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Zbornik ob 150-letnici šolstva v Tunjicah

ŠOLA VEDNO POMENI NAPREDEK ZA KRAJ
OB 150 – LETNICI ŠOLSTVA V TUNJICAH
Že stoletja velja reklo, da so najpomembnejši nosilci razvoja
posameznega kraja župan, župnik in učitelj, torej krajevni urad, cerkev
in šola. Najbrž ni odveč, če tako razmišljamo tudi za vas Tunjice in širšo
okolico, saj tudi danes podružnična šola Osnovne šole Frana Albrehta
pomembno prispeva k razvoju in oblikovanju miselnosti v tej krajevni
skupnosti.
Številni otroci, starši in učitelji so povezovali svoje življenje s šolo, v
različnih obdobjih, političnih spremembah, številnih šolskih reformah,
tudi v vojnah. Šola pa je skozi stoletje in pol ohranjala svoje osnovno
poslanstvo - v domačem kraju nuditi osnovno izobrazbo, povezano z
življenjem v kraju.
V zadnjih petnajstih letih mojega županovanja v občini Kamnik je šolska
stavba doživela številne obnove in posodobitve, učencem in učiteljem
smo skušali zagotoviti kar najboljše delovne pogoje. Tako so se zlasti v
zadnjih štirih letih pogoji pomembno izboljšali, kar je tudi osnova za
bodočnost in obstanek te šole. Žal nam je neurje 23. avgusta lani
nepričakovano povzročilo ogromno škodo, ki smo jo skupaj z vodstvom
šole zelo hitro odpravili in se je šolsko leto 2008/2009 lahko normalno
začelo. Samo v dobrem tednu, torej do 1. septembra 2008, je šola
dobila novo streho, kasneje tudi novo fasado. Prav v teh dneh pa je bila
zaključena še ena investicija: sanacija kanalizacije in utrditev športnega
igrišča, ki kot osrednji objekt za druženje ponuja pogoje za številne
prireditve, ki niso vezane samo na šolske dejavnosti, ampak tudi na
druge kulturne in športne dejavnosti kraja.
Dovolite, da ob voščilu za 150 let prehojene poti izrazim željo, da bo
podružnična šola v Tunjicah še naprej stičišče vsebin, ki pomembno
prispevajo tudi k druženju krajanov in razvoju kraja.
Tone Smolnikar
Župan Kamnika
Kamnik, april 2009
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ŠOLA NAJ OSTANE SRCE KRAJA
Osnovna šola Frana Albrehta, podružnična šola v Tunjicah, praznuje
pomemben jubilej, 150 letnico šolstva.
Zapis, ki je pred nami, išče korenine, odkriva nove poglede, širi obzorja.
Mnogo otrok, staršev in učiteljev je na tem prostoru povezovalo svoje
življenje s šolo.
Skozi čas sta šolstvo in šola preživela različna obdobja, politične
spremembe, šolske reforme, vojne … Šola na Tunjiškem je ohranila
svoje osnovno poslanstvo, učencem nudi osnovno izobrazbo, vzgojo, uči
jih samostojnega in ustvarjalnega razmišljanja …
Podružnična šola v Tunjicah je v preteklem letu doživela naravno
nesrečo. Posledice neurja so odpravljene, še več, šola ima v tem času
dobre pogoje za pedagoško delo, saj so se pogoji za delo v šolski stavbi v
zadnjih štirih letih občutno spremenili, kar pa je tudi osnova za
bodočnost tunjiške šole.
Še posebej vspodbudno je, da sta šola in lokalna skupnost skozi različne
aktivnosti, projekte odkrili žlahtne možnosti za sodelovanje, kar
povečuje vrednost šole in kraja, v katerem se nahaja.
Vsem, ki so kakorkoli prispevali k uspešnemu delovanju šole v vseh 150tih letih, vsem, ki so sodelovali pri ustvarjanju te publikacije, velja moja
iskrena zahvala in iskrene čestitke ob praznovanju.
… danes je vse drugače – no, vsaj s šolo je tako …
Mnogo stvari se je skozi desetletja spremenilo, mnogo stvari je ostalo
enako pomembnih, ena izmed teh je sporočilo naslova te publikacije:
Šola v Tunjicah je (in naj ostane) srce kraja.
Rafko Lah
Ravnatelj osnovne šole
Kamniku, 6. marec 2009
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KO ŠOLA POSTANE DRUGI DOM
Minilo je že mnogo let, odkar sem prvič prestopila prag šole v Tunjicah.
