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15. STROKOVNI POSVET DRUŠTVA PODRUŽNIČNIH ŠOL SLOVENIJE 
 
Ne more obstajati veliko brez majhnih, drobnih delcev, ki se združujejo v 
življenjsko stvarnost človeškega obstoja. V vsakem trenutku našega časa sta 
preteklost in prihodnost, zato ga moramo sprejeti, ga obogatiti in nadaljevati … 
Da učitelji ne zamudimo, kar nam ponujajo prvi koraki otroških sanj, jim 
moramo slediti, jih usmerjati in voditi. Podeželske šole odpirajo s svojo danostjo 
največjo možnost, da otroci, ki v majhnih skupinah, z učiteljevo prizadevnostjo 
in strokovno usposobljenostjo, nabirajo osnovno znanje na podružničnih šolah, 
v življenju lahko uresničijo najvišje cilje na katerem koli področju. 
 
 »Nekje na Gorenjskem« bi lahko zapisali na vabilo, ki je namenjeno učiteljicam 
in učiteljem podružničnih šol. 15. strokovni posvet podružničnih šol Slovenije se 
bo odvijal pod okriljem OŠ Frana Albrehta v Kamniku s štirimi podružničnimi 
šolami: Mekinjami, Nevljami, Tunjicami in Vranjo Pečjo. 
 
»Nekje preprosto dihajo stvari 
in stari mlin stoji ves tih in nem. 
Nekje kot v pravljici se zvečeri 
in noč razpre sanjavim se očem.«  
 
To je pesniška beseda, topla in lepa. Ali niso otroška srca v svojem pričakovanju 
pravljično skrivnostna. Pustimo jim njihove sanje …  
 
Srečanje učiteljev v našem koncu Slovenije naj bi z optimizmom in 
ljubeznivostjo, ki jo še premore podeželje, dopolnilo vzgojno-pedagoško 
vedenje udeležencev z novimi, svežimi spoznanji in izkušnjami. Druženje in 
izmenjava mnenj je največ kar lahko damo drug drugemu in to tudi pričakujemo 
od 15. strokovnega posveta podružničnih šol Slovenije. 
 

Maja Jesenik Štefin 
organizatorica strokovnega posveta 

podružnična šola Vranja Peč 
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SE ŠE SPOMINJATE? 
 
Se še spominjate beril, v katerih so bili poklici »dohtarjev, šolnikov in župnikov« 
opisani z besedami, ki so bralcu vlivale spoštovanje do teh likov? 
Jaz se jih in veliko nas je, ki jih nosimo v svoji duši kot zelo lepe spomine na čase, 
čase, ki jih ne bomo več doživljali. Najbolj žalostno pa je, da teh čustev in 
podobnih spominov ne bodo imele današnje generacije v spominih na nas. Na 
današnje pedagoge in šolnike. 
Nenehno se sprašujem, kje sem naredila napako. In bolj ko se poglabljam vase, 
bolj sem prepričana, da je nisem naredila. Učiteljevanje me izpolnjuje, druženje 
z vedno novimi generacijami me bogati. Toda, zadnje čase v tem druženju 
izgubljam sogovorce, bogastva skorajda nimam komu več podarjati.  
Nekje je mesto, kjer moram biti kritična, ali morda dejanska. Ne morem več 
zgolj saditi rožic, ker tako ne čutim, ker zadnja leta tako nekako »nevajeno« 
živim. 
Na nas pritiskajo vsi, z vseh strani. V imenu vsesplošnega varčevanja, so se 
spravili na nas in na najšibkejše člene naše družbe. Mi pa naj gladimo, urejamo, 
se obnašamo, kot da je vse v najlepšem redu … Čudim se in sprašujem, kje še 
najdem v sebi moč in trmo, da vsemu temu kljubujem, ob tem pa ne pozabim na 
kvaliteto svojega osnovnega dela. 
Do kdaj bom še lahko? Do kdaj bodo lahko še kolegi? Ne vem. Če si ne zaslužimo 
spoštovanja od tistih, ki nas danes omalovažujejo, ki silijo cele generacije, da 
lačni spremljajo gradivo, za pripravo katerega porabljamo ure. Potem nas ne 
morejo ceniti niti učenci in še manj njihovi starši. 
Ni vedno in povsod tako. Malo sem res karikirala vse tisto, kar nam, učiteljem v 
''šolah na stranskem tiru'', vsak dan težje pada na dušo. Niti sami sebe ne znamo 
več ceniti in spoštovati. Kako le, če nam bodo, eno za drugo, pozaprli šole, ki so, 
prav tiste najmanjše in najbolj na obrobju, še vedno polne življenja, iskrene 
radovednosti in srčnega glasnega smeha. Pa kljub temu vpijejo, da so drage. Za 
vse, ki jih poznajo, niso drage, so dragocene. Tolikokrat je bilo to že povedano in 
dokazano. Poslušajte, preverite, poglejte! 
Generacije, ki danes odhajajo izpod našega okrilja v svet brez čustev, brez pravih 
idealov, brez morale in etike, se bodo v njem izgubile. Izgubile bodo identiteto, 
ostale bodo brez korenin in na koncu bodo zanamci lahko ogledovali le gola 
pogorišča današnjega hlastanja za udobjem v oblakih. 
Pa vendar se še najdejo biseri, ob katerih se orosi skoraj vsako oko. In zaradi teh 
in takih biserov je naš vsakdan spet lepši in boljši. Dajejo nam zagon, pokažejo 
nam, da nismo naivneži iz nekih davnih časov. 
Ladjice, o katerih sem še pred kratkim pisala, pa postajajo čolnički iz papirja. Saj 
veste, tisti, ki jih na Gregorjevo v nekaterih krajih še spuščajo po potokih. Vsak 
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čolniček ima eno samo lučko. In ko lučka ugasne, se čolniček potopi. Se bodo 
potopili tudi vsi naši čolnički idealov, sanj o učitelju ali učiteljici, ki ju imajo vsi 
radi? Radi zato, kar sta in ne zato, kdo sta.  
Ob tem zbledijo vsi varčevalni ukrepi. Živeti za in s krajem je spletanje vezi med 
otrokom in vsemi čustvi, ki ga vežejo na družino, vas, deželo in ne nazadnje na 
nas, ki se trudimo biti vsebinski del njihovega odraščanja. Nadpovprečni 
rezultati, ki jih prinaša takšna simbioza vseh vpletenih, so iver v očesu tistih, ki 
so slepi pri zdravem vidu. 
Krajem Franceta Bevka grozi izumrtje. Zakaj? V teh časih starši s hlapi moči in 
goriva vozijo otroke v šole tudi po 20 km daleč. Jim lahko kdo zameri njihovo 
nejevoljo in frustracije, ki jih imajo vsak dan na jedilniku? 
Včasih smo bili številke in primeri samo v čakalnicah pri zdravniku. Danes so naši 
otroci samo del nekih statistik. Oblast na njih ne gleda kot na svojo bodočnost. 
Zdaj so breme proračuna. 
Poslušajte vendar vsi, ki niste popolnoma oglušeli za pravice otrok, poglejte 
vendar vsi, ki niste popolnoma oslepeli za lepote odročnih kotičkov.  
Ne želimo, ne borimo se učitelji samo zase. Borimo se za srečo naših 
naslednikov. Borimo se za obstoj slovenskega podeželja. Zato ne bomo klonili. 
Še bomo trmarili in skušali krmariti v prid srečnih generacij naše male 
domovine. 
 
Stoji, na hribu se blešči, 
hiška mala, dvorana malih učenosti. 
V njej sin in draga hči, 
skušata Pepelko z znanjem zbosti. 
 
Strah je Metko malo in Janka, 
da v šoli jutri ne bo več njunih klopi. 
So tablo sneli zarad' šanka, 
hiška ugasnila je, minister jo kropi. 
 
Iskala svoje prašne bukve bosta, 
cesta bo kateder njune morale, učenosti. 
Ostala v življenju bosta gôsta, 
njuno pišmeuhovstvo pa srčika modrosti. 

