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Osnovna šola Frana Albrehta in Društvo učiteljev podružničnih šol Slovenije sta organizirala 
petnajsti strokovni posvet s pomenljivim naslovom Manjše je lahko tudi večje.  
Na dvodnevnem srečanju učiteljev podružničnih šol Republike Slovenije so udeleženci 
spoznavali pedagoško utemeljeno dogajanje s primeri dobrih praks na podružničnih šolah 
Osnovne šole Frana Albrehta v Mekinjah, Nevljah, Tunjicah in na Vranji Peči.  
Z boljšim znanjem bi radi zagotovili kvalitetnejši pouk, z iskanjem novih poti v izobraževanju 
pa povečali svojo strokovnost in osebnostno rast.  
Pomemben del strokovnega srečanja je bilo predavanje Učinkovita komunikacija je ključ do 
dobrih medosebnih odnosov, udeleženci so spoznali, kako se podružnične šole lahko 
povezujejo z drugimi šolami v Evropi, pripravili so zanimivo predstavo gledališke skupine 
Smreka ter izvedli občni zbor Društva učiteljev podružničnih šol Slovenije. 
Podružnične šole imajo v sistemu osnovnošolskega izobraževanja posebno mesto. Nastale so 
zaradi geografskih, demografskih in političnih razlogov. Dokler je šola v kraju in v njej otroci, 
kraj živi. Ko šolo zaprejo ali odpravijo, začne kraj umirati. Tudi v tem času podružnične šole 
pomembno vplivajo na kulturno življenje v vasi.  
Naša lokalna in šolska skupnost je naklonjena obstoju podružničnih šol, kar se med drugim 
kaže tudi v njihovi urejenosti in standardu življenja v stavbah. Pomemben dejavnik so starši, 
ki se odločijo, kam bodo otroka vpisali. Večina naših staršev ceni predvsem kakovost dela na 
podružničnih šolah. Prav tako imajo pomembno vlogo vodje podružničnih šol in učitelji, ki 
načrtujejo delo s starši, odpirajo šolo navzven in jo predstavljajo okolju. 
Učenci in učitelji podružničnih šol s svojim delom ohranjajo pomemben del dediščine 
šolskega okoliša, razvijajo svojo identiteto in identiteto kraja. Tudi iz naših podružničnih šol 
so prišli in še prihajajo – veliki ljudje. 
 

Rafko Lah  
ravnatelj OŠ Frana Albrehta Kamnik 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bogastvo malega je veliko 
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»Veste, dvakrat v življenju me je bilo zares zelo strah,« mi je pred nekaj dnevi dejala bivša 
učenka podružničarka. Na ulici sva se srečali, menda prvič, odkar je zapustila našo 
podružnično osnovno šolo. Seveda me je zanimalo, kaj je bilo tisto, kar ji je tako nagnalo 
strah v kosti, da so to prve besede, ki mi jih pove, ko se po nekaj letih prvič vidiva.  
»To je bilo začetnih nekaj minut, ko sem prvič vstopila v šolo, v prvi razred. Doma so bile 
namreč ob vsakem mojem nenavadnem vedenju v navadi besede: »Boš že videla, ko prideš v 
šolo!« Z grozo sem torej pričakovala, kaj se bo zgodilo v TISTI šoli. Pa me je ves strah minil, ko 
sem videla mojo bodočo razredničarko in slišala njen pomirjajoč glas. Takoj mi je bilo jasno, 
da se mi ob njej res ne bo hudo godilo. Videla sem vrstnike, ki so brezskrbno tekali in se 
veselo smejali ter nam, prvošolčkom, v programčku povedali, kako zelo lepo je pri njih. Imeli 
so prav. Vsi dnevi mojega šolanja na podružnici, kjer sem preživela najlepša leta svojega 
otroštva, so tekli kot namazani. Vedno nam je nekako dobro šlo, delovali smo kot družina. O 
vsem smo se sproti pogovorili, za vse težave smo vedno našli rešitve, ki so bile ugodne za vse 
vpletene strani, vsak je vedno našel prostor in osebo, ki se ji je lahko zaupal.« 
Z zanimanjem, predvsem pa z veseljem, sem poslušala dekletove vtise o šolanju na 
podružnici. Dostikrat sem ob pogledu na nove prvošolčke pomislila, kaj vendarle razmišljajo 
te mlade glavice, ko tiho in mirno sedijo ob starših na svoj prvi šolski dan in poslušajo, ali pa 
tudi ne, kaj jim govorijo vrstniki, učiteljica, ravnatelj, pa morda še župan. Vsi se trudimo, da 
bi jim bil ta dan nepozabno prijeten, želimo jim čim manj preprek in čim več znanja in 
uspehov. Pa se ob tem sprašujemo, če smo naredili dobro in prav. Oni pa se pravzaprav v 
mislih borijo sami s seboj, ali jim je ta šola sploh všeč ali morda ne. Najbrž bolj malo slišijo in 
vidijo, čeprav so tega dne sami največji akterji. Mislim, da bom po tem pogovoru spet malo 
spremenila potek dogajanja prvega šolskega dne. Kljub drugim mislim pa nisem mogla mimo 
vprašanja moji sogovornici, kdaj vendarle je bil pa tisti drugič, kdaj jo je bilo še tako zelo 
strah. »Tako zelo lepo in domače je bilo na naši šoli, da me je bila groza dne, ko jo bom 
morala zapustiti. Prvi šolski dan na matični šoli sem želela prestaviti za nedoločen čas, toda 
tega nisem mogla narediti. Pa je prišel, ta prvi šolski dan na drugi šoli, veliki šoli. Med drugimi 
učitelji, med drugimi učenci, v drugih učilnicah. Bila sem prepričana, da tega življenja ne bom 
zmogla. Zelo strah me je bilo, morda celo bolj kot takrat, prvič. Takrat je bila vendarle ob 
meni še mama, h kateri sem pogledovala in bila sem prepričana, da bi lahko stekla k njej, če 
bi bilo hudo. Tu pa mame ni bilo, bila sem sama in nekako je bilo treba preživeti.« 
Na tem mestu sem dekle prijela za roko in ji povedala, da so me njene besede pobožale v 
dno srca, da sem zelo vesela, ker ima tako lepe spomine na podružnični čas. Hkrati pa sem ji 
med nasmehom dejala, da je, kot izgleda, preživela tudi TISTO DRUGO šolo in svoj največji 
strah. 
»Seveda sem jo in celo zelo dobro mi je to šlo od rok. Le da takrat še nisem vedela, da je bil 
in zakaj je bil moj strah popolnoma odveč. Za to pa ste »krive« učiteljice, ki ste vedele, za kaj 
gre.« Njen obraz je preletel skrivnosten smehljaj. Spet sem bila radovedna. Le kaj mi ima zdaj 
povedati? Dajala je upanje, da smo »krive« v pozitivnem smislu.  
»Ja, tako je moje mnenje in take so moje izkušnje. Pa verjemite, da tako misli večina nas, ki 
smo obiskovali podružnične šole. Bilo nam je lepo, domačno, bili smo si blizu, vsi smo imeli 
imena, številk ni bilo, vsi smo se med seboj dobro poznali, imeli smo se radi. Vsem nam je 
bila šola zares drugi, upam si trditi, da komu, na žalost, celo prvi dom. Ob vsej domačnosti pa 
nikakor niste zanemarjali znanja in vzgajanja. Učiteljice ste nas dobro pripravile na nadaljnje 
življenje, le da tega takrat še nismo vedeli. Tu je skrivnost tega, da me je zelo kmalu tudi 
velike šole nehalo biti strah. Da sem si znala hitro poiskati prijatelje, našla sem svoje mesto in 
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tako sem brez prekinitev naslednje poglavje življenjske zgodbe pisala od tam, kjer sem 
prejšnjega zaključila.«  
Ne veste, kako so božale te besede srce, kako so legle na dušo, ki je srečna vzklikala, da 
delamo dobro, da se seme prijemlje, da rastejo zdrave rastline.  
Nisem si mogla kaj, da je nisem povprašala še o podružničarskih stereotipih. To so tisti, ki 
pridejo s kmetov, ki še niso bili v mestu, ki samotno čepijo v kotu in se družijo le med seboj, 
ki nič ne znajo …  
Njen obraz se je kar stemnil. »Sem slišala, ja, da je tako v časih bilo. Mi tega nismo poznali, 
nikoli nismo slišali česa slabega! Velikokrat smo bili zaradi tega, od kod izhajamo, deležni 
celo pohvalnih besed učiteljev matične šole, sošolci pa so nas občudovali. Veste, to je bil 
prijeten občutek. Hkrati pa je bilo logično, saj smo si lahko veliko stvari, o katerih smo se 
učili, ogledali v živo in takoj. Učilnica je bila vsakokrat na kakem drugem mestu. Enkrat na 
travniku, drugič v gozdu, pa spet na polju ali vrtu. Vse smo pogledali, povonjali, poskusili, 
prijeli, poslušali, čutili, vse to smo si tudi zapomnili. Če smo bili kdaj v razredu tiho, to ni bilo 
iz razloga zadržanosti, strahu, ampak smo se predali spominom, smo razmišljali ali pa se 
zaradi »dobre stare kmečke logike« nismo več poglabljali v zadeve, ki so nam bile jasne.«  
Na tem mestu se je moja sogovornica dovtipno nasmehnila. Kmalu se je njen obraz še 
dodatno razjasnil in oči so dobile tisti lesk otroškega navdušenja in nadaljevala je, preden 
sem lahko vskočila z dodatnim vprašanjem. Spet sem samo poslušala in moram pač priznati, 
da je laskalo. 
»Ne veste, kako nam je bilo všeč, ko ste nas učiteljice vodile spoznavat lepote povsod po 
Sloveniji. Sploh ne znam več našteti, na koliko različnih natečajih, tekmovanjih, srečanjih, 
druženjih smo sodelovali in nabirali dragocene izkušnje. Pa koliko raziskovalnih nalog smo 
naredili. Še danes se spominjam, da je zaradi ene neka stara zapuščena kapelica dobila 
popolnoma novo preobleko. Da sploh ne omenjam številnih prireditev, na katerih se je 
mamam vedno znova orosilo oko, ko je njihov otrok vsako leto bolj samozavestno nastopil 
na odru.« 
»Ves vaš trud, ki ste ga vlagale v nas, nam je dal širino. Niti v snu nismo takrat slutili, kaj 
delate za nas, kako se nam bo obrestovalo, če živimo in delamo po vaših navodilih. Danes pa, 
ko nam vse to pride prav, smo vam neizmerno hvaležni. Žal vam to premalokrat povemo. 
Prav vesela sem, da sem danes dobila priložnost za to.« Najino obujanje spominov se je še 
zavleklo, veliko velikih besed, ki imajo težo, je še bilo. Morda pridejo prav še ob kakšni drugi 
priložnosti. Za vse, ki na podružnicah delate, ki ste jih kdaj obiskali, ki ste se tam izobraževali 
in vzgajali, te navedbe niso bile nič novega. 
 

Podružnična osnovna šola pač taka je,  
iz nje pač pridejo taki dobri ljudje.  
Vendar ne kar tako,  
pogoji morajo biti za to. 
Majhnost je tisto, kar šteje, 
domačnost, ki okrog vogalov veje, 
pa učilnice vseh branž takoj čez prag, 
le kako si tega ne bi želel vsak. 
Ko pa se šola odpre še navzven, 
verjemite, uspeh je zagotovljen. 

Katja Bolko 
predsednica DUPŠ 
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Zborniku na pot 
 
Lepa je moja dežela. Lepa do muke. 
Samo tu gruli prsteno grlo rim. 
Samo tu so tudi groze manj hude. 
Samo tu lahko živim. 
   Tone Pavček 
 
Na tem majhnem koščku zemlje se družimo in živimo ljudje z istimi željami, z enakim 
hrepenenjem in odprtim srcem za življenje, ki prehaja iz roda v rod. Davno so že naši predniki 
utirali pot svojim dnem z vnemo in trudom, da so iz zemlje, največkrat skope in trde, iztrgali, 
kar so potrebovali za svoje preživetje. A so vztrajali, ker so imeli radi zemljo, svojo zemljo, in 
ljudi, svoje ljudi. Malo jih je bilo. Nekoč. Ko so sprejemali življenje, jih je bilo vedno več … A 
ne dolgo. Spet se je zmanjšalo njihovo število. Vasi so postajale siromašnejše, praznili so se 
domovi med gozdovi in polji. Rasla so mesta, brezdušno je postalo življenje med betonom in 
steklom, od daleč so vasi zrle v prihodnost v svoji zapuščenosti.  
 
