 

Drobne Marjan, Duh Angela, Ferme Martin, Frece Franc, Frece Justika, Gajšek Alojz, Gajšek 

Branka, Golob Roman, Gradič Rajko, Hrustek Ivan, Jager Anita, Jazbec Janko, Kantužer 

Ivan, Kladnik Mojca, Kladnik Romana,  Klopotan Rudi, Kokolj Zvonko, Kolar Veronika, 

Kovačič Zdenka, Lenart Magdalena, Lipovšek Drago, Lipovšek Jožica, Lojen Vesna, Lukanc 

Metka, Maček Stanislava, Malec Milena, Mastnak Darinka, Matuš Danilo, Muha Darijan, 

Novak Tonika, Obrez Dušan, Obrez Martin, Ozis Martin, Pavič Štefka, Penič Franc, Pevec 
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Robi, Planinšek Vida, Plausteiner Danica, Plevnik Silva, Polšak Srečko, Pondelak Gizela, 

Pungaršek Branko, Pustivšek Simona, Recko Franc, Recko Marjana, Robič Drago, Romih 

Pavla, Selič Milka, Skale Anica, Šalamon Zdenko, Šeško Sandi, Škorjanc Sonja, Šnek 

Edvard, Štukelj Ivica, Tanšek Alenka, Tovornik Alojz, Urleb Robi, Užmah Dragica, Vegel 

Ivanka, Verk Silva, Vodeb Jerica, Voga Jožica, Vrečar Marinka, Vrhovšek Mirko, Zalokar 

Cvetka, Završek Ivanka, Završek Silvo, Žafran Milena, Žavski Damjana, Žavski Helena, 

Žlender Jožica, Žlof Janez 
 

 

1982 
 

Artiček Brigita, Belej Milena, Bevc Stanka, Bobek Zvonka, Bračko Barbara, Bračko Kristina, 

Brečko Danica, Cimerman Zoran, Čakš Mojca, Čavž Sandi, Čretnik Magdalena, Čujež Boris, 

Fidler Brigita, Frece Slavko, Gajser Jožica, Gajšek Darko, Golež Janko, Gračner Jožica, 

Jazbinšek Cvetko, Jug Marta, Kladnik Berta, Kladnik Ladislav, Kokolj Silvan, Kolman Olga, 

Kolman Stanko, Kosaber Marica, Kovač Irena, Kovač Irena, Kunej Renata, Maček 

Aleksander, Marcen Štefan, Mastnak Helena, Mlinarič Jožica, Novak Marko, Novak Viktor, 

Obrez Romana, Ozis Branko, Pintar Romana, Pintar Stanka, Planko Franc, Podgoršek Igor, 

Pustivšek Jože, Recko Valentina, Romih Irena, Rožanc Zdenka, Spolovnak Jožica, Šeško 

Angela, Štunf Zinka, Tanšek Miran, Teržan Breda, Tojnko Aleksander, Tojnko Olga, 

Tomplak Dragica, Užmah Marinka, Videc Sonja, Vodeb Barbara, Voga Lidija, Žlender 

Cvetka, Žlof Branko, Žurej Darko 

 

 

1983 

 

Bobek Ivan, Bračko Jože, Bračun Dragica, Cesar Branko, Doberšek Simona, Drobne Roman, 

Gajšek Milan, Gračnar Angela, Gubenšek Dane, Gubenšek Rafko, Hernaus Natalija, Jagodič 

Leon, Jevšnik Marjana, Jodl Sonja, Johan Franc, Jost Branka, Kladnik Boris, Kladnik Branko, 

Kokol Anica, Krajnc Frida, Krofl Robert, Krošl Viktor, Kukovič Ivan, Leskovšek Benedikt, 

Lipovšek Franci, Lukanc Roman, Malgaj Aleksandra, Marcen Zalika, Marzek Cvetka, 

Mastnak Martin, Mastnak Matej, Milenkovič Aleksander, Mužerlin Anton, Novak Ernest, 

Polšak Dragica, Potočnik Jelislava, Povalej Brigita, Rabuza Mateja, Ratajc Branko, Rebernik 

Andreja, Recko Jožica, Recko Silva, Selič Martin, Seničar Bernardka, Sivka Tanja, Skale 

Bojan, Skale Bojan, Skale Nada, Smole Andreja, Šeško Silvo, Šket Andreja, Tanšek Milan, 

Tkalec Peter, Tržan Anton, Udovič Željko, Užmah Lidija, Užmah Matej, Užmah Stanislava, 

Vodeb Antonija, Vozlič Iztok, Vrhovšek Vladimir, Zalokar Marjan, Završek Polčka, Žaberl 

Ivan, Žaberl Romana, Žavski Vincenc, Žlender Brigita, Žlender Brigita, Žlender Jožica, Žurej 

Anita 

 

 

1984 

 

Arnejčič Janko, Arnejčič Vika, Belej Boris, Bevc Marjan, Bračko Andreja, Bračun Sabina,  

Cesar Alenka, Cmok Mihael, Čavš Romana, Čujež Vida, Drame Zdenka, Duh Martin, Ferme 

Jakob, Gubenšek Anica, Hernaus Franc, Jazbec Marica, Jazbinšek Srečko, Jelen Dejan, 

Kladnik Andrej, Kolar Jure, Lesjak Irena, Lipar Dragica, Lipar Štefan, Lipovšek Darinka, 

Lukanc Mihaela, Milenkovič Alenka, Mlinarič Božidar, Mraz Marija, Novak Cvetka, Ozis 

Antonija, Penič Anton, Pohajač Boris, Pondelak Brigita, Pospeh Aleksander, Povalej Majda, 

Robič Milan, Romih Roman, Romih Silva, Sinkar Dušan, Skale Marija, Skale Silva, Škorjanc 

Marjana, Šnek Marija, Terčič Magda, Tojnko Marica, Urleb Tomaž, Užmah Mirko, Virant 
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Aleksander, Vodeb Marjeta, Voga Silvester, Vovk Anton, Vrečar Miran, Zalokar Marjan, 

Zalokar Marjan, Zalokar Nada, Završek Dani, Žavski Štefanija, Žlender Milica, Žlof Zvonka 

 

 

1985 

 

Arzenšek Silvo, Bobek Silva, Bračun Stanislava, Cmok Zdenka, Čoklc Gabrijela, Doberšek 

Aleš, Drobne Hinko, Gajšek Gregor, Gračnar Cvetka, Guzej Anton, Jazbec Olga, Jovan Petra, 

Kerš Mihaela, Kladnik Andrej, Kladnik Milena, Kokolj Stanislav, Korez Franc, Košak Jelka, 

Košak Magda, Lipovšek Milan, Marzek Poldica, Novak Janko, Penič Anton, Pišek Matejka, 

Planinšek Janko, Planinšek Minka, Polutnik Jože, Pungaršek Martin, Ramšak Valerija, Recko 

Sonja, Rezar Albina, Robič Majda, Selič Anton, Selič Marjetka, Skale Nataša, Smole Slavko, 

Šalamon Marjan, Škornik Sonja, Štancer Vladislava, Štunf Terezija, Tacer Polona, Tojnko 

Lidija, Užmah Ludvik, Verhovšek Olga, Virant Aleksander, Vodeb Franc, Vodeb Jožica, 

Vozlič Ksenija, Završek Daniel, Zebič Simona, Žaberl Helena, Žaberl Silva, Žavski Jože, 

Žekar Zdravko 

 

 

1986 

 

Artiček Igor, Barič Bojan, Belej Anton, Cvirn Andrej, Čavš Franci, Čavš Stanko, Čujež 

Domen, Drobne Stanislav, Ferme Marica, Gajšek Stanislava, Gradišnik Nadja, Grejan Andrej, 

Jagodič Renata, Jazbinšek Silva, Jazbinšek Zdenka, Kapel Marjana, Kramparšek Drago, Krofl 

Zdenka, Kupec Romana, Lipovšek Roman, Mastnak Darko, Matjaž Cvetka, Mlinarič Ivica, 

Novak Angela, Novak Anita, Obrez Milan, Oprešnik Branka, Petelinšek Zdenka, Pinter 

Marija, Plevnik Darinka, Poljšak Tanja, Pungaršek Tomaž, Ratajc Slavko, Rebernik Jože, 

Recko Tomaž, Romih Srečko, Skale Cvetka,  Skale Edi, Skale Helena, Skale Mojca, Šnek 

Milena, Štancer Roman, Tanšek Štefka, Tičar Jani, Toplišek Jožica, Tovornik Ignac, Užmah 

Franci, Vodeb Marijana, Voga Gregor, Volavšek Dušan, Zagajšek Vinko, Završek Janko, 

Zupanc Silvo, Žafran Robert, 

Žekar Andreja 

 

 

1987 

 

Artnak Martin, Arh Andrejka, Bedrač Branko, Bobek Magda, Cerovšek Barbara, Cmok 

Branko, Cvelbar Tatjana, Cverle Andreja, Čretnik Damjan, Doberšek Gregor, Drač Marko, 

Drobne Jožica, Ferme Darinka, Gajšek Andrejka, Gajšek Danica, Gobec Aleš, Gobec Danilo, 

Gračnar Eva, Gubenšek Vesna, Himmelreich Mojca, Hrastnik Romana, Ivkovič Boštjan, 

Jager Branko, Jazbec Jelka, Jazbinšek Stanislav, Kantužar Olga, Kladnik Angelika, Kladnik 

Peter, Kladnik Štefka, Kolar Mojca, Kosaber Fanika, Kovče Marjana, Kozjan Darja, Kreft 

Emil, Krošl Anica, Krumpak Andrej, Krumpak Andrej, Lesjak Jožica, Lesjak Nevenka, 

Leskovšek Albert, Leskovšek Tonika, Lipovšek Mateja, Malgaj Jožica, Muškatevc Igor, 

Mužerlin Silva, Obreza Branko, Perc Bojana, Pintar Melita, Planko Jože, Planko Matej, 

Rebernik Miran, Recko Vili, Romih Robert, Selič Bogomila, Selič Stanka, Tojnko Damjan, 

Užmah Ladislav, Užmah Marjan, Užmah Miroslav, Užmah Peter, Vinkler Simona, Virant 

Stanislava, Vodeb Mojca, Vodeb Romana, Vodeb Zlatka, Voga Marinka, Vrečar Branko, 

Zatler Mojca, Zupanc Silvo, Žaberl Marija, Žafran Roman, Žafran Romana, Žavski Nada, 

Žavski Silva, Žavski Zdenka, Žlender Bernarda, Žlender Manica, Žlender Simona 
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1988 

 

Arzenšek Barbara, Arzenšek Helena, Arzenšek Zdravko, Bevc Sebastijan, Čakš Silvo, Čujež 

Smiljan, Debelec Marko, Doberšek Marko, Drame Aleksander, Ferme Branko, Gobec Matej, 

Gračner Janja, Hercog Nandi, Hernaus Roman, Ivkovič Boštjan, Jezovšek Miran, Jurjec 

Srečko, Kaša Irena, Kladnik Robert, Kokol Hermina, Kolman Miran, Korošec Brigita, Kos 

Miran, Krajnčan Jelka, Kupec Ana, Lesjak Marjan, Lojen Peter, Maček Martin, Mastnak 

Andrej, Matjaž Andrej, Novak Ivan, Obreza Marinka, Oprešnik Marta, Ozis Vida, Pevec 

Aleksander, Pevec Srečko, Pintar Olga, Planko Zvonka, Poljšak Ervin, Potočnik Mateja, 

Pungeršek Boštjan, Pustivšek Aleksander, Ramšak Irena, Recko Silvester, Rezar Vida, Skale 

Bernarda, Strašek Jožica, Tanšek Jani, Tanšek Romana, Turnšek Franja, Vinkler Robert, 

Vodeb Milena, Volovšek Brigita, Volovšek Romana, Zagajšek Janez, Zakošek Albina, Zatler 

Mojca, Zidanski Blaž, Žagar Silva, 

 

 

1989 

 

Arh Melita, Bevc Jožica, Bobek Magda, Cvikl Jurij, Čavš Angela, Čavž Iztok, Drame Anica, 

Gobec Slavica, Gračnar Silva, Jazbinšek Ernest, Jazbinšek Majda, Jelen Jure, Jelenc Viktor, 

Jeršič Uroš, Jevšnik Marija, Jug Aleš, Kantužar Branko, Kladnik Anamarija, Kladnik Boris, 

Kladnik Franci, Kladnik Ksenija, Kodrin Sandi, Kokol Henrik, Koprivc Tatjana, Kovačič 

Peter, Kovačič Zvonko, Krajnčan Mateja, Krofl Andreja, Lesjak Branko, Leskovšek Ana, 

Mičevska Cvetka, Mužerlin Jože, Pečnik Zlatka, Penič Andreja, Penič Marija, Perc Lidija, 

Pintar Marko, Planko Romana, Polenek Slavica, Polšak Blaž, Polšak Zdenka, Potočnik 

Bojana, Povalej Vladimir, Pungeršek Boris, Ravnjak David, Senegačnik Veronika, Šalamon 

Miroslav, Škornik Tatjana, Štunf Branko, Šturbej Elvis, Tanšek Srečko, Tičar Anica, Tojnko 

Srečko, Tovornik Zvonko, Urbančič Branka, Urlep Boštjan, Užmah Sebastijan, Virant 

Marjan, Vodeb Helena, Vodeb Lidija, Vodeb Vesna, Vodlan Dolores, Voga Drago, Voga  

Matej, Voga Robert, Vojsk Sebastijan, Volarič Andrejka, Volavšek Matej, Volovšek Brigita, 

Vrečar Rozika, Završek Milena, Žaberl Margita, Žavski Robert, Žekar Roman, Žerjav Breda, 

Žlender Boštjan, Žurej Metka, 

 

1990 

 

Artiček Matjaž, Bajc Peter, Arzenšek  Jožica, Arzenšek Nevenka, Belej Olgica, Bračko 

Avguštin, Brečko Tomi, Cesar Aleksander, Drač Albin, Drame Jožica, Drobinc Gregor, 

Gračnar Ivan, Hernaus Lidija, Hrastnik Uroš, Kladnik Miran, Kolar Matejka, Kovač Stanko, 

Kovačič Aleksandra, Krajnc Matej, Krajnčan Boštjan, Kreft Boris, Kupec Marjetica, 

Leskovšek Nataša, Mansutti Jože, Menhard Izidor, Mohorko Robert, Mužerlin Andrej, Novak 

Matejka, Petelinšek Branko, Planinšek Darja, Planko Renata, Plausteiner Marjana, Potrata 

Urška, Ratajc Jože, Rebernik Irena, Romih Janko, Romih Mira, Skale Andrej, Smole Kristina, 

Šarlah Drago, Tomplak Martin, Toplišek Darja, Tržan Cvetka, Urleb Nataša, Užmah Matej, 

Verk Slavica, Vodeb Irena, Voga Štefan, Zakošek Ida, Završek Irena, Završek Rafael, 

Zendzianowsky Tina, Žaberl Branka, Žafran Janko, Žavski Lidija, Žekar Renata 

 

 

1991 

 

Bah Anita, Bobek Simona, Čepin Peter, Čoklc Katarina, Čoklc Peter, Drobne Peter, Frece 

Milena, Gobec Aljoša, Gobec Grega, Gračner Aleksander, Gradič Barbara, Grejan Darja, 

Jegrišnik Goran, Jeršič Mojca, Jost Silvo, Kladnik Dušan, Kranjčan Boštjan, Leskovšek Iztok, 
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Maček Aleksandra, Malgaj Uroš, Marzek Silvo, Melanšek Klavdija, Mužerlin Peter, Novak 

Petra, Ocvirk Franci, Pangerl Primož, Perc Milenka, Planko Darinka, Planko Darja, Plevnik 

Boštjan, Pospeh Damjana, Pungaršek Renata, Ramšak Polona, Recko Helena, Recko Roman, 

Robič Janko, Skale Branka, Skale Lidija, Spolenak Branko, Štancer Drago, Štancer Irena, 

Štunf Silvo, Tkalec Silva, Tomše Anita, Urleb Andrej, Voga Jure, Zebič Marko, Žerjav 

Melita, Žlof  Gabrijela, Žurej Valentina 

 

1992  
 

Abram Suzana, Artiček Andrej, Artiček Boštjan, Bovha Bojana, Cerovšek Gregor,  Cvikl 

Aleksandra, Čujež Boštjan, Dobršek Ksenja, Drač Marija, Drobne Sabina, Glavak Ivan, 

Himmelreich Nataša, Jagodič Romana, Jazbec Jure, Jegrišnik Boštjan, Jost Polona, Kladnik 

Ernest, Kladnik Lucija, Kladnik Marjana, Kladnik Metka, Kladnik Rudi, Kladnik Tonči, 

Koprivc Miran, Kovačič Darja, Križnik Marko, Kupec Lidija, Lesjak Katja, Lesjak Zlatka, 

Leskovšek Srečko, Lorger Andrejka, Malgaj Damjan, Mastnak Brigita, Mastnak Natalija, 

Miklavčič Boštjan, Oprešnik Aleš, Petelinšek Olga, Planko Andrej, Planko Peter, Recko 

Roman, Rožanc Damjan, Skale Marjetka, Stiplovšek Sonja, Šešerko Karla, Škorjanc Nataša, 

Škornik Albina, Tanšek Katica, Tičer Branka, Trkmič Zdenka, Urleb Uroš, Veber Anton, 

Vodeb Leja, Vojsk Andreja, Volavšek Nataša, Zagajšek Andreja, Zalokar Polonca, Zidanski 

Lucija, Žafran Mateja, Žavski Sabina, Žekar Bojan, Žlender Mojca 

 

 

1993  
 

Doberšek Aleš, Artiček Marjana, Artnak Karmen, Bevc Primož, Bobek Branka, Cesar Renata, 

Čavš Anica, Čretnik Petra, Drame Martina, Drobinc Mitja, Drobne Robert, Drobne Suzana, 

Gradič Miran, Gradič Valentina, Gradišnik Marija, Hrastnik Borut, Jurjec Marjan, Kaša 

Albina, Kolar Igor, Kolar Renata, Korošec Andreja, Kosaber Simona, Košak Alojzij, Kovač 

Veronika, Krajnc Mojca, Krofl Angust, Kruljc Janko, Leber Aleš, Lesjak Anita, Leskovšek 

Branika, Lipovšek Srečko, Mihevc Katja, Miklavčič Lidija, Novak Franci, Pantner Branka, 

Penič Anita, Pevec Bernarda, Pišek Franci, Planko Damjan, Pleterski Mojca, Plevnik Aleš, 

Polšak Nataša, Povalej Nataša, Pungeršek Klemen, Ratajc Brigita, Rebernik Darja, Rebernik 

Darko, Recko Nataša, Romih Metka, Salobir Andrejka, Skale Martin, Stojan Jasna,  Šalamon  

Aleš, Škornik Danijela, Šnek Branka, Tomplak Janko, Tržan Mitja, Turnšek Branko, 

Urbančič Urška, Užmah Polona, Virant Klemen, Vodeb Damjan, Voga Zvonka, Volovšek 

Marjana, Zatler Bojan, Žavski Maks, Žekar Mateja, Žlender Mojca, Žlender Petra, Žurej 

Andrej 

 

 

1994 

 

Antlej Lidija, Arzenšek Irena, Bračko Matej, Cesar Terezija, Čepin Milena, Čujež Jelka, 

Drame Bernard, Drobinc Klavdija, Drobinc Renata, Gajšek Primož, Gradič Miran, Gradič 

Sabina, Guček Janko, Guzej Urška, Hernaus Gorazd, Jagodič Aleš, Jevnišek Darja,  Jost 