Katja Bolko 
predsednica DUPŠ Slovenija 
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Osnovna šola  
Frana Albrehta Kamnik 

Vabilo na 15. strokovni posvet Društva učiteljev podružničnih šol Slovenije z 
naslovom 

MANJŠE JE LAHKO TUDI VEČJE, 
ki bo potekal 22. in 23. maja 2015 na OŠ FRANA ALBREHTA, 

PŠ NEVLJE, PŠ MEKINJE, PŠ TUNJICE in PŠ VRANJA PEČ 
 

Vredno je omeniti neko indijsko pesem. Njen naslov je »Uči se od drevesa!« 
Pravi: »Drevo prenaša vso sončno vročino in daje bitjem svežino, sence.« In kaj 

delamo mi? 
Mahatma Gandhi 

 
»Uči se od drevesa!« Današnji človek se rodi in raste daleč od naravnega okolja. 
V mestu sredi hrupa se izgublja njegov prvi jok, ko ga objame svetloba realnosti, 
ki ni mehka in božajoča; že prvi njegov vzdih je poln presenečenja. Sredi hitenja, 
ko ljudje lovijo trenutke med hišami in ulicami, po asfaltnih cestah s hitrostjo, ki 
ubija, nastajajo in rastejo mlada življenja, zorijo v osebnosti, vsaka s svojimi 
talenti … Kako naj se učijo od drevesa? 
Dežela, ki je »podoba raja«, ki z zelenim pridihom riše nasmeh na mlade obraze 
nima cest in steklenih, betonskih zidov, v njej še vedno diha v tišino gozdov in 
travnikov vtopljeno življenje vasi, ki se upirajo črnim sencam civilizacije. In tam 
se nadebudni kratkohlačniki lahko učijo »od drevesa«. 
Uvodna misel za srečanje učiteljev podružničnih šol namenoma z »drevesom« 
išče pot od matične, to je OŠ Frana Albrehta v Kamniku s podružnicami v 
Tunjicah, Nevljah, Mekinjah in na Vranji Peči, k podružničnim šolam širom 
Slovenije. Drevo je »manjše« od razsežnosti gozda, sredi katerega je našlo svoj 
življenjski prostor, in vendar »je lahko tudi večje«, ko pomaga in »daje bitjem 
svežino in senco« … 
Podružnične šole (kakor drevo sredi gozda) dihajo in živijo s kraji na podeželju, 
njihova prednost pred velikimi mestnimi šolami je v povezavi z naravo. »Učilna 
zidana« je hram, ki vabi in povezuje mlado in staro. Tako je bilo nekoč in je tudi 
danes. Učitelj, če je s srcem zavezan svojemu poklicu, otroštvo podeželskih 
otrok podaljša do odhoda v matično šolo, in to v pozitivnem smislu. Njihove 
starše pa povezuje v skupnost z izobraževalnimi, vzgojnimi in kulturnimi 
dogodki. Brez njih bi bilo življenje na vasi brez »višjih ciljev«, kar bi vplivalo tudi 
na priseljevanje mladih družin, ki želijo živeti v zdravem naravnem okolju. 
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Društvo učiteljev podružničnih šol – DUPŠ omogoča učiteljem podružničnih šol, 
da se povezujemo, izmenjujemo izkušnje, strokovno sodelujemo in s svojim 
uspešnim vzgojno-izobraževalnim delom ozaveščamo javnost o nujnosti našega 
obstoja. 
V okviru dvodnevnega strokovnega srečanja načrtujemo oziroma že izvajamo 
naslednje aktivnosti: 

 strokovni posvet na temo MANJŠE JE LAHKO TUDI VEČJE, 

 tematske delavnice, 

 predstavitev strokovnih prispevkov, 

 organizacijo likovnega natečaja, 

 organizacijo literarnega natečaja, 

 izdajo zbornika strokovnih prispevkov in biltena, 

 razstavo del likovnega in literarnega natečaja ter izbor najboljših, 

 kulturno prireditev, 

 občni zbor, 

 nastop gledališke skupine Smreka učiteljev podružničnih šol Slovenije, 

 ogled krajev gostujočih podružnic. 
 

Na strokovnem posvetu lahko sodelujete na različne načine: 

 s predstavitvijo prispevka, ki bo objavljen v zborniku, 

 z objavo prispevka v zborniku, 

 na gledališkem festivalu, 

 na likovnem natečaju ZVEZDA MED ZVEZDAMI V TEMNI NOČI in DROBNA 
PTICA V DALJAVAH NEBA, 

 na literarnem natečaju IZ ISKRE POŽAR, HIŠA JE HIŠICA – to je moj dom, 
MAJHNA SREČA – velik dar, 

 le kot poslušalec. 
 
Z velikim veseljem pričakujemo zanimive prispevke in Vas lepo pozdravljamo. 
 
Kamnik, 12. januar 2015 
 

Organizatorji strokovnega posveta: 
Ivanka Svetec 
Vesna Jamšek 
Jelka Vrhovnik 
Maja Jesenik Štefin 

Rafko Lah 
ravnatelj OŠ  
Frana Albrehta Kamnik 
 

Katja Bolko 
predsednica DUPŠ  
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Predstavite šole gostiteljice in njenih podružnic 
 
OSNOVNA ŠOLA FRANA ALBREHTA KAMNIK 
 
Vizija naše šole se glasi: »Na naši šoli bomo spoštljivi, pošteni in iskreni drug do 
drugega. Cenili in razvijali bomo delavnost, strokovnost in odgovornost. Z dobro 
komunikacijo med šolo, domom in krajem bomo neprestano gradili kulturo 
dobre skupnosti.« 
 
Spoštovanje, odgovornost, poštenost, 
prijateljstvo, strokovnost, delovne navade, 
prijaznost in zaupanje smo na naši šoli postavili 
za temelje vzgoje in medsebojnih odnosov. 
Največja šola v občini Kamnik na vseh petih 
lokacijah - v Kamniku, Mekinjah, Nevljah, 
Tunjicah in na Vranji Peči - je pred enim letom 
praznovala 50. obletnico ustanovitve. V 
preteklosti je šola nosila ime Osnovna šola Kamnik 1, leta 1964 pa so jo z 
odlokom preimenovali v OŠ Frana Albrehta. Šola s ponosom nosi ime rojaka, 
Kamničana Frana Albrehta – pesnika, kritika, prevajalca, župana. 
Šola s svojimi štirimi podružnicami pokriva sedem krajevnih skupnosti v občini 
Kamnik. Vsako leto poučujemo skoraj osemsto učencev. Maksimalno 
izkoriščamo razpoložljive notranje prostore in tudi zunanje površine. 
Pričakujemo izgradnjo nove matične šole s pripadajočimi zunanjimi igralnimi 
površinami, ki bodo omogočili kvalitetnejše poučevanje in varnejše bivanje. 
Šola je prisotna v lokalnem okolju z različnimi dejavnostmi in projekti. 
Sodelujemo na Veronikinem festivalu, na Reviji otroških in mladinskih pevskih 
zborov, prisotni smo na različnih lokalnih prireditvah, sodelujemo v različnih 
lokalnih projektih. 
Osnovna šola Frana Albrehta je septembra 2013 prejela naziv Kulturna šola, 
priznanje za to, da spodbujamo znanje in ustvarjalnost – temeljni vrednoti, ki ju 
v sklopu številnih šolskih in obšolskih dejavnosti izkazuje nadpovprečno aktivno 
kulturno udejstvovanje učencev, njihovih staršev, starih staršev in mentorjev. 
Na Osnovni šoli Frana Albrehta Kamnik smo v šolskem letu 2013/2014 začeli z 
izvajanjem šolskega projekta ZELENI FRANČEK, s katerim večjo pozornost 
namenjamo ekološki ozaveščenosti učencev. Glavna naloga Zelenega Frančka je 
okoljsko ozaveščanje otrok, staršev in vseh zaposlenih.  
Veliko pozornost namenjamo vsakoletni osrednji šolski prireditvi v mesecu 
maju. Poleg kulturne prireditve z bogatim kulturnim programom učenci in starši 
obiskovalcem na šolskem sejmu prodajajo likovne in tehnične izdelke, zbrana 
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sredstva pa namenijo šolskemu skladu. Na tej prireditvi staršem predstavimo 
nekatere projekte in dejavnosti. Ob zaključku pa se v športnih igrah pomerijo 
ekipe staršev, učencev in učiteljev. 
Prav tako veliko časa namenimo socialni in drugi klimi med učenci ter 
zaposlenimi, kjer se poleg učiteljev v pedagoško delo vključujejo tudi svetovalna 
služba in specialni pedagogi z različnimi projekti in vsebinami. Učenci aktivno 
sodelujejo v šolskem parlamentu. 
Vizija, razvojni načrt šole in prioritetne dejavnosti spodbujajo k sodelovanju, 
pogovoru o učenju, spodbujanju učenja in ustvarjanju razmer zanj.  
Učenke in učenci naše šole, z dobrim vodenjem njihovih učiteljic in učiteljev, 
dosegajo različne uspehe na različnih področjih. Povzetek šolskega življenja pa 
ob koncu šolskega leta predstavimo tudi staršem in drugim deležnikom v 
natisnjenih izvodih almanahov ali zbornikov. 
To je razvidno iz obstoječih notranjih dokumentov, zapisa v Letnem delovnem 
načrtu, načrtu izobraževanja, načrtu spremljanja pouka, kjer so jasno zapisane 
prednostne naloge šole, prednostne naloge področja, kjer je razvidna vloga 
strokovnih skupin, deležnikov, delovnih skupin, v povezavi s cilji vzgoje in 
izobraževanja ter s projekti na nivoju šole, lokalne skupnosti in države. Na 
mednarodnem nivoju letos zaključujemo dvoletni projekt Comenius – "We 
discover Europe – colorful diversity in powerful unity – yesterday, today, 
tomorrow". V njem so v pretežnem deležu sodelovali učenci in učitelji razredne 
stopnje, tudi podružničnih šol. 
Naše štiri podružnične šole v Mekinjah, Nevljah, Tunjicah in na Vranji Peči imajo 
svojo preteklost in identiteto. Odprte so tudi za potrebe krajanov, pogosto so 
prizorišče kulturno-umetniških in drugih dogodkov. S posebno skrbjo in s 
kakovostnim delom vseh zaposlenih na podružničnih šolah in na matični šoli 
omogočamo povezovanje vseh deležnikov pedagoškega procesa. Nenazadnje – 
prizadevne vodje naših podružničnih šol imajo prav tako pomembno vlogo pri 
ohranjanju in razvoju podružničnih šol. 
         