Kdo nam že ves čas piše zgodovino? 
Na pergament, papir? Na svetel meč, 
le redko naš, pogosto tuj, manj, več, 
kot smo bili? S prezirom, bolečino …  
 
… neba se dotaknilo, iz brstja v cvet, 
iz cveta v sad zorelo, iz sadu 
v spomin, v zavest, da smo in da smo tu. 
    Ciril Zlobec 
 
»Iz brstja v cvet, iz cveta v sad je zorelo« iz leta v leto, s pogumom in zavzetostjo v oddaljenih 
krajih daleč od mest, v otrocih, ki so se sredi kmečkih opravil v hlevu in na njivah utrjevali, se 
telesno krepili in v šolskih klopeh majhnih učilnic seznanjali z učenostjo velikega sveta … in se 
ohranilo do danes … »da smo in da smo tu «. 
Da bi obstali in ostali, se naužili sokov zdrave domačnosti v najobčutljivejšem otroštvu v 
krajih, kjer je naš dom in naša majhna šola, učenci z učitelji želimo širši javnosti dopovedati in 
dokazati, kako pomembno je ohranjati, kar je nastajalo, se ukoreninilo in postalo zdravo 
jedro znanja in kulture. 
Iz vasi, ki jih je komaj za drobno pest, se z majhnim upom oziramo v razrvano sedanjost, 
bojimo se ravnodušnosti, zato si moramo vsi, ki prihajamo na posvet podružničnih šol, 
otresti strahu in nemira. Zavest, da s podeželskimi šolami ohranjamo v oddaljenih vaseh živ 
stik s kulturnim in družabnim življenjem, da na ta način pišemo sami svojo zgodovino, ki 
ostaja pristna, kajti primesi tujstva vsiljivo vdirajo v vzgojo in učenje, in spreminjajo vse, kar 
je slovensko, v neprepoznavno globalno mešanico brez identitete, mora premagati vseenost 
in brezbrižnost med nami, učitelji na podružničnih šolah Slovenije. 
 

Maja Jesenik Štefin 
organizatorica posveta  

PŠ Vranja Peč 
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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 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. 
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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 
 
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 
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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 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. 
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 
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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 
 
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 
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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 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 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 
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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 
 
 
Ljubka, prijazna, domača. Še vedno pa dovolj resna in strokovna, da ponuja dobro osnovo za 
nadaljnje šolanje. To je naša podružnična šola na Vranji Peči, ki vsako jutro pred osmo zaživi 
v barvitem živžavu otroških glasov. Redko kje vidiš takšno ustvarjalno povezanost, kot jo 
ponuja ta topel hram učenosti. Učiteljica Maja bdi nad učnim načrtom in skrbi, da so ocene 
zgledne, ob pomoči sodelavk pa pripravlja številne obšolske dejavnosti, kjer so na prvem 
mestu dramske igre. Te združijo vse okoliške vasi, otroci pa pripravijo nepozabno predstavo, 
o kateri vsi govorimo še dneve in dneve. Prazničnost dogodka še popestri obisk ravnatelja. 
Užitek je imeti otroke v takšni majhni šoli, s katero živi celotna vas. 
 
Damjana in Tomaž Okorn, starši 
 
 
Nekoč se mi je zdela podružnične šole neracionalni strošek, danes pa jo razumem kot prostor 
izjemno dragocenih spoznanj, doživetij in srečevanj. Otrok v svojem okolju postopno 
odrašča, krepi samozavedanje, spoznava širši družbeni prostor in ga hkrati bogati s svojo 
dediščino – vse to pa je ekonomsko nemerljivo, a v širšem kontekstu neprecenljivo. 
 
Irena Pavlič, mama 
 
 
Ko sem na Vranji Peči obiskoval prve štiri razrede osnovne šole, sem bil lahko ponosen, da se 
že pri tako rosnih letih šolam na "visoki" šoli, saj se nahaja na visoki nadmorski višini. Sama 
šola je bila (in je še vedno) zelo majhna, saj nas je bilo vsega skupaj okoli 15 šolarčkov. Vse 
skupaj je bilo zelo na "easy", kot se seveda spodobi za 1.–4. razred osnovne šole. Najbolj si 
bom zapomnil ure telovadbe na bližnjih travnikih in gozdovih, kjer smo lahko igrali nogomet, 
se sprehajali in se sprostili. Pa tudi dramski krožek je bil v redu. Res, da je na vajah naša 
mentorica Sara včasih skoraj doživela živčni zlom, toda ko je šlo zares, smo se pokazali v 
najboljši luči in navdušili občinstvo. 
 
Danijel Erdani, bivši učenec, 4. letnik GSŠRM 
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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 … 

 

 
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: Poročila predsednice, komisij in delovnih 
skupin, Načrt dela – oblikovanje po skupinah, 
Sprejem poročil delovnih skupin in plana dela, 
Članarina za leto 2015, Aktualnosti, Podelitev 
priznanj DUPŠ, Razno 
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Prispevki udeleženk posveta 
 

MANJ JE VEČ 
 
Avtorica: Jolanda Regouc 
OŠ Šenčur, Pipanova cesta 43, 4208 Šenčur 
Telefon: 041 839 027 
E-naslov: jolanda.bracic@guest.arnes.si 
 

  
1. Osnovna šola Šenčur, Podružnična šola Trboje 
 
KAKO JE 'MAJHNA' PODRUŽNIČNA ŠOLA V TRBOJAH POSTALA 'VEČJA' 
Vse od leta 1974 do leta 2007, to je skupaj častitljivih triintrideset let, se je na PŠ Trboje 
uspešno izvajal kombinirani pouk v dveh kombiniranih oddelkih, prvi in drugi razred skupaj in 
tretji in četrti razred skupaj. Na šoli nas je bilo vsako leto, s tremi redno zaposlenimi 
delavkami in učenci skupaj, približno štirideset. Seveda so bila odstopanja navzgor ali 
navzdol, vendar nas nikoli ni bilo manj od petintrideset in več od triinpetdeset, skratka, 
uvrščali smo se med manjše pravljične podružnice. 
Do leta 1988 je bil podružnici priključen še vrtec, ki smo ga nespametno 'spustili iz rok'. Nikoli 
več vrtca nismo dobili nazaj, kljub vsakoletnim večkratnim poskusom in kljub primernemu 
številu otrok, ki nikoli ni bilo manjše od osemnajst. Pa so imeli pristojni v Kranju vedno 
pripravljen izgovor, češ, 'žal je zopet en otrok premalo na seznamu'. 
Po usodnem letu 1988, ko je vodstvo OŠ Staneta Žagarja v Kranju ugotovilo, da je vrtec v 
Trbojah prevelik strošek za šolo in posledično odločilo, da gre vrtec pod okrilje kranjskih 
vrtcev, morajo trbojski starši voziti otroke v vrtce v Kranj, Smlednik, Voklo, Šenčur in še dlje, 
če nimajo na razpolago upokojenih babic in dedkov.  
Ker je iz leta v leto večja gneča, ostajajo vrste nerazporejenih otrok v vrtce vedno daljše, 
nezadovoljstvo mladih staršev pa večje. Na naši podružnici smo prostore nekdanjega vrtca 
preuredili v večnamenski prostor, namenjen telovadbi, delavnicam, šolskemu gledališču, 
pridobili pa smo še dva kabineta. Zadnja leta, odkar je v Voklem nova športna dvorana, v 
kateri se izvaja ŠPO za 4. in 5. razred, telovadnice ne potrebujemo več, zelena šolska okolica 
pa je namenjena le še aktivnim odmorom. 
Naslednja ključna novost se je zgodila leta 2006, ko je ravnateljica OŠ Šenčur uvedla v 
Trbojah pouk v dveh čistih oddelkih drugega triletja, 4. in 5. razred, s povprečno dvajsetimi 
učenci na razred. Letos podružnico v Trbojah obiskuje 23 četrtošolcev in 29 petošolcev, 
skupaj torej 52 učencev, dve razredničarki in ena čistilka. Nova sprememba je prispevala k 
odpravi 'zloglasne' kombinacije, tako da se mora sedaj že deveta generacija prvošolcev, 
drugošolcev in tretješolcev iz Trboj voziti v Voklo, kjer je druga podružnica OŠ Šenčur. Naši 
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malčki so torej vozači že od 1. razreda dalje, v 4. in 5. lahko v šolo pripešačijo, od 5. razreda 
naprej pa se zopet vozijo, tokrat v Šenčur na centralno šolo.  
Trbojska šola je torej v zadnjih desetih letih postala manjša po razredih, večja pa po številu 
otrok, saj se vozijo na šolo tudi učenci iz Prebačevega, Voklega in Vogelj. Prijateljske vezi med 
učenci in njihovimi starši iz sosednjih vasi so se povečale, učenci iz Trboj, ki so na lestvici 
priljubljenosti v Trbojah čisto spodaj, osamljeni, marginalizirani, si lažje izborijo boljši položaj 
v večji, medvaški skupini, učiteljici sta manj obremenjeni z dvakratnimi kombiniranimi 
pripravami in popravljanjem številnejših pisnih izdelkov, življenje na šoli je bolj pestro zaradi 
dnevnih obiskov učiteljev za učne predmete ŠPO, GUM, TJA in LUM, ki jih mlajši razredničarki 
zaradi nove organizacije pouka, v kateri ni več meje med razrednim in predmetnim poukom, 
v glavnem ne poučujeta več, morata pa zato delo v Trbojah po pouku nadaljevati še v OPB na 
podružnici Voklo.  
Kako naštete novosti vplivajo na zadovoljstvo vseh: učencev, staršev in učiteljev in 
posledično tudi na kvaliteto pouka, h kateri stremimo in jo imamo polna usta vsi šolniki, je 
drugo vprašanje.  
Še sreča, da čas opravi nehvaležno delo pozabe. Sčasoma se človek privadi na vse, 
razočaranje otopi, nezadovoljstvo in jeza se obrusita in počasi vidiš le še dobre plati 
spremembe.  
 
NAVADNA TABLA IN KREDA ALI INTERAKTIVNA TABLA  

  
2. Sončni sistem deluje!        3. Preprosto, hitro, zapeljivo! 
 
Ko je odšla starejša sodelavka v pokoj, je podarila celotno vsoto, ki jo je prejela od 
sodelavcev ob odhodu, naši podružnični šoli v Trbojah, kjer je preživela tri zadnja leta. Za 
podarjeni denar sem kot vodja šole predlagala nakup IKT. Šola je primaknila še manjši znesek 
in elektronska pridobitev je obogatila učilnico 5. razreda.  
Sledilo je še nekaj seminarjev, kako IKT uporabljati. Potem pa se je počasi, v nekaj letih, moje 
začetno navdušenje nad interaktivno tablo ohladilo. Preprosto sem ugotovila, da je potrebno 
ogromno časa, potrpljenja in raziskovanja, skratka, preveč dela za premalo učinka. Rezultati 
dela so obratno sorazmerni z vloženim delom. Učencem je IKT sicer zelo všeč, uporaba je 
skoraj neskončna: predstavitev različnih sistemov, biotopov, vsega živega in neživega je 
neomejeno, spodbuja inovativnost in ustvarjalnost, toda prav zaradi vsega zgoraj naštetega 
ti IKT dobesedno požre preveč dragocenega časa, tako kot so mi ga včasih knjige, pravo, 
resnično življenje pa steče mimo, prav tako kot mimo odteka dragocena energija. Potrebno 
je bilo narediti odločilni rez, abstinenco uporabe IKT. Enkrat do dvakrat na teden naj bi 
vključevanje ob vsem medijskem bombardiranju z informacijami zadostovalo. 
Na srečo se vedno znova lahko vrnem k temnozeleni tabli in kredi. Potolaži me tudi modra 
misel prof. Šaverjeve, ki je poučevala metodiko naravoslovja, ko nam je ob zaključku 
akademije zaupala: »Tako kot vse, se bo razvijalo tudi celotno šolstvo, toda ob vsem razvoju 
bosta tabla in kreda še vedno nenadomestljivi.«  
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Pri pouku zato še vedno zmagujeta temnozelena tabla in barvne krede. Besede, izreki, črte, 
skice, risbe, slike, razlage, miselni vzorci, možganske nevihte … nastajajo sproti pred 
radovednimi očmi devetletnikov, ki se še vedno in znova čudijo, občudujejo, se veselijo 
vsega, kar že zmorejo ustvariti učiteljeve čudežne, zlate roke prav takrat, ko so v učilnici, v 
živo in čisto zares, pristno brez montaže, trikov, le goba ali vlažna krpa sta potrebni, da se 
popravi, zbriše in ponovno napiše, tokrat drugače, lepše, pravilneje. 
Nadalje trdim, da s tablo in kredo ne zaostajam za časom, nasprotno, prehitevam ga in 
zmagujem; zmagujem brez elektrike, tehnike, z manj denarja in več iznajdljivosti. Prepričana 
sem, da če bi današnji učenci morali izbirati med obema, sodobno elektronsko in stoletno 
leseno tablo, bi se še vedno velik del učencev, zagotovo pa več deklet kot fantov, odločilo v 
prid leseni tabli in kredam. 
Pa še manj stane; ne potrebujem ne računalnika, ne projektorja, ne jezim se nad hreščečimi 
zvočniki, ni se mi treba plaziti po vseh štirih, ko vstavljam USB ključek na zadnji strani 
računalnika, ker je spredaj poškodovana vtičnica … 
Je pa še ena alternativa. Elektronska tablica in USB ključki naj bi že v bližnji prihodnosti 
postali edino in hkrati vse učenčevo bogastvo. 