Sabina, Karner Ksenija, Kladnik Janko, Kladnik Mihaela, Kladnik Mojca, Kočar Miran, 

Kodrin Gregor, Korošec Polona, Kosi Mirko, Košak Metka, Košak Špela, Kovač Kristjan, 

Krajnčan Aleš, Kupec Aleksander, Leber Aleš, Lesjak Barbara, Lesjak Brigita, Lesjak 

Primož, Leskovšek Aleš, Leskovšek Branimir, Lipar Barbara, Lipovšek Jana, Malgaj Jože, 

Mastnak Janja, Melanšek Boštjan, Mogu Tomislav, Mohorko Klavdija, Ocepek Ines, Ocvirk 

Mihaela, Oprešnik Jože, Pajek Katja, Peperko Tomislav, Polšak Ana, Potočnik Katarina, 

Ramšak Gregor, Rebernik Bojan, Recko Branko, Repec Damjana, Romih Magdalena, Rožanc 

Andrej, Sinkovič Alja, Skale Igor, Skale Stanka, Slatenšek Silvester, Smole Branislav, Stojan 
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Bernarda, Stojan Jasna, Šarlah Matiček, Štancer Boris, Tičer Mojca, Tomše Maja, Turnšek 

Janko, Ulamec Damjan, Urlep Janja, Verk Jernej, Volavšek Barbara, Žavski Jože, Žavski 

Maks, Žerjav Milan 

 

 

1995  
 

Artiček Marko, Abram  Milan, Arbajter Simon, Arzenšek Barbara, Arzenšek Nataša, Belina 

Aleš, Bovha Jernej, Bovha Katica, Cerkvenik Monika, Čujež Vesna, Čujež Marjeta, Drobne 

Rosana, Gajšek Vojko, Gračnar Franc, Grindl Suzana, Guček Metka, Iskra Matija, Jagodič 

Borut, Jančič Darko, Jelen Gašper, Jevšnik Matjaž, Jost Aleš, Jost Monika, Kladnik Damjana, 

Kladnik Metka, Kladnik Vinko, Klinar Dušanka, Kočar Miran, Koprivc Marinka, Košak 

Damjan, Kovač Polona, Krajnc Matej, Kruljc Ksenija, Lesjak Franc, Leskovšek Tomislav, 

Maček Tomaž, Maruša Anita, Miklavčič Boris, Mlinarič Klavdija, Mužerlin Marko, Novak 

Nuša, Pajek Vladimir, Pangerl Filip, Penič Damjana, Pilko Blanka, Planko Sandi, Plevnik 

Andrej, Podrepšek Damjan, Polenek Marija, Polšak Andreja, Polutnik Manja, Potočnik 

Gorazd, Povalej Janez, Pungaršek Lidija, Pustivšek Adrijjana, Rabuza Nevenka, Recko Aleš, 

Rezec Jasmina, Robič Martina, Romih Urška, Selič Dejan, Skale Andreja, Skale Darija, Smeh 

Boštjan, Smeh Janez, Teržan Boštjan, Tičer Boris, Urleb Barbara, Verk Aleš, Vodeb Boris, 

Vodeb Mojca, Vodeb Rok, Vodeb Sandi, Volavšek Polona, Žafran Margareta 

 

 

1996  

 

Agrež Jasna, Bevc Lidija, Bevc Maja, Čoklc Lucija, Doberšek Dejan, Doberšek Miran, 

Drame Marjanca, Feldin Simon, Gajšek Simon, Guzej Metka, Hrastnik Maja, Jagodič Matej, 

Jagodič Saša, Jevšnik Andrej, Jost Lidija, Klakočar Maja, Kolar Boštjan, Kolar David, Kos 

Andrej, Krampršek Stanka, Krofl Damjana, Kršlin Valerija, Leskovšek Denis, Lorger Simon, 

Marcen Martina, Mastnak Boštjan, Mastnak Damjan, Menhard Lovro, Mihevc Primož, 

Miklavčič Polona, Milenkovič Dimitrije, Obreza Marjeta, Poljšak Simona, Polšak Barbara, 

Polutnik  Ivana, Potrata Jasna, Prešiček Lidija, Pungaršek Petra, Ravnjak  Blanka, Rebernik 

Marko, Recko Branka, Romih Mateja, Selič Dejan, Skale Alenka, Skale Oto, Šeško Silvester, 

Šket Branko, Užmah Barbara, Užmah Nataša, Veber Karmen, Vodeb Jurček, Žekar Srečko, 

Žerjav Klavdija, Žlender Robert, Žurej Franc, Žurej Tomi 

 

1997  
 

Anzeljc Veronika, Arbajter Tadej, Arbeiter Klavdija, Arh Polonca, Artnak Sašo, Bedrač 

Miran, Bezgovšek Petra, Doberšek Adela, Drame Martin, Feldin Simon, Frelih Nives, Gerold 

Nataša, Gračnar Klavdija, Guzej Aleš, Hostnik Branko, Hrustek Lidija, Jančič Anita, Jazbec 

Gregor, Jost Primož, Kladnik Darko, Kladnik Mihael, Kolar Boštjan, Kolar Tanja, Kovač 

Karmen, Kupec Janja, Lesjak Gregor, Lipovšek Andrejka, Loknar Damjan, Mastnak Mojca, 

Menhard Katja, Muškatevc Gregor, Novak Luka, Perc Igor, Pintar Ervin, Polšak Romana, 

Robič Andrej, Salobir Andrej, Skale  Jožef, Skale Rosita, Slatenšek Aleš, Smole Andreja, 

Spolenak Matej, Šešerko Ambrož, Šeško Saška, Šket Marjan, Tomplak Renata, Veber Katja, 

Verhovšek Gregor, Verk Irena, Vodeb Albina, Voga Urban, Vuljević Marko, Zorko Boštjan, 

Žlender Tadej 
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1998  

 

Anzeljc Aljaž, Artiček Primož, Artiček Uroš, Arzenšek Aljoša, Bevc Bine,  Bevc Nataša, 

Bobek Gorazd, Boršič Uroš, Bovha Matej, Bračko Mitja, Bračko Petra, Breg Leonida, Čepin 

Bernarda, Čoklc Marija, Ćanžek Uroš, Doberšek Boštjan, Frece Aleš, Gobec Maja, 

Golubovac Barbara, Gračnar Marko, Gradič Sabina, Grindl Tomaž, Guzej Brigita, Hercog 

Saška, Hostnik Matej, Iskrač Gregor, Jazbinšek Jože, Jug Janez, Kladnik Damjan, Kladnik 

Katja, Kodela Vinko, Kolar Andrej,  Kovač Marko, Krajnc Aleš, Krajnc Aleš, Kramer 

Matejka, Kršlin Brigita, Lorger Drago, Magdalenc Martin, Mansutti Simon, Mastnak Miran, 

Mužerlin Lidija, Novak Urban, Obrez Jasmina, Obrez Roman, Ocepek Borut, Pintar Klavdija, 

Plank Miha, Planko Bojan, Planko Rado, Planko Roman, Planko Simon, Podrepšek Sašo, 

Potočnik Janja, Pungeršek Aleš, Pušnik Katja, Ratajc Marko, Recko Boris, Recko Matija, 

Salobir Damjan, Selič Rajko, Skale Danica, Stiplovšek Irena, Šuper Klementina, Tanšek  

Aleš, Tanšek Vesna, Tojnko Marjetka, Turnšek Adrijana, Užmah Peter, Užmah Urška, Veber 

Urška, Vengust Benjamin, Verk Minka, Vodeb Anica, Vodeb Vikica, Voga Lucija, Volovšek 

Sabina, Zalokar Boštjan, Zalokar Darjan, Zalokar Mateja, Zaveršek Srečko, Žaberl Valentin, 

Žafran Žan, Žerak Mitja, Žlof Natalija 

 

 

1999  
 

Artiček Boštjan, Belina Tanja, Cerkvenik Matej, Čujež Marija, Doberšek Matej, Drame Uroš, 

Feldin Nataša, Frece Anja, Gajšek Monika, Grobin Zdenka, Hostnik Matej, Iskra Franci, 

Jezernik Blanka, Kolar Vasja, Košak Dora, Košak Klemen, Kramer Mojca, Krofl Mojca, 

Kunšek Sabina, Leskovšek Tadeja, Lipovšek Mojca, Maruša Dejan, Muškatevc Janja, 

Mužerlin Rajko, Pečnik Gregor, Perc Teja, Pevec Polona, Planko Florjan, Plausteiner 

Andreja, Pungeršek Stanka, Pušnik Mateja, Rebernik Renata, Rezec Sabina, Robič Anica, 

Romih Petra, Salobir Andrej, Skale Aleš, Skale Maja, Smole Andrej, Šentjurc David, Šeško 

Polonca, Špoljar Jožko, Špoljar Nina, Tanšek Valerija, Tojnko Dejan, Užmah David, Veber 

Martina, Verk Boštjan, Virant Gašper, Vodeb Andreja, Voga Marjetka, Vojsk Matjaž, 

Vrhovšek Klavdija, Vrhovšek Lidija, Žafran Nataša, Žalar Simon, Žavski Barbara, Žavski 

Miroslav, Žlender  Igor 

 

 

2000 

 

Artiček Klemen, Bevc Rajko, Bezgovšek Primož, Bobek Vesna, Boršič David, Boršič Jani, 

Bratec Adrijana, Dobovišek Lucija, Gračnar Dušan, Gradič Jasna, Gradič Metod, Gubenšek 

Marija, Hrovatič Gašper, Hrovatič Špela, Iskrač Anica, Jagodič Dejan, Jazbinšek Tjaša, 

Jevšnik Jure, Jost Sandi, Kos Barbara, Kotnik Špela, Kovač Mojca, Kovačič Katja, Krofl 

Petra, Leskovšek Marko, Loknar Jernej, Magdalenc Bojan, Mansutti Romana, Nikolić Alen, 

Obrez Klavdija, Podhraški Boštjan, Recko Vikica, Salobir Dejan, Skale Aleš, Šarlah Silvia, 

Šentjurc Kornelija, Šeško Zlatko, Škornik Jerneja, Teržan Primož, Ulamec Robi, Užmah 

Darja, Užmah Dušan, Veber Klemen, Vengust Rok, Verk Marjan, Vodeb Primož, Vodišek 

Simon, Zalokar Mojca, Zelič Simon, Zorko Branka, Žavski Štefan, Žerak Sanja 

 

 

2001 

 

Artnjak Rok, Arbajter David, Artnak Franci, Blaj Klavdija, Blaj Polona, Bračko Dejan, 

Brečko Barbara, Cimerman Branko, Cvirn Nina, Doberšek Marko, Dobrajc David, Drame 
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Petra, Dvoršak Sebastijan, Fidler Blaž, Frece Andrej, Golubovac Božidar, Iskrač Bojana,  

Jančič Peter, Kladnik Natalija, Kolar Martina, Koprivc Nadja, Korošec Alenka, Kos Andreja, 

Kosaber Martina, Krajnc Simon, Krajnc Tanja, Kuk Mitja, Kupec Blaž, Lavbič Karmen, 

Lenart Denis, Muškatevc Urška, Pečnik Lea, Perc Vesna, Pintar Metka, Pinter Damjan, 

Podhraški Sanja, Polenšek Luka, Potočnik Igor, Pušnik Davor, Recko Matej, Recko Valerija, 

Selič Jasna, Šket Sabina, Špoljar Michel, Špoljar Tadej, Tanšek Nina, Tojnko Miran, Vidmar 

Nadja, Vodeb Anton, Voga Denis, Voga Simona, Vojsk Klemen, Zeme Jasmina, Žafran 

Mojca, Žafran Špela, Žavski Dejan, Žekar Feliks 

 

 

2002 

 

Artiček Tadeja, Artnak Katja, Arzenšek Boštjan, Bizjak Rok, Boršič Vesna, Bračun 

Benjamin, Bratec Jasmina, Bratec Suzana, Čepin Primož, Dobovišek Martin, Drame Marko, 

Gobec Tamara, Hostnik Urška, Hrovatič Tamara, Jagodič Lucija, Jurkošek Sebastijan, 

Krajnčan Klemen, Kramer Metka, Lupšina Vanja, Mastnak Sara, Milenkovič Marino, Mitič 

Vesna, Mlakar Rok, Novak Maja, Pintar Tomaž, Polenšek Rok, Recko Jani, Robič Kristjan, 

Skale Marija, Skale Tanja, Šakušič Amra, Štancer Janja, štiglic Dejan, Toplišek Uroš, Tržan 

Damjan, Turnšek Tadej, Vodeb Primož, Vodeb Terezija, Vojsk Andreja, Vrhovšek Vanja, 

Žlender Valentina,  

 

2003 

 

Agrež Blanka, Artnak Klemen, Benetek Mitja, Benjanič Dejan, Blaj Maja, Drame Matej, Filič 

Lucija, Gajšek Katja, Gobec Anja, Gračnar Drago, Grobin Anita, Grobin Sabina, Iskrač 

Roman, Jelenc Matej, Kaša Polonca, Kladnik Andrej, Kladnik Matjaž, Klakočar Lidija, 

Knehtl Uroš, Kos Nastja, Kos Nina, Križnik Borut, Kuk Aleksandra, Kunšek Tomaž, 

Leskovšek Mateja, Lipovšek Dejan, Lupšina Karmen, Mlinarič Igor, Mohorko Tadeja, Narat 

Boštjan, Recko Nataša, Romih Sidnej, Selič Janja, Sinkovič Simon, Šeško Primož, Šmid 

Barbara, Terčič Monika, Tučič Katja, Urleb Petra, Urleb Špela, Užmah Katarina, Vodeb 

Suzana, Voga Marko, Voga Urška, Vojsk Matej, Vračun Ksenja, Zalokar Sabina, Zelič 

Mateja, Zupanc Matej, Žekar Silvo, Žlof Tomislav 

 

2004 

 

Arbajter Samanta, Arzenšek Jože, Benetek Mojca, Cimerman Adrijana, Cvirn Špela, Dvoršak 

Nuša, Gajšek Katja, Gajšek Luka, Gajšek Neža, Gradič Dejan, Grobin Karmen, Hrovatič Rok, 

Jagodič Urška, Jazbec Sandra, Jazbinšek Urban, Komes Jurij, Kosaber Silvo, Kovačič David, 

Kunšek Mitja, Lenart Petra, Loknar Tanja, Marcen Matija, Mesarec Luka, Mlakar Špela, 

Obrez Mateja, Ozis Rok, Penič Leja, Pinter Matej, Pustivšek Damjan, Recko Jernej, Recko 

Matej, Robič Nina, Rosenstein Nejc, Salobir Matjaž, Salobir Uroš, Selič Barbara, Selič 

Natalija, Selič Saša, Stiplovšek Maksimilijan, Šket Urška, Verhovšek Urban, Vodeb Andreja, 

Vrhovšek Jasna, Žavski Alež,  

 

2005  

 

Benetek Simona, Blagotinšek Metod, Bračun Karmen, Brglez Gregor, Budja Brigita, Cmok 

Anita, Frece  Nataša, Grobin Urška, Jelenc Anže, Johan Sebastijan, Kladnik Jožica, Klopotan 

Gorazd, Kompolšek Matic, Kos Sergeja, Križnik Jernej, Magdalenc Marko, Mastnak David, 

Mastnak Nives, Matjašič Vanesa, Recko Benjamin, Recko Julijan, Rezec Urban, Selič Alja, 
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Tomplak Izidor, Užmah Tanja, Verk Lucija, Videc Gregor, Vodeb Petra, Vodišek Ksenija, 

Voga Gregor, Voga Gregor, Žavski Aleksander, 

 

2006  - PRVA GENERACIJA DEVETEGA RAZREDA 
 

Artnjak Katja, Drame Petra, Gajšek Andrej, Gajšek Andraž, Gračner Davor, Grobin Primož, 

Guček Robert, Hrovatič Aljaž, Jagodič Gašper, Jevšnik Marcel, Kajin Dijana, Kolar Kristjan, 

Kotnik Jože, Kovče Blaž, Leskovšek Zvonka, Mušaktevc Špela, Narat Marija, Novak Sašo, 

Pajk Velentina, Pevec Matic, Polšak Marjeta, Selič Tomaž, Skale Gregor, Skale Monika, Šket 

Anamarija, Škoberne Matija, Štancer Jernej, Tanšek Doroteja, Terčič Tina, Tomplak Klara, 

Urleb Žiga, Užmah Jasna, Veličkovič Damjan, Vodeb Matej, Zorko Blaž, Zorko Tomaž 

 

 

6. DELO IN ŽIVLJENJE ŠOLE DANES 
 

DELO V PRVEM TRILETJU 

 

Prvo triletje zajema učence od 1. do 3. razreda. 

Učenci pridejo v šolo s šestimi leti. Pouk in dejavnosti v 1. razredu izvajata učiteljica in 

vzgojiteljica, v 2. in 3. razredu samo učiteljica. 

Za učence prvega razreda je organizirano jutranje varstvo, varstvo vozačev in podaljšano 

bivanje. Na voljo imajo štiri obroke hrane: zajtrk, dopoldansko malico, kosilo in popoldansko 

malico. 

Po željah in sposobnostih se vključujejo v različne interesne dejavnosti, ki jih izvajajo učitelji 

in zunanji sodelavci. 

Znanje učenci osvajajo preko igre (še zlasti v 1. razredu), s sodobnimi oblikami in metodami 

dela z upoštevanjem medpredmetne 

povezanosti. 

Ocenjeni so opisno – dosežki učencev 

so zapisani z besedami – dvakrat na leto. 

Velik poudarek dajemo  sodelovanju s 

starši zaradi sodobnega načina dela in  

ocenjevanja. Organiziramo razredne in 

skupne roditeljske sestanke, mesečne 

govorilne ure in govorilne ure ob 

zaključku ocenjevalnih obdobij, starše 

vabimo k sodelovanju pri izvajanju 

različnih dejavnosti, zanje organiziramo 

prireditve, skupna druženja… 

Učiteljice prvega triletja sodelujemo 

tudi z učitelji drugega in tretjega triletja pri izvajanju dejavnosti, jih vabimo k pouku… 

Učenci se računalniško opismenjujejo že od prvega razreda dalje, kar nam omogoča sodobno 

opremljena računalniška učilnica, obiskujejo bogato založeno knjižnico, sodelujejo na raznih 

natečajih, kjer dosegajo s svojimi izdelki lepe rezultate tudi na državni ravni, sodelujejo na 

tekmovanjih iz matematike, logike, Cici vesele šole… 

Na šoli se je program devetletne osnovne šole začel izvajati v šolskem letu 2002/2003. 

                                                                                                                  

Aktiv učiteljic 1.triletja 

 

 



 28 

  

ČAS PO POUKU 

 
Podaljšano bivanje je čas, ki ga otrok preživlja v šoli po končanem pouku. Ne pomeni le 

varovanja učencev in pisanja domačih nalog. Učencem lahko nudi veliko več. Cilji se 

prepletajo in nadgrajujejo z vzgojno-izobraževalnimi cilji pouka. Vsebine podaljšanega 

bivanja pa izhajajo iz vzgojno-izobraževalnih ciljev pouka, ob upoštevanju interesov, potreb 

in želja učencev in njihovih staršev. 

Na OŠ Slivnica imamo organizirano podaljšano bivanje, ki je pomemben vzporedni del 

pouka. V času podaljšanega bivanja se odvijajo štiri dejavnosti: kosilo, sprostitev, samostojno 

učenje in ustvarjalno preživljanje časa. 