Rafko Lah 
ravnatelj OŠ Frana Albrehta Kamnik 
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PODRUŽNIČNA ŠOLA MEKINJE 
 
Ob vznožju gora, med Kamniško Bistrico in 
Nevljico živimo Mekinjčani. Prelep košček 
slovenske zemlje je v zadnjih petdesetih letih 
privabil mnoge, ki so si tu ustvarili svoj dom. Že 
daljnega leta 1912 pa so na Jeranovem zgradili 
drugi dom, kot radi rečemo šoli, takrat približno 
120. otrokom. Ta hram učenosti na trdnih temeljih stoji še danes in je v ponos in 
veselje vsem, ki se zavedamo, da je kraj brez šole, kot človek brez duše. 
V njeni, več kot 100-letni zgodovini, se je izpisalo mnogo zgodb. Danes najraje 
poslušamo tiste vesele, ki pripovedovalcu in poslušalcu privabijo nasmeh na 
obraz. Spomini so še vedno živi in mnogo jih je. Vanje so vtkane drobne otroške 
radosti, pomembne vrednote in velika medsebojna povezanost.  
Danes smo ena od štirih podružničnih šol OŠ Frana Albrehta. Povezanost 
negujemo z učenci in učitelji na matični šoli, na naših ostalih podružnicah, s 
krajani … Sodelovanje, pomoč in razumevanje nas bogatijo in pomagajo 
dosegati zastavljene cilje. Veseli smo, da smo del velike, predvsem pa 
odgovorne družine, ki zna ceniti zapuščino prednikov, zato znanje pridobivamo v 
prenovljeni stavbi, s petimi lepimi učilnicami in knjižnico. V toplih majskih in 
junijskih dnevih si učilnico radi uredimo kar na šolskem vrtu, saj nam svež zrak in 
slikovita okolica zbistrita um in umirita telo. V tem šolskem letu smo se 
razveselili še nove asfaltirane ploščadi ob šoli. Sedaj nekaterih naših učencev v 
šolo nič več ne vozijo starši z avtom, pač pa se sami pripeljejo z rolerji in s skiroji, 
saj nam ti športni pripomočki v oddelku podaljšanega bivanja in med odmori 
omogočijo, da so naše minute za zdravje še bolj zdrave in zabavne. Tu se 
družimo tudi ob igranju košarke in se učimo spretnostne vožnje s kolesom. 
Mnogo spretnosti in veščin morajo učenci pridobiti v šoli. Če niso preveč 
zaspani, jih začno pridobivati že v jutranjem varstvu, zagotovo pa pri pouku in v 
krožkih. Učiteljici Bernarda in Urška Maja jih učita opazovati in videti ter 
poslušati in slišati naravo ter z njo živeti. Učenci so veseli potepanja in 
raziskovanja bližnjega gozda in travnikov. Špela jih je povabila v veselo šolo, 
Katarina z njimi prepeva, Irena likovno ustvarja, Jana pa jih uči nastopanja na 
kulturnih prireditvah. Naši učenci pa radi tudi plešejo in šahirajo. Skratka, 
poskrbimo, da poleg pouka na šoli izvajamo dejavnosti, ki bodo učencem 
pomagale živeti, ko bodo odprli vrata v večji svet. Hvaležni smo vsem staršem, 
krajanom, zunanjim sodelavcem in vsem, ki se vedno radi odzovejo našemu 
povabilu, nas obiščejo v šoli ter z nami delijo svoje znanje, nam predstavljajo 
različne poklice, hobije, umetnosti, nam pomagajo pri dnevih dejavnosti, se z 
nami skupaj družijo in ustvarjajo v ustvarjalnih delavnicah, z nami pripravljajo 
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kulturne prireditve v kraju ... To je učencem zagotovo dobra popotnica za 
življenje. 
Zavedamo se, da smo podružnična šola, ne matična, a zato naša vrednost ni nič 
manjša. Vemo, da smo na deželi, ne v mestu, a zato nič manj v središču 
pozornosti. Čutimo, da nas je manj, a nismo ne sami, niti osamljeni. Z drugimi 
znamo deliti težke trenutke, zato jih zmoremo premagati, in uspehe, zato je 
sreča ob njih še večja. Temne in svetle niti življenja in dela v naši šoli smo stkali 
ob njeni 100-letnici, v nam dragoceni knjigi »Od doma do šole«. Nekdanji učenci 
te šole so danes razseljeni po vsej domovini in celo izven njenih meja. Mnoge 
izmed njih je ta knjiga dosegla in hvaležni so zanjo. Zapisi in spomini v njej so 
skupaj z dobro ohranjeno šolsko stavbo naša kulturna dediščina, ki nam je v 
veselje, ponos, in spodbudo, da učitelji na tej šoli svoje poslanstvo še vedno 
lahko prenašamo na mladi rod. Naj se zgodba mekinjske šole nadaljuje kot se 
končajo pravljice: … »Iz nje se še danes slišijo otroška razmišljanja in lahko jih 
slišite tudi vi, če le pridete k nam … 
 