Zdela se mi je tako velika, imenitna in pomembna. Vse poti so me vodile
nazaj vanjo.
Začela sem s popoldansko malo šolo, kamor sem kot mala petletna
deklica hodila vso dolgo pot peš, sama. Naslednjo jesen pa sem bila že
prava šolarka, z rumeno rutico, kmalu pa še z rdečo rutico in modro
kapo, a le ob posebnih priložnostih. Bilo nas je šest prvošolcev, naša
prva učiteljica pa je bila tovarišica Metka Slabe. Učila nas je v
kombinaciji s 3. razredom. V 2. in 4. razredu pa nas je učila tovarišica
Helena Bole.
Kaj smo poleg učenja še delali v šoli? Vsako leto smo nastopili za dan
žena, nosili smo kurirčkovo torbico, imeli smo čistilne akcije, nosili smo
drva v kurilnico, imeli smo ročna dela in se učili plesti. Šli smo na
pohode po Tunjicah, na Veliko planino, na Šenturško goro, v Kamnik v
kino. Z avtobusom smo se peljali le na končni izlet.
V Tunjicah sem se poleg branja, pisanja, računanja … naučila
samostojnega učenja, potrpežljivosti, delovnih navad in reda, kar so
prednosti kombiniranega pouka. To sem potrebovala vse nadaljnje
šolanje: na šoli Frana Albrehta v Kamniku, na Srednji vzgojiteljski šoli ter
na Pedagoški fakulteti. Postala sem učiteljica, ker imam rada otroke in
šolo.
Kot študentka sem se po več letih vrnila v tunjiško šolo, prišla sem na
prakso. Bil je imeniten občutek, ko sem stala pred učenci in jih naučila
nekaj novega. Potem sem pogosteje prihajala v šolo. Spomladi leta 1999
sem začela z nadomeščanjem učiteljice Veronike Koselj v 3. razredu.
Jeseni sem diplomirala, obenem pa sem že poučevala kombinirani
oddelek 3. in 4. razreda s kar osemnajstimi učenci. Težko je bilo začeti, a
mi je z obuditvijo spominov na moje šolske dni v kombiniranem razredu
uspelo.
Z uvedbo devetletke sem sprejela učence prvega triletja in pri njih
ostajam že nekaj let. To šolsko leto pa nisem samo učiteljica, sem tudi
mati šolarke, torej igram dvojno vlogo.
Ja, v tunjiško šolo prihaja peti rod moje družine, marsikatera družina pa
ima v šoli že šesti rod. 150 let je dolga doba in v tem obdobju je šolstvo
v Tunjicah razvilo močne korenine ter mogočno deblo z lepo krošnjo.
Del tega debla je gradila tudi učiteljica in vodja podružnične šole
Tunjice, Metka Mestek. Šola je bila v Tunjicah vedno pomembna. Metka
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Mestek jo je še bolj povezala s krajem, sodelovala je na mnogih
področjih. Šola, otroci, starši in krajani smo sedaj veliko bolj povezani.
Šola je postala nekakšno srce Tunjic.
Po Metkinem odhodu v pokoj sem prevzela funkcijo vodje podružnične
šole, ki me je še bolj povezala s šolo. Čeprav je šola majhna, je
odgovornost in skrb enako velika. Lahko rečem, da smo otroci, učiteljice
in kuharica ena velika družina, ki se v lepo prenovljeni šoli zelo dobro
počutimo. Želim si, da bo šola naš drugi topel dom.
Želim, da bo to mogočno drevo, katerega korenine boste spoznali s to
knjigo, še naprej raslo, cvetelo ter rodilo seme. Kajti, še vedno drži
kitajski pregovor: Vsi cvetovi bodočnosti so v semenih sedanjosti.
Jelka Vrhovnik
Vodja podružnične šole Tunjice
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Otroci in delavke šole
Generacija 2008-09
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VSAK UČITELJ PUSTI ZA SEBOJ SLEDI
Decembra 2008 sem odšla v pokoj. Na šoli sem poučevala 17 let; 12 let
pa sem bila vodja podružnične šole. Med učenci sem se izredno dobro
počutila, s starši otrok sem dobro sodelovala, radi so pomagali pri
izvedbi prireditev in različnih projektov. Pri svojem delu sem bila lahko
ustvarjalna. Iz leta v leto, vsak dan znova. Rada sem poučevala in rada
sem imela in imam otroke.¸
Menjavale so se himne, menjavali so se učni načrti. Kot se v življenju
spreminja vse, se je spreminjala tudi naša šola. Iz osemletke je postala
devetletka. Pred učitelji so nove naloge in novi izzivi.