 
4. Slovenska Lepopisnica 
  
UREJEN ZVEZEK ALI POPLAVA UČNIH LISTOV 
Tudi vloga in pomen učenčevega zvezka sta se v času spreminjala. Pred petdesetimi leti, ko 
sem hodila v prvi razred, je bil zvezek najdragocenejša šolska potrebščina in hkrati 
najpomembnejši učenčev izdelek. Vsakemu učencu je bilo popolnoma jasno, da je 'zvezek 
ogledalo učenca'. Starši in učitelji so vedno znova ponavljali, da če skrbiš za red v zvezku in 
torbi, lažje dosežeš red v glavi. Pogledam v zvezek in že mi je vse jasno: učni tip, učne 
navade, motivacija, ambicioznost, smisel za estetiko, ustvarjalnost, inovativnost, 
redoljubnost, uravnovešenost, domači pretresi, razvojne spremembe …  
Učenčev zvezek pa je, še bolj kot priprave, na katerih je vse zelo 'lepo' in temeljito, na štirih 
straneh zapisano, tudi ogledalo učitelja: kaj vse učitelj zahteva, pričakuje, obravnava, kdaj in 
najbolj pomembno, kako, ali redno pregleduje vaje in domače naloge, kako ocenjuje in 
obvešča starše … So izjeme, ki jim nered v predalih, v torbi, na pisalni mizi ohranja občutek 
svojskosti. Trdijo, da je v njihovem neredu pravzaprav red, ki ga edini zaznavajo, zato jim je 
neurejeno, kaotično všeč. Navsezadnje celo kaos v vesolju skriva številne zelo urejene 
sisteme, ki odlično, popolno delujejo v navideznem kaosu. Trmoglavo vztrajno vzdrževanje 
nereda jim ohranja svobodo, neodvisnost in pristnost. Razlogov in izgovorov za nered imajo 
ob vsaki priložnosti kolikor hočeš, nešteto. Utihnejo pa vsakič, ko se brezglavo neuspešno 
spotikajo in prebijajo skozi kupe, skladovnice in zmešnjave, ko ne najdejo pomembnega 
lističa, obvestila, recepta, položnice, ključev, denarnice, osebnega dokumenta, ko v iskanju 
izgubljajo živce, osebni mir, in dragoceni čas.  
Ko se pogovarjamo o zvezku, se po navadi pogovor vrti o lepem in nasprotno, o neurejenem 
zvezku, iz katerega se ne da učiti. 
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Tako kot so oči ogledalo duše, naj bi zvezek dokazoval učenčev odnos do učnega predmeta, 
čustvenost, uravnovešenost, vztrajnost, natančnost, potrpežljivost, človeške vrline, h katerim 
teži učeči se otrok, otrok v razvoju. Zvezek je tesno povezan z osebno rastjo. 
Včasih, v mojem otroštvu, smo uporabljali v glavnem majhne zvezke z mehkejšimi platnicami 
kot so današnje in brez zanimivih privlačnih podob na njih. Spominjam se modrih, zelenih in 
sivih platnic. So pa bili zapisi vaj v zvezku zagotovo napisani z večjo skrbnostjo kot danes. 
Tudi rob in datum sta bila obvezna. Že v prvem razredu smo z največjim veseljem vajo ali 
domačo nalogo zaključili z risanjem zanimivega vzorčka, ki je uokviril in poudaril nalogo. 
Učenci smo si izmišljali čimbolj izvirne vzorčke, jih primerjali med seboj, občudovali, tudi 
prerisovali drug od drugega. Če pisava in še posebej zanimiv naslov naloge nista bila lepa, 
berljiva, barvni vzorček ni prišel do izraza. Risanje vzorcev nam je bilo v veliko veselje, zvezki 
so na vsaki strani zažareli v zanimivih okvirih, tudi pri skiciranju in ilustriranju smo se vsi bolj 
trudili. Polni zvezki nikoli niso romali na odpad. Pomenili so najdragocenejši vir znanja za 
utrjevanje in ponavljanje. Starši in učitelji so si vsak po svoje prizadevali v prepričevanju 
otrok, naj vendar za zvezek skrbijo. Še vedno pa nekateri starši pobesnijo, če naloga ni 
pravilno zapisana in zanimivo, še bolj ponorijo, če naloga ni lepo napisana in potem 
nekontrolirano trgajo popackane liste iz zvezka, ki mora biti lep. Kaj je lepo za posamezne 
starše, je zopet novo vprašanje. Zagovarjam, da je najpomembnejši trud; če se hočemo 
izogniti trganju listov, moramo daljša besedila najprej sestaviti v posebnem zvezku za vaje ali 
pa na listu, in šele ko smo popolnoma zadovoljni z napisanim, prepišemo v šolski zvezek. 
Odločno sem proti trganju listov iz zvezka. Če se nam naloga ni posrečila, jo napišemo še 
enkrat, znova in ponovno. Naj se v zvezku vidi naš napor, vztrajanje in težnja po boljšem. 
Marljivosti ne smemo skrivati. 
Kakorkoli že, že leta ugotavljam, da se mnogim učiteljem, zlasti predmetnim, zvezek ne zdi 
več dovolj pomemben, da bi sistematično in dosledno poudarjali, zahtevali in ocenjevali 
urejene zvezke. Izgovori niso prepričljivi ne pri učbenikih, ne pri delovnih zvezkih in še 
najmanj v kupih učnih listov, s katerimi zasipavamo učence iz ure v uro, iz dneva v dan. Še 
najmanj pa v šolski zakonodaji. Če kdaj, mi je danes jasno, da sleherni zakon lahko 
interpretiram tako, kot mi v nekem trenutku za neko stvar najbolj ustreza. Zato se raje kot na 
zakon zanesem na zdravo pamet. 
Šolska torba je nabasana, pretežka, nepregledna. Še več kot zvezkov je v torbo stlačenih 
učbenikov, delovnih učbenikov, delovnih zvezkov, vse več map, pa še mnogo tistega, kar je 
učenec že zdavnaj pozabil, da ima v torbi, torej za pouk tudi nekoristnega. Včasih je učenec 
še zmogel vzpostavil odnos do lastnega zvezka kot do nečesa najbolj dragocenega, zelo 
pomembnega in ključnega za doseganje boljših, odličnih rezultatov, danes pa le še izjemoma. 
Zavzemam se za to, da učenčev zvezek zopet postane najpomembnejši učenčev izdelek, ki bi 
ga morali starši in učitelji redno in z največjo skrbjo pregledovati, ovrednotiti in učitelji tudi 
oceniti. Kdo še trdi, da zvezek ni učenčev izdelek in da se ga ne sme ocenjevati? 

  
5. Jezna učiteljica, očka, mami! Je zvezek popackan, so po njem tacale kure ali je zvezek kar 
prazen. Le zakaj??? 
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Število in debelina zvezkov sta tudi pomembna. 'Manj je več' velja, ko se moram odločiti, 
koliko zvezkov naj zahtevam od učencev. Izbiro števila in vrste zvezkov prepuščam njim, jim 
pa svetujem, da se naj odločijo za čim manjše število zvezkov, ki bodo morali biti vzorno 
urejeni. Vsako leto znova poskušam zmanjšati število učnih listov na minimum. Nisem najbolj 
uspešna, ker me zanimive fotografije in kvalitetni učni listi vsakič nesramno zapeljejo, me 
prepričajo, da bodo učenci prikrajšani, če jim ne bom ponudila bogate izbire nalog, potem pa 
ugotovim, da jim ponujeno gradivo ne prinaša niti toliko veselja, ki bi bilo enakovredno 
stroškom za papir in času za kopiranje. Vse bogastvo materialov se učencem zdi 
samoumevno. Ne cenijo ga; premalo navdušenja pokažejo, jaz pa tako zelo potrebujem 
njihovo odobravanje, veselje in čudenje.  
 
RAZLIČNE DOMAČE NALOGE ZA RAZLIČNE UČNE TIPE IN STILE UČENJA 
Domače naloge so obvezne. Ali pa ne, če se tako dogovorim z učenci. Verjamem, da so 
koristne za utrjevanje novega znanja in novih spretnosti. Tudi dolgočasno ponavljanje enih in 
istih miselnih procesov, izrekov, pravil, gesel, definicij, skratka dril, je koristen, če je 
sistematično pripravljen, ko upoštevam načelo postopnosti, konkretnosti in tudi primerne 
abstraktnosti. Kdo ne ve, da je 'ponavljanje mati modrosti'. 
Na tablo preprosto, na začetku, ali na koncu ure, napišem stran v delovnem učbeniku ali 
delovnem zvezku in število nalog na določeni strani (npr.: MAT: DU, 33/1., 2.,3.). Zapis je 
hiter, jasen, sledi kratka razlaga in naslednji dan hiter ali natančen pregled. Tudi starši lahko 
vsak dan sproti nadzirajo šolske vaje in domače naloge. Odkar uporabljamo eAsistenta, so 
starši dnevno obveščeni tudi o DN, če tako želijo, zato pozabljanje nalog ne bi smelo biti 
problem pri večini učencev.  
Problematiziram pa z domačimi nalogami, ki so vedno enake za vse učence. Kot da imamo 
opravka z enakimi otroki. Posledica učiteljevega posploševanja, poenostavljanja, 'svete 
preproščine' pri organizaciji in izvedbi pouka, ki se pogosto nadaljuje tudi pri sestavi DN, je 
odpor in zdolgočasenost učencev z različnimi sposobnostmi, potrebami in interesi. Drži, da 
povsem čisti učni tipi ne obstajajo; večina učencev je kombiniranih učnih tipov, kar pomeni, 
da moramo kombinirati različne stile učenja. Del tega je tudi organizacija nivojskega pouka in 
notranja diferenciacija. Domače naloge moram pogosteje diferencirati, če želim, da bodo vsi 
učenci še bolj uspešni. Če je za uspešno učenje pomembna dovolj močna motivacija, ki jo 
moram vzdrževati skozi ves proces učenja pri slehernem učencu tudi v procesu ponavljanja, 
utrjevanja in poglabljanja doma, torej tudi pri DN, potem sem odgovorna tudi za primerne, 
različno težke, zanimive, pestre domače naloge. Za te še posebej!  
Pogostokrat velja pravilo 'manj je več', tudi pri DN. Pomembnejša je sestava naloge, za 
katero bo učenec prepričan, da mu bo res koristila in je zanj primeren izziv, in jasen cilj, ki ga 
bo zmogel doseči sam. Prav cilji DN morajo biti aktualni, življenjski, domiselni, realni, 
konkretni, merljivi in definirani pozitivno.  
Pri sestavi DN lovim ravnotežje med rednim, dnevnim reševanjem nalog vseh učencev v DU 
in DZ in med oblikovanjem tedenskih, mesečnih in letnih nalog. Do konca šolskega leta 
morajo vsi učenci rešiti vse naloge v izbranih delovnih zvezkih. Pri diferenciranih nalogah pa 
seveda obvezno vključujem interese posameznih učencev, njihovih potreb in vsak izmed njih 
ima posebne potrebe, pri katerih sodelujejo tudi učenci, jih rešujejo samostojno, v paru ali 
skupini, v daljšem časovnem obdobju. Prav ta druga vrsta diferenciranih nalog je učencem v 
veselje, zabavo, jim razvija sposobnosti sodelovanja, medsebojne pomoči, naloge so bolj 
ustvarjalne in inovativne. Učencem morajo biti 'pisane na kožo'. Le redko še slišim, da je DN 
preveč. 
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6. Kako motivirati učenca za DN, ko zunaj sije sonce? 
 
MANJ UČITELJEV V RAZREDU, VEČJA MOTIVACIJA UČENCEV ZA UČENJE 
V slovenski šoli je veliko nepotrebnega in zato škodljivega, preveč. Preveč je državnih šol v 
primerjavi z zasebnimi. Ker ni konkurence, je državna šola privilegiran mastodont. Preveč je 
univerz, poplava je gimnazij in le še peščica poklicnih šol.  
V osnovni šoli je preveč učnih predmetov. Poleg obveznih so še obvezni izbirni in neobvezni 
izbirni predmeti, dodatni in dopolnilni pouk, interesni krožki, ure za 'nadarjene', ure druge 
strokovne pomoči, dnevi dejavnosti, proslave, zabavno-kulturne prireditve, natečaji, akcije, 
predstave, govorilne ure z učenci …  
Še sreča, da učencev ni preveč, čeprav število rojstev zadnja leta lepo narašča. Učitelji smo se 
v petindvajsetih letih razvadili z majhnih številom učencev v razredu; povprečno je 
triindvajset učencev na razred, čeprav je normativ osemindvajset.  
V 80. letih je bilo povprečno število učencev šestintrideset. To dobro vem. Izkusila sem na 
lastni koži. Bilo je šolsko leto 1980/81, ko sem prvič ponosno vstopila v četrti b razred kot 
razredničarka. Čakalo me je šestintrideset radovednih učencev. Doma, oziroma v jaslicah, pa 
me je čakala enoletna hčerkica, jaz pa sem morala namesto nje prevzeti še razredništvo 
četrtega a razreda na isti šoli, v katerem sem popoldan učila drugih šestintrideset, nič manj 
radovednih učencev. Kot popolna začetnica sem brez ugovarjanja ali jamranja prevzela 
učenje 72. učencev na dan, dopoldan in popoldan, vse od septembra do februarja drugega 
leta, ko se je iz bolniške vrnila sodelavka, ki sem jo nadomeščala.  
Ker sem morala, sem tudi zmogla, navkljub enoletni hčerkici. Pri varovanju hčerkice mi je 
priskočila na pomoč sestrična, saj se je mož vračal iz službe šele ob 17. uri. Prevzeti in urejati 
sem morala dvojno dokumentacijo, le učne priprave sem napisala za oba 4. razreda hkrati. 
Spomnim se, kako sem ponoči popravljala besedila učencev, pregledovala njihove zvezke in 
se pripravljala na pouk. Še vsa zelena. Spala sem le štiri ure na noč. Od takrat še vedno zelo 
malo spim. Kar ne ubije, ojača, kajne drage kolegice!? Enostavno sem se prepričala, da ne 
potrebujem veliko spanja. Časa mi še danes tako ali drugače kronično primanjkuje za vse, kar 
moram, hočem in želim narediti. 
Po mnogih osnovnih šolah razpada organizacija razrednega pouka. Vloga razrednega učitelja 
izginja, predmetni učitelj je postal nekaj običajnega že v prvem in drugem triletju. Pogosto se 
sprašujem, zakaj tako, kam to vodi, ko je vendar znanstveno dokazano in v sto letih 
preizkušeno, da mlajši učenci od 1. do 5. razreda potrebujejo zaradi številnih razlogov enega 
učitelja, ki jih poučuje vse predmete. Tudi športno, likovno in glasbeno vzgojo, ki je zadnjih 
desetih letih rezervirana le za predmetne učitelje. Kdo je odgovoren za stanje, ki ne spodbuja 
kvalitete? Glavno nalogo OŠ, da skrbi za kvalitetno učenje, je povozila skrb za službena mesta 
učiteljev. Politika zaposlovanja na šolah je zgrešila smer. Prav je, da je šola socialno čuteča 
inštitucija, nikakor pa ne more prevzeti vloge zavoda za zaposlovanje. Preveč je tudi redno 
zaposlenih učiteljev, pogodbeno zaposlenih, honorarcev in najbolj žalostno, preveč je tudi 
nezaposlenih učiteljev, ki potrpežljivo, vdani v usodo, čakajo v vrsti.  
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Če bi imela še enkrat dvajset let, bi takoj odprla zasebno šolo. Stanje v slovenskem šolstvu 
dobesedno kliče, prosi, moleduje po odprtju majhnih, privatnih šol. Majhno že v temelju, v 
samem izhodišču zahteva biti boljši, konkurenčen, najboljši, po kvaliteti 'večji'. Zasebna šola 
potrebuje mlade, predane, zagnane, inovativne, ustvarjalne in samozavestne učitelje, ki 
vedo, kaj hočejo. Ja, prav take, kot so na slovenskih podružničnih šolah. Srčno upam, da se 
bodo prav taki 's poslanstvom' opogumili in odprli vsaj eno zaprto podružnico, ki se bo kot 
feniks iz pepela povzdignila nad povprečje. Saj še drži, da 'šola vstane in pade z učiteljem'. 
 