Jana Svetec 
vodja podružnične šole Mekinje  

 
PODRUŽNIČNA ŠOLA NEVLJE 
 
Nevlje je naselje, ki je od mesta Kamnik 
oddaljeno le dva kilometra. Znano je predvsem 
po tem, da so leta 1938 v njegovi okolici našli 
okostje mamuta. 
Šolstvo v Nevljah je staro že več kot 150 let. Do 
leta 1964 je bila šola v Nevljah samostojna 
ustanova, nato pa je bila priključena (kot ena 
izmed štirih podružničnih šol) OŠ Frana 
Albrehta.  
Podružnica v Nevljah je največja, saj ima, v petih samostojnih oddelkih, kar 119 
učencev. Večina otrok prihaja iz najbližjih Nevelj in Vrhpolja, nekaj se jih vozi s 
šolskim avtobusom, za otroke z oddaljenih hribovitih vasi pa je organiziran 
prevoz s kombiji.  
V šolskem letu 2003/04 je bilo z uvedbo devetletke na šoli prvič 5 oddelkov s 85 
učenci. Prvič je bilo tudi organizirano jutranje varstvo za 5 učencev in podaljšano 
bivanje za 28 učencev. Zaradi povečevanja števila otrok je bila nujna izgradnja 
nove učilnice na podstrešju, ki smo jo dobili septembra 2012. 
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Danes v jutranje varstvo prihaja okrog 30 otrok, na šoli pa so trije oddelki 
podaljšanega bivanja za skoraj 80 učencev. Vsi imajo tudi kosila, ki jih z veseljem 
pojedo v novi jedilnici.  
Poleg rednega pouka imamo na šoli tudi interesne dejavnosti ( npr. pevski zbor, 
ljudski plesi in igre, recitatorski in dramski krožek), katere lahko vključimo v 
razne dogodke.  
Vsako leto imamo novoletne delavnice, kjer otroci skupaj s starši izdelajo 
okraske za šolo in dom. Povabimo jih tudi na božično-novoletni koncert, kjer 
obenem obeležimo še praznik samostojnosti in enotnosti naše domovine. Ob 
tednu Rdečega križa učenci razveselijo starejše občane z ljudskimi plesi in igrami 
ter otroškim petjem. Pevsko nadarjenost otroci pokažejo na vsakoletni prireditvi 
Revije otroških pevskih zborov občine Kamnik. Svojo točko prispevamo tudi na 
osrednješolskih prireditvah na matični šoli. Ob zaključku šolskega leta imamo 
tradicionalno »predajo ključa«, ko petošolci ob zastavljanju različnih nalog 
predajo ključ šole četrtošolcem. S kulturno prireditvijo počastimo tudi dan 
državnosti. 
Nismo pa samo kulturna šola. Trudimo se biti tudi ekološki, kar pokažemo z 
ločenim zbiranjem odpadkov, zbiranjem zamaškov in baterij, ugašanjem luči. 
Dvakrat letno izvedemo zbiralno akcijo starega papirja in čistilno akcijo bližnje 
okolice. Od leta 2013 imamo obnovljeno kotlovnico in sedaj prostore ogrevamo 
na lesno biomaso in tudi tako poskrbimo za čistejše okolje. Avgusta 2014 pa so 
izvedli še energetsko sanacijo fasade. 
Pred dvemi leti smo praznovali 75-letnico odkritja edinstvene prazgodovinske 
najdbe – okostja mamuta v Nevljah. V ta namen smo na šoli pripravili prireditev 
in stalno razstavo Pričevalci, ki jo je oblikoval Benjamin Bezek. 
Veliko dejavnosti izvajamo tudi v sodelovanju z matično šolo: prireditev za 
prvošolce, tabori za drugošolce, plavalni tečaj za tretješolce, letna šola v naravi 
za petošolce, zaključek bralne značke itd. Tako imajo učenci precej možnosti 
spoznati tudi šolo, ki jo bodo obiskovali od šestega razreda naprej.  
 

Vesna Jamšek 
vodja podružnične šole Nevlje 
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PODRUŽNIČNA ŠOLA TUNJICE 
 
Šola je srce kraja, saj stoji sredi vasi, v njej (ali na 
igrišču ob šoli) pa se odvija večina krajevnih 
dogodkov, od prireditev, razstav, predavanj, pa 
do veselic. Poleg nje je še ena pomembna 
ustanova v kraju, to je gasilski dom PGD Tunjice. 
Pred šolo je spomenik umetnostnega 
zgodovinarja dr. Franceta Steleta. Največji 
kulturni spomenik v Tunjicah pa je romarska 
cerkev sv. Ane. Ob njej je stara mežnarija, v kateri je bila dobro stoletje tunjiška 
šola (od leta 1859 do 1966), praznovali smo že 150-letnico šolstva v Tunjicah. Ob 
tej priložnosti smo izdali obsežen zbornik Šola – srce kraja. 
Šolska stavba ima posebno obliko, na katero so se krajani v začetku težko 
privadili, saj jih je zaradi enokapne strehe spominjala na »kozolec na plašč«. 
Njena notranjost pa je prijetna in urejena. V zadnjem desetletju je bila šola 
temeljito prenovljena in zato nudi mnogo boljše pogoje za delo. Učilnice so 
dokaj majhne, še manjša je telovadnica, a zato je toliko večja vrednost velike 
avle, velikega igrišča in zelenice z igrali. Ob šoli je tudi sadovnjak, katerega nam 
pomaga vzdrževati Sadjarsko-vrtnarsko društvo Tunjice, mi pa imamo jeseni 
svoja bio jabolka.  
Pokrajina okrog šole je gričevnata in je najlepša spomladi, ko zacvetijo številni 
sadovnjaki. Pogled proti vzhodu in severu se ustavi na Kamniško-Savinjskih 
Alpah (od Velike planine do Krvavca), na zahodu sega prav do Triglava, na jugu 
pa na griču kraljuje cerkev sv. Ane.  
Učenci iz KS Tunjice, katero sestavljajo kraji Tunjice, Tunjiška Mlaka, Laniše in 
del Košiš, obiskujejo podružnično šolo Tunjice do 5. razreda, nato se z 
avtobusom vozijo v Kamnik do OŠ Frana Albrehta. Število učencev na PŠ Tunjice 
se giblje med 25 in 45, slednji številki se bomo po mnogih letih približali v 
naslednjem šolskem letu. Letos pa imamo 37 učencev, ki so razdeljeni v dva 
kombinirana oddelka (2. in 3. razred ter 4. in 5. razred) in en čist oddelek (1. 
razred). Pred leti smo se srečali tudi s trojno kombinacijo. Na šoli je organizirano 
jutranje varstvo in podaljšano bivanje. Pouk in podaljšano bivanje vodimo štiri 
učiteljice, k nam pa prihajajo še nekateri sodelavci z matične šole. Na šoli vlada 
prijetna klima, kar začuti vsak, ki pride k nam. Učenci so med seboj prijatelji, radi 
se skupaj igrajo, večinoma stare igre kot so gnilo jajce, okamenele babe, John 
Marion, ciljani petelinček in nepogrešljivi nogomet. 
Med interesnimi dejavnostmi velja izpostaviti uspešen dramski krožek z 
učiteljico Jano Razboršek, kjer so se učenci naučili že veliko dobrih iger in z njimi 
nastopali pred domačim občinstvom, gostovali pa so tudi v šolah in kulturnih 
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domovih v okolici. Vsi učenci PŠ Tunjice pojejo v pevskem zboru Škrjančki, 
katerega uspešno vodi učiteljica Jana Trebušak. Škrjančki nastopajo na vseh 
šolskih prireditvah, udeležujejo pa se tudi revije pevskih zborov. Vsako leto 
pripravimo prireditve za naslednje priložnosti: novo leto, slovenski kulturni 
praznik, materinski dan, dan državnosti in zaključek šolskega leta, sodelujemo 
pa tudi na božično-novoletni ter osrednješolski prireditvi na matični šoli.  
Naša šola je majhna (po številu učencev), a njeno uspešno udejstvovanje na 
mnogih področjih in sodelovanje s krajem jo dela veliko.  
  