Vsakdanji dogodki nas tako prevzemajo, da le redkokdaj razmišljamo o
preteklosti. Včasih pa pridejo dnevi, ko se poglobimo vanjo in
ugotavljamo, da s svojim delom le nadaljujemo delo, ki se je že pred
časom pričelo.
Način današnjega življenja je zelo hiter. Ljudje hitimo in smo neprestano
na poti. Včasih pa se je vredno ustaviti in se ozreti na dogodke, se jih
zavedati in zapomniti tudi zato, da ne bodo šli v pozabo. Zanimalo me
je, kako so živeli Tunjičani pred 150–leti, ko so davnega leta 1859
začeli s sistematičnim poučevanjem mladine.
Začutila sem, kako so se naši predniki vseskozi trudili nuditi otrokom
vedno boljšo in kakovostnejšo izobrazbo. Položaj učiteljstva in učencev
se je tekom zgodovine spreminjal vse do danes, ko naj bi v času
šolanja potekalo sodelovanje med učenci, učitelji, strokovnimi
službami in starši.
Šola pomeni vsakemu kraju mesto napredka, razvoja, kulture, druženja,
medsebojnega sodelovanja in rasti. Vsaka šola je srce kraja, saj se v njej
izobražujejo mladi. Najpomembnejši v procesu izobraževanja pa je
učitelj, ki ima možnost prenašati znanje na mladi rod, mu nuditi
osnovno izobrazbo in ga navajati na samostojno in ustvarjalno mišljenje,
ki ga bo potreboval v življenju.
Vsak učitelj pusti za seboj sledi, ki so zapisane v zgodovini šole in kraja.
Največji pomen podružničnih šol je razvijanje pripadnosti kraju,
pozitivnega odnosa do okolja in večja medsebojna povezanost.
Kombiniran pouk omogoča večjo samostojnost učencev, v kar jih sili
narava dela, svoje pa prispeva običajno manjše število učencev v
razredu.
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Hvala vsem učiteljem, ki so vestno pisali šolsko kroniko in nam ohranili
dragocene drobce minulega dogajanja.
Zahvala gre tudi vaščanom Tunjic, ki so obiskovali šolo in za zbornik
napisali nekaj vtisov iz časa svojega šolanja ter prispevali različno
gradivo za postavitev razstave ob 150-letnici šolstva. Najlepše se
zahvaljujem za vse zgodbe, ki ste jih delili z mano.
Metka Mestek
Upokojena učiteljica
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Med učenci in sodelavci
Šolsko leto 2005-06
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POGLED NA SLOVENSKO ZGODOVINO MED LETI
1859 IN 2009

Avstro-Ogrska monarhija
konec 19. stoletja

Grb Avstro-Ogrske monarhije iz leta
1867

Šola v Tunjicah je bila ustanovljena leta 1859. To je bil čas
neoabsolutizma v Habsburški monarhiji. Z besedo neoabsolutizem,
včasih tudi Bachov absolutizem, zgodovinarji označujejo obdobje med
leti 1851 in 1860. Ime nosi po notranjem ministru Alexandru Bachu , ki
nekako simbolizira to dobo. Obdobje se je pričelo s silvestrskim
patentom, ki ga je cesar Franc Jožef izdal 31. decembra 1851. Z njim je
ukinil ustavo in odpravil večino pridobitev revolucije 1848. Nekaj
pridobitev in modernizacijskih ukrepov, kot je zakon o zemljiški odvezi,
je ostalo v veljavi. Ponovno je bila uvedena cenzura, ki je veljala tako za
časopise kot za vsa druga literarna dela, izdana v monarhiji. Povečala se
je vloga policije in žandarmerije, ki sta nadzorovali in preganjali zlasti
tiste posameznike, ki so bili v času revolucije »preveč« politično aktivni.