 

MANJŠE JE LAHKO TUDI VEČJE  
 
Avtorica: Ivica Šemrov 
OŠ Spodnja Idrija, podružnica Ledine 
Telefon: 041 290 406 
E-naslov: ivica.semrov@guest.arnes.si 
 
V mislih imam seveda slovenske šole. Tiste, ki so previharile vse viharje in se uspele obdržati 
do današnjih dni.  
Razlike med njimi (so velike):  

 število otrok, 

 število zaposlenih, 

 število oddelkov, 

 vrsta oddelkov, 

 trajanje šolanja, 

 šolska stavba, 

 oprema, 

 tradicija, 

 kraj delovanja, 

 položaj ustanovitelja, 

 povezanost z okoljem, 

 sodelovanje, 

 obšolske dejavnosti in  

 drugo. 
Podobnosti je tudi nekaj: 

 učenci, 

 učitelji, 

 učni načrti in 

 zakonodaja. 
 
Iz skupne zakonodaje, ki določa način in obseg osnovnošolskega izobraževanja v Sloveniji, so 
se skozi čas razvile osnovne šole, ki so vsaka zase edinstvene in v marsičem neponovljive. 
Zaznamujejo jih njihovi učenci, učitelji, ravnatelji pa tudi starši, krajani, lokalna skupnost.  
To je svojevrstno bogastvo, ki ga naša oblast sploh ne opazi, kaj šele prepozna in ovrednoti.  
Delam na podružnični šoli, ki spada med tiste MANJŠE po številu otrok, oddelkov in 
zaposlenih. Na podružnicah je tudi krajše obdobje izobraževanja, ki poteka praviloma v 
kombiniranih oddelkih. Zato sem se odločila, da ob rob svojega tridesetletnega dela na 
majhni podružnici v izključno kombiniranih oddelkih, napišem nekaj razmišljanj o zbranih 
izkušnjah. 
Prvo delovno mesto. Učiteljica v kombiniranem oddelku 3. in 4. razreda v domači vasi. Dobila 
sem dve mentorici; eno za kombinirani pouk, drugo za strokovni izpit. Od obeh sem dobila 
veliko neprecenljivo dragocenih informacij iz prakse pa tudi letno pripravo, ki je kar nekaj let 
»zdržala«. Kljub temu da v kombiniranem oddelku nisem bila nova, saj sem sama obiskovala 
to isto šolo s kombiniranim poukom, sem se morala za delo v razredu temeljito pripravljati. 
Nikoli ni bilo le osem ur. 

mailto:ivica.semrov@guest.arnes.si
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Prva lekcija: 
Vsako leto sva s kolegico preštevali, koliko otrok pride v prvi razred. Otrok je v šolskem 
okolišu dovolj, le da se dobesedno razbežijo na vse konce in kraje, ko jih je treba pripeljati v 
šolo. Le zakaj? Ker jim zakon to omogoča. Pa ne le to. Država nalaga občinam plačevanje teh 
prevozov. Za centralno kurjavo na podružnici pa ni (bilo) denarja.  
Tudi letos ni nič drugače; otroke še vedno preštevamo. 
 
Druga lekcija: 
Podružnična šola in kombinirani pouk – o, to pa že ne. Otroci ne dobijo dovolj znanja, nimate 
jutranjega varstva in podaljšanega bivanja. Kam naj ga pa dam? V vrtec je hodil v dolino, zdaj 
ga pa res ne moremo iztrgati iz skupine. 
Zdaj imamo vse: vrtec, jutranje varstvo in podaljšano bivanje. Otroci pa še vedno hodijo 
drugam. 
 
Tretja lekcija: 
Kaj pa telovadba? Telovadnice nimate. Pa krožki? Kaj naj z enim samim? 
 
Četrta lekcija: 
Pozabljeni od celega sveta. Ravnatelj je prišel hospitirat, v dolino smo šli na konference, kjer 
smo/se praviloma ukvarjali/-mo s težavami matične šole. Podružnične šole mnogi sodelavci 
niso poznali niti toliko, da bi vedeli, kje je. 
Danes imamo telefon, internet, povezava z matično šolo je dnevna. Prihaja učiteljica 
angleščine, podaljšanega bivanja, specialna pedagoginja, psihologinja, knjižničarka. Hišnik 
nam vozi kosilo. 
 
Peta lekcija: 
Edina stalnica so spremembe. Številne, vsakoletne, pomembne, bolj pomembne in najbolj 
pomembne. Brez smrtno resnega upoštevanja teh sprememb naši učenci ne bodo 
konkurenčni v svetu, ki ima vsak dan nove zahteve, učitelji pa se moramo kot akrobati 
prilagajati in leviti iz ene v drugo resnico, ki naj jo zagovarjamo z vsem žarom, sicer nas otroci 
ne bodo jemali resno. 
Seveda se je v treh desetletjih nabralo še veliko lekcij, a podrobneje si poglejmo tiste, ki so 
po moji presoji bolj ali manj skupne slovenskemu prostoru, na katerem živijo in delajo 
podružnične šole. 
 
Prva lekcija:  
VPISOVANJE OTROK IN PREVOZI 
Kupčkanje z otroki in vpisovanjem je zelo zanimiva stvar, saj se za otroke bori vsaka šola 
zase. Zato si učitelji podružničnih šol zastonj prizadevamo, da bi na tem področju naredili 
red, ki bi nam olajšal mnogo težav. Ker ministrstvo odobri število oddelkov glede na število 
vpisanih otrok, se ponekod dogaja tudi to, da matična šola zahteva svoje otroke iz šolskega 
okoliša podružnice, ker si s tem rešuje oddelke. Če na podružnici izgubi kakšen oddelek ali je 
namesto dvojne pač trojna kombinacija, to ne šteje.  
Našim prizadevanjem ni naklonjeno niti dejstvo, da si mnogi posamezniki za svoje otroke  
izbirajo šole po svojem okusu. Izbrane šole naj bi bile boljše. Velikokrat se te »boljše« šole  
dobi na podlagi bolj ali manj javno dostopnih podatkov o uspehu učencev posamezne šole. Ti  
podatki pa žal ne pokažejo realne slike o uspešnosti šole.  
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Zame je uspešna tista šola, ki pri vsakem posamezniku doseže optimalen razvoj in napredek.  
Če bi izhajali iz predpostavke, da mora javna šola zagotavljati enake možnosti za vse učence 
ter da bo vsak posameznik pri šolskem delu toliko uspešen, kolikor je notranje motiviran, 
potem bi ne imeli težav z vpisovanjem otrok na šolo v šolskem okolišu, kjer živimo. 
Prepričana sem, da ni šole, ki bi imela: 

 samo take učitelje, ki znajo za prav vsako učno uro motivirati in potešiti potrebe in 
interese vseh učencev, 

 vse prostorske pogoje po meri vseh uporabnikov,  

 obšolske dejavnosti, ki bi zadostile interesom vseh vpisanih otrok in njihovih staršev. 
 
Prepričana sem tudi, da je bolje, da vsega zgoraj naštetega ni. Naučiti se moramo počakati, 
potrpeti, skupaj priskrbeti in izboljšati, soustvarjati, predvsem pa upoštevati različne 
interese. Prav teh je v vsakem razredu toliko, kolikor je učencev. Iz različnih interesov in 
pogledov na isto stvar lahko učence učimo iskati skupne koristi in zadovoljstvo za vse. Če so 
aktivni tudi pri udejanjanju tako oblikovanih idej, so se zanje pripravljeni boriti in pritegniti 
zraven tudi svoje starše.  
Šolski prevozi se plačujejo vsem, pa če so upravičeni do njih ali ne, če se vozijo mimo šole na 
matično ali sosednjo šolo. Občina plača vse. Nihče ne preverja in preračunava, kdo in koliko 
lahko dobi po črki zakona. Ko peljemo otroke s podružnice v dolino na določene prireditve, 
moramo prevoz za naše otroke plačati. Oddelki na podružnici se oblikujejo izključno v skladu 
s predpisanimi normativi in standardi. Tukaj odstopanj ni. Dvolično ali se tako le zdi? 
Članice DUPŠ smo ministrstvu že predlagale ukinitev plačevanja teh prevozov. Če gredo 
drugam, naj gredo na svoje stroške. Prevozi otrok s podružnice v dolino v okviru šolskih 
aktivnosti pa naj bodo brezplačni. 
Naš alternativni predlog je tudi, da se financira šole in njihovo delovanje glede na število 
otrok v njihovem šolskem okolišu, potem pa naj se vsaka šola odloči, če bo sprejela otroke 
od drugod.  
Obstoječa zakonska ureditev onemogoča načrtovanje na daljši rok, kar je za vsako šolo slabo, 
saj iz uradnih evidenc o rojstvu otrok ne moremo sklepati na vpis, kar pa potegne za seboj 
tudi povsem porušeno kadrovsko politiko. 
 
Druga lekcija: 
KOMBINIRANI POUK IN DELO NA PODRUŽNICI 
Kombinirani pouk. Novo poglavje v življenju marsikoga, ki ga doleti podružnica. Na fakulteti 
ni prav dosti slišal o njem, na šoli praviloma ne vedo kaj dosti povedati, saj (razen redkih 
izjem) z njim nimajo izkušenj, je pa prosto delovno mesto. Vedo, da je z organizacijo dela na 
podružnicah precej/veliko težav, da je marsikaj težko, a da bo že. Kako se učitelj znajde v 
svojem svetu podružnice, kjer je včasih za vse sam, je odvisno od njegovih interesov, 
izkušenj, karakterja. Šola mora delovati in potešiti osnovne potrebe učencev in njihovih 
staršev ter lokalne skupnosti, ki se zaradi majhnega števila otrok iz leta v leto spreminjajo in 
jih je vse teže spraviti v okvire normativov … 
In potem se začne. Delo, ki ga ne poznaš, načrtovanje, ki mu nisi kos, izvedba, ki meji na 
čaranje in slab občutek, da nisi naredil vsega, da nisi dobro pripravljen, da si ob koncu dneva 
izčrpan. Čakajo te pa še krajevne prireditve, konference, sodelovanja, pisanje za lokalni 
časopis, urejanje spletne strani, sestanki … 
Kombinirani pouk bi moral imeti svoje mesto na dodiplomskem izobraževanju vseh učiteljev, 
saj ni vezan le na razredni pouk. Predmet Kombinirani pouk, bi moral ponuditi teoretično in 
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praktično podlago za strokovno delo; ne le na podružnicah, saj kombinirani pouk lahko 
srečamo tudi na matičnih šolah. Če pa ne, lahko njegovo poznavanje izboljša pouk tudi v 
»čistih« oddelkih.  
Kombinirani pouk ima namreč tudi številne prednosti:  

 heterogene skupine omogočajo bolj naravno učenje kot homogene, 

 učenci slišijo isto snov večkrat, na različne načine in na različnih zahtevnostnih stopnjah, 

 zaradi različnih zahtevnostnih ravni je učenje ustrezno širšemu naboru sposobnosti pri 
učencih; učijo se lahko za naprej ali za nazaj, 