Jelka Vrhovnik 
vodja podružnične šole Tunjice 

 
PODRUŽNIČNA ŠOLA VRANJA PEČ 
 
Vranja Peč, vas, kamor pelje cesta iz Kamnika, se 
odcepi na Stari grad in se vijugasto vzpenja med 
gozdnimi pobočji na eni in strmimi prepadi na 
drugi strani do vasi zgornje Palovče ter se 
nadaljuje do šole in cerkve, ki sta njeno 
središče.  
Kraj ima svojo zgodovino, ki sega daleč nazaj. Že 
leta 1238 je omenjen v listinah v zvezi z 
andeškimi grofi, ki so imeli grad v teh krajih. Leta 1303 pa najdemo grofa 
Henrika, ki je imel vrana na skali (peči) v svojem grbu. 
Podatki o zgodovini kraja so skopi, prav tako o začetku vranjepeške šole ne 
vemo veliko. V 19. stoletju so duhovniki poleg svojega duhovnega poslanstva 
skrbeli tudi za poučevanje otrok v branju in pisanju. Menda je leta 1896 župnik 
Franc Krek v »mežnariji« začel poučevati vaške otroke. Taka »šola«, da so učili 
duhovniki, je trajala do druge svetovne vojne. Med vojno so Nemci, ki so zavzeli 
naše kraje, poslali na Vranjo Peč nemške učitelje. Zato so jo pred koncem vojne 
partizani požgali. Današnja šolska zgradba je bila zgrajena po vojni. Otroke je 
poučevala ena učiteljica. Po desetih letih (1954) je dobila šola še enega učitelja. 
Pouk je bil kombiniran (1. in 2. razred, kombinacija od 3. do 8. razreda). Leta 
1965 so šolo priključili OŠ Frana Albrehta Kamnik kot podružnico. Dve leti 
kasneje so ukinili višje razrede, zato so učenci od 5. do 8. razreda obiskovali OŠ 
Frana Albrehta v Kamniku. 
In danes, v enaindvajsetem stoletju, pišemo o podružnični šoli na Vranji Peči. 
Zaradi povezovalne vloge in vzgojno-pedagoške dejavnosti ohranja zgodovinski 
pomen. Šola povezuje oddaljene vasi in kraje. Učenci od prvega do petega 
razreda se v njej pripravljajo za nadaljevanje šolanja v mestu, krajanom pa daje 
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motivacijo za kulturno in prosvetno življenje. S prireditvami in proslavami, na 
katerih sodelujejo učenci, oživlja kulturne vrednote, ki bi brez njih počasi 
usahnile. Tudi zaradi šole se v vasi priseljujejo nove družine, ki zaupajo svoje 
otroke podružnični šoli, in priznajo, kako pomembni so prvi koraki na vzgojno-
pedagoški poti. Če otroku na začetku ne odpremo prijetnega in zanimivega 
pogleda na učenje (v domačem okolju), ne bo nikoli z veseljem hodil v šolo. 
Učitelji se zavedamo svoje odgovornosti, zato vztrajamo na podeželju in upamo, 
da bodo to spoznali vsi, ki krojijo usodo slovenskega šolstva. 
 

Maja Jesenik Štefin 
vodja podružnične šole Vranja Peč 
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Povzetki predavanj udeleženk posveta 
 
MANJ JE VEČ 
 
»Ne moremo vsi narediti velikih stvari. Lahko pa naredimo majhne stvari z veliko 
ljubezni.« (Mati Terezija) 
 
»Kajti veliki ljudje, ki so to tudi dejansko bili, sploh niso želeli biti veliki ljudje. 
Pedru Opeki, mojemu velikemu vzorniku, se je preprosto zasmilil en človek na 
smetišču in mu je pomagal. Enemu, samo enemu človeku. Tako se vse začne. 
Tako se vse tudi naredi. Tako, da naredimo eno majhno stvar – z veliko ljubezni.« 
(Kaplan Marko) 
 
Izhajam iz pedagoškega načela 'MANJ JE VEČ'. Trdim, da bi omenjeno načelo 
moralo veljati v učnem procesu vseh učnih predmetov in v šolskem sistemu 
nasploh. Slovenski šolski sistem pa je prav v tem ključnem pedagoškem in 
didaktičnem principu, spoznanju in zakonitosti zelo šibko, saj se dobesedno krivi 
pot težo balasta; v slovenskem osnovnem šolstvu, v vseh triletjih, je vsega 
preveč: preveč je učnih predmetov, obveznim smo dodali še obvezne in 
neobvezne izbirne predmete, tu so številni dnevi dejavnosti, IK, ŠD, ND, KD, 
kulturni dogodki, projekti, šolski, državni, mednarodni, akcije, natečaji, 
tekmovanja, prireditve … Učenec se izgublja v poplavi dogodkov, bombardiran 
je z informacijami, tu je še medijsko 'obstreljevanje', posledično je utrujen, 
naveličan, zdolgočasen in beži k stalnemu ugodju. 
Nam vsem pa zmanjkuje časa, energije in kompetenc za bistveno:  
za selekcijo vsega, kar vidim, slišim, čutim, za poglobitev, za analizo, sintezo in 
objektivno vrednotenje, za iskrene, pristne odnose, za prepričljive spodbude, za 
izkustveno učenje, aktualno, smiselno, koristno, življenjsko. Za kvalitetno 
sodelovanje in solidarnost. Za razmišljanje in utemeljevanje. Za razvijanje 
kritičnega mišljenja. 
 
Kako naj organiziram in izvedem pouk, da bo sleherni učenec motiviran za 
osebno rast svobodnega, zdravega in srečnega človeka.  
 
Avtorica: Jolanda Regouc 
OŠ Šenčur, Pipanova cesta 43, 4208 Šenčur 
Telefon: 041 839 027 
E-naslov: jolanda.bracic@guest.arnes.si 
 
 

mailto:jolanda.bracic@guest.arnes.si
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MANJŠE JE LAHKO TUDI VEČJE  
Da, toda kdaj, kako in zakaj? 
 
Delo z otroki in njihovimi starši je prav posebna izkušnja za vsakega, ki se je 
odločil za učiteljski poklic. Biti UČITELJ še zdaleč ni le to, da se pripraviš za pouk v 
skladu z didaktičnimi in metodičnimi smernicami ter po »voznem redu« učnega 
načrta. Biti UČITELJ je nikdar končana zgodba razmišljanja, reševanja, 
povezovanja, zbiranja, sistemiziranja, urejanja, usmerjanja, posredovanja, 
učenja, pogajanja, organiziranja. Biti UČITELJ na PODRUŽNIČNI šoli pa sploh. To 
je potovanje, ki se začne z nastopom službe in se ne konča z zadnjo učno uro, 
pač pa z upokojitvijo. Če. Nekateri UČITELJI tudi po njej ostanejo močni motorji 
določenih sfer življenja v kraju. 
To je preprosto način življenja. Poistovetiš se s prebivalci in začneš dihati njihov 
zrak in misliti njihove misli. Misli zagrizenih prebivalcev slovenske periferije, ki še 
znajo razmišljati zdravo in vedo, da če sami ne bodo poskrbeli zase, drugi tudi ne 
bodo. Misli ljudi, ki znajo vključevati, odpuščati, razumeti, potrpeti, predvsem pa 
potrpežljivo čakati na ustrezen čas in priložnost. Misli ljudi, ki jim šola še veliko 
pomeni.  
Rada sem učiteljica na naši podružnici v LEDINAH, saj so moji krajani vse zgoraj 
napisano pa še marsikaj; in rada ter z vso vnemo se borim za obstoj te naše 
podružnice.  
V prispevku predstavljam izbor nekaterih posebnosti dela na podružnici, 
sprehod skozi mojih trideset let poučevanja. Na ogled postavljam svoj pogled na 
naše delo pa tudi kritiko določenih področij in ureditev ter razmišljanja o možnih 
izboljšavah. 
 
Avtorica: Ivica Šemrov 
OŠ Spodnja Idrija, podružnica Ledine 
Telefon: 041 290 406 
E-naslov: ivica.semrov@guest.arnes.si 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:ivica.semrov@guest.arnes.si
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COMENIUS PROGRAM HEALTHY P.I.C.N.I.C. 
 
Program VŽU Comenius omogoča mladim in zaposlenim v VI spoznavanje in 
razumevanje evropske kulturne in jezikovne raznolikosti ter pridobivanje 
različnih spretnosti in kompetenc, potrebnih za njihov osebni razvoj in prihodnje 
zaposlovanje. S spoznavanjem različnih šol, držav in kultur prispevajo tudi k 
širjenju evropskih dimenzij ter pridobivajo in razvijajo različne veščine, kot so 
zmožnost skupinskega dela, empatija, sporazumevanje, kritično razmišljanje ter 
vrednotenje ...  
OŠ A. T. Linharta Radovljica vodi mednarodni projekt Healthy P.I.C.N.I.C., v 
katerega je vključenih še sedem partnerskih šol iz sedmih različnih držav – 
Avstrije, Hrvaške, Italije, Portugalske, Francije, La Reuniona in Estonije. Učitelji in 
učenci, ki v projektu sodelujemo, se trudimo ustvarjati dobre, kakovostne 
medsebojne odnose ter stremimo k skupnim dosežkom. Namen projekta je dvig 
kakovosti (po)učevanja, širjenje obzorja, spodbujanje medkulturnega dialoga, 
dobrosrčnosti ter ustvarjalnosti, ozaveščanje pomembnosti nenehnega učenja 
in pridobivanja različnih kompetenc, njegove glavne teme pa so spoznavanje 
lastne ter drugih kultur, torej (med)kulturno ozaveščanje, zdrav življenjski slog, 
povezovanje učiteljev in učencev, izmenjava idej, primerov dobre prakse, 
oblikovanje skupnih izdelkov.  
Učitelji in učenci sodelujejo prek e- in navadne pošte, spletne skupnosti 
eTwinning, svoje prispevke objavljajo v »dropboxu« ... Učijo se o raznolikosti 
evropskih kultur in jezikov; spoznavajo kulture, navade in jezik partnerskih 
držav. Spoznavajo zdrav način življenja (promovirajo gibanje, zdrav način 
prehranjevanja, lokalno hrano, lokalno kuhinjo – priprava zbirke starih, že skoraj 
pozabljenih otroških iger ter mednarodne kuharske knjige). V dejavnosti 
vključujemo tudi starše, stare starše ter predstavnike lokalne skupnosti, 
povezujemo pa se tudi z drugimi šolami doma in v tujini. Na naši šoli se izvajajo 
tudi različni projekti (Shema šolskega sadja in zelenjave, Obogateno učenje 
tujega jezika, Zdrav življenjski slog, Dvig socialnega in kulturnega kapitala, 
Erasmus+, Etika in vrednote). Starši in stari starši sodelujejo pri projektnih 
dnevih, dnevih dejavnosti, zbiranju gradiva o starih igrah, prispevajo ideje za 
kuharsko knjigo ter na ta način spoznavajo delo naše šole. 
 