Ukinjena je bila svoboda združevanja in prepovedana so bila številna
društva. V kazenskem zakoniku so bile ponovno, po stotih letih,
dovoljene telesne kazni. Oblast se je močno centralizirala – praktično o
vsem so odločali na Dunaju. Prišlo je do reorganizacije državne uprave,
še večjo moč so dobili šolani državni uradniki. Le-ti so morali pošiljati na
Dunaj poročila o političnih razmerah in političnem delovanju in so
pogosto delovali kot ovaduhi. S tem je oblast ugotavljala razmere v
posameznih delih države, kar ji je olajšalo ukrepanje, tako pri odkrivanju
politično oporečnih oseb kot pri reševanju raznih težav na lokalni ravni.
Na področju šolstva je prišlo do pomembnih reform. Odpravljeni so bili
liceji, gimnazije so postale osemletne, prav tako so prenovili
univerzitetni sistem. Uvedena je bila matura kot pogoj za vpis na
univerzo in kot zrelostni izpit. Glavni učni jezik je postala nemščina. Leta
1855 je bil s cerkvijo sklenjen konkordat. Le-ta je povečal vlogo cerkve v
državi, sploh v šolstvu. Uveljavljene so bile tudi številne druge novosti
na področju sodstva in državne uprave.
Če je prišel na političnem področju v ospredje konzervativizem, je na
področju gospodarstva prevladovala liberalna gospodarska politika.
Država se je poskušala čim manj vmešavati v razvoj gospodarstva in mu
tako olajšati razvoj. Oblasti so podpirale razvoj obrti, trgovine in
industrije.
Leta 1859 je Avstrijsko cesarstvo po vojni s Piemontom (kraljestvo
Sardinija) v severni Italiji izgubilo Lombardijo. To je poglobilo krizo v
monarhiji, iz katere cesar Franc Jožef praktično ni več videl izhoda. Slabe
razmere na področju gospodarstva so ga prisilile, da je 20. oktobra 1860
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izdal oktobrsko diplomo. Z njo je bilo konec neoabsolutizma in
obnovljen je bil parlamentarizem. V parlamentu so se pričeli intenzivni
pogovori o novi ureditvi države. V glavnem sta obstajali dve struji –
centralisti, ki so se zavzemali za močno centralno oblast ter federalisti,
ki so želeli večje pristojnosti dežel. Ker je ta začasna ureditev povzročala
veliko nezadovoljstvo, do pravega soglasja pa ni prišlo, je cesar
februarja 1861 izdal februarski patent. Z njim je državo spet močno
centraliziral, parlament je postal dvodomen, t. j. sestavljen iz dveh
zbornic. Predstavnike v gosposki zbornici je imenoval sam cesar,
poslance v poslanski zbornici pa so volili davkoplačevalci po posebnem
in zelo kompliciranem sistemu kurij. Volilno pravico so imeli le moški, pa
še pri njih je bila odvisna od premoženja. Splošna volilna pravica je bila v
Avstro-Ogrski uvedena šele leta 1907.
Z začetkom ustavne dobe 1860 so se pričela intenzivna pogajanja z
Ogrsko o novi organizaciji države, ki je bila sicer v revoluciji 1848 hudo
poražena, vendar se je cesar zavedal, da je za obstoj države nujen
dogovor z njo. Zato je prišlo do dogovora (nagodbe) o ustanovitvi
dvojne monarhije, države, sestavljene iz dveh skorajda povsem
neodvisnih delov: Avstrijskega cesarstva (dednih dežel) ter Ogrskega
kraljestva (dežel krone sv. Štefana). Vsaka polovica je imela lasten
parlament in lastno vlado, povezovala pa jih je le vladarjeva oseba ter
ministrstva za finance, vojsko in zunanje zadeve. Od tedaj dalje so se
državni uradi imenovali cesarsko-kraljevi. Med najpomembnejše skupne
institucije je sodila vojska. Proračun in zakone, ki so se dotikali obeh
delov države, sta morala uskladiti oba parlamenta. Zaradi različnih
interpretacij ob prevajanju je prišlo do pomembnih razlik tudi v
zakonodaji, ki je zadevala celotno državo.

Na desni je stavba, v kateri je delovala
Narodna čitalnica v Kamniku (današnja
kavarna)

V tem obdobju se je na Slovenskem razmahnilo kulturno ustvarjanje.
Število čitalnic je hitro raslo – prva je nastala v Trstu 1861, nato pa so jih
v relativno kratkem času dobila skoraj vsa večja mesta – največ pa jih je
bilo na Primorskem. Kamnik je dobil svojo Narodno čitalnico leta 1864.