 omogoča učenje od učencev. 
Prednosti kombiniranega pouka predan učitelj kar hitro odkrije. Potem pa se začne bitka za 
njegovo ustrezno mesto v našem šolskem sistemu: 
1. Poznavanje kombiniranega pouka v teoriji in praksi za vse pedagoške delavce: dobro bi 

bilo, če bi o njem kaj vedeli tudi zakonodajalci. 
2. Reakcije udeležencev: želeli bi si starše, krajane, ravnatelje, ki bi se borili z nami za boljše 

pogoje dela, za drugačen odnos do kombiniranega pouka in dela na podružnici. 
3. Vrednotenje kombiniranega pouka: 

 manjša učna obveza, 

 ustrezno nagrajevanje dela, 

 primerna oprema (prostorska in didaktična). 
4. Izobraževanje učiteljev: stalno strokovno izpopolnjevanje s področja dela v kombiniranem 
oddelku in na podružnici. 
Poznavanje kombiniranega pouka je slabo. Temeljno vprašanje pa je, ali stroka in zakonodaja 
sploh priznavata kombinirani pouk kot enakovreden in zelo strokoven element našega 
izobraževanja ali pa ga vsi skupaj želijo usmeriti na slepi tir v upanju, da se ga bodo tako 
znebili na enostaven način, kot so se številnih podružnic. Zelo obrabljena trditev, ki nam jo 
ponujajo je: »Starši so zaprli šolo.« Pa so jo res starši? Kdo pa je bil njihov boter in kdo 
spodbuja njihovo nedejavnost, ko gre za zagotavljanje pogojev, kvalitete in obsega dela na 
podružnicah? Kdo kroji zakonodajo, ki je podružnicam in kombiniranemu pouku zelo 
nenaklonjena? 
Reakcije udeležencev so pričakovane in razumljive. Starši, učitelji in ravnatelji morajo biti 
razgledani, trmasti, vztrajni in odločeni boriti se. Ker na podružnici ni nič samo po sebi dano. 
Pa ne boriti se samo letos. Vsako leto sproti, kar naprej. Kdo jim lahko zameri, če na neki 
točki ne zmorejo več? 
Vrednotenje nekega dela ne more biti objektivno in pošteno, če ga ne poznaš.  
Ko sem začela s poučevanjem v kombinaciji, sem za dvojno kombinacijo dobila 10-odstotni 
dodatek. Takrat je bil dodatek za delo v trojni in vseh ostalih kombiniranih oddelkih 15 %. To 
pomeni, da je bilo delo v kombiniranih oddelkih neenako vrednoteno že takrat.  
 

1. 1. razred 1. 1. in 2. razred 1., 2., 3. in vsi naslednji razredi 

100-odstotna plača 10-odstotni dodatek 15-odstotni dodatek 

 
Za prvi dodani razred si dobil 10-odstotni dodatek, za vse naslednje pa samo še 5-odstotni 
dodatek, kljub temu da je delo v dvojni kombinaciji v primerjavi z delom v trojni kombinaciji 
prava zabava.  
Pa vendarle, takrat smo dobili dodatek v odstotkih od celotne plače, kar se je na koncu 
meseca še nekako poznalo. Kako pa je danes?  
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Dodatek so znižali, ker moramo varčevati, in delo v kombiniranem oddelku je očitno 
najprimernejši prostor za varčevanje. Dodatek za delo v dvojni kombinaciji znaša 7 %. Za delo 
v trojni in vseh nadaljnjih pa 10 %. Vendar ne od plače, pač pa le od pedagoških ur. To 
pomeni, da se nam ure priprave na kombinirani pouk ne štejejo, da so vrednotene le ure v 
razredu. Dodatek so zmanjšali dvakrat. Prvič za 3 % oziroma 5 %, drugič pa še za celih 50 %, 
saj je vsaka pedagoška ura sestavljena iz priprave in izvedbe. Dodatek za delo v 
kombiniranem oddelku je danes sramotno nizek. 
Priprava, ki je v kombiniranem oddelku ključna in neobhodno potrebna, mi po tridesetih 
letih pobere veliko več časa, kot mi ga za to prizna delodajalec. Tisti, ki so določili čas, ki je 
potreben za pripravo v »čistem« oddelku, so pač presodili, da lahko tudi pripravo za dvojno, 
trojno ali pa peterno kombinacijo učitelji naredimo v popolnoma enakem času! Je tu sploh 
kakšna logika? So se ti ljudje kdaj v življenju pripravili za pouk v dvojni kombinaciji, kaj šele za 
vse ostale kombinacije? 
In kje je izobraževanje učiteljev v kombiniranih oddelkih in na podružnicah šol?  
Trenutno ga je zelo malo. Večji del vseh aktivnosti, povezanih z razvojem in napredkom 
kombiniranega pouka in podružničnih šol, izvedejo članice Društva učiteljev podružničnih šol.  
Društvo v sodelovanju s šolo gostiteljico vsako leto organizira strokovni posvet na drugi šoli. 
Na posvetu si lahko udeleženci na formalnih in neformalnih srečanjih nadgradijo svoja znanja 
in izmenjajo izkušnje, primerjajo rešitve in posledice različnih odločitev. 
Toda podružnice ostajajo, čeprav jih vsako leto nekaj izgine z našega zemljevida. Ostaja pa 
tudi kombinirani pouk. Prav bi bilo, da bi v podružnicah in kombiniranem pouku prepoznali 
priložnost za številne drugačne, ustvarjalne, inovativne, izvirne in predvsem po otrokovi meri 
narejene pedagoške rešitve. 
 
Tretja lekcija:  
MATERIALNI IN PROSTORSKI POGOJI TER OBŠOLSKE DEJAVNOSTI 
Telovadnice res nimamo. Še vedno ne. Imamo pa večkratno svetovno, evropsko in državno 
prvakinjo v gorskem kolesarstvu. Plesalko, ki je prvakinja v svetovnem, evropskem in 
državnem merilu na področju modernih tekmovalnih plesov. Državnega prvaka v akrobatiki. 
Neustrezni pogoji niso opravičilo za nedejavnost, odlični pogoji pa ne zagotovilo za uspeh.  
Rada bi povedala, da na podružnici učitelj nima skrbi le s tem, kako bo izpeljal kvaliteten 
pouk v dvojni, trojni, četverni, peterni kombinaciji, pač pa se mora močno angažirati tudi pri 
vzdrževanju in zagotavljanju ustreznih prostorskih pogojev. Ravnatelji morajo najprej 
poskrbeti za matično šolo, potem pa skoraj ne upajo več prositi še za podružnico. Jasno, tudi 
drugi morajo priti na vrsto. Vrsta je predolga, sredstev pa ni. Če ni učitelj na podružnici 
dovolj glasen, tečen, če ni vključen v številne organe in če nima za seboj staršev in krajevnih 
predstavnikov, se le redko kaj zgodi. Ko gre za podružnice, mora skupaj stati cela vas!  
Krožki. Številni strokovnjaki ugotavljajo, da prevelika količina krožkov otrok ne zadovoljuje, 
da imajo preveč vsega, pa nobenega interesa za nič. Si res otroci želijo toliko različnih 
krožkov? Ali ni bolje, da jim kdaj pa kdaj pustimo, da so le otroci, in se igrajo s travo, peskom, 
listjem, vejami. Mati Narava jih na podružnicah čaka na pragu.  
 
Četrta lekcija: 
STROKOVNA PODPORA 
Na začetku moje poti je vsa komunikacija z matično šolo potekala preko sporočil, napisanih 
na papir, ki so jih prenašali otroci, ki so šli v šolo v dolino. Nekajkrat na leto je prišel ravnatelj 
na obisk in takrat je učencem pregledal zvezke, meni pa priprave. Po hospitaciji je sledila 
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podrobna analiza ure v njegovi pisarni. Ker je sam zelo dobro poznal kombinirani pouk, mi je 
lahko tudi veliko dal.  
Kasneje smo dobili telefon, internet in povezave z matično šolo so postale bolj sprotne in 
pogoste, odvisne tudi od vsakokratnega vodstva šole. Redki so obiski ravnateljev, zdi se mi, 
da preredki. Le izjemoma smo v vseh tridesetih letih imeli kakšno pedagoško konferenco na 
podružnici. Delo je prepuščeno zaposlenim. Ravnatelj pravi, da je tako, ker nam zaupa. To je 
lep poklon našemu delu, hkrati pa ima grenak priokus, saj imam občutek, da pogosto ne ve, 
kaj vse delamo. Predvsem pa, kako. Sicer je pa vseeno. Saj imamo plačo skrbno odmerjeno z 
vrha. Vsi enako, ne glede kako in koliko delamo. 
Zavod za šolstvo je v devetdesetih letih prejšnjega stoletja začel s svetovalko Irmo Veljić 
sistematično delo na področju kombiniranega pouka in podružničnih šol. Projekt Podružnica 
podružnici je povzročil druženje učiteljev in učencev podružničnih šol Slovenije, izmenjavo 
izkušenj, pogledov, možnih rešitev, primerov dobre prakse. 
Študijske skupine za kombinirani pouk so prinesle poglobljeno strokovno delo pod vodstvom 
svetovalke dr. Fani Nolimal. Leta 2001 smo dobili didaktični priročnik Kombinirani pouk 
včeraj, danes, jutri. Seminarji za delo v kombiniranem pouku so bili dobrodošli za začetnike 
in že prekaljene mačke, saj so prevetrili naše delo, predvsem pa so nam dali krila. Krila, ki so 
nas ponesla k raziskovanju in samoevalvaciji, k iskanju tistega najboljšega v kombiniranem 
pouku. Takrat smo si drznili začeti verjeti v vrednost svojega dela in takrat je nastalo Društvo 
učiteljev podružničnih šol.  
V tem obdobju je Zavod RS za šolstvo pomenil močno strokovno oporo učiteljem 
kombiniranih oddelkov in podružničnih šol. Potem so se zgodile spremembe, ki so ta razcvet 
zavrle. Žal.  
 
Peta lekcija: 
SPREMEMBE 
Danes se številni učitelji na podružnicah spet počutijo prav tako, kot smo se mi na začetku. 
Pozabljeni od vseh. Zdi se jim, da s kombiniranim poukom učencem ne morejo dati toliko kot 
s poukom v čistem oddelku. Zdi se jim, da je dela preveč, učinkov premalo, plačila sploh ni. 
Pritiski in vprašanja staršev in kolegov, nepoznavanje kombiniranega pouka, ki spodkopavajo 
skromno prepričanje in šibko samozavest na področju kombiniranega pouka. Strah, da kljub 
nečloveškim naporom ne bo dovolj (znanja, rezultatov, pohval, priznanj, zadovoljstva). 
Avtonomija učitelja (v kombiniranem oddelku) je na prepihu. Na prepihu so tudi družbene 
vrednote. Vse to pa se odraža tudi na učencih, njihovih starših in seveda učiteljih. Zdi se, da 
smo v začaranem krogu, iz katerega ne znamo.  
Na področju kombiniranega pouka smo pred leti lepo stopili iz njega. Nekateri skušamo še 
naprej držati izbrano smer. Verjamemo, da lahko za seboj potegnemo tudi druge. 
Dobro bi bilo, če bi se zgodila sprememba, ki bi prinesla nazaj kvalitetno strokovno delo za 
učitelje v kombiniranih oddelkih, pri katerem bi se ukvarjali s problemi kombiniranega pouka 
in iskali najboljše rešitve po celi vertikali – od načrtovanja preko izvedbe do ustrezne 
spremembe zakonodaje. Strokovno dobro podkovan učitelj, ki ima rad posebno razgibano in 
zahtevno delo na podružnici, si zasluži podporo in priznanje pa tudi ustrezno vrednotenje in 
plačilo opravljenega dela. Učitelji, ki gredo v kombinirani oddelek, bi morali dobiti izkušenega 
mentorja, ki ima za seboj določeno število let v kombiniranem oddelku.  
Če povzamem odgovor na vprašanje, ki sem ga zastavila na začetku, je lahko majhna 
podružnica zelo velika v svojem delovanju, kadar ima: 
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 učitelje, ki odlično poznajo kombinirani pouk in so si uspeli zagotoviti ustrezne materialne 
in prostorske pogoje, da lahko delajo tako, da so zadovoljni z rezultati svojega dela, 

 učitelje, ki so odprti za (so)delovanje v vse smeri, 

 učitelje, ki jim služba ni le poklic, pač pa poslanstvo, 

 starše, ki se zavedajo pomena šole in stojijo učitelju ob strani, 

 starše, ki se borijo po svojih poteh in močeh, kadar učiteljem zmanjka moči in idej, 

 starše, ki vedo, da je naša prihodnost odvisna od naših dejanj, in 

 malo sreče. 
MAJŠE JE VEČJE takrat, ko se naši učenci ne izgubijo v življenju. (Misel moje učenke N. Trček.) 
 
 

COMENIUS PROGRAM HEALTHY P.I.C.N.I.C. 
 