Avtorica: Nataša Zonik, prof. razrednega pouka 
OŠ Antona Tomaža Linharta Radovljica, PŠ Mošnje 
Telefon: 040 850 855 
E-naslov: natasa.zonik@gmail.com 
 
 

mailto:natasa.zonik@gmail.com
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MANJŠE JE LAHKO TUDI VEČJE 
Program 15. strokovnega posveta 

OŠ Frana Albrehta Kamnik 
PŠ Tunjice, PŠ Mekinje, PŠ Nevlje, PŠ Vranja Peč 

 
petek, 22. maj 2015 
 

ČAS VSEBINA SODELUJOČI 

8.00–9.00 

Zbiranje udeležencev 
Pozdravni nagovor 
Razpored udeležencev po podružničnih 
šolah. 
 

 

9.30–12.00 

Udeleženci spoznavajo pedagoško 
utemeljeno dogajanje za strokovni 
posvet s primeri dobre prakse na 
posameznih podružnicah. 

Učitelji in učenci : 
PŠ Nevlje 
PŠ Mekinje 
PŠ Tunjice 
PŠ Vranja Peč 
 

12.30–14.00 
Odmor  

14.30–16.00 
Predavanje: Učinkovita komunikacija je 
ključ do dobrih medosebnih odnosov 
 

Klara Ramovš 

16.15–17.15 

Predstavitev prispevkov:  
Manj je več 
Manjše je lahko tudi večje 
Comenius program Healthy P.I.C.N.I.C. 
Presežniki podružnične šole Podljubelj 

 
Jolanda Regouc 
Ivica Šemrov 
Nataša Zonik 
Maja Ahačič 
 

17.30–19.00 

Majhni v prostoru, povezani z Evropo –  
podružnice in mednarodno sodelovanje 

Comenius ekipa šole 
gostiteljice in 
podružnic 
 

19.30 

Druženje udeležencev posveta ob 
kulturnem programu: nastop gledališke 
skupine Smreka, pevskega zbora iz 
Preske … 
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sobota, 23. maj 2015 
 

ČAS VSEBINA SODELUJOČI 

8.00–8.30 
Zbiranje udeležencev 
 

 

8.30–10.00 

Kulturni program: 

 pozdravni nagovori 

 nastop učencev šole gostiteljice in 
njenih podružničnih šol 

 podelitev priznanj literarnega in 
likovnega natečaja 

 

 

10.00–11.00 

Obisk sejma izdelkov učencev šole 
gostiteljice in njenih podružničnih šol 
 

 

11.00–11.20 
Odmor  

11.20–12.00 
Predstava gledališke skupine Smreka 
 

Društvo učiteljev 
podružničnih šol 
Slovenije 

12.00–12.30 
Odmor 
 

 

12.30–15.00 

Občni zbor: 
1. Poročila predsednice, komisij in 

delovnih skupin 
2. Načrt dela – oblikovanje po 

skupinah 
3. Sprejem poročil delovnih skupin in 

plana dela 
4. Članarina za leto 2015 
5. Aktualnosti 
6. Podelitev priznanj DUPŠ 
7. Razno 
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STROŠKI ZA UDELEŽENCE 

PROGRAM CENA NAČIN PLAČILA 

Strokovni posvet –  
petek, 22. maj 2015 in 
sobota, 23. maj 2015 

Kotizacija: 25 € 
Vključuje: stroške 
predavateljev, 
kosilo, večerjo, 
material za 
delavnice, 
prigrizke 

Po položnici na 
DUPŠ 
Zabukovica 142 
3302 Griže 
Kotizacija 2015 
Št. računa:  
04752-0000253608 

Nočitve 
HOSTEL POD SKALO 
32 Maistrova Ulica, Kamnik 
http://www.hostel-kamnik.si/hostel-
sobe-kamnik 
 
GOSTILNA IN PENZION REPNIK 
Vrhpolje 186, Kamnik 
http://www.gostilna-repnik.si/penzion/ 
 
PENZION ŠPENKO 
Prešernova ulica 14 c, Kamnik 
http://www.penzionspenko.si/penzion_s
penko.php 
 
HOTEL HARMONIJA 
Linhartova 33, Mengeš 
http://www.harmonija.eu/si/hotel 
 
HOTEL KRONA 
Ihanska cesta 2, Domžale 
http://www.hotel-
krona.com/hotel_krona.html 
 
HOTEL AMBIENT 
Aškrčeva 6A, Domžale 
http://www.ambienthotel.si/hotel.html 

 
Odvisna od izbire 
prenočišča 

 
Individualno 

 
Podrobnejše informacije dobite pri organizatorjih:  
Ivanki Svetec, sola.mekinje@kks-kamnik.si,  
Vesni Jamšek, sola.nevlje@kks-kamnik.si,  
Jelki Vrhovnik, sola.tunjice@kks-kamnik.si,  
Maji Jesenik Štefin, jesenik.maja@gmail.com 

http://www.hostel-kamnik.si/hostel-sobe-kamnik
http://www.hostel-kamnik.si/hostel-sobe-kamnik
http://www.gostilna-repnik.si/penzion/
http://www.penzionspenko.si/penzion_spenko.php
http://www.penzionspenko.si/penzion_spenko.php
http://www.harmonija.eu/si/hotel
http://www.hotel-krona.com/hotel_krona.html
http://www.hotel-krona.com/hotel_krona.html
http://www.ambienthotel.si/hotel.html
mailto:sola.mekinje@kks-kamnik.si
mailto:sola.nevlje@kks-kamnik.si
mailto:sola.tunjice@kks-kamnik.si
mailto:jesenik.maja@gmail.com
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»Umetnikova naloga je ustvariti sončen dan, kadar ga ni.« 

(Henry Louis Meneken) 
 
7. REPUBLIŠKO GLEDALIŠKO SREČANJE PODRUŽNIČNIH ŠOL SLOVENIJE 
 
Ko vstopimo skozi vrata podružnične šole, katerekoli v Sloveniji, nas vedno 
znova pozdravi sonce. Sonce, ki ga rišejo pridne roke učiteljev in brezmejna 
domišljija učencev. »Majhno je lepo« je naslov naših gledaliških srečanj. Ideja se 
je porodila pred sedmimi leti, ko smo takratno strokovno srečanje organizirali 
dve podružnični šoli: Osnovna šola Ivana Kavčiča, podružnična šola Mlinše ter 
Osnovna šola Toneta Okrogarja, podružnična šola Šentlambert.  
Gledališče ponuja mladim in naši družbi mnogo več, kot pa se številni tega 
zavedajo. Z gledališko dejavnostjo nudimo mladim, da spoznavajo sebe in druge 
pod različnimi koti žarometov, si razvijajo osebnost in samozavest ter skrbijo za 
slovenski jezik. S to dejavnostjo ohranjamo kulturno dediščino našega naroda. 
Otroci na gledališkem odru s kreativnostjo pričarajo odlično vzdušje, prikažejo 
svoje delo in hkrati te bogate izkušnje delijo z drugimi. Na ta način širimo 
zavedanje pomena podružničnih šol na podeželju. 
Letošnje 7. republiško gledališko srečanje podružničnih šol Slovenije bo potekalo 
19. maja. Predstave se bodo odvijale na treh lokacijah, saj srečanje soorganizira 
več šol: 
 OŠ Ivana Kavčiča Izlake, PŠ Mlinše in OŠ Toneta Okrogarja, PŠ Šentlambert, 
 OŠ prof. dr. Josipa Plemlja Bled, PŠ Ribno, 
 OŠ Rovte, PŠ Vrh Svetih Treh Kraljev. 
 