Pri kosilu se učenci navajajo na kulturno uživanje hrane in razvijajo spoštljiv odnos do nje.  

Kosilu sledi sprostitev, ki je nepogrešljiv element dnevnega življenja učenca v šoli. 

Najpogostejša oblika sprostitve so športne igre na prostem, s čimer učenci zadovoljujejo 

potrebo po gibanju, igri in druženju z vrstniki. 

Čas samostojnega učenja je namenjen pisanju domačih nalog, utrjevanju in poglabljanju 

znanja, razvijanju delovnih navad in samostojnosti ter razširjanju miselnih aktivnosti 

(reševanje križank, ugank, miselnih orehov …). 

V ustvarjalnem preživljanju časa se učenci ukvarjajo z dejavnostmi, ob katerih se razvedrijo, 

bogatijo kulturo svoje osebnosti in se odpočijejo. Z ustvarjalnimi aktivnostmi učenci 

doživljajo potrditev lastne osebnosti, hkrati pa se pripravljajo na sprejemanje odgovornosti pri 

prevzetih nalogah. Nove oblike vlivajo v učenca svežino in ga osebnostno dvigajo.  

Ob vseh aktivnostih pa dajemo poudarek igri, saj je igra otrokova življenjska potreba. V njej 

se izražajo otrokov intelektualni in socialni razvoj, njegovi motivi, vrednotenje, čustveno 

doživljanje in osebnostne lastnosti. Igra je verjetno edino človeško vedenje, ki združuje in 

uravnoveša vse vidike človeškega funkcioniranja – um, telo in duha. 

Šola in pouk v njej je za šoloobveznega otroka takorekoč drugi dom, podaljšano bivanje pa je 

še podaljšana roka te šole. Zato je zelo pomembno, da učenci popoldanski čas preživijo 

sproščeno in kreativno, v prijetnem vzdušju ter ob uporabi sodobnih oblik in metod 

pedagoškega dela. 

 

                                                                            Klavdija Cehner in Zdenka Bevc 

 

PREDSTAVITEV II. TRIADE 

 

V drugo triado uvrščamo učence 4., 5. in 

6. razreda. Ti učenci so stari od 9. do 11. 

let, zato je poučevanje prilagojeno 

njihovi starosti in razvojni stopnji. 

Učenci veliko delajo samostojno in v 

skupinah.  

Učenci imajo v času bivanja na šoli 

možnost dobiti tri obroke – zajtrk, 

malico in kosilo. 

Učenci 4. razreda se prvič seznanijo s 

tujim jezikom, ob koncu aprila pa se 

uvede še fleksibilna diferenciacija pri 

treh predmetih – SLO, MAT, TJA, ki se 

nadaljuje v višjih razredih. V 5. razredu 

pri teh treh predmetih poteka fleksibilna  
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diferenciacija celo šolsko leto. 

Učenci v tem obdobju opravljajo kolesarski izpit. Petošolci pa se v maju odpravijo v šolo v 

naravi na morje. 

Razvoj tehničnih – praktičnih sposobnosti poteka tako pri rednem pouku kot tudi pri dnevih 

dejavnosti. Sem sodijo športni, naravoslovni, kulturni in tehniški dnevi. 

Pouk v drugi triadi že dobiva elemente predmetnega pouka. V 4. razredu ob razredni učiteljici 

poučujeta še dve predmetni učiteljici – tuji jezik in športno vzgojo, ki se jima v 5. razredu 

pridruži še učiteljica glasbene vzgoje. 

 

Učenci imajo še vedno možnost vključevanja v oddelek podaljšanega bivanja, organizirano pa 

imamo tudi varstvo vozačev za učence, ki čakajo na avtobus. 

Poleg pouka in dejavnosti, ki sodijo k pouku, pa se učenci vključujejo tudi k različnim 

interesnim dejavnostim, ki jih izvajamo učitelji in zunanji sodelavci. 

 

                            Polona Jamnikar, Erika Pungeršek, 

                     Frida Gubenšek, Marija Frece Perc 

 

 

ŠOLSKA KNJIŽNICA  

 

Šolska knjižnica mora biti srce šole, od katerega vodijo poti na vsa področja, do vseh 

razredov, učencev in zaposlenih. V tem prostoru najdemo informacije, se povežemo s 

zbirkami informacij kjerkoli po svetu, lahko rešujemo probleme, izdelujemo seminarske 

naloge, plakate, rešujemo kvize… Poleg bogastva literature na policah se preko interneta hitro 

znajdemo v drugih zbirkah informacij, na računalniku preberemo časopis, si ogledamo slike, 

fotografije, s satelitskim pogledom prepotujemo zemljo…Toda začetki so bili drugačni.  

Prvi začetki šolske knjižnice so bili v gradivu, ki ga je učitelj slovenskega jezika izposojal 

učencem. V glavnem je bila to literatura iz zbirke Kondor ter pravljice, ki so jih izposojale 

razredne učiteljice. Strokovna knjižnica je bila v dveh stenskih omarah v zbornici. Ko je tu 

začelo primanjkovati prostora, se je knjižnica oblikovala v zgornjem starem delu šole v z 

leseno ograjo ograjenem prostoru v velikosti 2,5 x 3m. Na dveh kovinskih policah je bila 

postavljena literatura za izposojo učencem in učiteljem. Izposoja se je izvajala v začetku s 

pomočjo inventarnih listov, kamor se je vpisal učenec z datumom izposoje in datumom 

vrnitve knjige. Inventarna knjiga je 

vsebovala prihode in odpise knjig 

točno po datumih, ko je knjiga 

prispela na šolo oziroma je bila 

izrabljena. Katalog, ki je bil 

listkovni, je bil namenjen iskanju 

knjig in začetkom KIZ. Ker je šola 

imela tudi dve podružnični šoli, se 

je na teh šolah nabralo precej 

gradiva (v Loki pri Žusmu z 

doniranjem delovnih organizacij iz 

Ljubljane in na Prevorju kot 

osrednji knjižnici kraja), ki pa je 

bilo namenjeno predvsem starejšim 

učencem in odraslim osebam.  

Po letu 1975, in sicer po zaposlitvi  
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višje knjižničarke na šoli, se je knjižnično gradivo postopoma pričelo katalogizirati in učence 

osveščati o pomenu knjižnice in o uporabi informacijskih znanj. 

 

Z gradnjo novega dela šole je tudi knjižnica dobila nov večji prostor, in to kar v 

večnamenskem prostoru 75m², kot je bila v tistih časih navada. Žal je ostala še vedno tam in 

čaka na ugodne razmere, da se tako pomembnemu prostoru za učenca da nov primernejši 

prostor. Knjižni fond je postopoma naraščal, učenci so si knjige vedno radi izposojali in z 

veseljem brali. Namesto sten smo ogradili knjižnico s panoji, kjer lahko zunaj in znotraj 

razstavljamo likovna dela, knjižne uganke, plakate ipd. Notranje stene smo z učenci likovnega 

krožka poslikali v toplih, prijetnih barvah s pravljičnimi motivi iz njihove domišljije.  

Leta 1990 je naša knjižnica prešla na računalniško obdelavo in hkrati odpisala kar nekaj starih 

knjig. Že takoj na začetku istega leta je stekla tudi računalniška izposoja s pomočjo črtne kode 

in modema. Vmes smo dvakrat zamenjali računalnik, še vedno pa potrebujemo zmogljivejšo 

opremo tudi za učence, da bodo lažje iskali informacije. 

Pri delu v knjižnici se je izmenjalo kar nekaj učiteljic, ki so pomagale knjižničarki in se ob 

tem tudi knjižnično informacijsko izobrazile, kar jim je prišlo prav na delovnem mestu, 

nekaterim tudi v drugi šoli. Leposlovno gradivo je v knjižnici od samega začetka postavljeno 

po starostnih stopnjah in poučna literatura po UDK sistemu. Na razpolago so poleg knjižnega 

gradiva še časopisi in revije, VHS, kasete in podobno gradivo.Učenci si lahko izposojajo 

gradivo s prostim pristopom in so bili od vsega začetka deležni knjižnično-informacijskih 

znanj. Vsa leta smo reševali knjižni kviz, najprej mednarodni, nato državni in se udeleževali 

nagradnih izletov po sledeh slovenskih književnikov. Leta 1997 smo v tekmovanju malih 

sivih celic na RTV prišli do polfinala. V okviru bralne značke nas vsako leto obišče znani 

ustvarjalec in popestri učencem zaključek.  

Obiskov v knjižnici je veliko in učenci so vedno bolj radovedni in izražajo želje po številnih 

informacijah. V KIZ se vključujejo vsa predmetna področja na šoli. Tudi podružnične šole 

imajo svoje zbirke. Ko pridejo učenci na obisk na centralno šolo, jih vključimo v spoznavanje 

knjižnično informacijskih znanj. Gradivo si učenci izposojajo z izkaznico, ki si jo sami 

poslikajo in je vsaka unikatno oblikovana.  

Veseli smo, da nam tudi pojav računalnikov ni zmanjšal števila obiskov in da naši učenci radi 

berejo, tekmujejo za slovensko, angleško in nemško bralno značko ter aktivno uporabljajo 

poučno literaturo in informacije za reševanje nalog, pripravo referatov, seminarskih nalog, 

plakatov ipd. Zato tudi vestno usmerjamo nabavo gradiva in omogočamo učencem in 

učiteljem dostop do čim več informacij. Knjižnica hrani, izposoja in obdeluje  19000 enot  

gradiva. 

Verjamem, da bo naša knjižnica učencem še naprej nudila aktivni počitek, veselje do iskanja 

informacij in željo, da bo njihov prosti čas zapolnjen tudi s prijetnim branjem knjige. Danes v 

času informacijske družbe mora biti informacija pri roki in učenci jo morajo znati dobiti in 

uporabiti. 

                                                                  Marija Artiček, prof. likovne umetnosti, knjižničarka 

 

 

POUK MATERINŠČINE 

 

Ni misli in sporočila, dokler nista izoblikovana v besedi. Materinščina je osnovna možnost 

medsebojnega razumevanja in sodelovanja. V njej je ključ do razumevanja samega sebe in 

sveta. Od znanja materinščine je zelo odvisna kakovost vsega znanja. Slovenščina je tudi 

jezik, ki potrjuje zavest, da smo Slovenci. 
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V slovenski osnovni šoli je pouku materinščine namenjenih največ ur. Učenci si pri tem 

predmetu pridobivajo pozitivno čustveno in razumsko razmerje do slovenskega jezika. 

Zavedajo se, da je jezik najpomembnejši del kulturne dediščine. 

Prizadevamo si razvijati štiri osnovne sporazumevalne dejavnosti – poslušanje in govorjenje 

ter branje in pisanje. 

Ob rednem pouku pa učence vzpodbujamo še k drugim dejavnostim. Pridno obiskujejo 

knjižnico in berejo za bralno značko. Veliko je učencev, ki si z branjem vsako leto prislužijo 

bralno značko in so ob koncu osnovne šole imenovani za zlate bralce. 

 

 

Ob koncu tekmovanja priredimo 

slovesen zaključek. Bralci se 

veselijo srečanja z znanimi 

slovenskimi literarnimi ustvarjalci, 

obiskali so nas že Tone Pavček, 

Andrej Rozman-Roza, Ivan Sivec, 

Tone Partljič, Vitan Mal, Slavko 

Pregl, Marjan Marinšek ... 

Učencem približamo tudi 

gledališče. Radi si ogledajo različne 

predstave in spoznavajo gledališke 

hiše po vsej Sloveniji. 

Mladi literati radi sodelujejo na 

različnih literarnih natečajih, 

ustvarjajo in predstavijo svojo poezijo in prozo. Uspešni so na regijskih, državnih in 

mednarodnih natečajih. 

Posebno mesto med tekmovanji pa zavzema tekmovanje iz znanja materinščine za Cankarjevo 

priznanje. Naši učenci se ga udeležijo vsako leto. Tekmujejo na šolski in državni ravni. 

Ponosni smo na njihove rezultate, saj z ljubeznijo do materinščine dosegajo številna bronasta, 

srebrna in zlata Cankarjeva priznanja. 

Pri učenju in poučevanju slovenščine ter pri razvijanju ljubezni in spoštovanja do nje nosimo 

vsi – učitelji, učenci in starši – veliko odgovornost.  

                                                                                                                               Aktiv slavistk 

 

TUJI JEZIKI 

 

V današnjem času si ne moremo predstavljati nobene dejavnosti in življenja nasploh  brez 

vsakršnega znanja tujih jezikov, še posebno, ker smo člani velike evropske družine. Zato 

dajemo poučevanju tujih jezikov vedno večji pomen tudi na naši šoli. 

Na naši šoli so se učenci dolga leta učili nemščino kot  tuji jezik. V začetku 90-ih let pa je 

šentjursko gospodarstvo podprlo fakultativno poučevanje drugega tujega jezika- angleščine. 

Učenci so pokazali veliko zanimanje za učenje tega jezika. Leta 1995 je občina podprla 

zgodnje učenje angleščine v 4. razredu za vse učence in s tem letom smo začeli postopno 

poučevati angleščino kot prvi tuji jezik. Nemščino pa so se učenci še vedno lahko učili kot 

drugi tuji jezik. Da je bilo poučevanje dveh tujih jezikov v tem času naša pravilna odločitev, 

nam potrjuje dejstvo, da si v 9-letni šoli učenci lahko izberejo drugi tuji jezik-nemščino kot 

obvezni izbirni predmet. Zanimanje učencev in njihovih staršev je  zelo veliko in v vseh 

razredih tretje triade imamo številčne skupine. 

Poleg rednega dela pri pouku učenci vseskozi sodelujejo pri angleški in nemški bralni znački 

in osvajajo številna priznanja. Veliko učencev vsa leta pridno bere knjige v tujih jezikih. 

 
Zaključek bralne značke z  Andrejem Rozmanom 



 32 

  

Učenci zadnjega razreda OŠ se redno udeležujejo tekmovanj iz tujih jezikov, ki potekajo na 

državnem nivoju. Učenci so uspešni in dosegajo bronasta, srebrna pa tudi zlata državna 

priznanja. Sodelujemo pa tudi pri mnogih drugih projektih s področja tujih jezikov. 

Učiti se tujih jezikov ali se jih ne učiti, danes ni več vprašanje; učenje tujih jezikov je nuja.  

 

                                                                                             Breda Punčuh in Anica Gradič   

 

    
   
   Bronasta Katja in srebrna Doroteja                        Zlati in srebrni tekmovalci iz angleščine – 1. generacija       

                                         

GLASBENA VZGOJA IN ZBOROVSKO PETJE 

Glasbena vzgoja  - pred 40 leti imenovana samo petje – je namenjena sproščanju učencev, ki 

ga dosežemo s petjem, igranjem na lastna, preprosta doma izdelana in Orffova glasbila, 

poslušanjem, ob katerem se tudi gibalno izrazimo ali pa zaplešemo otroške, ljudske in bolj 

umetelne družabne plese. Hkrati pa se zahvaljujoč vedno večji izbiri učbenikov in delovnih 

zvezkov mimogrede naučimo tudi nekaj osnov glasbene teorije, iz leta v leto poglabljamo 

znanje o inštrumentih, zgodovini, razvoju glasbene umetnosti skozi stoletja, njenih 

ustvarjalcih in poustvarjalcih in se tudi sami preizkusimo v ustvarjanju preprostih melodij in 

spremljav. Najmanj enkrat letno pa so vsi učenci deležni tudi glasbene prireditve: neizogibni 

so božični in letni koncerti obeh pevskih zborov, obisk glasbenikov na šoli ali pa priljubljena 

Korajža velja, kjer se najpogumnejši pevci in inštrumentalisti predstavijo sošolcem. V okviru 

kulturnih dni petošolci obiščejo Slomškovo in Ipavčevo hišo in prisluhnejo koncertu 

vrstnikov v glasbeni šoli Skladateljev Ipavcev; sedmošolci v Cankarjevem domu v Ljubljani 

poglobijo glasbeno znanje na zanimivo komentirani glasbeni matineji;  osmošolci si ogledajo 

operno ali baletno predstavo v Mariboru,  devetošolci pa v Ljubljani. 
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Najvztrajnejši ljubitelji glasbe pa se po uspešno opravljeni avdiciji vključijo v pevski zbor: 

od 2. do 5. razreda v enoglasni otroški, starejši pa v triglasni otroški zbor, ki ga zaradi lažjega 

ločevanja med njima imenujemo še vedno kar mladinski. Nastopata na proslavah ob državnih 

praznikih v šoli in v kraju, na prireditvah ob zaključkih bralne značke, srečanju starejših 

krajanov, najrazličnejših otvoritvah (šol, prizidka, cest, telovadnic), dnevih žena in 

materinskih dnevih, krajevnih praznikih.  

Posebno skrbno se pripravljata na občinske revije v Šentjurju, kjer osmošolke dobijo 

priznanja Javnega sklada za kulturne dejavnosti za dolgoletno prepevanje.  

Pevski krsti so stalnica v delovanju mladinskega zbora in najstarejše pevke nove pevce 

domiselno krstijo po njihovem prvem nastopu z MPZ. Kadar pa se najdejo med pevkami še 

igralski talenti, so naši božični in letni koncerti prava glasbeno dramska predstava. Seveda se 

jim zato z nageljčki in skromnimi darilci zahvalimo tudi na vsakoletnem koncertu. Teh se je 

zvrstilo že 21.  

Jubiljene koncerte še posebno skrbno pripravimo. Na 20. koncertu 2005 so sedmošolke pri 

izbirnem predmetu iz računalništva pripravile za poslušalce  - med katerimi je največ 

povabljenih nekdanjih pevk in pevcev - zanimiv multimedijski kronološki pregled delovanja v 

zadnjih malo več kot 25 letih. Nazadnje, kot je že v navadi na okroglih obletnicah, povabimo 

na oder vse »stare« pevce, jim pomagamo s »švinglci« in vsakič lepše zazvenijo pesmi iz 

železnega repertoarja.  

Pevci potem obujajo spomine. Nekateri se najraje spominjajo nastopov na zaključnih 

koncertih celjskega mednarodnega mladinskega pevskega festivala, na katere jih spominja 

tudi osem priznanj. Drugim – starejšim so nepozabni pikniki s sendviči na Žusmu ali pa 

pikniki s čevapčiči ob Slivniškem jezeru. Včasih smo si privoščili tudi izlete, skoraj vedno pa 

sladoled ob koncu sezone.  

http://www2.arnes.si/~mbevc4/delovna/starost.htm
http://www2.arnes.si/~mbevc4/delovna/starost.htm
http://www.hrusevec.si/
http://www2.arnes.si/~mbevc4/SLIKE/pevke/Img_0031.jpg
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Mnogi ugotavljajo, da so najboljše intenzivne pevske vaje in primerjajo, kako je bilo na Lisci, 

Glažuti, pri Sv. Jožefu v Celju ali v Libojah.  

Še posebej ponosni pa so tisti, ki so leta 2001 gostovali v Červenem Kostelcu na  Češkem. 

Nastopili smo na dveh koncertih, si ogledali mesto in se razvedrili v bazenu. Čehom smo se 

za prijazen sprejem oddolžili s kopanjem v Aqualuni, ki jih je od vseh aktivnosti (ogled 

Ipavčeve hiše, nastop na prireditvi Hura počitnice v Šentjurju in na našem 16. letnem 

koncertu) najbolj navdušilo.  

Vedno znova pevke in pevci ugotavljajo, da pogrešajo prijetno druženje in prepevanje, zato so 

se 1998. leta nekatere pevke zbrale v vokalno skupino, ki je prerasla v Ženski pevski zbor 

Gorica, decembra 2005 pa smo si pevke nadele ime Vokalna skupina Kresnice.  