Avtorica: Nataša Zonik 
OŠ Antona Tomaža Linharta Radovljica, PŠ Mošnje 
Telefon: 040 850 855 
E-naslov: natasa.zonik@gmail.com 
 
OŠ Antona Tomaža Linharta Radovljica je v šolskem letu 2013/2014 začela z mednarodnim 
projektom Healthy P.I.C.N.I.C. z namenom razvijati vse te veščine, ki jih lahko razberemo iz 
imena:  
HEALTHY P.I.C.N.I.C. (Positive Intercultural Competent Noble Inovative Children).  
Idejni vodja je ga. Maja Tolo, v timu pa sodelujemo še ga. Anita Hrovat, ga. Uršula Kavar, ga. 
Alja Štendler in jaz.  
V projekt je poleg naše vključenih sedem partnerskih šol iz sedmih različnih držav: 

 Ecole élémentaire d'application Aveyron iz Lyona v Franciji, 

 Öffentliche Volksschule Rötzergasse z Dunaja v Avstriji, 

 OŠ Ivana Gundulića iz Zagreba na Hrvaškem, 

 Tallinna Ühisgümnaasium iz Talina v Estoniji, 

 Agrupamento de Escolas Patrício Prazeres iz Lizbone na Portugalskem, 

 1° Circolo Didattico »G. Vicinanza« Salerno, iz Salerna v Italiji, 

 COLLEGE PRIVE LA SALLE SAINT-CHARLES, Saint-Pierre CEDEX, z otoka v Indijskem 
oceanu, 

 La Réunion iz Francije. 
Projekt traja 2 leti, od 1. 8. 2013 do 31. 7. 2015. Na skupnih srečanjih, ki so štirikrat na leto, 
pregledamo opravljeno delo ter se dogovorimo za prihodnje naloge. Trenutno se nahajamo v 
zaključni fazi. Za aktivnosti smo prejeli podporo v obliki dotacije po programu Vseživljenjsko 
učenje. Za vsebino publikacije je izključno odgovoren naš tim in Evropska komisija ni 
odgovorna za morebitno uporabo informacij. 

 
SLIKA 1: PROGRAM VSEŽIVLJENJSKO UČENJE 
(VIR: http://www2.cmepius.si/vzu/erasmus-plus.aspx) 

mailto:natasa.zonik@gmail.com
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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, spodbujanje socialnega čuta – dobrodelnost, spodbujanje ustvarjalnosti, 
kritično razmišljanje, pozitivna naravnanost ter vrednotenje ...  
 
Aktivnosti, ki so potekale in še potekajo 
Učitelji in učenci sodelujejmo tudi preko e- in navadne pošte, spletne skupnosti eTwinning, 
svoje prispevke objavljajmo v »dropboxu« ... Projekt je predstavljen tudi na uradni šolski 
spletni strani. 
http://www.os-atl.si/ 
Ena izmed prvih dejavnosti, ki smo jih izvedli, je bil natečaj za izbiro loga projekta. Vsaka 
partnerska šola je prispevala tri likovna dela. V tesnem boju je zmagal logo učenca s Hrvaške. 

  
SLIKA 2: LOGO PROJEKTA HEALTHY P.I.C.N.I.C. 
(VIR: https://www.dropbox.com/lightbox/home/Logo) 
 
Učimo se o raznolikosti evropskih kultur in jezikov. Spoznavamo kulture, navade in jezik 
partnerskih držav. Le-te so učenci predstavili z besedo in sliko na PLAKATIH na oglasnih 
deskah. 

 
SLIKA 3: OGLASNA DESKA (FOTO: Nataša Zonik) 
 
Vsaka partnerska šola je pripravila kulturno škatlo – „Culture in a Box“. V njej je bilo deset 
predmetov ali slikovnih podob predmetov, naravnih značilnosti, pojmov, ki predstavljajo 
njihovo državo.  

http://www.os-atl.si/
https://www.dropbox.com/lightbox/home/Logo
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SLIKA 4: KAJ JE V SEBI SKRIVALA KULTURNA ŠKATLA IZ PORTUGALSKE? (FOTO: Marko 
Grimani) 
 
Sestavili smo SLOVAR v vseh jezikih udeleženih držav, v katerem smo zajeli besede, s katerimi 
se srečujemo vsak dan v času pouka ali pa v prostem času. 
Spoznavamo zdrav način življenja; promoviranje gibanja, zdravega načina prehranjevanja, 
lokalne hrane, lokalne kuhinje – priprava ZBIRKE STARIH OTROŠKIH IGER, že skoraj 
pozabljenih otroških iger ter MEDNARODNE KUHARSKE KNJIGE. V njej smo zajeli po tri 
recepte za zajtrk, malico, kosilo in večerjo, seveda lokalno obarvanih jedi. 

      
SLIKA 5a in 5b: ODKRIVANJE ČARA STARIH OTROŠKIH IGER (FOTO: Marko Grimani) 
 
Velik poudarek smo dali dobrodelnosti. Sodelovali smo z dobrodelnimi ustanovami Anina 
zvezdica, Rdeči križ. Povezali smo se tudi s šolo Piali Ashar Alo v Indiji. Ime pomeni “luč 
upanja”, saj možnost izobrazbe prinaša upanje, tako nam kot seveda otrokom in še posebno 
tistim, ki sicer ne bi imeli možnosti šolanja. 

 
SLIKA 6: ZBIRANJE HRANE ZA ANINO ZVEZDICO (FOTO: Marko Grimani) 
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SLIKA 7: SRČKI ZA HOSPIC (FOTO: Marko Grimani) 
 
V dejavnosti vključujemo tudi starše, stare starše ter predstavnike lokalne skupnosti, 
povezujemo pa se tudi z drugimi šolami doma in v tujini ter s projekti, ki se izvajajo na naši 
šoli: 

 Obogateno učenje tujega jezika,  

 Zdrav življenjski slog,  

 Erasmus+,  

 Etika in vrednote,  

 Dvig socialnega in kulturnega kapitala,  

 Shema šolskega sadja in zelenjave, 

 Dediščina gre v šole: DNEVI EVROPSKE KULTURNE DEDIŠČINE. 
 

 
SLIKA 8: OBOGATENO UČENJE TUJIH JEZIKOV (FOTO: Marko Grimani) 
 

 
SLIKA 9: DNEVI EVROPSKE KULTURNE DEDIŠČINE – ZASADITEV LIPE NA ŠOLSKEM 
DVORIŠČU (FOTO: Marko Grimani) 
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SLIKA 10: PREDSTAVITEV GASILSKEGA DRUŠTVA MOŠNJE (FOTO: Marko Grimani) 
 
Starši in stari starši sodelujejo pri projektnih dnevih, dnevih odprtih vrat, dnevih dejavnosti, 
popoldanskih delavnicah ... ter na ta način spoznavajo delo naše šole. 
 

 
SLIKA 11: OBISK ČEBELARJA (FOTO: Marko Grimani) 
 

 
SLIKA 12: DAN NA DOMAČIJI GLOBOKO (FOTO: Marko Grimani) 
 

 
SLIKA 13: OBISK GOZDNE UČNE POTI Z G. AHAČIČEM (FOTO: Marko Grimani) 
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Predvsem so priljubljena neformalna druženja: bolšji sejem, razne delavnice ... 

 
SLIKA 14: BOLŠJI SEJEM (FOTO: Marko Grimani) 
 

 
SLIKA 15: NOVOLETNE DELAVNICE (FOTO: Marko Grimani) 
 
Kaj želimo doseči? 
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.  
 
 

PRESEŽNIKI PODRUŽNIČNE ŠOLE PODLJUBELJ 
 
Avtorica: Maja Ahačič 
OŠ Tržič, Podružnična šola Podljubelj 
Telefon: 041 969 991 
E-naslov: maja.ahacic59@gmail.com 
 
»Učilna zidana« v Podljubelju je 3. oktobra 2014 praznovala 123 let. Pred temi leti so otroci 
peš hodili v šolo v Tržič. V vseh letih je vaška šola prehodila pot vojn, političnih sprememb, 
državnih ureditev in šolskih reform. Po treh selitvah že 70 let stoji na enem mestu in ob 
posluhu vodstva šole, krajevne skupnosti, občine in ob veliki želji staršev smo jo leta 2006 
dogradili in posodobili, da ustreza izvajanju pouka devetletke za učence od 1. do 5. razreda. 
Ob zahtevnem učnem načrtu in organizaciji šolskih dejavnosti je naša šola še vedno »srce 

mailto:maja.ahacic59@gmail.com
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kraja«, ki z jutranjim varstvom in organiziranim podaljšanim bivanjem omogoča staršem 
miren odhod v službo in iz nje. Poleg navedenih najbolj pomembnih vsebin, pa šola poskrbi 
za povezovanje generacij in bogatejše kulturno in družabno življenje v kraju. Za nekatere 
programe je pobudnik prav šola, ob tej besedi pa mislim na vse zaposlene v njej, ki s svojo 
osebnostjo in zavestjo poučujemo in vzgajamo otroke in ne štejemo minut, ur in dnevov, ki 
velikokrat posegajo v naš prosti čas. 
V nadaljevanju bom predstavila nekaj primerov, ki potrjujejo naslov 15. strokovnega srečanja 
»Manjše je lahko večje«. 
 
Ohranjanje naravne in kulturne dediščine kraja 
V devetdesetih letih preteklega stoletja, ko je bilo še osemletno šolanje, sva bili s kolegico 
Heleno Ahačič mentorici učencem pri projektnem učnem delu. Raziskovali in spoznavali smo 
kulturno in naravno dediščino kraja. Projektno učno delo smo zaključili z naslednjimi 
knjižicami: Kozolci v Podljubelju, Sankaštvo v Podljubelju, Ovčarstvo v Podljubelju, Na 
planincah luštno biti, 110 let šole v Podljubelju. 
Posneli smo naslednje filme: Zmajska – legenda o nastanku Tržiča, Kruh iz podljubeljskih 
krušnih peči, Mlinčki v Jezercu, Pletenje košar in košev iz leskovih viter, Lepi čeveljc pod 
Ljubeljem, Šola pred 115-letnico in po njej. 
Ko se oziram nazaj, s ponosom ugotavljam, da smo vsi sodelujoči v pisnem in slikovnem 
gradivu ohranili marsikaj, kar je že danes preteklost in za sedanje generacije daljna 
zgodovina, ki se je učijo iz navedenih virov. 
Dvanajsto desetletje podružnične šole pa smo učiteljice, skupaj s sodelavci, predstavile z igro 
Šolopoli. 

 
Nekaj primerov knjižic in filmov 
 
Prireditve 
Novoletni program za podljubeljske otroke 
Ohranjamo 70-letno tradicijo v kraju. V decembru že vsa leta otroke razveseljuje dedek 
Mraz. Organizatorji prireditve so bile različne organizacije. Pred 15. leti pa smo v šoli 
ustanovili poseben odbor, ki združuje aktivne starše, ljubiteljske kulturnike, aktiviste sveta 
krajevne skupnosti in učiteljice. Takrat smo uvedli nekaj novosti: starši z vplačilom prispevka 
prijavijo otroka na prireditev, pred tem so bila darila namreč kar za vse otroke določene 
starosti. Obdržali smo starost obdarovancev od 2. leta starosti do vključno 5. razreda 
osnovne šole. Priprave se pričnejo že pred jesenskimi počitnicami. Prvi del priprave je 
zbiranje prijav, denarja in materiala. Poleg staršev sredstva prispevajo številni donatorji, ki so 
nam zvesti že več kot desetletje. Vsako leto se pridružijo tudi novi donatorji. Sledi nakup, ki 
ga zelo dobro opravijo predstavnice staršev. Za vsako starost izberejo primerno darilo. 
Seveda se aktivnosti kasneje malce umirijo, v tednu pred prireditvijo pa sledi pakiranje in 
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priprava prireditve. Za večjo pravljičnost vedno poskrbi igralska skupina podružnične šole, ki 
pripravi igrico in na koncu skupaj z obiskovalci pokličejo dedka Mraza. Le ta pride v 
spremstvu dobre vile in harmonikaša, da skupaj zapojejo nekaj zimskih pesmi. Sledi 
poimensko obdarovanje, ko vsak otrok pride po darilo na oder in ga starši lahko fotografirajo 
z dedkom Mrazom. Prireditev je zelo obiskana in zadovoljni otroci in starši so naše plačilo. 

 
Novoletni otroški program za podljubeljske otroke, december 2012 
 
Otroška maškarada 
Prireditev združuje ljubiteljske kulturnike, starše, učitelje in svet krajevne skupnosti, saj je 
šola glavni organizator zabave za najmlajše, ki ima več kot tri desetletja dolgo tradicijo. 
Povabimo vse otroke z vasi in njihove starše. Program sestavlja: 
-sprevod maškar ob spremstvu harmonikaša od šole do dvorane, 
-rajanje in družabne igre z animatorji, 
-pogostitev in darilce za sodelujoče maškare. 