 
Vsem mladim gledališčnikom in njihovim mentorjem želimo prečudovit, sončen 
gledališki dan. 
 

Organizacijski odbor gledališkega srečanja 
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OŠ prof. dr. Josipa Plemlja Bled, Podružnična šola Ribno 
 

8.30–8.40 Pozdravni govori 

8.45–9.05 OŠ PROF. DR. JOSIPA PLEMLJA BLED, Podružnična šola Ribno 
 

ZVONČEK 
Mentorica: Nuša Poljanec 

9.15–9.55 OŠ ŠENČUR, Podružnična šola Trboje 
 

JAZ SEM GRDI RAČEK 
Mentorica: Jolanda Regouc 

10.05–10.25 OŠ PROF. DR. JOSIPA PLEMLJA BLED, Podružnična šola Ribno 
 

PETER PAN 
Mentorica: Nuša Poljanec 

10.35–11.00 OŠ PROF. DR. JOSIPA PLEMLJA BLED, Podružnična šola Bohinjska Bela 
 

SOLATA – MNJAMI 
Mentorica: Jožica Vrečko 

11.10–11.35 OŠ SIMONA JENKA KRANJ, Podružnična šola Goriče 
 

MAČEK MURI 
Mentorici: Aleksandra Lešnjak, Vilma Švab 

11.45–12.10 OŠ PROF. DR. JOSIPA PLEMLJA BLED 
 

IZGUBLJENA VEVERICA 
Mentorica: Elizabeta Žnidaršič Stefancioza 

12.20–12.55 OŠ PROF. DR. JOSIPA PLEMLJA BLED, Podružnična šola Bohinjska Bela 
 

ČUDEŽNI RAČUNALNIŠKI PROGRAM 
Mentorica: Francka Smolej 

13.05–13.25 OŠ SIMONA JENKA KRANJ, Podružnična šola Trstenik 
 

ČE ZMAJ POŽRE MAMO 
Mentorica: Vida Konc 

 

Nuša Poljanec 
organizatorica srečanja  
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OŠ Rovte, Podružnična šola Vrh Svetih Treh Kraljev 
 

8.30–8.40 Pozdravni govori 

8.40–9.00 OŠ SPODNJA IDRIJA, Podružnična šola Ledine 
 

MOJCA POKRAJCULJA 
Mentorici: Maja Vegelj, Silva Boštjančič 

9.15–9.40 OŠ IVANA TAVČARJA GORENJA VAS, Podružnična šola Sovodenj 
 

IZGUBLJENA SNEŽINKA 
Mentorici: Jelka Čadež, Ana Marija Dolenc 

9.55–10.10 OŠ IVANA CANKARJA VRHNIKA, Podružnična šola Drenov Grič 
 

IGRAČE IMAJO RADE OTROKE 
Mentorica: Katarina Lenarčič 

10.10–10.40 ČAS ZA MALICO 

10.40–10.55 OŠ TABOR LOGATEC, Podružnična šola Rovtarske Žibrše 
 

ZLATI ZAJČEK 
Mentorica: Ana Žakelj 

11.00–11.15 OŠ ROVTE, Podružnična šola Vrh Svetih Treh Kraljev 
 

JEŽEK BREZ BODIC 
Mentorica: Alenka Buh 

11.25–11.50 OŠ LOKA ČRNOMELJ, Podružnična šola Griblje 
 

KAMIŠIBAJ 
Mentor: Darko Kočevar 

12.00–12.30 OŠ ŽIRI 
 

PIKA NOGAVIČKA 
Mentorica: Petra Novak 

 
Mihaela Kavčič 

organizatorica srečanja  
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OŠ Ivana Kavčiča, Podružnična šola Mlinše 
OŠ Toneta Okrogarja, Podružnična šola Šentlambert 
 

9.00–9.10 Pozdravni govori 

9.10–9.30 OŠ TONETA OKROGARJA, Podružnična šola Šentlambert 
 

MOJCA KROMPACULJA 
Mentorici: Branka Lendero, Manca Pišek 

9.40–10 00 OŠ JURIJA VEGE MORAVČE, Podružnična šola Vrhpolje 
 

V OZVEZDJU POSTELJE 
Mentorici: Jana Keržan, Tina Kočevar 

10.00–10.15 ČAS ZA MALICO 

10.15–10.45 OŠ IVANA KAVČIČA, Podružnična šola Mlinše 
 

KLARA IN MAVRIČNA DEŽELA 
Mentorica: Jasna Dvornik 

10.55–11.40 OŠ FRANA ALBREHTA KAMNIK, Podružnična šola Vranja Peč 
 

PRIPOROČENO 
Mentorica: Maja Jesenik Štefin 

11.45–12.15 OŠ MARJANA NEMCA, Podružnična šola Svibno 
 

MOJ DEŽNIK JE LAHKO BALON 
Mentorica: Jolanda Mohar 

 
Marija Ribič, Nataša Grošelj 

organizatorici srečanja  
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MESTO KAMNIK 
 

 
Občina Kamnik leži v severnem delu osrednje Slovenije, na prehodu med Gorenjsko 
ravnjo in Celjsko kotlino, ob vznožju Kamniško-Savinjskih Alp in nedaleč od prestolnice 
Ljubljane. Srednjeveško mesto Kamnik predstavlja središče občine, ki po površini meri 
265,6 km². 
 
Prebivalstvo 
Največja naselitev v občini je na območju mesta Kamnik, Mekinj, Duplice in ob Kamniški 
Bistrici med Stahovico in Kamnikom. Občina šteje 29 385 prebivalcev (vir: Statistični urad 
RS, januar 2014), glede na demografsko strukturo pa sodi, posebej v zadnjih letih, med 
mlade občine, saj je prebivalstvo relativno mlajše kot je povprečje v Sloveniji. 
 

 
 
Mesto Kamnik velja za mesto z bogato zgodovino in kulturno dediščino, mesto z dušo. 
Kulturni dogodki in številne prireditve bogatijo staro mestno jedro v vseh letnih časih in 
privabljajo obiskovalce z vseh koncev Slovenije. 
Vsako jesen poteka prireditev Dnevi narodnih noš in oblačilne dediščine, ki vsako leto v 
septembru mesto popelje v svet glasbe, plesa, etnološke in oblačilne dediščine. 
Mesto z okolico ponuja številne možnosti za rekreacijo in športne aktivnosti, ki 
omogočajo prijetnejše preživljanje prostega časa. Širni gozdovi v okolici proizvajajo dovolj 
čistega zraka in obenem predstavljajo čudovito okolje za rekreacijo in sprostitev. Le nekaj 
korakov iz starega mestnega jedra se pričenja priljubljena rekreacijska pešpot na Stari 
grad, kjer so še vidne ruševine nekdanje grajske utrdbe. 
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Turizem 

 
 
Kamnik v zadnjih letih v svoje kotičke privablja številne obiskovalce, tako domače kot 
tuje. Turizem za občino predstavlja vedno bolj pomembno panogo, saj že same naravne 
in kulturne danosti, ki jih mesto z okolico ponuja, nudijo dobre možnosti nadaljnjega 
razvoja turizma. 
Med najbolj obiskane turistične točke sodijo: 

 Kamniške Alpe z dolino reke Kamniške Bistrice, 

 Velika planina, 

 staro mestno jedro z romansko kapelico na Malem gradu ter Frančiškanskim 
samostanom, 

 Spominska soba Rudolfa Maistra 

 Terme Snovik, 

 cvetlični park Arboretum Volčji Potok, 

 igrišče za golf, 

 Naravni zdravilni gaj Tunjice, 

 muzejska Budnarjeva domačija v Palovčah pri Kamniku in še bi lahko naštevali. 
 