Metka Bevc,  

učiteljica glasbene vzgoje, zborovodkinja in Kresnica 

 

 

DRUŽBOSLOVJE 

  

Zgodovina – učiteljica življenja 

 

V šoli je zgodovina predmet, ki nas v strnjeni in pregledni obliki seznanja z družbenim 

razvojem in zakonitostmi tega razvoja od najstarejših časov pa vse do danes. Želimo, da bi 

učenci skozi učni proces dojeli, da s spoznavanjem preteklosti pridobivamo dragocene 

izkušnje in spoznavamo dosežke preteklih generacij ter jih povezujemo z dogajanji in pojavi 

današnjega časa. Človek namreč ustvarja in dela na osnovi znanja, ki ga črpa iz preteklosti. 

Učenci, ki radi brskajo po preteklosti, obiskujejo zgodovinski krožek, kjer se pripravljajo za 

tekmovanje iz znanja zgodovine. Tisti, ki pa želijo spoznati zgodovino domačega kraja, se 

vključijo v  zgodovinsko-raziskovalni krožek. Svojo raziskovalno nalogo, katere tema je 

razpisana, predstavijo na državnem srečanju mladih zgodovinarjev Slovenije. 

V tem šolskem letu so mladi zgodovinarji prejeli zlata priznanja iz znanja in iz raziskovalnega 

dela. 

 
 

Zlati mladi zgodovinarji, 2006 
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Geografija - zemljepis 

 

Od kar človek živi, ga zanimajo okolje in geografska odkritja, zato ni čudno, da je zaradi 

mikavne vsebine geografija še vedno med priljubljenimi predmeti na šoli. 

Pri pouku geografije učenci pridobijo temeljno znanje o naravno-geografskih in družbeno-

geografskih procesih in pojavih na lokalni, regionalni in svetovni ravni. Tisti učenci, ki jih še 

posebej zanima domači kraj ali tuje dežele in življenje njenih ljudi, poglabljajo znanje pri 

geografskih izbirnih predmetih: Turistična vzgoja, Življenje človeka na Zemlji ter 

Raziskovanje domačega kraja in varstvo njegovega okolja.  

Učenci, ki imajo poseben posluh do lepega okolja, so člani turističnega podmladka. Njihova 

naloga je, da skrbijo za urejeno okolico šole in kraja. Skrbno raziskujejo naravne in kulturne  

znamenitosti domače pokrajine ter se pripravljajo za sodelovanje na tradicionalni občinski 

turistični prireditvi Jurjevanje.  

 

Državljanska vzgoja in etika 

 

Od leta 1991 pa do danes smo v naši družbi doživeli kar veliko sprememb: demokratične 

volitve, večstrankarski sistem, preoblikovanje gospodarstva, spremembe v zakonodaji in ne 

nazadnje tudi v vzgoji in izobraževanju.  Vse to pa je zelo vplivalo na družboslovne predmete, 

h katerim spada tudi predmet Državljanska vzgoja in etika (DIE). 

Predmet DIE omogoča, da učenci pridobijo takšnega znanja o družbi, ki jim omogoča, da 

samostojno razvijajo odgovore na posamezna družbena in etična vprašanja. Razvijajo pa tudi 

veščine, ki so pogoj za samostojno in odgovorno delo vsakega državljana. Svoje znanje in 

sposobnosti lahko preverijo na razpisanih natečajih EU. Letos smo se s svojimi izdelki uvrstili 

na  3. mesto v državi. 

 

 
 

Vesele sedmošolke pred Centrom Evrope v Ljubljani 

 

Pri izvedbi učnih ur se trudiva, da bi bil pouk čim bolj dinamičen, učinkovit, zanimiv in 

ustvarjalen. Ob različnih učnih oblikah in metodah dela, vodiva učence k samostojnemu 

doseganju  postavljenih ciljev. Pri projektni metodi dela pa povabiva k sodelovanju še druge 

učence in učitelje predmetne in razredne stopnje. 

                                                                                                                      Učiteljici 

                                                               Majda Pinter Zelič in Nadja Bevc                                                                                                                    
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NARAVOSLOVJE 

 

Teči torej. Preprosto kot reka. 

Od izvira pa do izliva. 

In ne pozabiti, kako so lepa 

naročja vrb, kamor skriva  

pesmice veter, 

in obzorja nedosegljiva. 

                                 Tone Pavček 

» Teči torej. Preprosto kot reka. Od izvira pa do izliva. « 

Učiti torej. Preprosto. Od septembra pa do junija. Vsako leto enako. 

Pa ni tako! 

Vsako leto teče reka šolskega življenja po nekoliko spremenjeni strugi. Drugačni učni načrti, 

novi učbeniki, delovni zvezki in nenazadnje novi učenci. Le me ostajamo iste: Renata 

Mastnak, Klavdija Cehner, Branka Brodej, Mihaela  Obrez in Alenka Polenšek. 

Iste, a ne enake. Vsako jesen začenjamo z novimi idejami, novo energijo. 

Že nekaj let svojo energijo usmerjamo na naslednja področja: 

- priprava na pouk naravoslovja 

Pouk poteka zadnjih nekaj let po prenovljenih učnih načrtih. Trudimo se, da bi z vedno 

novimi metodami pouk čim bolj popestrili. 

- varen in zanimiv pouk 

Veliko pozornost pa v zadnjem času posvečamo varnosti pri eksperimentiranju. Ne le da 

skrbimo, da poteka delo v skladu z veljavnimi varnostnimi predpisi, želimo v učencih tudi 

vzbuditi odgovoren odnos do dela z nevarnimi snovmi. 

- privlačnost naravoslovnih predmetov 

Privlačnost naravoslovja ( kemije, fizike, biologije) skušamo povečati z uvedbo sodobne 

tehnologije pri eksperimentiranju ter vključevanjem aktualnih informacij in znanstvenih 

odkritij v pouk. V ta namen na panojih v učilnicah in hodniku redno pripravljamo razstave z 

zanimivostmi v naravoslovju. 

- naravoslovni in tehniški dnevi  ter  terensko  delo  

Terensko delo popestri pouk naravoslovja in približa učence naravi. Vsako leto izvedemo 

terensko delo v gozdu, na polju ob vodi, na travniku bodisi v domačem okolju ali pa v šoli v 

naravi. Obiščemo tehniški muzej, Hišo eksperimentov, inštitut Jožefa Štefana, celjski obrtni 

sejem, delavnice na Šolskem centru v Celju, … Nato učenci pri pouku poročajo o svojem delu 

in rezultatih. 

- delavnice 

Učenci skrbijo skozi celo leto za akvarij, za živali v učilnici, se izpopolnjujejo v znanju o 

rastlinah, izdelujejo herbarije, seminarske naloge, elektronske prosojnice na temo 

naravoslovja, unikatne izdelke iz lesa, papirja, umetnih mas, kovin, blaga, pripravljajo 

različne jedi, … 

- priprave na tekmovanja 

Priprave na tekmovanja so posebej skrbno načrtovane  in temeljito izpeljane. Osvojitev 

bronastega, srebrnega in zlatega priznanja je uspeh, na katerega smo lahko upravičeno 

ponosni. Zato pa so poleg nas, mentoric, zaslužni tudi kolegi iz zbornice, ki potrpežljivo in z 

veliko mero razumevanja spremljajo in omogočajo naše priprave. Hvala. 

- izobraževanje 

Ob vsem tem pa nam je ostalo še nekaj časa in volje za izobraževanje. Izkoristile smo vsako 

priložnost, da smo se udeležile različnih seminarjev, študijskih mrež, konferenc, predstavitev 

literature in drugih izobraževanj in obveznosti. 
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Tako se po najboljših močeh trudimo, da bi upravičile učenčeva zaupanja, uresničile njihova 

pričakovanja, izpolnile želje. Kolikor je to mogoče, seveda. S timskim delom in vzornim 

medsebojnim razumevanjem nam to uspeva. 

 

 

AKTIV UČITELJEV MATEMATIKE 

 

Matematika je kraljica znanosti. Bistveni razlog za poučevanje in učenje matematike je njena 

pomembnost pri razvoju celotne osebnosti. Matematika ni le zbirka navodil, s katerimi rešimo 

postavljene naloge, ampak s svojo vsebino in strukturo dokazovanja vzgaja k natančnosti, 

urejenosti pri delu in navaja k sistematičnem mišljenju. 

Vendar na vprašanje » Kako si predstavljate življenje brez matematike? « bi nekateri tako 

učitelji kot učenci odgovorili: » Raj na Zemlji. «. Vendar pa bi ta »raj« imel pomanjkljivosti, 

bil bi brez hiš, elektrike, avtomobilov,.. saj je matematika temelj vseh naravoslovnih znanosti, 

pa tudi humanistične in družboslovne znanosti ne morejo brez nje ( statistika, teorija kaosa, 

…). Za » družboslovne« usmerjene učence matematika ne pomeni le splošne razgledanosti, 

ampak jim logično mišljenje, natančnost, delovne navade koristijo pri nadaljnjem študiju, pa 

tudi kasneje pri delu in  poklicu in v življenju nasploh.  

 

 
 

 

» Matematiko v življenju uporabljaš, kolikor jo znaš … « 

In da bi naši učenci v razredu pridobljeno znanje znali kar najbolje uporabiti pri nacionalnih 

preizkusih in seveda največ v življenju, se v matematičnem aktivu trudimo : Branka Brodej, 

Alenka Polenšek in Mihaela Obrez. 

Delo aktiva teče po ustaljenem redu: med počitnicami pregled letnih delovnih načrtov in 

izdelava podrobnejših časovnih razporedov učnih snovi. V mesecu septembru napraviti načrt 

preverjanja in ocenjevanja, načrtovati udeležbo na seminarjih in razdeliti dodatne naloge.  
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Na občasnih sestankih po pouku, največkrat pa kar sproti, tudi med odmori, si izmenjujemo  

izkušnje, se pogovarjamo o problemih in usklajujemo delo, način in hitrost obravnave snovi, 

zahtevnost pisnih nalog, kriterije za ocenjevanje. 

Vsako leto izpeljemo tekmovanje iz logike in izbirno tekmovanje matematike Kenguru. 

Učenci, ki tekmujejo, matematiko spoznavajo tudi izven rednih učnih ur in na malo drugačen 

način. 

Za razumevanje in znanje matematike je potrebno redno in vestno delo, žal pa se tega večkrat 

zavedamo bolj učitelji kot učenci. Trudimo se, da bi učenci dobili čim več znanja in razvili 

pomembne kvalitete. 

Da  naše delo kljub vsem težavam ni zaman in da vsem učencem matematika ni le nujno zlo, 

pa kažejo dobri rezultati nacionalnega preizkusa, tekmovanj iz matematike in logike.  

 

 

 

AKTIV UČITELJEV FIZKE, TEHNIKE IN INFORMATIKE 

 

V zadnjih desetletjih se je fizika močno razmahnila in razvejila. Nastala so nova področja, 

kakor so astrofizika, biofizika, geofizika, kemijska fizika, fizika kovin in dalje. Razvejeni 

razvoj ni izbrisal  enotnosti osnov, splošnosti mnogih načel in vezi med področji. Vendar 

specializacija vse bolj zastira pogled na zgradbo fizike kot celote. Čeprav se zdi razcepljenost 

do neke mere neogibna, je upravičena želja, da bi s poukom omilili njene posledice. 

V. L. Ginzburg, 1978 

 

 

Razmahnilo se je pa prav tako ali morda še bolj področje tehnike, računalništva in 

informatike. Nova odkritja kozmologije, globlji pogled v današnji, pretekli ter prihodnji čas in 

prostor, uporaba elektronskih komunikacij in še mnogo drugega  nas fizike, tehnike in 

informatike odmika od splošnih, osnovnih dejstev. Zavedamo pa se, da morajo učenci osvojiti 

najprej le-te. 

Na vseh treh področjih se od začetka šolskega leta ukvarjamo s temeljnimi znanji in 

veščinami, jih nadgrajujemo  z najnovejšimi odkritji in praktičnim delom učiteljice Alenka 

Polenšek, Mihaela Obrez,  Metka Bevc. 

Poleg rednih dejavnosti v okviru pouka in vaj smo se na predmetnih področjih udeleževali 

tudi srečanj študijskih skupin, okroglih miz, razstav, predavanj, opazovanja nočnega neba in 

izobraževanj. 

Na šoli že več let deluje fizikalni krožek, ki se poleg priprav na tekmovanje iz fizike ukvarja 

še z mnogimi  dejavnostmi ( priprava razstav, astronomije, meteorologije, ..). 

Učenci zelo radi obiskujejo  modelarski krožek. Tam izdelujejo lepe izdelke, ki so tudi zelo 

zahtevni za izdelavo. 

Vse več učencev si želi računalniškega opismenjevanja, zato obiskujejo računalniški krožek. 

Med izbirnimi predmeti so zelo priljubljeni predmeti iz računalništva. 
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» In ne pozabiti, kako so lepa 

 naročja vrb, kamor skriva  

 pesmice veter 

in obzorja nedosegljiva.« 

 

… In ne pozabiti lepih trenutkov v šolskem vsakdanu od septembra pa do junija. Mnogo jih je 

bilo in jih še bo! 

Obzorja nedosegljiva? Ta pa so v načrtih za prihodnja leta! 

 

 

Učiteljica matematike in fizike 

Alenka Polenšek 

 

     
 

 

BIOLOGIJA IN KEMIJA 

  

» Je človek nad naravo, ji je podrejen ali je del nje?« me je na zagovoru diplomskega dela 

strogo vprašal priznan doktor znanosti, moj mentor in človek, ki mi je v najinem sodelovanju  

s takšnimi vprašanji omogočil drugačen vidik razumevanja in sprejemanja narave.  

To je pomembno vplivalo tudi na moje poučevanje naravoslovja in biologije. 

Učencem približati naravo, da bodo razumeli vlogo in mesto človeka na Zemlji in se znali do 

vseh živih bitij primerno obnašati. 

Spoštovanje do vsakega živega bitja je mogoče šele tedaj, ko dojamemo pomembnost prav 

vsakega člena v množici povezav in odvisnosti na našem planetu. 

Vendar je učence v moje gledanje na naravo treba šele prepričati. In vsi, ki delamo z otroki in 

mladostniki, dobro vemo, da je to dosti težje kot prepričati odrasle ljudi.  

»Zakaj?«  » Kako?« » Kaj pa če…?« so vprašanja, ki prihajajo iz razreda. Vprašanja, ki lahko 

učitelju pomenijo rušenje tako skrbno načrtovane ure v pisni pripravi na pouk. Grozo ob 

zavedanju, da vsega tudi kot učitelj pač ne veš. Zgroženo dejstvo ob obljubi, da jim boš 

povedal in ob tem iskanje ur časa, ki ga boš porabil v knjižnici ali internetu ob iskanju dovolj 

nazorne razlage… 

Meni pa pomenijo vprašanja učencev predvsem, da sledijo delu, da sem jim vzbudila interes 

in radovednost, da jim možganske celice delajo s polno paro in se njihov razum razvija. 

Vprašanja, ki kljub vsemu božajo učiteljsko dušo in mi posredno omogočajo osebno rast in 

širijo obzorja. 
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Učence usmerjam pri iskanju odgovorov, saj je takšno znanje trajnejše in pomeni 

razumevanje in uporabnost.  

Skupaj postavljamo hipotetične rešitve, načrtujemo, kako bi jih preverili, zastavimo poskuse 

in jih izvedemo. Ob tem smo pozorni na natančno opazovanje, varno delo, 

skrbno beleženje opazovanj in rezultatov in na koncu se potrudimo analizirati naše delo. 

 

 
 

Kemijo kot »zastrašujoč pojem« želim učencem približati kot nekaj vsakdanjega, zelo 

uporabnega, nekaj kar obvladajo njihove babice in dedki. Tako postane učen pojem 

ekstrakcija, samo še kuhanje čaja, destilacija - kuhanje žganja, komplicirano zapisan ester 

etanola in butanojske kisline le prijeten vonj po ananasu, eksotermne in endotermne reakcije 

pa najbolje razumeš, ko ti stric razloži, kako so včasih prišli do apna. 

Če izhajaš iz uporabnosti in ne iz naučenih simbolov in zapletenih formul, od znanega k 

neznanemu, od videnega k slišnemu, od predstavljivega k abstraktnemu, potem se je potrebno 

naučiti le še nekaj pojmov, s katerimi lahko precej strokovno razlagaš kemijske reakcije, ki jih 

sosed dela v drvarnici že vrsto let, mama v kuhinji in oče v delavnici, čeprav ne vedo, vendar 

je vse to le kemija… 

Učenci v okviru rednega pouka, naravoslovnega krožka in izbirnega predmeta pridno skrbijo 

za šolski akvarij, hrčke in zeliščni vrt ob šoli. Z veseljem prinašajo k uram materiale, ki jih 

sami naberejo ali izdelajo. Tako naša učilnica ni pogosto zgledno in sterilno pospravljena , saj 

ob preučevanju prsti, kamnin, listnega opada, popkov dreves, semen, rastlin, živali… pač 

vedno vse ne ostane samo na mizah. Vendar se potrudimo za seboj tudi pospraviti in očistiti. 

 Izkoristimo vsako priložnost dela na terenu, saj nam lega šole (ob gozdu, blizu travnikov, 

kmetij, vrtnarije, jezera, potoka)  omogoča stvari videti, potipati, poduhati in tako vtisniti v 

spomin in lažje razumeti. 

Pri iskanju podatkov se potapljamo med številne enciklopedije o naravi, ki nam jih ponuja 

naša knjižnica. Pri delu pa uporabljamo tudi računalniško tehnologijo, dobre, nazorne, že 

narejene programe, vire na internetu, ki jih o naravi res ne manjka. Učenci pa so se tudi že 

sami potrudili izdelati predstavitve v Power Pointu. 

Kadar pa je potrebno odpotovati z mislimi v puščavo ali pragozd, si pomagamo z video 

posnetki in diapozitivi. 

Učencem, ki želijo še več znanja iz biologije ali kemije, pomagam pri pripravah na 

tekmovanje za Preglovo in Proteusovo priznanje. 
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Mnogi se žal ne zavedajo dejstva, da je človek znal nekaj sto tisoč let prej delati z naravo, ki 

mu je tako dajala vse potrebno za preživetje, šele dosti kasneje se je naučil pisati in računati. 

Res da pri spoštljivem delu z naravo pogosto ni »ekonomske računice«, nam pa omogoči 

dosti boljšo življenjsko raven. To pa je tisto, po čemer danes vsi tako hlepimo in se ne da 

kupiti za noben denar.  

Prepričana sem, da učencu, ki mu privzgojimo spoštovanje do narave, dajemo dober temelj, 

na katerem gradi v svojem življenju dober odnos do soljudi, pa kar koli že počne.  

 

Renata Mastnak, prof. biologije in kemije 

 

AKTIVNOSTI ŠPORTNE VZGOJE 

 

Učenci in učenke obiskujejo ure športne vzgoje dvakrat ali trikrat tedensko, kjer se spoznajo z 

različnimi športnimi vsebinami, kot so košarka, nogomet, odbojka, rokomet, atletika, ples, 

gimnastika ter splošna kondicijska priprava. Druge športne vsebine pa lahko učenci spoznajo 

enkrat tedensko pri izbirnih predmetih: izbirni šport, šport za zdravje  ali šport za sprostitev. 