 
Otroška maškarada na pustno soboto v podljubeljski dvorani, 2013 
 
Marčevska prireditev za starše 
V samostojni Sloveniji sva s kolegico Heleno Ahačič ohranili marčevsko prireditev s ciljem, da 
ohraniva podljubeljsko tradicijo in vsakemu učencu omogočiva nastop na odru, kar je 
svojevrstno darilo za starše. Mesec marec se nama je zdel pravšnji za to, saj se spomnimo 
mednarodnega dneva žena, prvega pomladnega dne in materinskega dne. Učenci so 
predlagali naslove prireditve, izbrali smo naslov »To smo mi« in zadnji petek v marcu se 
zvečer dobimo v vaški dvorani. Vsako leto ima prireditev tematski naslov, ki sovpada s 
projektom »Okolju prijazne šole«, ki je skupen matični in obema podružnicama. Na primer 
lansko leto je bila tema Moj domači kraj nekoč letos je tema Moj domači kraj sedaj in pogled 
v prihodnost. Učiteljice pripravimo avtorska besedila, igre vlog, recitale na določeno temo. 
Posebna komisija iz matične šole izbere nastop, ki se predstavi na Pomladnem festivalu ob 
dnevu Zemlje na matični šoli. Seveda pa je prireditev »To smo mi« tradicionalna, učiteljice pa 
so mentorice učencem pri oblikovanju vabil, plakatov, priložnostnih daril, priprave dvorane, 
scene … 
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To smo mi – prizor prvošolcev leta 2011, tema: Voda 
 
Srečanje najstarejših krajanov 
Pobudnik je Krajevna organizacija Rdečega križa, pridruži pa se še Prostovoljno gasilsko 
društvo in krajevna skupnost. Prireditev je tradicionalna že štiri desetletja. Sprva so bila 
srečanja v šoli, zaradi množične udeležbe smo jo preselili v krajevno dvorano. V šoli 
pripravimo likovno bogata vabila, s katerimi aktivisti KO RK povabijo člane, ki so starejši od 
70 let. Udeleži se jih več kot šestdeset. Za vsakega v šoli izdelamo priložnostno darilo, s 
katerim učenci goste sprejmejo ob vhodu v dvorano in jim izrečejo dobrodošlico. Igralska 
skupina in pevski zbor pripravita kulturni program, ki razveseljuje udeležence. 
Medgeneracijsko srečanje uči učence spoštovanja do starejših. 

 
Srečanje najstarejših krajanov 2012 
 
Obiščemo krajane stare 90 let 
Ti krajani so člani Krajevne organizacije Rdečega križa, ki je v kraju zelo aktivna organizacija. 
Več kot desetletje se s to aktivnostjo medgeneracijsko povezujemo. Na obisk se odpravimo 
peš in predvsem tistim učencem, ki se večinoma vozijo skozi vas predstavimo del kraja. 
Slavljenca/ko razveselimo s petjem, plesom in včasih prisluhnemo zanimivim zgodbam iz 
njihovega življenja. Poseben doživljaj je voščilo, ki ga vsi učenci, s stiskom roke in z zanimivim 
besedilom, namenijo slavljencu. Najbolj sproščeni pa slavljenca tudi objamejo. Vedno učenci 
izdelajo darilo, domači pa nas pogostijo. 
Posebnost Podljubelja in Občine Tržič je obisk pri najstarejši krajanki – občanki, gospe Tinci 
Ogris, ki je lani praznovala 103. rojstni dan. Obiskujemo jo vsako leto, že od njenega 95. leta 
dalje. Zaposleni smo mentorji učencem, ki ji vsako leto izvirno okrasijo toliko polen kot je 
gospa stara. Razveselimo jo s pevskim nastopom, saj rada zapoje z nami. Vsi ji z radostjo in 
ponosom sežemo v roko in izrečemo lepe želje. 
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Pri gospe Tinci Ogris na 103. rojstnem dnevu, oktober 2014 
 
Mednarodni dan Rdečega križa 
Po zaslugi aktivne organizacije Rdečega križa v kraju na mednarodni dan RK del pouka 
namenimo urjenju učencev v prvi pomoči. Za delavnice poskrbijo starši, medicinska sestra in 
člani gorske reševalne službe Tržič. KO RK še vedno simbolično med svoje člane sprejme 
prvošolčke, ko jim podari pribor za osebno higieno in kolebnico.  

 
Sprejem prvošolčkov v KO RK Podljubelj, maj 2005 
 
Interesne dejavnosti  
Igralska skupina ima najdaljšo tradicijo na šoli. Menim, da odkar v vasi stoji šola, so in smo 
pripravljali predstave. Velikokrat so v njej nastopali kar vsi učenci šole. V zadnjih letih pa so v 
igralski skupini učenci 4. in 5. razreda, ostali pa s svojimi učiteljicami pripravljajo interne 
nastope in se tako učijo igralskih veščin. Šolska igralska skupina se predstavi na krajevnih 
prireditvah in s svojimi predstavami redno gostuje izven kraja. Zadnji dve desetletji se 
udeležuje območnega srečanja otroških in mladinskih skupin, kjer od selektorja dobi odlično 
oceno. Zaradi prepričljive in sproščene igre so se igralci, pod mentorstvom Helene Ahačič, 
skorajda vsako leto uvrstili na gorenjsko srečanje, enkrat pa tudi na državno. 

 
Lonec medu, 2015 
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Planinska skupina: učenci so kar dve desetletji, pod mojim mentorstvom in v sodelovanju z 
domačini, na sobotnih pohodih spoznavali okolico Podljubelja. V planinsko skupino se vsako 
leto vključi več kot polovica učencev šole. Zadnja leta smo se, s še dvema šolama, združili v 
Mladinski odsek pri Planinskem društvu Tržič. Enkrat mesečno se ob sobotah odpravimo na 
pohod v bližnjo okolico ali po Gorenjskem. Dvakrat letno se tudi učenci s podružnice 
udeležijo zimskega in poletnega tabora, kjer jim omogočamo gibanje in doživljanje v 
planinski naravi. Redno izpolnjujejo planinske knjižice in pridobivajo nagrade Planinske zveze 
Slovenije. 

 
Planinski tabor na Zelenici, 2012 
 
Ustvarjalne delavnice potekajo na šoli že vrsto let. Vodijo jih različni mentorji. Letos učiteljica 
Katja Hafner. V času, ko so delavnice vodile članice Društva podeželskih žena, so na učence 
prenašale izdelovanje tradicionalnih vaških ročnih del: pletenje, vezenje, kvačkanje. Izdelke 
so razstavljali na razstavah v kraju in na matični šoli. 

 
Pletenje, 2008 
 
Pevski zbor ima na podružnični šoli najkrajšo tradicijo. Kar nekaj let je mentorica Urška Frelih 
Meglič vključevala vse učence šole in jim s številnimi žanri in nastopi privzgajala ljubezen do 
petja. Število učencev se je na šoli povečalo in razdelili so se v dve skupini. Pevski zbor se 
vedno predstavlja na območni reviji pevskih zborov, ostali pa tedensko obiskujejo pevske 
urice in pojejo na šolskih in krajevnih prireditvah. 

 
Na reviji pevskih zborov, 2010 
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Sodelovanje z zamejskimi Slovenci 
Skorajda desetletje razvijamo sodelovanje z zamejskimi Slovenci iz Bračana. Na Goriškem v 
Italiji je šola s slovenskim učnim jezikom. Vsako leto se srečamo učenci in učitelji obeh šol na 
skupnem naravoslovnem dnevu, kjer spoznavamo matično ali zamejsko domovino. Skupaj 
smo se učili o vodi v Jezercu, pekli kruh na kmetiji pri Pivki, obiskali Landrsko jamo, se 
sprehodili po Gorici, spoznavali turistično kmetijo na Plešivem … Predvsem pa se družili ob 
športnih igrah in ustvarjalnih delavnicah. 

 
Na goriškem gradu, 2014 
 
»Šola z učiteljem vstane, ali pade.« mi je nekoč rekel upokojeni ravnatelj. Zadovoljna sem, da 
je moje delo poslanstvo, kjer se velikokrat pretakajo ustvarjalni izzivi, energija in ljubezen 
med učitelji, učenci, starši, vodstvom šole in širše. Skozi strokovnost skupaj bogatimo 
osebnost, razvijamo ljubiteljstvo in aktivizem v slovenskem prostoru. Saj le tako pokažemo 
uporabnost znanj in otrokom pot v življenje. 
 
Viri: 
Šolske kronike in arhivi 
Foto arhiv Podružnične šole Podljubelj 
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Nagrajeni izdelki likovnega natečaja   
 
Komisija za izbor likovnih del: Anamarija Erčulj, Mojca Koncilja, Meta Kregar, Majda Pogačnik  
 
PRVO TRILETJE:  
OŽBEJ SLABE, 1. r, 7 let: OŠ Ivana 
Tavčarja, Gorenja vas, PŠ 
Sovodenj; mentorica: Milka Burnik 

OPB 1. in 2. r,: OŠ Ivana Tavčarja, 
Gorenja vas, PŠ Sovodenj; 
mentorica: Jelka Čadež 

ULA ROPRET, 3. r, 9 let: OŠ Frana 
Albrehta Kamnik, PŠ Mekinje; 
mentorica: Jana Svetec 

   
 
DRUGO TRILETJE: 
ZALA ŽMAVC , 5. r, 11 let: OŠ 
Kungota, PŠ Svečina; mentorica: 
Sonja Marko 

IVANA STELA IRT ŠARIČ, 4. b, 10 
let: OŠ Frana Albrehta Kamnik; 
mentorica: Meta Kregar 

KARIN MOŽE PAVLIN, 4. r, 9 let: 
OŠ dr. Bogomirja Magajne Divača; 
mentorica: Andreja Trobec 

   
 
TRETJE TRILETJE: 
VITA VODNIK, 8. a, 13 let: OŠ Frana Albrehta 
Kamnik; mentorica: Anamarija Erčulj 

ANA MARIJA SOTOŠEK, 8. c, 13 let: OŠ Frana 
Albrehta Kamnik; mentorica: Anamarija Erčulj 
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kategorija TUJINA: 
ANASTASIJA MILIČEVIĆ IV 7: OŠ Dragomir Marković, 
Kruševac, Srbija 

ISIDORA RADOJKOVIĆ: OŠ Dragomir Marković, 
Kruševac, Srbija 

  
 
 

Nagrajeni izdelki literarnega natečaja 
Komisija za izbor literarnih del: Jana Jus, Bernardka Rifel, Nataša Zor 
 
PRVO TRILETJE: 
GAL HUTEVEC, 3. r.: OŠ Šmihel, PŠ Birčna vas; mentorici: Vida Šter, Barbara Vidic. Naslov: 
HAIKU 
Hiša v naravi, 
modro nebo, zelena drevesa. 
Mir in tišina. 
 
REBEKA ČADEŽ, 3. r.: OŠ Ivana Tavčarja, Gorenja vas, PŠ Sovodenj; mentorica: Andreja 
Jesenovec. Naslov pesmi: MAJHNA SREČA – VELIK DAR 
Novorojenček – velik dar staršem. 
Košček kruha – velik dar lačnemu. 
Kozarec vode – velik dar žejnemu. 
Žarek upanja – velik dar obupanemu. 
Prijazen nasmeh – velik dar žalostnemu. 
Svež zrak – velik dar vsem ljudem. 
Človek človeku – velik dar za vse dni. 
  
TIMI ŽAGAR, 3. r.: OŠ Frana Albrehta Kamnik, PŠ Mekinje; mentorica: Jana Svetec. Naslov: 
HIŠA JE HIŠICA – V NJEJ MOJE VESELJE 
Ljubezen je luč, 
ki napolni tvoje telo. 
Ko zaljubljen si, 
se ti luč poveča za neskončnokrat. 
Takrat si vesel 
in veselje trosiš okrog sebe. 
Ljubezen majhen je dar, 
a to je neizmerno velika luč, 
ki biva v tebi 
in povsod v vesolju. 
Prijateljstvo je svetloba v srcu. 
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Ko koga udariš, 
srce ti zajoče. 
Če komu pomagaš, 
sam pri sebi si vesel. 
 
Luna Jing, sonce Jang. 
Ko udari strela, 
se sproži pozitivna in negativna energija. 
 
Če se ne učiš, 
kaj potem lahko storiš? 
Le učenje ti krepi možgane. 
Ko mi ne uspe, 
poskusim še enkrat, 
in še enkrat, 
in še enkrat 
in vem, 
da enkrat bom prišel do cilja. 
 
Ko iz semena vzklije novo življenje, 
se sproži neverjetno močna sila – moje veselje.  
 
DRUGO TRILETJE: 
MANCA SVETI, 4. r.: OŠ Šmartno v Tuhinju, PŠ Motnik; mentorica: Vida Kovačič. Naslov: IZ 
MAJHNEGA RASTE VELIKO 
Nekega dne sem posadila majhno drevo, ki je raslo in raslo in razvijati so se začeli plodovi. 
Sama sem začela rasti hitreje in kmalu sem prestopila šolski prag. Hodim v majhno, a svetlo 
in toplo podružnično šolo. Rastem, se razvijam, bogatim z znanjem in že letos me bo pot 
peljala naprej, v veliko in mogočno šolo. Tam bom nadaljevala z učenjem, postajala večja, 
bolj odgovorna in starejša. Tako kot raste mogočno drevo z močnimi koreninami, bom rasla 
tudi jaz in moje korenine bodo ostale tam, kjer sem posadila majhno drevo.  
 
NIK ŠTUCIN, 4. r.: OŠ Ivana Tavčarja, Gorenja vas, PŠ Sovodenj; mentorica: Ana Dolenc. 
Naslov: IZ ISKRE POŽAR 
To, kar bom napisal, je resnično. Običajno se ne zgodi v teh letih, a meni se je.  
Bilo je leto 2013, bil je mesec december. Nekega dne sem se igral z Emo, Evo in Klaro. Ema in 
Klara sta šli na stranišče, Eva pa mi je dejala, da mi mora nekaj povedati. Rekla je: »Zaljubila 
sem se vate!« Takrat sem začutil, da je preskočila iskra in v srcu je zagorelo. Prišlo je novo 
leto in ni se zgodilo nič posebnega. V mesecu februarju pa je učiteljica izdelala škatlo za 
pisma za valentinovo. Eva je napisala pismo, jaz pa nobenega. Ko so delili pisma, sem dobil 
Evino sporočilo, v katerem je bilo zapisano, da sem ji všeč. Spet sem bil čisto presenečen in 
vesel. In prišel je mesec maj … Takrat pa smo s sošolci in učiteljico hodili na plavalni bazen v 
Kranj. Bil je torek. Vsak učenec je šel k svoji skupini, ko pa smo se nehali učiti plavati, smo se 
še podajali z žogo. Šel sem na rob bazena in še enkrat poskusil zaplavati. Takrat pa je k meni 
priplavala Eva. Zajela je vodo kot bi hotela pljuniti vame, a je prišla bliže k meni in me 
poljubila na lica. Takrat sem bil res zelo srečen! Prišle so poletne počitnice, ki so kot vedno 
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hitro minile. V naslednjem šolskem letu se ni zgodilo nič posebnega, vse do februarja. Za 
valentinovo sem tokrat napisal pismo jaz.  
Bomo videli, kaj bo v prihodnosti. Mislim, da se bo zanetil tudi požar v srcu.  
  