Kulinarika 

 
 
Kamnik se je v osrednjeslovenski regiji kot prvi resno lotil tudi kulinaričnega produkta 
»Okusi Kamnika.« V sodelovanju s strokovnjaki in gostinskimi ponudniki, tako lokalnimi 
kot slovenskimi, je narejen izbor lokalnih kulinaričnih posebnosti. Le-te imajo kulturno 

http://www.velikaplanina.si/
http://www.kamnik-tourism.si/
http://www.muzej-kamnik-on.net/sl/Rudolf+Maister/Zgodovina+hi%C5%A1e
http://www.terme-snovik.si/
http://www.arboretum-vp.si/
http://www.golfarboretum.si/
http://zdravilnigaj.si/
http://www.domacija.com/
http://www.kamnik.si/okusikamnika.si
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vrednost in predstavljajo mešanico med tradicionalno in sodobno kulinariko Kamnika. 
Izbrane jedi po eni strani predstavljajo celotno kamniško območje, po drugi strani pa 
označujejo njegove posamične enote in samo mesto Kamnik. Hkrati izbor jedi kaže na 
družbeno raznolikost kamniškega območja. Kamniške dobrote lahko okušate pri 
različnih kamniških gostinskih ponudnikih. 
 

 
 
Med kulinaričnimi posebnostmi najdete tudi trnič, vrsto trdih sirov značilne hruškaste 
oblike, ki jih pripravljajo le na območju Velike, Male in Gojške planine v Kamniško-
Savinjskih Alpah. Veljajo za posebnost kulturne dediščine pastirstva in alpske kulture v 
slovenskem prostoru, s projektom Trnič na vsako mizo pa je Zavod za turizem in šport v 
občini Kamnik prejel tudi nagrado Snovalec, najbolj inovativno oziroma obetavno idejo s 
področja turizma 2014. 
 

 
 
Vsako zadnjo soboto v mesecu od 8. do 13. ure Kamnik vabi s posebno tržnico Okusi 
Kamnika – Podeželje in Eko, ki se odvija na Glavnem trgu. Na njej okoliški pridelovalci 
ponujajo izvrstne, skrbno pripravljene domače pridelke in izdelke. Prebivalci pa lahko 
lokalno pridelano hrano kupijo tudi vsak torek in soboto od 7. do 14. ure v poletnem času 
in od 8. do 14. ure v zimskem času na tržnici na Tomšičevi ulici v Kamniku. 
 
Vir: http://www.kamnik.si/mesto-kamnik [20. april 2015] 

http://kamnik-tourism.si/okusi-kamnika/seznam-ponudnikov/
http://www.trnic.si/
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Znanje nas dela velike 
 
Založba Rokus Klett, ki je nastala leta 
1991 (kot Založba Rokus), je danes 
največji založnik učbenikov in drugih 
učnih gradiv v Sloveniji. Že v samem 
začetku je svoje delovanje usmerila na 
izobraževalno področje. V skoraj 25. 
letih uspešnega izdajanja učnih gradiv, 

večkrat nagrajenih z mednarodnimi nagradami, je založba pomembno 
sooblikovala trende učenja in poučevanja v slovenskih osnovnih in srednjih 
šolah, v zadnjem času še posebno na področju uvajanja digitalnih učnih gradiv.  
Leta 2004 je založba vstopila v ugledno mednarodno založniško skupino Klett s 
sedežem v Stuttgartu. Istočasno je razširila svoje delovanje na druge države 
regije (podružnice na Hrvaškem, v Srbiji ter Bosni in Hercegovini) ter postala 
pomemben razvojni center za druge založbe skupine Klett v vzhodni in srednji 
Evropi. 
V bogat založniški program založbe poleg učbenikov in delovnih zvezkov 
(večinoma dostopnih tudi v elektronski obliki) sodijo še revije National 
Geographica v slovenskem jeziku (National Geographic Slovenija in National 
Geographic Junior), nabor izdaj za učenje tujih jezikov (zbirka PONS) ter zbirke 
dodatnih učnih gradiv za učence (Znam za več), dijake (Avantura matura, Čist 
simpl) in učitelje (Učiteljeva orodja).  
Prihodnost Založbe Rokus Klett je izrazito usmerjena v sodobne učne komplete, 
razvite na temelju kombiniranega učenja (blended learning), ki premišljeno in 
učinkovito združujejo tiskana in multimedijska oz. interaktivna gradiva. Prva 
tovrstna učna serija, Lili in Bine za prvo triletje (tiskani delovni zvezki, elektronski 
učbeniki in multimedijski izobraževalni portal www.lilibi.si), je danes prisotna že 
v več kot 60 % osnovnih šol. Podobna priljubljenost se obeta tudi pravkar izdani 
seriji Radovednih pet (tiskani samostojni delovni zvezki, elektronski učbeniki in 
napredno interaktivno gradivo za 4. in 5. razred na www.radovednih-pet.si). 
Serijo Radovednih pet v prvem letu po izidu uporabljajo učenci in učitelji v vsaki 
tretji osnovni šoli. Uspeh je istočasno doživel tudi interaktivni učni komplet nove 
generacije za biologijo v 8. razredu, ki ga je založba razvila v sodelovanju z 
društvom National Geographic Society. Ta komplet je prvi v tehnično še 
naprednejši zbirki iRokus+. Združuje interaktivni učbenik (z videoposnetki, 
animacijami, simulacijami, interaktivnimi nalogami …) in tiskani zvezek za 
aktivno učenje, s katerim učenci lahko vadijo učno snov in si ob tem sami 
sestavljajo svoj »učbenik«. Zbirko iRokus+ dopolnjuje napredni sistem za 

http://www.lilibi.si/
http://www.radovednih-pet.si/
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vodenje učnega procesa (learning management system) – svojevrsten virtualni 
most med učiteljem in učenci.  
Založba Rokus Klett trenutno intenzivno širi zbirko iRokus+ z drugimi učnimi 
kompleti (Biologija 9, Fizika 8, Fizika 9, Kemija 8 in Kemija 9) ter jo zaradi 
rastočega zanimanja iz tujine namerava ponuditi tudi v drugih državah v Evropi 
in zunaj nje.  
 
Podjetje KWB je družinsko podjetje, ki že 20 
let proizvaja inovativne rešitve za ogrevanje 
s pomočjo biomase. Razvilo se je iz drzne 
vizije angažiranega znanstvenika dr. 
Augusta Raggama, ki pravi: »Edina možnost 
proti podnebnim spremembam in 
globalnemu segrevanju je prehod človeštva 
na obnovljive vire energije«. 
 
Družbena odgovornost, skrb in 
profesionalnost so lastnosti, ki so do danes 
prepričali že več kot 60.000 strank. 
Zmanjšanje stroškov obratovanja, okoljska prijaznost in dosegljivost energenta 
pa so glavni razlogi za nakup peči na lesno biomaso. Končna bilanca oddanega 
CO2 v ozračje je nična, saj kotli na biomaso oddajajo natančno toliko 
toplogrednega CO2, kot ga les potrebuje za svojo rast. 
S široko paleto ogrevalnih sistemov, tako za gospodarsko kot tudi za osebno 
rabo, ter s preverjenim sistemom svetovanja, vas pri podjetju KWB skozi celoten 
proces nakupa, inštalacije in servisiranja spremljajo strokovno izobraženi 
inštalaterji. Lasten izobraževalni program KWB akademija je tako osnova za 
sodelovanje z vodilnim proizvajalcem peči na lesno biomaso v tem delu Evrope. 
Vsa KWB izobraževanja se izvajajo v lastnem izobraževalnem centru na sedežu 
podjetja, na avstrijskem Štajerskem. Poleg teoretičnega znanja so na voljo tudi 
praktične vaje v dobro opremljenih izobraževalnih prostorih. V Sloveniji tako v 
tem trenutku deluje v povprečju 180 certificiranih KWB partnerjev, ki natančno 
razumejo potrebe in želje posameznikov, družin, podjetij in gospodinjstev. 
Sicer pa družina izdelkov KWB obsega sodobne kotle na pelete KWB Easyfire 
2,4–35kW ter KWB Pelletfire+ 45–135kW, sekance in pelete KWB Multifire 20–
120kW, večje moči KWB Powerfire 130–300 kW, polena KWB Classicfire 18–
50kW ter solarne sisteme KWB EasySun in KWB MultiSun za toplotno oskrbo vse 
od individualnih hiš, večjih zgradb, do manjših daljinskih omrežij. 
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Zapisal-a si bom…    
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