 

Poleg tega imamo v šolskem letu tudi pet športnih dni, vsakoletno testiranje telesnih 

značilnosti in gibalnih sposobnosti ter preverjanje znanja plavanja. V času po pouku imajo 

učenci na izbiro različne interesne dejavnosti, tako se lahko v okviru športne vzgoje udeležijo 

raznih športnih vsebin. Ker pa so učenci iz različnih krajev in vezani na prevoz, so velikokrat 

prikrajšani za športne aktivnosti in treninge, ki bi jih lahko organizirali v popoldanskih urah.  

Naši učenci in učenke redno sodelujejo na športnih tekmovanjih, kjer dosegajo dobre 

rezultate. Najprej se udeležijo šolskih tekmovanj, sledijo občinska, regijska, najboljši pa 

predstavljajo šolo na državnih tekmovanjih. Vsako leto na občinskih tekmovanjih sodelujejo v 

malem nogometu, odbojki za starejše in mlajše učence, atletiki, košarki, krosu ... Pohvalimo 

se lahko z večkratnimi občinskimi prvaki v odbojki za dekleta, z medaljami iz atletskih 

tekmovanj v posameznih in ekipnih disciplinah. Imamo državnega prvaka v metu žogice, 

nogometno ekipo, ki je uspešno nastopila v polfinalu državnega prvenstva osnovnih šol za 

dekleta. 
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Najpomembnejše za otroka je, da se v tem obdobju devetletnega šolanja nauči plavati. Zato 

vsako leto organiziramo plavalne tečaje v prvem izobraževalnem obdobju in tečaje plavanja 

za neplavalce v zadnjem izobraževalnem obdobju,  poletno šolo v naravi v 4. razredu 

osemletke ali 5. razredu devetletke.  

Pri športni vzgoji je pomembno, da se otroci naučijo raznovrstnih gibalnih spretnosti, 

razvijajo svoje motorične sposobnosti in telesne značilnosti. Športna vzgoja je zelo  

pomembna za otrokov celosten razvoj, da jih vzpodbudi k pravilnemu odnosu do športa, 

zdravega načina življenja ter jim daje možnost za druženje in oblikovanje posameznikovega 

mesta v družbi.  

V našem kraju Gorica pri Slivnica imamo veliko lepih športnih površin: igrišče za odbojko na 

mivki, tenis igrišče, travnato igrišče, šolsko telovadnico. V prihodnosti pa si želimo obnove 

šolskega igrišča za mali nogomet, atletsko stezo in varno stezo za skok v daljino. 

 

Aktiv učiteljev športne vzgoje 

LIKOVNA DEJAVNOST 

 

Likovno delo je izdelek, v katerem učenec izrazi likovne pojme v ustrezno izbrani likovni 

tehniki in likovnem motivu. V njem lahko izraža svoja čustva, svoj odnos do sebe, okolja, 

razvija domišljijo, primerja, išče bistvene lastnosti (opazuje), se seznanja z likovnim 

izražanjem ljudi v preteklosti, sedanjosti in nikoli se dva učenca ne izražata enako. Prav je, da 

likovno izražanje odpelje učenca od vsakdanjih skrbi v nov likovni svet, kjer lahko razvija 

svojo domišljijo, se igrivo izraža in občuti veselje ob nastalem izdelku. 

Likovna dejavnost poteka na šoli v okviru pouka likovne vzgoje in likovnega krožka. Pri 

pouku likovne vzgoje se ukvarjamo z vsemi likovnimi področji: risanjem, slikanjem, 

grafičnim oblikovanjem, kiparstvom in arhitekturo ter izvajamo likovne naloge v okviru 

predpisanega aktualnega učnega načrta. Likovni pedagog ima stalno skrb za spremljavo 

novosti na tem področju in te novosti tudi uspešno vključuje v likovno dejavnost. 

Učenci svoje izdelke radi pokažejo tudi drugim, se veselijo razstav in so ponosni ob dejstvu, 

da je prav njihov izdelek razstavljen.  

Od leta 1975  učenci aktivno sodelujejo s svojimi izdelki na številnih likovnih razpisih, 

razstavah, na likovnih kolonijah. Zlasti državna in mednarodna priznanja s številnimi 

nagradami so nam v ponos, učencem pa v veliko motivacijo za nadaljnje delo. Tridesetletnica 

likovnega krožka je pokazala zbrano bogato bero razstavljenih del, nagrajenih del, del, 

objavljenih v katalogih, kar veliko poti naših učencev na razstave, na podelitev nagrad ali 

priznanj. S katalogi, ki so prihajali z različnih koncev sveta, smo spremljali likovno dejavnost 

otrok po svetu in se lahko tudi primerjali. Razstave v večnamenskem prostoru izražajo 

likovno dejavnost učencev v tekočem letu, hkrati so namenjene tudi predstavitvi različnih 

likovnih področij učencem razredne stopnje. Prav tako hodniki v starem delu šole prikazujejo 

likovno dejavnost učencev razredne stopnje in je pravi užitek ogledovati si jih. Tudi 

podružnični šoli se aktivno vključujeta v predstavitev učenčevih likovnih del na domačih 

šolah in razpisih. Vsako leto obiščemo tudi stalno razstavo Moderne in Narodne galerije v 

Ljubljani.  
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Potrudili smo se s postavitvijo forma vive pred šolo. Nekoč smo jo postavili iz lesa, zadnja je 

iz siporeksa in se predstavlja s portreti, ki so jih učenci oblikovali v zaključnih razredih šole. 

Poslikali smo zadnjo steno likovne učilnice, zunanji steni prehoda, stene knjižnice, prostora 

pred zbornico in garderobe telovadnice. 

V zadnjem šolskem letu smo ponosni na državno nagrado Likovnega sveta otrok Šoštanj za 

poslano zbirko likovnih del, na državno nagrado na temo požar, na mednarodno nagrado v 

Hlohovcu na temo exlibrisa, ki vsebuje tudi tridnevno bivanje na Slovaškem ter udeležbo 

učenca in učitelja na seminarju o exlibrisu. Učenci 5.b razreda so bili nagrajeni z razrednim 

izletom, poleg tega še razstavljamo na mednarodni razstavi otroški portret, bienalu grafike v 

Žalcu in še nekaterih razpisih.   

Likovno vzgojo izvajamo z izražanjem v vedno novih motivih in uporabljamo različen likovni 

material in orodja, ki ga nabavimo v šoli. Naučimo se razumeti in znati obrazložiti likovna 

dela učencev in likovnih ustvarjalcev z uporabo  likovnega jezika. 

Ni lepšega kot videti žareče oči učenca ob uspešno rešeni likovni nalogi, njegove sreče ob 

opazovanju razstavljenega izdelka in ponosa, ko prejema v roke priznanje ali nagrado za svoje 

delo. Takrat pozabimo na ves trud, ki je bil vložen, da je takšno likovno delo nastalo. 

 

                                                                                        Marija Artiček, prof. likovne umetnosti 

 

RAČUNALNIŠTVO 

 

NON PROGREDI EST REGREDI 

Kdor ne napreduje, nazaduje. 

 

FRUSTRA HABET, QUI NON UTITUR 

Zaman ima, kdor ne uporablja. 
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Ko govorimo o začetku  računalniške pismenosti ne le na naši šoli, ampak v vseh vzgojno- 

izobraževalnih ustanovah šentjurske občine, je prvo ime Rudi Mestinšek. Prvi računalnik je 

dobesedno pretihotapil – a ne v šolo, temveč čez mejo. Svoj entuziazem je uspešno prenašal 

na ostale učitelje in učence in s Sašijem Drametom osvojil prvo nagrado na tekmovanju iz 

računalništva, ko je bilo število računalnikov na šoli moč prešteti na prste ene roke. Z leti je 

število računalnikov raslo tako na šoli kot v domovih naših učencev. Danes se ponašamo z 

eno najlepše urejenih računalniških učilnic – tudi to je »projektiral« naš bivši ravnatelj.  

Računalniško opismenjevanje začnemo v prvem razredu v obliki računalniškega krožka, v 

katerega so vključeni vsi učenci, ki navdušeno skozi igro usvajajo osnovne veščine. 

Nadaljujemo ga do petega razreda, kjer gre že za pravo opismenjevanje, saj se vsak učenec v 

obliki pisanja dnevnika seznani z urejevalnikom besedil. Svoje znanje nadgrajujejo v sedmem 

razredu pri izbirnem predmetu računalništva Urejanje besedil. Rezultat celoletnega dela: 

iskanja informacij (najprivlačnejši je seveda svetovni splet), urejanja in razvrščanja podatkov, 

oblikovanja besedila in obdelava slik so raznovrstne projektne naloge, na katere so ponosni 

učenci in učiteljice – mentorice. Izbirni predmet Multimedija je namenjen osmošolcem, ki v 

svoje naloge vključijo poleg besedila in slik še zvok in animacijo. Devetošolci pa se pri 

Računalniških omrežjih preizkušajo v izdelovanju svojih prvih spletnih strani. Učenci med 

sabo in z učitelji komunicirajo tudi preko elektronske pošte, na internetu iščejo podatke za 

svoje referate, projektne naloge. 

 

 
 

Učitelji vse bolj vključujejo sodobno tehnologijo v vsakodnevni učni proces. V računalniški 

učilnici se odvijajo gospodinjski, tehniški, matematični, naravoslovni,… dnevi. Učenci 

odkrivajo nove izrazne možnosti v likovnem ustvarjanju, z zanimivimi didaktičnimi 

pripomočki usvajajo, poglabljajo in utrjujejo znanje tujih jezikov, slovenščine, kemije, 

biologije, fizike, . . .   

Učitelji pa svoje delo predstavljajo tudi z lastnimi spletnimi stranmi. 

                                                                                                     

Mentorica Metka Bevc 
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TURISTIČNI PODMLADKARJI IN MLADI RAZISKOVALCI LOKALNE 

ZGODOVINE  

 

Za promocijo šole in kraja so vsako leto poskrbeli tudi člani turističnega podmladka in člani 

zgodovinsko-raziskovalnega krožka. Teme raziskovanja sta razpisali Turistična zveza 

Slovenije - za turistične podmladkarje in Zveza prijateljev mladine Slovenije - za mlade 

zgodovinarje. Na podlagi vsakoletnih razpisanih tem  so člani obeh krožkov  izdelali  svojo 

raziskovalno nalogo.  Podmladkarji so skupaj s folklorno skupino večkrat sodelovali na 

mednarodnem turističnem sejmu Alpe-Adria in Gost Tur v Mariboru.    

Turistični podmladkarji so v svojih raziskovalnih nalogah predstavili kulturne in naravne 

zanimivosti Gorice in njene okolice ter dajali predloge in pobude za razvoj turizma v 

domačem kraju. Z raziskovalno nalogo, odrsko predstavitvijo in razstavo  smo se na 

tekmovanjih turističnih podmladkov, kjer je bila konkurenca huda, potegovali za čim višje 

priznanje. Na 16. festivalu Turizmu pomaga lastna glava leta 2002  je našim podmladkarjem 

končno uspelo osvojiti zlato priznanje na območnem tekmovanju in nato še na državnem 

tekmovanju. Slednje je potekalo dva dni  v festivalni dvorani na Bledu. Tema tekmovanja je 

bila: Napeljimo vodo na turistični mlin. Zlatemu priznanju je botrovalo: 

- raziskovalna naloga z naslovom Slivniško jezero spet mikavno in obetavno,  

- razstava s turističnimi spominki - posvečeni Akvoniju, rečnemu božanstvu,  

- ekološki skeč - sestanek prebivalcev jezera (siva čaplja, rogoz, ribja kraljica, lokvanj,  

  pločevinke, vodno božanstvo Akvonij; ribič in žena ribiča), 

- izvirni kostumi in  glasbila (flavta, kitara, piščal, ksilofon in metalofon) ter 

- igralske in pevske sposobnosti nastopajočih.  

 

 
 

Zlati turistični podmladkarji 

 

 Člani zgodovinskega krožka so raziskovali lokalno preteklost pod okriljem ZPMS. Teme so 

se nanašale na bivalno kulturo, zdravstvene razmere, prehrambene navade, tehnološke 

novosti, promet, obrt, trgovino, društveno dejavnost, obšolske dejavnosti, telesno vzgojo, 

otroške igre itd. Raziskovalne naloge so bile predstavljene na srečanju mladih zgodovinarjev 

Slovenije.  Dva učenca, predstavnika zgodovinskega krožka, sta raziskovalno nalogo 

predstavila drugim   slovenskim raziskovalcem in njene rezultate zagovarjala pred komisijo. 

Zagovore smo opravili tudi mentorji. Z arhiviranjem raziskovalnih nalog v Slovenskem 
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šolskem muzeju, v občinski knjižnici in na šoli se ohranja trajna vrednost zbranega gradiva na 

lokalni ravni.   

Minilo je štirinajst let uspešnega dela z mladimi raziskovalci. Nanje me vežejo lepi spomini. 

Z vsako skupino  je bilo veliko veselih in zabavnih trenutkov. Seveda, bili pa so tudi slabi 

dnevi. Bolj ko je šlo delo h kraju, večja je bila napetost, stopnjevala se je nervoza. 

Tekmovalni duh, želja po  najboljšem rezultatu, dva dni od doma in končno  priznanje, ki smo 

si ga zaslužili. Vse to nas je tako zbližalo, da še vedno rada podoživljam naša skupna 

druženja.   

 

                                                       Mentorica zgodovinskega krožka in turističnega podmladka 

                                                                                                      Nadja BEVC 

 

POMOČ UČENCEM S TEŽAVAMI 

 

Odkar obstaja šola kot organizirana oblika učenja in vzgajanja otrok, obstaja tudi problem 

določenega števila učencev, ki imajo pri učenju in razvoju različne težave. 

Zaradi tega se porajajo različna vprašanja, kot so: ali so zmožni dokončati program osnovne 

šole? Kakšno pomoč potrebujejo? Kdo naj pomaga? Kako? 

Na takšna in še mnoga druga vprašanja je moč odgovoriti le s sodelovanjem različnih 

strokovnih delavcev v različnih institucijah. Če težav in neuspehov ne začnemo odpravljati 

čim prej, se ti praviloma stopnjujejo po načelu: uspeh rodi nov uspeh, neuspeh pa nov 

neuspeh. 

V zadnjih letih uspešno uveljavljamo individualno pomoč učencem. Le-to lahko nudi 

specialni pedagog ali učitelj. Pri tem si specialni pedagog zada različne cilje: 

- prepoznavanje narave motenj, 

- izbiranje specifičnih metod dela in pomoči, 

- prispevanje k otrokovemu razvoju občutka varnosti in sprejetja, 

- ustvarjanje tolerantnejšega odnosa do otroka in pravilnega ravnanja z njim in 

- kompenziranje težav. 

 

Za uresničitev teh ciljev je pomoč organizirana individualno in zahteva strokovno znanje s 

področja prepoznavanja težav in izbiro ustreznih tehnik ter sredstev za korekcijo. Učne 

vsebine se pri tem uporabljajo kot sredstvo za vzpodbujanje in korekcijo procesov, ki so 

pomembni za učenje in razvoj.  

Specialni pedagog je svetovalec, koordinator med učitelji, svetovalno službo, starši in drugimi 

strokovnjaki. 

Največje zadovoljstvo je učenec, ki pozitivno sprejema to pomoč, preko pozitivnih izkušenj 

krepi svojo samopodobo in tako uspešno premaguje ovire na poti šolanja. 

 

Nevenka Knafelj, specialna pedagoginja 

POŠTNI NABIRALNIK 

 

Že dve šolski leti imamo v šolski knjižnici poštni nabiralnik, v katerega lahko prispevajo vsi 

učenci svoje predloge, pripombe, želje, pobude, hkrati pa imajo možnost spregovoriti o vsem, 

kar jih teži in jim je na začetku lažje o problemu »spregovoriti« na papirju. Večina vseh 

prispevkov je anonimna, če pa učenci želijo, se seveda lahko podpišejo. Ključ od poštnega 

nabiralnika ima le šolska svetovalka Judita Leskovšek Andrič in vsi prispevki, ki so zaupne 

narave, tudi ostanejo zaupni. Pripombe, predloge in ostalo, kar se bo pogosto pojavljalo, 

predlagalo, bomo obravnavali na šolski skupnosti in jih posredovali dalje pristojnim osebam.  
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NADARJENI UČENCI 

 

V letošnjem šolskem letu bomo začeli z odkrivanjem učencev, ki bi lahko bili nadarjeni, in 

sicer v 3. in 7. razredu. Na podlagi mnenja učiteljev bo stekel ves postopek, s katerim bodo 

seznanjeni tudi starši teh otrok. V primeru odkritja nadarjenih otrok bomo zanje v naslednjem 

šolskem letu organizirali poseben način dela z njimi v okviru dodatnega pouka, interesnih 

dejavnosti, udeležb na tekmovanjih, pa tudi z različnimi neformalnimi oblikami pouka (ogled 

razstav, prireditev ipd.) 

POKLICNO USMERJANJE 

 

Poklicno usmerjanje poteka na naši šoli praktično skozi vse devetletno šolanje. Sprotno ga, 

velikokrat tudi nevede, vključujejo vsi učitelji skozi izobraževalne vsebine, po potrebi pri tem 

sodeluje tudi šolska svetovalka, vedno bolj intenzivno pa ga izvajamo v zadnjih razredih 

šolanja, seveda najbolj sistematično v devetem razredu osnovne šole, najpogosteje v okviru 

razrednih ur. Pri tem sodelujejo tudi srednje šole, ki jih povabimo, da učencem predstavijo 

način dela in življenja na svoji šoli, na nekaterih srednjih šolah pa organizirajo dneve odprtih 

vrat, kjer se učenci neposredno seznanijo s srednješolskimi programi. 

 

                                                                                   Judita  Leskovšek Andrič, univ. dipl. ped. 

ŠOLSKA HRANILNICA 

 

Varčevanje v šolski hranilnici se je na naši šoli začelo 30. novembra 1971. Prva mentorica je 

bila učiteljica Zinka Mauer, ki je to delo opravljala do upokojitve (31. 8. 1999). Nato je 

mentorstvo prevzela Majda Pinter-Zelič, ki to delo opravlja še danes. 

30. novembra 2001 je Banka Celje podelila šoli PRIZNANJE za 30-letno delo na področju 

šolskega varčevanja.  

V šolski hranilnici varčujejo učenci od 1. do 9. razreda. Vsak varčevalec ali razred dobi 

hranilno knjižico, na katero polaga ali dviguje denar le v šolski hranilnici. Mentorici 

pomagajo tudi tri učenke, ki med tednom pridno preštevajo kovance in bankovce ter vodijo 

vso bančno dokumentacijo. Ko učenci denar polagajo, prejmejo še kaj sladkega ali pa kakšno 

drugo darilce. Da je varčevanje zelo koristno, so ugotovili že vsi, ki so od Banke Celje prejeli 

kakšno lepo nagrado. Banka Celje vsako leto razpiše v šolskih hranilnicah nagradno 

varčevanje. Vsi, ki varčujejo, prejmejo lepe nagrade, če pa imajo srečo še pri žrebanju, lahko 

dobijo kolo in čelado ali nagradni izlet v Hermanov brlog. 
 

Majda Pinter-Zelič 

VESELA ŠOLA 

 

 Geslo veselošolcev: 

» VESELJE ZA DANES, ZNANJE ZA JUTRI«. 

Učenci od 4. do 9. razreda se vsako leto vključijo v tekmovanje  v znanju iz Vesele šole, ki jo 

organizira uredništvo revije PIL. Svoje znanje dokazujejo na šolskem, drugostopenjskem in 

državnem tekmovanju. 