PIJA MARIJA MIVŠEK, 4. r.: OŠ Simona Jenka, PŠ Trstenik; mentorica: Alenka Šturm. 
Naslov: SREČA 
Sreča je polna veselja, 
sreča ni polna rjovenja. 
Sreča je polna radosti, 
sreča ni polna slabosti. 
 
Sreča je občutek toplote, veselja, 
pa tudi pouk potrpljenja. 
 
Sreča je sreča, 
ki osrečuje: 
srečne trenutke, 
ki jih neguje. 
 
Sreča bo vedno 
sreča za nas, 
sreča bo vedno  
tudi za vas. 
 
Sreča je srečen, 
srečen občutek, 
sreča je tudi 
srečen trenutek. 
 
Srečen je mucek, 
ko ujame miško, 
srečen je kužek, 
ko si najde psičko. 
 
Srečen je vsak, 
ko srečo ujame, 
sreča pa njega 
resno objame. 
 
Sreča bo vedno  
sreča za nas, 
sreča bo vedno 
tudi za vas.  
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Zgodilo se je srečanje Društva učiteljev podružničnih šol Slovenije … 
 
Veliko se piše, govori, objavlja, v revijah, časopisih, knjigah, na televiziji, radiu, na sestankih, 
sejah in tudi v parlamentu … Besede, besede, besede. Kdo jih bere, kdo jih posluša, kdo jih 
sliši in komu sežejo do zavesti? To je zdaj vprašanje. 
 
Zgodba, ki se je pravkar zaključila, prihaja med vas kot beseda, napisana z namenom, da je 
ne boste spregledali. Spada v naš vsakdan in je pomembna zaradi svoje povezanosti z 
življenjem samim. Njeno bistvo je vgrajeno v začetek intelektualnega razvoja naših 
potomcev, naslednikov, ki bodo s tem, kar bodo dobili od nas, mogli in morali živeti. 
Predsednica DUPŠ Slovenije Katja Bolko se sprašuje, če se še kdo spominja šolnikov (in 
drugih cenjenih poklicev v prejšnjih časih) s spoštovanjem in hvaležnostjo. Žalostno je, pravi, 
»da teh čustev in spominov današnje generacije ne bodo imele«. Zamenjali in spremenili so 
se učenci in učitelji z njimi. 
 
Nekoč je živel človek. 
Želel si je postati večji. 
Želel si je postati velik.  
Vse na svetu bi dal, da bi se lahko s prsti dotaknil neba.  
A zrasel ni niti za milimeter.   
(Človek pozablja, da mora rasti navznoter). S. L.  
 
Osnovna šola Frana Albrehta v Kamniku je sprejela izziv, da v dneh od 22. do 23. maja 2015 
sprejme učiteljice podružničnih šol iz vse Slovenije na srečanju, ki jih bo povezalo v skupnost 
z enakimi interesi, za izmenjavo izkušenj in še tesnejše povezanosti pri premagovanju 
nasprotovanj in dokazovanju potrebnosti obstoja njihovih šol. »Manjše je lahko tudi večje« 
je bilo vodilo skozi program kamniških podružničnih šol iz Tunjic, Mekinj, Nevelj in Vranje 
Peči. 
 
V Sloveniji je nešteto naselij in vasi, ki so od mest z osnovnimi šolami, zelo oddaljeni, zato 
prebivalci pričakujejo, da bodo njihovi otroci imeli možnost obiskovati vsaj nekaj razredov 
osnovne šole v domačem kraju. In to jim omogočajo podružnične šole, ki z matično v 
mestnih središčih predstavljajo enotno osnovno šolsko vzgojno-izobraževalno ustanovo. 
Med udeleženkami na posvetu je bilo okoli trideset matičnih šol s svojimi podružnicami 
(Bled, Šentjur, Gorenja vas, Gornji Grad, Polhov Gradec, Brezovica pri Ljubljani, Šmartno v 
Tuhinju, Petrovče, Gabrovka, Tržič, Vrhnika, Maribor, Cerkvenjak, Kranj, Zagorje ob Savi …), 
ki so s svojo udeležbo dokazale, da so medsebojne izmenjave izkušenj in povezovanje ter 
sklepanje poznanstev dobrodošli akterji za uspešno strokovno sodelovanje.  
 
V petek, 22. 5. 2015, so se v dopoldanskem času srečali učitelji in učenci na posameznih 
podružnicah, kjer so se drug drugemu približali, učenci s svojimi nastopi in učitelji z odgovori 
na zanimiva otroška vprašanja. Na Vranji Peči se je učiteljicam pridružil tudi gospod Branimir 
Štrukelj, sindikalni zastopnik slovenskih šolnikov, ki se je med malimi vranjepeškimi učenci 
kar dobro počutil.  
 
Popoldne so udeleženke posveta poslušale predavanje Klare Ramovš o Učinkoviti 
komunikaciji, ki je ključ do dobrih medsebojnih odnosov, v nadaljevanju je bila predstavitev 
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prispevkov Manj je več, Manjše je lahko tudi večje, COMENIUS program Healthy P.I.C.N.I.C. 
in Presežniki podružnične šole Podljubelj. Sledil je Comenius s svojim programom ekipe šole 
gostiteljice in podružničnih šol. Ob 19.30 uri je bilo druženje udeležencev posveta ob 
kulturnem programu in nastopu gledališke skupine Smreka. Sestavljajo jo učitelji 
podružničnih šol Slovenije. 
 
V soboto, 23. 5. 2015, je v šolski športni dvorani potekala kulturna prireditev s programom, 
na katerem so nastopili učenci z vseh podružničnih šol in iz šole gostiteljice pod vodstvom 
Ivanke Svetec in Tamare Bračič. Podelili so priznanja literarnega in likovnega natečaja, sledil 
je obisk razstave izdelkov učencev podružnic in matične šole. Na koncu so nastopile še 
gledališčnice skupine Smreka. Z občnim zborom se je končal 15. strokovni posvet Društva 
učiteljev podružničnih šol Slovenije (DUPŠ). 
 
»Majhna šola raste navznoter. 
V majhni šoli gnezdi veliko srce. 
Skozi šolska okna sije veselje …«,  
razmišlja o podružničnih šolah Sara Lužovec, magistra novinarskih ved in dolgoletna zunanja 
mentorica dramskega krožka na Vranji Peči, ki je vodila večer druženja udeležencev na OŠ 
Frana Albrehta. 
 
Živ stik s krajem in ljudmi, še posebej z najmlajšimi, je najdragocenejša izkušnja, kar vsako 
leto znova ugotavljajo učiteljice, ko ob zaključku Srečanja podružničnih šol strnejo vse vtise v 
pregledno celoto.  
 
Osnovna šola Frana Albrehta v Kamniku z ravnateljem Rafkom Lahom je opravila veliko delo. 
Dokazala je, da ji je mar za plodno in odgovorno početje vseh, ki so udeleženi v vzgojno-
izobraževalnem procesu na njenem področju. Potrjuje pa tudi, da je v majhnih šolah v 
majhnih krajih, kjer je malo ljudi, doma radost, ki raste iz majhnega in postane večja, še 
večja, ko vemo, da: 
 
v majhni šoli dežujejo nore ideje. 
Še celo šolski zvonec se smeje. 
V majhni šoli vsak otrok šteje … 
Prijateljstvo pa ne pozna meje … S. L. 
 
Da je vsaka podružnična šola kot velika družina, ki povezuje, vzgaja in uči za življenje, ki ima 
prihodnost, dobro in vzpodbudno, je bistvo zgodbe s pomenljivim naslovom Manjše je tudi 
večje. 
 
 

                                                           Maja Jesenik Štefin 
vodja podružnične šole Vranja Peč 

 
 
 
 
 



47 
 

Vtisi udeležencev srečanja 
 
Navdušena nad vsem, zopet enkratnim strokovnim srečanjem. Iskreno čestitam 
organizatorjem! 
»Eden drugmu ognja dajmo« (Linhart) in zagreli ste me z vsemi dejavnostmi, prisrčnostjo, 
odprtostjo, neposrednostjo. Spoštovanje in iskrene čestitke za zaključno prireditev! Želim 
vam, da naj takšna kvalitetna prireditev ostane vzor sodelovanja med podružničnimi in 
matično šolo kot izraz odličnega mentorskega dela učencem in timskega sodelovanja 
učiteljev. Hvala za vsa doživetja! 

Maja Ahačič, PŠ Podljubelj 
 

Preživele smo dva čudovita dneva na vaših podružnicah in matični šoli. Domov se vračamo 
napolnjene s pozitivno energijo, za katero ste poskrbeli prav vi, dragi organizatorji 15. 
posveta Manjše je lahko tudi večje, z učenci in vsemi sodelujočimi. Želimo vam še veliko 
delovnih uspehov, dobre volje in pozitivne energije še naprej! 

učiteljice PŠ Ribno, PŠ Bohinjska Bela, PŠ Srednja vas 
 
Ko vstopiš v šolski prostor, začutiš žarčenje pozitivne energije. Ko spoznaš učence in 
učiteljice, srce šole, veš, da drugače sploh ne more biti. Odlično vzdušje, ustvarjalno okolje, 
prijazno osebje. S polno energijo naprej. Srečno in uspešno!  

Romana Gajšek, PŠ Trje 
 
Na PŠ Nevlje je zagnan, nasmejan in mladosten kolektiv, ki svojo energijo prenaša na učence. 
Iz obiska po učilnicah je čutiti medsebojno povezanost in medsebojno podporo med 
učiteljicami in drugimi delavci. Igriv uvodni program, posvečen preteklosti in zazrt v 
prihodnost. Navdušene nad sprejemom!         

Jana, Mateja in Tamara, OŠ Dobravlje, PŠ Vipavski Križ, PŠ Črniče 
 
Lepa, svetla, sončna šola, z največjimi učilnicami, v katerih žarijo učiteljice: Sončnice. 
Doživela sem sproščeno, domače vzdušje; vsi moji čuti so bili izpolnjeni in preseženi s 
krasnimi občutji in vonjavami. Ustvarjalno! Hvala!  

Jolanda Regouc 
 
Po velikosti majhna šola, po prijaznosti in odprtosti – VELIKA!                                  Geli Mohorič 
 
Krasno se je srečati s kolegicami in izmenjati izkušnje, videti nekaj novega in nekaj »znova 
novega«. Ste dobro utečen tim, kar je na večini podružnic že pravilo. Čestitamo vam za 
odlično organizirano srečanje, topel sprejem in dobro »polnjenje baterij«. 

Tamara, Simona, Staša, Mojca, Suzana, Tilka, Bernarda, PŠ Dolž, PŠ Podgrad, PŠ Mali Slatnik 
 
Majhne šole – velika dejanja. Pridne in zagnane učiteljice – delovni in ustvarjalni učenci! Le 
tako naprej.                                                                                                                      Jana Dubravica 
 
Zahvaljujemo se za prisrčen sprejem in prijetno preživeto dopoldne na PŠ Tunjice in v 
Zdravilnem gaju, kjer smo se ob strokovnem vodenju napolnile s pozitivno energijo. Prav 
gotovo se bomo še vrnile in dober glas ponesle v svoje domače kraje. 
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Utrinki s srečanja 
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Zahvala 
 
Zahvaljujemo se vsem, ki ste sprejeli naše povabilo in nam predstavili vaša razmišljanja na 
temo letošnjega 15. strokovnega posveta Društva učiteljev podružničnih šol Slovenije z 
naslovom Manjše je lahko tudi večje. V njih ste dokazali, da lahko z manj besedami velikokrat 
povemo več in da smo kljub naši majhnosti lahko pomembnejši od večjih. Zato še enkrat 
hvala vsem, ki se trudite, da podružnične šole ostajajo srce krajev, v katerih delujejo.  
Posebej bi se radi zahvalili predsednici Društva Katji Bolko za vso pomoč in nasvete pri 
organizaciji posveta, za finančno podporo pa sponzorjema: Založbi Rokus Klett in podjetju 
KWB – vodilno ogrevanje na biomaso. 
Hvala pa tudi vam, dragi udeleženci, za prijetno druženje in prijazne besede, ki ste nam jim 
namenili ob zaključku posveta. Strnili smo jih v kratke zapise, ki smo jim priložili tudi nekaj 
fotografij. Ponesite prijazno vzdušje s posveta med vaše učence in na vaše podružnice. 
Želimo vam uspešen zaključek šolskega leta.  

Organizatorji 15. posveta DUPŠ 
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Beseda sponzorjev 
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 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. 

http://www.radovednih-pet.si/
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