V šolskem letu 2006/2007 bo potekalo že 39. tekmovanje v znanju iz Vesele šole. 

Učenci naše šole tekmujejo od leta 1992 in v tem času je 20 učencev postalo državni prvak.  
  

Majda Pinter-Zelič 
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UČBENIŠKI SKLAD 

 

Na podlagi Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja imajo vse OŠ 

vzpostavljene učbeniške sklade (US). MŠŠ je v letu 2002 izdalo Pravilnik o upravljanju 

učbeniških skladov, obenem pa pripravilo tudi navodila, v skladu s katerimi šo le upravljajo 

učbeniške sklade v posameznem šolskem letu. 

Pravilnik o upravljanju US ureja in določa postopke, ki jih morajo izvajati skrbniki US. 

Vodenje dokumentacije o upravljanju US je za vsakega skrbnika zahtevna, pa tudi odgovorna 

naloga. 

Skrbnica US na naši šoli je Zdenka Bevc, pri delu pa ji pomaga Klavdija Cehner. US nudi 

učencem od 1. do 9. razreda možnost izposoje učbenikov za pouk. Novost v tem šolskem letu 

je, da je uvedena brezplačna izposoja učbenikov iz US za učence v prvem triletju. To pomeni, 

da izposojevalnine za izposojene učbenike ne bodo plačali starši učencev 2. in 3. razreda 

(šolam bo sredstva povrnilo Ministrstvo za šolstvo in šport). Za izposojo plačajo 1/3 nabavne 

cene učbenika učenci od 5. do 9. razreda. Učbeniki se delijo v prvem tednu pouka v 

septembru v prostorih US šole. 

Ob izteku šolskega leta morajo učenci učbenike vrniti v US. Če je kakšen učbenik namerno 

uničen ali izgubljen ali pa ga ne želijo vrniti, morajo zanj plačati preostali 2/3 cene učbenika, 

kot pravi 5. čl. Pravilnika o upravljanju US. 

 

                                                                                                                            Skrbnica US 

                                                                                                                            Zdenka Bevc 

 

7. PODRUŽNIČNA ŠOLA LOKA PRI ŽUSMU 

 
V Gorici pri Slivnici se cesta odcepi levo in se vije mimo Slivniškega jezera proti Volčji Jami. 

Tu se ovinkasto spusti navzdol proti ozki dolini, kjer na nadmorski višini 247 m  leži  naselje 

Loka pri Žusmu s približno 800 prebivalci.  

 

V samem središču Loke stoji podružnična šola s telovadnico in vrtcem. Vzporedno s šolsko 

stavbo leži prenovljeno  asfaltirano igrišče ter travnato igrišče z igrali.  

Notranjost  šole sestavljajo tri učilnice, zbornica, knjižnica, jedilnica, kuhinja s shrambo, 

sanitarije, garderoba, kurilnica ter prostori vrtca.  

 

V letih 1887-1889 je v kraju delovala nemška zasebna šola, slovenska zasebna šola je bila 

odprta 16. novembra 1896 v poslopju tovarne kopit. 

Leta 1946 so začeli obnavljati bivšo graščino in 27. 4. 1947 je bila otvoritev te šole. Stavbo so 

večkrat prenovili.  

Ko so leta 1966 v Gorici pri Slivnici zgradili novo šolsko stavbo, so tja prešolali učence višjih 

razredov šole Loka pri Žusmu. Ta je postala podružnica.  

Potres 20. junija 1974 je šolo – graščino zelo porušil in kot takšna ni bila več primerna za 

izvajanje pouka in ostalih dejavnosti. Tako so z denarjem slovenske solidarnosti  istega leta 

postavili montažno šolsko poslopje, v katerega so vključili tudi učence iz Dobrine, tam pa so 

šolo ukinili. 

V tistem času je bilo število učencev dosti večje, saj se je pouk odvijal v štirih, celo petih 

oddelkih.  Nato je število šoloobveznih otrok začelo krepko padati in tako je bil  leta 1997/98 

prvič uveden kombiniran pouk. 

Septembra 2004 so k šoli prizidali tudi težko pričakovano telovadnico, v kateri izvajajo  

športne aktivnosti učenci šole, najmlajši iz vrtca ter tudi ostali krajani Loke, ki želijo s 

športnimi dejavnostmi popestriti svoj prosti čas.  
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Šolski okoliš zajema Hrastje, Dobrino in Loko, nekaj otrok prihaja tudi iz bližnjih okolišev 

(Babna Gora in Babna Reka). Šolo letos obiskuje 32 otrok, ki so razdeljeni v dva kombinirana 

in en čisti oddelek. 

Pedagoško delo izvaja pet učiteljic, to so Silva Kladnik (razredničarka 1. in 2. razreda), 

Renata Završnik (pomočnica 1. razreda in učiteljica OPB),  Dragica Kladnik (razredničarka 3. 

razreda),  Frida Gubenšek (razredničarka 4. in 5. razreda) ter  Jožica Vodeb (učiteljica  

OPB).  

Za to, da otroci v šoli niso lačni, poskrbi kuharica  Cvetka Miklavčič, ki skrbi tudi za čistočo 

šole. Pri  delu ji pomaga Sonja Selič. 

 

Ker je cilj vsake šole omogočiti otroku celovit in vsestranski razvoj, se tudi pri nas trudimo, 

da  poleg rednega pouka in obveznih dejavnosti izvajamo še druge dejavnosti, v katere se 

lahko učenci vključijo po svojih željah in potrebah. Izbirajo lahko med naslednjimi 

dejavnostmi: 

 jutranje varstvo, podaljšano bivanje, 

 interesne dejavnosti (pevski zbor, pravljični, dramski, prometni krožek, plesne vaje), 

udeležbo na tekmovanjih: Vesela šola, Cici vesela šola, matematični kenguru, bralna  

   značka, angleška bralna značka, Računanje je igra, knjižni kviz, 

 varčevanje v šolski hranilnici, 

 izposojo knjig v šolski knjižnici, 

 povezovanje s krajem (prireditve, nastopi, delavnice, skrb za čistočo okolja). 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

      

 

 

                                

 
                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vsi v šoli se trudimo za prijetno in varno počutje, 

                                               saj vemo, da je šola naš drugi dom. 

 

                                                         Vodja POŠ Loka pri Žusmu 

                                                                                                                Frida Gubenšek, prof. 
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8. KOMBINIRANI POUK – Kaj je to? 
 

Kombinirani pouk je takrat, kadar učitelj istočasno poučuje dva ali več razredov v isti učilnici. 

Kombinirani oddelek sestavljata dva ali več razredov v istem prostoru. Taka organizacija 

pouka je pogosta na majhnih podeželskih, največkrat podružničnih šolah,  v današnjem času 

pa zaradi vse manjšega števila otrok  to ni nobena posebnost niti na matičnih šolah. Število 

kombiniranih oddelkov narašča. Kombinirani pouk tudi ni nobena slovenska posebnost, 

ampak je razširjen po vseh državah, ki imajo podobne geografske in naselbinske značilnosti 

kot Slovenija. 

Delo v kombiniranem oddelku zahteva od učitelja posebna specifična znanja o sistemih 

poučevanja in sposobnosti za najrazličnejše organizacijske oblike izvajanja pouka. Šole, ki bi 

izobraževala take učitelje, ni, pa tudi literature s tega področja je malo, zato se mora učitelj 

sam usposabljati skozi lastno prakso. 

V kombinirani oddelek družimo najpogosteje zaporedne razrede, npr. 1. in 2. ali  

3. in 4. ,  redkokdaj pa zaradi manjšega števila otrok bolj oddaljene razrede, npr.  

2. in 4. razred.  Učitelj mora v takem oddelku doseči cilje vseh programskih razredov, ki 

sestavljajo kombinirani oddelek, to pomeni, da imajo učenci posameznega razreda ob koncu 

šolskega leta povprečno enako znanje kot učenci iz čistih nekombiniranih oddelkov. Učenci v 

kombiniranem oddelku bistveno bolj razvijejo sposobnosti za samostojno učenje in 

situacijsko iznajdljivost kot ostali, ker jim to omogoča način dela v šoli. 

 

                                                                                    Marija Frece Perc, prof. 

 

9. PODRUŽNIČNA ŠOLA PREVORJE 
 

Prevorje je ime pokrajine in krajevne skupnosti, ki zavzema jugovzhodni del občine Šentjur. 

Razlega se ob regionalni cesti Šentjur - Kozje in ga sestavlja šest vasi: Lopaca, Krivica, 

Košnica, Žegar, Straška Gorca in Dobje pri Lesičnem. Že samo ime pove, da je na tem 

predelu veliko prevalov oziroma prevojev, svet je zelo razgiban že na kratke razdalje. Je 

sestavni del Kozjanskega gričevja s številnimi hribčki in dolinami, kjer domuje okrog 750 

prebivalcev, ki se vse manj ukvarjajo s kmetijstvom, nekateri pa so zaposleni v bližnjih večjih 

krajih. 

Začetki šolstva na Prevorju segajo v leto 1838. Tedanji kurat Janez Wister je zbiral otroke iz 

bližnje okolice dvakrat na teden v mežnariji in jih je poučeval krščanski nauk ter tudi pisati, 

brati in računati. 

Prvi učitelj je bil Andrej Fajdiga, ki je bil sem nameščen iz Kranjskega okoli leta 1842. 

Poučeval je tri dni v tednu. Leta 1862 so tedanjo mežnarijo podrli in naslednje leto na istem 

mestu zgradili prvo šolo, ki  stoji še danes na hribčku nasproti cerkve Sv. Ane. Bila je 

enorazrednica s stanovanjem za učitelja in cerkovnika. 

 

                    
                   Mežnarija -  prva šola                                                        Šolsko poslopje, zgrajeno 1889 
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Drugo šolsko poslopje je bilo zgrajeno leta 1889 nasproti sedanjega župnišča. Ob izgradnji je 

bila to ena najlepših in najboljših šol daleč naokoli. Med obema vojnama jo  je v enem 

šolskem letu obiskovalo tudi do 200 otrok. Bila je dvorazrednica in samostojna popolna 

osemletka vse do leta 1966, ko so v Gorici pri Slivnici zgradili novo šolo in je prevorska šola 

postala podružnica s štirimi razredi. Zaradi dotrajanosti so jo porušili  aprila 2000. 

 

Današnja šola je bila zgrajena v letu 1999 in smo se vanjo preselili 6. marca 2000. Je 

prostorna, svetla in  nudi zelo dobre pogoje za vzgojno-izobraževalno delo. Tudi arhitekturno 

se lepo vključuje v pokrajino. Ponosno kraljuje na hribčku Sv. Ane, a žal jo danes v petih 

razredih skupaj obiskuje samo 11 otrok. Pouk je organiziran v dvojni in trojni kombinaciji 

razredov, delo pa poteka zelo individualizirano. 

Šola v našem kraju je bila in še vedno je središče krajevnega in kulturnega življenja. V sklopu 

te šole je tudi telovadnica,  zvezdna opazovalnica in večnamenski prostor, namenjen  

krajanom. 

Na šoli smo zaposleni: učiteljici Marija Frece Perc in Štefka Planko, kuharica Marica Grobin 

in snažilka Sonja Selič. 

 

 
 

 

Astronomska opazovalnica 

 

Po mnenju astronomov ima naša šola izjemno dobro lego za opazovanje neba. Tu nebo ni 

svetlobno  onesnaženo in okolje je mirno, ni hrupa, kar sta nujna pogoja za dobro delo ljudi  

in aparatur v te namene. 

Na strehi šole je kupola, pod katero se skriva teleskop. S to  opazovalnico opravlja 

Astronomsko društvo Kosci Šentjur. Vsako leto julija organiziramo astronomsko noč, ko je 

vstop prost in lahko vsakdo pogleda skozi teleskop. 

 

 

 

                                                                                                                          Vodja šole 

Marija Frece Perc, prof. 
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10. SPOMINI  
 

NAŠA KRAJANA IN UPOKOJENA UČITELJA  JOVAN 

 

Že več kot 40 let sta naša krajana učiteljski par Jovan in zdaj živita  v bloku v središču Gorice, 

a ju malo videvamo, kot da živita nekoliko odmaknjeno od Goričanov. Oba sta že stopila čez 

80 let, skupaj že živita 55 let, zasluženi pokojnini uživata preko 20 let. Oba sta še zelo jasnih 

misli in vedrega duha, leta so naložila gospodu nekaj telesnih težav, tako da se težje giblje, 

gospa je ostala v vseh pogledih pokončna in še vedno skrbi za svoje družinske člane. 

Oba redno in z zanimanjem spremljata vse dogajanje v svetu, širši okolici in kraju, resda od 

daleč, kakor je bilo vedno pri gospe, saj ji družina in dom ter njeno predano poklicno delo 

niso dopuščali drugače. Njega pa so leta odtegnila od aktivnega življenja, njegova najboljša 

informatorja sta radio in televizija. S svojim življenjem sta zadovoljna in ne moreta reči, 

kateri del življenja je bil najlepši.Vedno jima je bilo lepo, čeprav so bili tudi grenki dnevi, a 

teh se ne dotikata veliko. O zdajšnjem življenju razmišljata takole: Starost ni lahka, je pa 

lepa; in doživeti jo, je poseben dar ali milost.                                                       

Njuni sodelavci radi povejo, da je bil njun dom vedno natrpan s časopisi in revijami ter 

knjigami, zlasti s strokovno literaturo. Pogovori z njima so bili vedno zanimivi, saj jima ni 

zmanjkalo tem in širine ter pravšnje mere strpnosti.Tudi zdaj je tako, kar sem okusila, ko sem 

ju obiskala z namenom, da bi ob našem šolskem prazniku pobrskala po svojih spominih na 

dogodke, ki sta jih tudi onadva ustvarjala. Bila sta prijazna sogovornika, a ne posebno 

navdušena nad mojim poskusom, da bi ju malo obudili iz zasebnosti, pravita namreč, še 

posebno gospa, da ne marata pompa (celo velikih družinskih praznikov nista javno obeležila), 

da rada živita neopazno in v mirnem sožitju z vsemi.        

V svoji milini in dobrohotnosti, ki odsevata od gospe Stanke, me ni mogla pustiti praznih rok 

in skupaj z možem sta zapisala nekaj spominov iz življenja in učiteljevanja v našem kraju.     

                                                                                                          

                                                                                                                                 Anica Gradič  

POGLED NAZAJ 

 

Po desetih letih službovanja na 

OŠ Rakovec - šola je bila 1050 

m visoko na južni strani Pohorja 

- sva z možem dobila na voljo 

dvoje šol: Tepanje ali 

Slivnica.V odločitvi se nisva 

strinjala, a zmagala je Slivnica. 

Kljub temu da sva bila navajena 

hribov, se mi je zdelo, da stoji 

slivniška šola zelo visoko. Do 

cilja je peljala kolovozna cesta 

ali blatna bližnjica. Iz šole se je 

odprl lep razgled na griče in še daleč naokrog. To so bili prvi prijetni vtisi. Toda kako vso to 

daljavo premagujejo učenci, še posebno prvošolci? S hriba v dolino in nato zopet v hrib ter 

obratno. Pa tudi učitelji nismo bili dosti na boljšem. Avtobus je vozil do Romiha-Pečarja v 

Turnem, nato pa peš naprej v hrib. Pri Pečarju smo se vedno preobuvali in blatne škornje 

puščali pod njihovimi stopnicami. 

Stanovanje v šoli je bilo zelo skromno; kuhinja in še ena soba, do katere se je prišlo skoz i 

neuporabno vlažno sobo z gnilim podom. Na hodniku je bila vodovodna pipa z nestalno vodo 
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in stranišče brez vode. Perilo sem nosila prat h koritu blizu pokopališča. Mladost, dobra volja 

in ljubezen do otrok je premagala mnoge nevšečnosti. 

Mož je bil upravitelj šole, poleg tega je tudi poučeval v 4. razredu, meni pa je bil dodeljen 1. 

razred. Mlajši oddaljeni učenci so prihajali v spremstvu starejših, nekatere pa so nekaj časa 

spremljali starši.V šolo so radi prihajali in bili so marljivi. Seveda so bile tudi začetne težave 

ob vstopu v prvi razred    Marsikomu je bilo treba voditi roko, navaditi pravilno uporabljati 

zvezek, pač delati z vsakim posebej. Takrat še ni bilo vrtca, da bi jih pripravljali na šolo. V 

tem času sta bili na praksi bodoči učiteljici Branka Lavriha-Jelen in Slavica Pušnik. V šoli na 

vrhu Slivnice sva poučevala 3 leta. 

Pokazala se je potreba po novi šoli in zgradili naj bi jo v dolini, v Gorici. Sestal se je odbor za 

gradnjo. Občina je od Obrezovih odkupila zemljo. Odbor je iskal v Zgornji Savinjski dolini 

vzorec šole, ki bi bil primeren za naš šolski okoliš. Predvideno je bilo, da se v to šolo 

prešolajo tudi učenci višjih razredov s Prevorja, iz Loke in Dobrine. Pri izkopavanju za 

temelje je bilo veliko težav. Spomnim se, da je izkop zalila voda, tam kjer naj bi bilo 

stanovanje, šolska kuhinja, delavnica in kurilnica, je bil pravi bazen, poln vode. Najtežje pa je 

bilo ob gradnji nove šole krajanom Slivnice. Lahko sva jih razumela.  

Leta 1966 je bila šola dograjena - šola po takratnih merilih. Učitelji od »zgoraj« smo se 

preselili v Gorico. Ob odprtju šole sva bila zadolžena za ureditev avle. Med drugim sva na 

steno pritrdila veliko reprodukcijo matere z dvema otrokoma. Na zahtevo nekega politika iz 

Ljubljane smo jo morali sneti. 

Vodstvo šole je prevzel g. Martin Lupše, ki je bil prej upravitelj na Prevorju. Stanoval naj bi v 

stavbi poleg šole. V načrtu pa je bilo tudi stanovanje za hišnika. Ker stanovanja ni nihče 

sprejel, sva ga dobila midva z družino. Vselili smo se v popolnoma sveže stanovanje, ki pa je 

bilo vlažno. Severna stena se je dolgo rosila in pohištvo smo morali odmakniti od stene.  

Ogrevanje je bilo priključeno na šolsko centralno peč, ki pa v prostih dneh ni bila kurjena. 

Dodatno smo se ogrevali z elektriko in prezebali. V takem stanovanju smo živeli 26 let. 

Za prevoz otrok je bil potreben avtobus. Prevažal naj bi učence s Prevorja, iz Dobrine in Loke 

pa tudi oddaljene domače šolarje. Prvi avtobus je bil kupljen od Romov. Prvo preizkušnjo z 

njim so opravili nekateri povabljeni občinski uslužbenci. Pri prevozih otrok se je avtobus 

pogosto pokvaril, zato so kupili novega, poimenovali so ga Janez. Precej časa je vozil učence 

šofer Stane Kramperšek, pozneje je prevzel prevoz Izletnik Celje. 

V novi šoli so bili veliki, svetli prostori z novim pohištvom, a v meni se je oglašalo domotožje 

po stari šoli in tudi kraju. Že misel na mnoge generacije učiteljev in učencev, ki so tu 

sprejemali osnovno znanje, je zbujalo v meni spoštovanje. Staro diha preteklost in je vredno 

spomina in spoštovanja. 

Toda treba je iti naprej. Tudi v novi šoli, čeprav je kmalu postala premajhna, se je zgodilo 

mnogo lepega. Meni je bilo v posebno veselje, da sem dajala temelje učenosti otrokom v 

prvem razredu, ko je bilo treba včasih biti tudi mama, ne samo učiteljica. Po 43 letih bivanja v 

tem kraju marsikoga od učencev več ne prepoznam, sem pa vesela, če me kdo od njih 

»prepozna«. Veseli me tudi, da so mnogi dosegli lepe uspehe. Težko pa mi je, da so se 

nekateri prehitro »poslovili«. Na Slivnici in v Gorici z okolico se je v teh letih veliko 

spremenilo in se še spreminja na boljše. Naj se tako dogaja še naprej.  

Sedanjim in novim generacijam učiteljev in učencev želiva obilo modrosti pri vzgoji in 

izobraževanju. 

                                                                                                 Stanka in Tone Jovan  

  



 54 

  

POLDKA TRŽAN - UČENKA NA SLIVNICI IN V GORICI 

 

Leopoldina Tržan (danes Hrustelj) je ena izmed otrok-

učenk, ki so septembra leta 1966 stopili v čisto novo šolo 

v Gorici pri Slivnici. Prej je 7 let obiskovala osnovno šolo 

na Slivnici, v 8. razred je »morala« v Gorico. Prej je 

hodila v šolo na hrib, v zadnjem razredu se je spuščala v 

dolino. Bila je namreč doma v Vodicah, v hribovski vasici 

v krajevni skupnosti Slivnica. Otroštvo je preživljala v 

skromni družini z nekaj zemlje, oče in mati pa sta pet 

otrok preživljala tudi kot priložnostni zidar in dninarica. 

Svojega otroštva se spominja kot zelo skromnega 

življenja, a bilo je lepo, saj jih je spremljala otroška igra v 

naravi in otroci so se  veselili vsake najmanjše dobre ali 

lepe stvari. Zelo rada je hodila v šolo in je ni nič odvrnilo 

od pouka, edino malemu jokajočemu nečaku Tončiju je to 

nekajkrat uspelo, potem ko so ga dobili domov iz 

bolnišnice kot brezupen primer. Pa so fantiča pozdravili tudi s Poldkino pomočjo. V šoli na 

Slivnici se je dobro počutila, učitelji so se ji zdeli zelo prijazni, šolska zgradba je bila prijetna, 

čeprav je bilo vse tako staro, pohištvo uničeno, prostori hladni. Velikokrat se noge in oblačila 

niso osušili niti do konca pouka, potem ko so jo v šolo primahali v slabem vremenu mokri ali 

napol zmrznjeni in je učilnico grela le ena stara peč. A ko so začeli govoriti, da se bodo 

učenci in učitelji preselili v novo šolo v dolino, se tega ni veselila. 

In napočil je september 1966, ko se je s tesnobo odpravila v šolo v Gorico. Že na daleč jo je 

pozdravljala velika nova zgradba. V šoli na hodniku so jih sprejeli učitelji s seznami in jih 

razporedili po razredih in učilnicah. Učenci so bili nekako prestrašeni, tihi, zadržani, v skupno 

klop so sedali prijatelji, če so le bili v istem razredu. Ti slivniški osmošolci tokrat niso bili 

edini glavni, saj so se jim pridružili popolnoma neznani otroci s Prevorja, iz Loke in Dobrine. 

V velikih, svetlih in svežih učilnicah z novim pohištvom so se kar nekaj časa počutili tuje, 

tudi učitelji so se ji zdeli strožji, kot so bili na Slivnici. Treba se je bilo  tudi navaditi na 

preobuvanje v šoli, morali so bolj paziti na red in čistočo v šoli in zunaj nje, urejali so grede 

in zelenico ter pobirali smeti. 

Sčasoma so zaživeli z novo šolo, novimi učitelji in načinom dela. učenci iz vseh prejšnjih šol 

so se spoprijateljili in postali so živahni, ponosni, včasih tudi nagajivi osmošolci. In kako 

prijetno je bilo Poldki v mrzlih dneh, ko je po dolgem pešačenju ali vožnji s kolesom prišla v 

šolo v prijetno toplo učilnico in se stisnila k ogretemu radiatorju! Učenci so kmalu tudi 

spoznali, da strogi učitelji pomenijo resno delo, saj so jih pripravljali za nadaljnje življenje. 

Prvo šolsko leto na novi šoli in osmi-končni razred se je bližal koncu. Ona bi bila rada postala 

vrtnarka in je že opravila sprejemne izpite na vrtnarski šoli, a ji starši niso mogli plačati 

bivanja v internatu in želja je splavala po vodi. Eno leto je delala v gostinstvu. Šele naslednje 

leto se je s pomočjo brata vpisala v administrativno šolo v Velenju in si tam potem uredila 

življenje: poklic, zaposlitev, družino, dom. Njena pot do znanja in vsega, kar ima, ni bila 

lahka. Njene tri pridne hčerke so imele to pot drugače pripravljeno, a če je bilo treba, jim je do 

znanja pomagala na kakršenkoli način. 

 

                                                                                 Po pripovedovanju Leopoldine Tržan 

                                                                                                  zapisala Anica Gradič  
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 KDO SE NE SPOMINJA? 

 

Kdo se ne spominja svojega prvega dne v šoli? Jaz se ga 

dobro. To je bilo zame takrat, ko me je mama peljala na 

nekakšen predhodni pogovor, ali sem že sposoben slediti 

učenosti, ki me tam čaka.  Bil sem pač eden tistih, ki so 

lahko šli v šolo, kot se je temu reklo, s šestimi leti. 

Pričakali so me  ljudje neznanih obrazov. Kot fant iz vasi 

sem imel tremo, kot še mnogokrat kasneje, tudi v odraslih 

letih. Zato se ne spomnim, kaj vse so me spraševali, niti 

kdo je tam bil. Vem le, da sem dobil nalogo na tablo 

narisati človeka. V nekaj potezah sem to hitro opravil. Tisti, ki je takrat vodil pogovor, pa je 

že sredi mojega risanja mami povedal, da grem  lahko v šolo. To je bil zame prvi uspešen 

preizkus v šoli. In takih je bilo kasneje skozi življenje še veliko. Posebej živo se spomnim 

otvoritve. Na njej me ni bilo, bila pa sta moja ata in mama. Na igrišču so naredili veliko 

veselico. Najbolj sem si zapomnil, da so igrali Slaki, ki so mi bili zelo všeč. Glasba z veselice 

se je slišala do mojega doma v Javorje. Da bi jih slišal še bolje, sem šel na vrh hriba, od koder 

se je do moje bodoče šole lepo videlo. Res sem se veselil vstopa v to šolo.  

Seveda se je kasneje v šoli dogajalo marsikaj. Bil sem pač fantič, ki nisem v ničemer odstopal 

od povprečja, kar mi je prineslo mnogo izkušenj sošolk in predvsem sošolcev, tudi takšnih, ki 

pri starših in učiteljih niso bile najbolj čislani. Ob skrbi staršev, učiteljic in učiteljev sem v 

času drsanja šolskih klopi pridobil veliko znanja, marsikatero izkušnjo in spoznal številne 

resnice, kar vse mi v življenju zelo koristi. Še vedno imam pred sabo učitelja Jovana, kako 

nam je risal Adama in Evo, ki upogibata velike tiskane črke in jih spreminjata v male. Močan 

vtis je name naredila učiteljica Tilčka, ki me je izbrala tudi za prvi javni nastop v četrtem 

razredu osnovne šole s pesmico “Za ljubi kruhek”, ravnatelj Jager, ki je hotel, da jo 

deklamiram tudi mamicam ob dnevu žena. V lepem spominu so trenutki športnih aktivnosti 

pri učitelju Tanšku, spisov, ki sem jih rad pisal pri učitelju Koprivcu, tehniki, za katero me je 

navdušil učitelj Lukanc, in spoznavanju družbe, kako velik je svet že na zemljevidu, pri 

učitelju Kramplnu. Nepozabne so zame glasbene urice z učiteljico Branko ter seveda trenutki 

vseh drugih učiteljev in učiteljic, ki so se kadarkoli ukvarjali z mano in se jih rad spominjam. 

Tako sem postopoma odkrival svoje talente, zato nisem bil kasneje nikoli v dilemah glede 

svojih življenjskih usmeritev. Danes sem to, kar sem, pravnik, gospodarstvenik in politik. 

Še nekaj so mi učiteljice in učitelji prav v osnovni šoli znali vcepiti, to je ljubezen do 

domačega kraja, okolja in tistega, kar nas obdaja. To me je očitno na nek način tudi 

zaznamovalo. Čeprav sem imel v življenju kar nekaj priložnosti, da se ustalim drugje, me je 

neka sila vlekla nazaj v domače kraje.  Tudi danes želim pri svojem delu kjerkoli in v vseh 

pogledih po svojih maksimalnih močeh dajati temu okolju vse, kar lahko in znam.  

Takratna osnovna šola je delovala v okoliščinah, kakršne so bile. Čestokrat ne ravno v enakih 

pogojih, kot so jih imeli naši vrstniki kje drugje. Toda kolektiv šole je znal s svojo 

iznajdljivostjo, ustvarjalnostjo in inovativnostjo marsikaj nadomestiti na bolj preprost in 

dosegljiv način. Takrat ni bilo telovadnic, raznih dobrih učnih pripomočkov, bilo pa je veliko 

volje. Kljub temu smo na tekmovanjih dosegali dobre rezultate in sedaj smo usposobljeni, da 

se lahko kosamo z vsemi izzivi življenja. Tudi učenci se s strani učiteljev nismo delili na tiste 

iz podeželja in druge, ki so bili doma v centru. Vse, do česar smo se morali dokopati, je prišlo 

s trdim delom in vztrajnostjo. In to so veščine, ki sem si jih poleg osnovnega znanja, ljubezni 

do športa in drugega, pridobil prav v osnovni šoli. Zato lahko rečem, da smo učenci Osnovne 

šole Slivnica v resnici rezultat te šole. Osebno sem na to ponosen. 

Ko sta čez leta tudi moja otroka prešla to šolo, lahko trdim, da je ta ostala taka, kot je bila že 

od začetka, šola z dušo. Zato želim tej šoli še lepo prihodnost. Da bi iz nje prišlo čim več 
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učenih glav, ljudi, ki se bodo v vseh pogledih znali spopadati z življenjem in ki bodo na 

določen  način živeli z domačim okoljem. Potem bomo vsi bogatejši. Naši kraji in ljudje bodo 

napredovali in  tudi notranje bomo izpolnjeni. 

Čestitam vsem, ki so kadarkoli in kakorkoli dihali s to šolo, še posebej učiteljicam in 

učiteljem ter   celotnemu kolektivu. Želim vam veliko uspeha in vse dobro še  naprej. 

 Ponosni smo na vas. 

                                                                                             

Jože Artnak, podžupan Občine Šentjur 
 

 

MOJI SPOMINI NA OŠ SLIVNICA 

 

 

Dragi osnovnošolci,  

 

ne vem, kakšni spomini bodo vas vezali na osnovno šolo, verjetno 

nekatere dobri, druge malo manj dobri, toda  verjemite, bolj ko bo 

čas odtekal, lepši bodo spomini na rano mladost, da ne rečem 

otroštvo in s tem tudi na osnovno šolo.  Jaz vam bom zaupala 

svoje spomine na OŠ, ki smo jo obiskovali skupaj, le v različnih 

časovnih obdobjih, in to  brez dlake na jeziku. Pa še to da vam 

povem, moji spomini so že častitljive starosti, sežejo namreč  

dobrih 27 let nazaj.  Pa nikar ne mislite, da sem že za staro šaro. 

Bilo je to pač drugo obeležje časa  in misli, ki vam jo želim na 

kratko pričarati, da boste lahko še z večjim ponosom pripovedovali 

vašim bodočim srednješolskim prijateljem, pa kasneje še 

prijateljem na univerzi, kajpak tudi svojim otrokom, osnovnošolske dogodivščine s tistim 

kančkom potrebne začimbe, ki je posebna vsaki šoli. In OŠ Slivnica  je zagotovo bila in je 

posebna, saj je prav vsakomur dala bogato popotnico v svet. 

 

Pravi boj za vstop v prvi razred 

Ko še nisem dobro znala spregovoriti črko R, razvojno tegobo mnogih predšolskih otrok, sem 

se na vse moči potegovala, da bi me vzeli v šolo leto prej, kot je bilo to sicer po vseh tedanjih 

predpisih mogoče.   Pred dopolnjenim 6 letom pač  nisi smel potrkati na vrata osemletne 

(kajpak, leta 1973 je bila to še osemletna)   osnovne šole. Toda  si lahko predstavljate grozo 

petletnice, katere starejša sestra je vsak dan ponosno odkorakala v šolo in se vračala vsa 

ohola, važna in najmanj 5 cm višja, kot je zjutraj odšla. Ne, to pa že ne. Tudi jaz hočem v 

šolo, je bil moj trden sklep. In če si petletnik kaj zada v glavo, potem to pač izpelje. In tako 

sem po vseh neverjetnih birokratskih bitkah, s katerimi so si belili glavo predvsem moji starši, 

vendarle odkorakala v OŠ Slivnica s 5 leti. Ravnatelj je končno privolil, so mi rekli starši. 

Popolna zmaga!  

 

Za koga je rezervirana prva klop? 

Nadvse sem si želela spoznati ravnatelja, čeprav sem že takrat čutila, da mora to biti zelo 

pomembna oseba.  In res je moje neverjetno sitnarjenje končno obrodilo sadove. Preden sem 

se smela napotiti v prvi razred,  sem se rokovala z ravnateljem, ki  me je le rahlo okrcal po 

nosu in dejal:” A ti si tista, ki na vsak način hoče v šolo?” zraven se je hudomušno smejal, kar 

je ponavadi dober znak in tako je bil moj prvi šolski dan zapisan v zgodovino.  In ker sem se 

predolgo mudila pri ravnatelju, me je takoj  doletela prva šolska kazen, v razredu je bila 

prosta le še prva klop, pred katero so me prestrašeno opozarjali starejši kolegi in me svarili, da 

je to le za največje  “piflarje”. Uf, sedeti v prvi klopi in to v prvem razredu, si lahko 
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predstavljate hujšo nočno moro? Toda že rano v otroštvu sem se naučila, da je v vsaki slabi 

stvari tudi nekaj dobrega in če kaj, potem sem krasno videla na tablo in  na tisto znamenito 

vprašanje učiteljev: “ Ali kdo ve?” lahko prva odgovorila, ker sem pač prva slišala vprašanje 

in s prednostjo nekaj tisočink sekunde,  pred vsemi drugimi dvignila roko in vzkliknila: “Jaz 

vem”.  

 

(Ne) pokaži, kaj znaš ali kako pokazati več, kot znaš 

Toda verjeli ali ne, vselej se ni dobro “grebsti” in za vsako ceno pokazati vse, kar znaš. Že v 

prvem razredu sem se naučila te življenjske lekcije. Kot za šalo sem namreč reševala delovne 

zvezke v naprej, kaj tudi ne, če pa je sestra reševala že delovne zvezke za tretji razred in 

seveda sem upravičeno pričakovala  le tiste pridevnike, s katerimi te učitelji pohvalijo. Toda 

moja prva učiteljica ni bila tako navdušena kot jaz.  “To so ti pa rešili starši, “ je bil njen 

dokončni sklep in v redovalnici se je zasvetila enica kot kazen za “neposlušnost in zlorabo 

položaja”. In to v prvem razredu.  Debele solze so stekle po mojih licih, toda kazen je kazen 

in treba jo je dostojanstveno preživeti po načelu” vse, kar te ne ubije, te okrepi”. Vse lepo po 

vrsti torej, je bil moj sklep,  kar bi lahko prevedli: osebnostnega razvoja se ne da prehitevati.  

Kasneje sem to lekcijo veliko bolje razumela in še danes jo spoštujem.   

 

Do petega razreda smo vsako leto menjali učiteljico in najbolj špasno je bilo, če je le-ta bila 

mama kakšnega našega sošolca, čemur se nismo mogli izogniti že zaradi majhnosti kraja. Pa 

nikar ne mislite, da so bili  njihovi otroci v prednosti. Kar smilili so se nam, saj so morali 

veliko več znati in pokazati kot drugi, če so hoteli »zlesti« v naslednji razred.  Niti najmanj 

jim ni bilo prizanešeno in ne bi rada bila v njihovi koži. V naši OŠ korupcije res niso poznali.  

 

Šolski gozdiček 

OŠ Slivnica je posebna šola tudi zaradi okolice, ki jo obdaja.  V času, ko sem jaz obiskovala 

OŠ, je zraslo poleg šole igrišče, pa atletska steza, kasneje še telovadnica in vse kar  pač k 

dobri šoli sodi zraven. Imela pa je še nekaj, česar druge šole niso imele. Obdajal jo je prijeten 

gozdiček, ki je v času pouka dajal zavetje vsem nesrečnežem, ki se pač niso uspeli naučiti in 

so zbežali v bližnje grmovje, ali pa v popoldanskem času, ko smo na pouk že vsi pozabili, 

nudil prijetno zavetje vsem »indijancem« in »kavbojcem«, da ne omenjam vseh 

pubertetnikov, ki so želeli na lastni koži preizkusiti prva ljubezenska razočaranja, (mar bi 

verjeli starejšim).  

 

OŠ za otroke in starše 

In potem so prišli na vrsto vsi tisti  domoljubni spisi, saj veste, o Jugoslaviji, pa o Titu… 

Takšen je pač bil učni načrt. Res bi raje napisala  esej o oblaku, ki sem jih vedno rada 

opazovala in čakala, kdaj bodo spremenili svojo obliko. Toda, »treba se je znajti v vsaki 

situaciji«, so nas učili v šoli. In tako, sem  vse svoje otroške čare uporabila za to, da sem 

prepričala očeta, da mi vendar napiše spis o tem, kaj se je dogajalo v rajnki Jugoslaviji. In moj 

oče je bil v pisanju spisov prekleto dober, vedno si je prislužil petico, ki sem mu jo z veseljem 

prinesla iz šole in katere se je bolj razveselil kot jaz.  (Ja, starši bi  res morali od časa do časa 

v šolo po kakšno oceno).  Priznam,  takšno pomoč sem si privoščila le ob tako nemogočih 

nalogah, kot so bile pripovedi o preteklosti, saj otroci vselej razmišljajo o prihodnosti).   

   

 

Zdrav duh v zdravem telesu je bil kajpak moto tudi na naši šoli, telovadba pa eden najbolj 

priljubljenih predmetov, kjer so se gladila naša mladostniška  nesoglasja, zamerice in se ob 

tekmovalnem duhu kovala trdna prijateljstva. Ja, kar precej uspehov smo poželi. Recimo, 

dekleta OŠ Slivnica smo med leti 1977 in 1980   igrale košarko v II. slovenski ligi, tudi v 

rokometu smo bile dobre, pa celo peto mesto na državnem tekmovanju v namiznem tenisu 
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nam je pripadlo. Do teh rezultatov je pot vodila preko lastnega potu in seveda potu naših vrlih 

učiteljev telovadbe, ki so bili hkrati tudi naši trenerji.  

 

Učiteljske lumpijade 

In ko smo že pri učiteljih, tudi ti so se radi pozabavali,  da ne rečem ponagajali drug drugemu. 

Tako so bili naši veliki vzorniki tudi pri  tem, kako se recimo nekomu zamaši izpušna cev na 

avtomobilu ali pa kako se mu priveže pločevinke na zadnji odbijač.  Ja kar nekajkrat smo jih 

zalotili pri lumparijah, seveda iz varne razdalje, da so lahko nam v ponos in zadovoljstvo v 

miru dokončali svoje delo.  Seveda smo vsi čutili, da so takšne nedolžne lumparije učiteljev 

znak dobre klime v zbornici, zato smo bili njihovi skriti zavezniki.  Saj veste, več kot je 

smeha v zbornici, boljše so ocene v redovalnici.  

Morda smo tudi zaradi tega tako radi prihajali prej v šolo, tudi več kot uro prej,  in to ne glede 

na to,ali smo imeli pouk zjutraj ali popoldan.  OŠ Slivnica je bila center dogajanja kot pravo 

mestno središče in če te ni bilo  tam, potem nisi kaj dosti pomenil. Če si želel torej postati 

pomembna osebnost in kaj doseči v življenju, si se moral vsaj 12 ur zadrževati v šoli in bližnji 

okolici.  Celo nekateri učitelji  so se radi proti večeru vračali »na mesto zločina«, kar pa je 

tudi pomenilo, da smo  morali predvsem mlajši otroci hitro domov, sicer smo tvegali hujše 

šolske kazni, kot je ukor in podobno, kajti v sumljivih urah morajo otroci pač že spati.  

 

Bogat izbor alternativnih šolskih kazni 

Hja, klasične kazni so obstajale tako kot v vsaki drugi šoli, od začetka je še moral kdo stati v 

kotu, kasneje so to kazen omilili, pa je lahko porednež stal kar v klopi. Če je koga zagrabil 

napad smeha, je bila kazen res mila; moral je oditi ven iz razreda, kjer se je lahko  od srca 

smejal dalje; ukora tako ali tako nisem nikoli razumela, morda je bil vic v tem, da so ti jih 

»napeli starši«, ko so ga morali podpisati… Se pa spomnim ene krasne kazni ali bolje rečeno 

reakcije učiteljice, ki je med pripovedovanjem snovi vedno krožila po razredu. Eden izmed 

sošolcev pa je imel bolj pomembno delo – vsa svoja pisala je razstavil na mizi, jih veselo 

razstavljal in znova sestavljal…odličen obrtnik. In doletela ga je prava naravna katastrofa. 

Miza se je na enem koncu dvignila in vse čudovite kreacije so odletele na tla, kjer so morale 

ostati vse do konca ure.  

Seveda pa smo  sčasoma po velikosti prerasli svoje učitelje, predvsem fantje so se potegnili  

in marsikateri učitelj  je moral krepko nagniti glavo in pogledati navzgor proti nebu, ko jih je 

spraševal. Takrat so se pojavile drugačne vzgojne metode. Recimo v osmem razredu (to je 

bilo za nas, ki smo obiskovali še osemletno  OŠ  seveda prav posebno leto, kjer smo skrbeli 

predvsem za svoj ugled) je bila ena izmed prefinjenih kazni ob tem, če si pozabil učbenik 

doma, ker si ti ga pač ni dalo nositi  s seboj,  ta, da te je učiteljica poslala sredi ure v sosednji 

razred  z grozno nalogo, sposoditi si učbenik. Si predstavljate kakšna sramota za osmošolca?  

Včasih je padla tudi kakšna grožnja, da bo učitelj stopil na stol in  predrznemu učencu eno 

primazal. Kajpak se to v resnici nikoli ni zgodilo, je pa zaleglo in še nasmejali smo se prav 

pošteno, saj so bile zadrege na eni in drugi strani včasih res silno velike. Verjeli ali ne, takšne 

kazni so zagotovo bolj zalegle kot bi bolj represivne.  

 

Prestopanje meja 

To so pa naši učitelji znali, znali so nam postavljati meje, ki so jih še kako potrebovali, a 

hkrati tudi pomagati in nas opogumljati, da te meje prestopimo in se spoznavamo s svetom 

odraslih. In zelo stoično so prenesli, da dober učenec pač mora  premagati svojega učitelja. 

Dokončno pa so nas vrgli »iz naročja« na izletu ob zaključku osnovne šole. Takrat smo si 

povedali vse, kar si  čez leta nismo upali in začeli razbijati vezi učitelj – učenec,  toda ob tem 

je sočasno začelo nastajati še nekaj mnogo lepšega, spletati smo začeli prave odrasle 

prijateljske vezi.  In tako smo se   še velikokrat vračali  na prizorišče OŠ, poiskali naše  

učitelje, ki so nam pomagali recimo osnovati gledališko skupino, strategijo vaškega časopisa, 
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mladinski klub… In kaj je lahko še lepše   priznanje učiteljem za dobro delo?  »La Viva OŠ 

Slivnica in njeni učitelji«! 

 

 

Dr. Daniela Brečko 

Učenka OŠ Slivnica v letih 1973 do 1980 
 

 

SREČANJE S PRVIM HRAMOM MODROSTI 

 

Ko za hip postojim in pozabim na vsakodnevne skrbi ter se 

spomnim na svoje osnovnošolske dni, se mi sprva zdi, kot da je 

od tega minila že cela večnost, a vendar so mi nekateri dogodki 

ostali v spominu, kot da so se zgodili včeraj. Še vedno se 

spominjam, ko sem kot prvošolček stopal na pot znanja s težko 

torbo na rami in neprijetnim občutkom v sebi, saj nisem vedel, 

kaj vse me čaka v veliki stavbi, na kateri je pisalo »Šola«. 

V šolo sem začel hoditi že pri šestih letih skupaj s svojim leto 

starejšim bratrancem, saj mama ni želela, da bi se v šolo 

odpravljal sam. Celotna pot v šolo na Prevorju je trajala 1 uro, 

ki pa sva jo seveda prehodila peš. V šoli se mi je zdelo 

zanimivo, vendar pa mi učenje ni bilo preveč všeč. Najbolj me 

je vedno zanimala matematika, najmanj pa mi je bila pogodu slovenščina. Učiteljica je nekega 

dne pripomnila: »Lahko bi bil boljši, pa nočeš!« Ko sem začel hoditi v 3. razred, je pričel 

voziti šolski avtobus, tako da nisem več hodil peš s svojim bratrancem, a še vedno sem imel 

do avtobusne postaje v Žegru 1 km, kamor sem hodil sam. Pot je bila samotna in pogosto 

naporna, še posebej pozimi, ko sem moral hoditi po temi in visokem snegu. 

Dogodek, ki mi je najbolj ostal  v spominu, se je zgodil 1. aprila 1976, ko sem hodil v 4. 

razred. Tega dne sem, kot vedno, šel peš proti avtobusni postaji, ko sem v blatu zagledal 

velikanske stopinje, po mojem mnenju  medvedove. Ko sem  o tem povedal v šoli, mi seveda 

ni nihče verjel, saj je bil 1. april, ko se vsi povprek šalijo, in mislili so, da se tudi jaz. Še 

učiteljica mi ni verjela in me je okregala ter rekla, da mi bo dala slabo oceno iz vedenja, češ 

da lažem. Stopinje pa so bile res medvedove in so ga na Planini pri Sevnici ustrelili, kot sem 

izvedel kasneje. Učiteljica pa se mi je opravičila, ker mi ni verjela. 

Proti domu avtobus še ni vozil, zato smo morali iti peš, kjer so se pretepi z vrstniki iz 

sosednjih vasi vrstili na dnevnem redu. Zaradi tega sem večkrat prišel pozno domov.  

Od 5. do 8. razreda sem šolo obiskoval v Gorici pri Slivnici, kamor je redno vozil šolski 

avtobus, ki nas je prevažal tudi proti domu. Pri učenju sem se malce poboljšal, a še vedno 

nisem posebno maral družboslovnih predmetov. 

Sedaj se z nasmehom na obrazu spomnim na osnovnošolske dni, saj šola le ni bila takšen 

»bav-bav«, kot sem mislil sprva. Bilo je veliko prijetnih dogodkov, s prijatelji in sošolci smo 

se imeli lepo in čeprav mi vsi predmeti niso bili ravno pisani na kožo, sem v osnovni šoli 

osvojil precej uporabnega znanja, ki mi je koristilo in mi še vedno koristi v življenju. 

 

 Dr. Ivan Gubenšek, univ. dipl. inž. str. 
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MARTIN CMOK SE SPOMINJA IN KRITIČNO OCENJUJE 

 

Martin Cmok je vsa svoja leta, ki se jih je nabralo že čez 

sedemdeset, preživel v domačem kraju in ga kot aktiven 

gasilec in družbeno-politični delavec tudi oblikoval. Letos 

zaključuje 18. leto predsednikovanja (s presledki) KS Slivnica 

in pravi, da se bo letos poslovil od političnega delovanja. Tako 

aktiven krajan je v živo spremljal in tudi pomagal graditi 40-

letno življenje šole. 

Bil je član gradbenega odbora, ki je skrbel za izgradnjo šole in 

je danes eden od redkih še živečih članov. Takole se spominja 

časov izpred 40 in več let: 

Šola na Slivnici je bila premajhna in neustrezna za delo, zato 

je bilo treba nekaj ukreniti. Krajevni ljudski odbor se je 

odločil, naj nova šola stoji v dolini zaradi lažje dostopnosti in 

boljše prometne povezanosti. Temu je bilo naklonjeno tudi šentjursko občinsko vodstvo s 

predsednikom Hlastecem. Seveda pa gradnji v dolini niso bili naklonjeni prebivalci z vrha 

Slivnice, saj so vedeli, da bodo s šolo izgubili pomemben življenjski vrelec. A morali so se 

ukloniti zahtevam sodobnega časa. Gradbeni odbor je določil lokacijo za novo šolo - to je bil 

Grič, ki je bil že prej priljubljena točka za prireditve-kulturne in zabavne. Najprej smo morali 

urediti cesto do gradbišča, do kamor je prej peljala le poljska pot. Cesto so zgradili z 

udarniškim delom krajanov. Krajani so prispevali tudi les za gradnjo. Prevoze so opravili s 

traktorji, ki jih je imela Zadruga. Lahko rečem, da so krajani vložili ogromno truda v to 

gradnjo in pokazali velik interes, da se šola dokonča. Šola je bila zgrajena v dveh letih in 

otvoritev je bila za nas velik dogodek. Otvoritve so se udeležili pomembni politiki, tudi 

republiški, za zabavo je poskrbel ansabel Slak. Življenje pa so šoli dali otroci, ki so napolnili 

nove učilnice. 

In kako je Martin Cmok doživljal šolo od leta 1966 do danes kot krajan in politik? Takole 

ocenjuje:  

 V 40 letih je šola dobro opravila svoje poslanstvo kot vzgojno-izobraževalna ustanova. Bil 

sem pa malo razočaran, ker sem pričakoval, da se bo z nastankom šole razmahnilo kulturno-

prosvetno življenje v kraju. A to ni zaživelo. Delno je bilo krivo to, da mnogi učitelji niso 

bivali v kraju in so se po službi odpeljali drugam, delno pa je bil kriv čas, ki je prinesel 

novosti-predvsem radio in televizijo in ljudje niso več čutili potrebe po takem delovanju. 

Seveda pa je šola s kulturnimi programi učencev  sodelovala na vseh prireditvah v kraju in  

jih bogatila. Do leta 1979, ko smo v kraju dobili kulturni dom, je bila šola tudi prostor za 

prireditve, seveda v dogovoru z vodstvom šole. Kot politik v kraju pa sem si želel boljšo 

povezanost  med šolo in vodstvom KS. Ravnatelje smo vabili na seje sveta KS, a so se nam le 

redko pridružili. Vedno pa smo imeli dobre stike s posameznimi zaposlenimi, ki so nam ob 

raznih dogodkih prijazno priskrbeli kulturni program. 

Ob prazniku želim šoli-delavcem in učencem-veliko uspehov na vseh področjih, saj bodo tako 

ponesli tudi ime našega kraja po Sloveniji. 

                                                                                              Po pogovoru zapisala Anica Gradič 

 

SPOMINI NA VESELO ŠOLO 

  

Ali zmaji obstajajo? Kako se naredi sončna ura? Zakaj nastanejo plazovi? Od kod števila? 

Kako so živeli v srednjem veku? ... Vse to in še mnogo več sem našla v Veseli šoli. Ne vem, 

mogoče šola ni bila dovolj, mogoče me je vse zanimalo, mogoče so me mamila priznanja, 
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nagrade,...najbrž vsega malo. Toda ko se ozrem nazaj, se najbrž niti ne zavedam, kaj sem z 

Veselo šolo pridobila, zato mislim, da je kar prav, da takšne stvari obstajajo in da šole 

sodelujejo na njih. Ne le, da sem se na ta način veliko naučila o veliko stvareh, ampak imam 

na veselošolska tekmovanja tudi lepe spomine. Obiski različnih šol, zabavni programi, 

podelitev zlatih priznanj v Ljubljani...Mislim, da sem bila takrat prvič v Cankarjevem domu 

in tudi oddaje Pod klobukom še nikoli prej nisem videla v živo...kot tudi takšnih plesnih točk 

ne - te so mi bile še posebej všeč.  

Vsega tega mogoče ne bi bilo, če ne bi imeli učiteljice Majde, ki nam je vedno priskrbela 

gradivo, nas opomnila, kdaj so tekmovanja, jih organizirala na naši šoli, priskrbela prevoz do 

drugih šol... Brez tega bi nas zagotovo tekmovalo veliko manj. Tako je bila Vesela šola res 

vesela, in to ne samo po zaslugi Pila, ampak tudi naše šole. 

  

Nina Tanšek  (nekdanja veselošolka) 

VEROUK V ŠOLI 

 

Leta 1979 sem  v osmem letu poslanstva duhovnika prvič 

prevzel službo župnika v župniji Slivnica pri Celju.  

Ena od težav, s katerimi sem se najprej srečal, so bili 

neprimerni in oddaljeni prostori, v katerih naj bi se odvijal 

verouk. K sreči sem naletel na razumevanje pri takratnem 

ravnatelju OŠ Slivnica g. Rudiju Mestinšku in kolektivu šole. 

Skupaj sva sestavila prošnjo, naslovljeno na Ministrstvo za 

šolstvo, v kateri sva obrazložila razloge, zakaj naj bi se verouk 

odvijal v prostorih šole. Šlo je za popolnoma apolitično gesto 

ravnatelja, ki mi je jasno povedal, da ne hodi v cerkev in da mu 

je v ospredju korist otrok. 

Takrat sem po mnogih letih začel ponovno hoditi v šolo. 

Seveda z drugačnim namenom in drugačnimi vtisi. Precej 

učiteljic je mlajših od mene. Če sem, ko sem bil še učenec 

osnovne šole, na učitelje gledal s strahospoštovanjem, gledam danes brez strahu in še z večjim 

spoštovanjem kot prej.   

Zgodovina neke šole ni zgolj in predvsem zgodovina stavbe s tem imenom. Je predvsem 

spomin na dogajanje v tej stavbi, ob njej in zaradi nje. Nosilci tega dogajanja so učitelji in 

učenci. Šola predstavlja del življenja enih in drugih. Učitelji  imajo poleg šolskih obveznosti 

še svoje življenje  izven šole, mnogi imajo družine, imajo svoje strahove, veselje, skrbi, 

občasne glavobole, so skratka osebe in so osebnosti in kot taki vstopajo v proces učenja in 

vzgoje. In kot taki imajo svoje odgovornosti, dolžnosti, pa tudi pravice. Zaslužijo si 

spoštovanje prav tako, kot so si ga njihovi (mnogi že pokojni) kolegi predhodniki. 

Učitelji, duhovnik in starši naj bi bili zavezniki, ne proti otrokom, temveč za nje! Rad si 

domišljam, da prispevam k  vzpodbujanju spoštovanja otrok  do učiteljev in staršev. 

V prvem stavku tega prispevka sem namenoma ločil  poslanstvo in službo. Učitelji v službi 

opravljajo svoje poslanstvo – za to so plačani, toda ali je sploh možno ovrednotiti ves njihov 

trud. Menim, da je plačilo za tisto, več kot zahteva služba, zadovoljstvo otrok, staršev in 

seveda učiteljev samih.  Če je plačilo za službo pokojnina, je plačilo za opravljeno poslanstvo 

hvaležnost nekdanjih učencev. 

Kvaliteto šole bi po mojem skromnem mnenju morali presojati ne zgolj po učnem uspehu, 

temveč glede na to, ali gredo, ne samo učenci, ampak tudi učitelji, radi v šolo. 

Jaz grem rad! Hvala, da smem biti del dogajanja v šoli in del njene zgodovine. 

 

                                                                                                               Župnik Marko Šraml 
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11. ŠOLSKO LETO 2006/2007  

STROKOVNI DELAVCI V ŠOLSKEM LETU 2006/2007 
 
 

IDA ANZELJC slovenščina, (knjižničarka) 

MARIJA ARTIČEK likovna vzgoja, (knjižničarka) 

METKA BEVC GV, p. zbor, računalništvo, izbirna predmeta – UBE, MME 

NADJA BEVC ZG, GE, DIE, SN, izbirni predmeti: RDK, ŽČZ, TVZ 

ZDENKA BEVC druga strokovna delavka v 1. a, podaljšano bivanje 

BRANKA BRODEJ matematika 

KLAVDIJA CEHNER gospodinjstvo, laborant, podaljšano bivanje 

NATAŠA ČEDE športna vzgoja 

MARIJA FRECE - PERC razredni pouk 

ANICA GRADIČ angleščina,  slovenščina 

FRIDA GUBENŠEK razredni pouk 

NADJA IVANUŠA razredni pouk 

POLONCA JAMNIKAR razredni pouk 

BOJAN KAŠUBA angleščina 

DRAGICA KLADNIK razredni pouk 

SILVA KLADNIK razredni pouk 

NEVENKA KNAFELJ specialni pedagog 

TEREZIJA KOCMAN razredni pouk 

MARJETA KOŠAK ravnateljica 

JUDITA LESKOVŠEK ANDRIČ svetovalna delavka 

RENATA MASTNAK biologija, kemija, naravoslovje, izbirni predmet: ONA 

MIHAELA OBREZ tehnika in tehnologija, tehnična vzgoja, matematika 

MAJDA PINTER - ZELIČ geografija, spoznavanje družbe 

ŠTEFKA PLANKO razredni pouk 

ALENČICA POLENŠEK matematika, fizika, tehnika in tehnologija  

BREDA PUNČUH  angleščina, izbirni predmet – NEMŠČINA  

ERIKA PUNGERŠEK razredni pouk 

ANITA SMOLE razredni pouk, PB, fleksibilna dif. v 4. in 5. razredu 

POLONA VENGUŠT slovenščina, izbirni predmet – NEMŠČINA 

JOŽICA VODEB podaljšano bivanje 

MARTINA VODEB razredni pouk 

LIDIJA VRSTOVŠEK spremljevalec gibalno oviranega učenca 

RENATA ZAVRŠNIK jutranje varstvo, PB, druga strokovna delavka v 1. a 

MATJAŽ  ZENDZIANOWSKY športna vzgoja, izbirni predmeti: IŠP, ŠSP, ŠZZ 

ADMINISTRATIVNI IN TEHNIČNI DELAVCI 

 

ZDENKA KOSABER tajnica 

MARJANA PUŠNIK računovodkinja 

JOŽEF BREČKO     hišnik 

MARICA GROBIN kuharica in snažilka – Prevorje  

CVETKA JEREB kuharica 

MARTINA METLIČAR kuharica in snažilka 

CVETKA MIKLAVČIČ kuharica in snažilka – Loka  

HATIDŽA ŠAKUŠIĆ snažilka 

ANA KLADNIK snažilka 

SONJA SELIČ  snažilka in hišnik 

KAROLINA ISKRAČ snažilka 
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V šolskem letu 2006/2007 je v naši šoli 248 učencev v 12 oddelkih. 
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To so letošnji prvošolci. Samo 17 jih je! 
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