Glavna dejavnost čitalnic je bilo prirejanje besed: recitacij, iger,
koncertov, predavanj, tudi veselic, … Ustanovljena so bila nekatera zelo
pomembna društva kot telovadno društvo Južni sokol, Slovenska matica
in Dramatično društvo.
Konec šestdesetih let, med letoma 1868 in 1871, se je po češkem zgledu
razmahnilo taborsko gibanje. Tabori so množična politična zborovanja
na prostem, namenjeni pa so krepitvi nacionalne zavesti. Bilo jih je 18,
glavne zahteve pa so bile Zedinjena Slovenija, uporaba slovenskega
jezika, enakopravnost narodov, … Leta 1871 so bili prepovedani.
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V osemdesetih in devetdesetih letih 19. stoletja je prišlo do
diferenciacije v slovenskem političnem prostoru. Slovenska narodna
stranka je razpadla na klerikalni del, ki se je kasneje imenoval Slovenska
ljudska stranka (SLS) in liberalni del, ki je bil združen v Narodni napredni
stranki (NNS). Nastala pa je tudi Jugoslovanska socialdemokratska
stranka (JSDS). Najmočnejša med njimi je bila SLS, ki je bila vodilna
stranka tako v času pred prvo svetovno vojno, kot tudi po njej.
V začetku 20. stoletja se je vedno bolj povečevalo nezadovoljstvo s
tedanjo dualistično ureditvijo. Številni narodi, med njimi tudi Slovenci,
Hrvatje in Srbi so želeli prenovo države in sicer tako, da bi poleg
obstoječih avstrijske in ogrske polovice ustanovili še tretjo enoto –
jugoslovansko. Vendar do tega zaradi pomanjkanja politične volje nikoli
ni prišlo. Se je pa problema nerešenega nacionalnega vprašanja (kot
imenujemo neurejene razmere med narodi) v Habsburški monarhiji
dobro zavedal prestolonaslednik Franc Ferdinand, ki je, kot je znano,
oblikoval načrt za popolno prenovo države. Vendar načrt ni bil nikoli
uresničen, saj ga je preprečil atentat, v katerem je Franc Ferdinand
izgubil življenje. S tem pa je bila uničena še zadnja realna možnost, da bi
še naprej živeli v okviru Avstro-Ogrske, saj sta tako ostareli cesar Franc
Jožef kot novi prestolonaslednik Karel zagovarjala tradicionalno
ureditev monarhije.
Povod za prvo svetovno vojno je bil atentat na prestolonaslednika
Franca Ferdinanda v Sarajevu 28. junija 1914. Začela se je štiriletna
vojna med centralnimi in antantnimi silami, ki je zahtevala okrog 37
milijonov žrtev – od tega okrog 16 milijonov življenj. Vojna se je končala
proti koncu leta 1918 z zmago antante. Ob koncu vojne je postalo jasno,
da bo monarhija razpadla. Poleg Češkoslovaške, ki je to storila že nekaj
dni prej, je 29. oktobra 1918 razglasila samostojnost tudi Država
Slovencev, Hrvatov in Srbov. Vodilo jo je Narodno vijeće, sestavljeno iz
nekdanjih poslancev v Avstro-Ogrskem parlamentu (Jugoslovanski klub),
s sedežem v Zagrebu; predsednik države pa je postal slovenski politik,
vodilni član SLS dr. Anton Korošec. Država, ki ni bila uradno priznana, je
obstajala le do 1. decembra 1918, ko se je združila s kraljevino Srbijo v
Kraljevino Srbov, Hrvatov in Slovencev. Najpomembnejša osebnost v
državi je postal takrat še regent, nato pa kralj Aleksander Karađorđević.
Kraljevina
Srbov, Hrvatov
Slovencev
Kraljevina
Srbov,inHrvatov
in
leta 1918
Slovencev leta
1918

Na dan Sv. Vida, 28. junija 1921, je bila sprejeta vidovdanska ustava, ki
je uvedla unitarizem in centralizem. Z njo so bili nezadovoljni predvsem
politiki SLS, ki so želeli večjo avtonomijo za slovenske dežele, pa tudi
nekateri hrvaški politiki. So se pa v 20-ih letih 20. stoletja pričela
povečevati nasprotja med Hrvati in Srbi. To je pripeljalo do izgreda v
parlamentu, ko je črnogorski (srbski) poslanec ustrelil več hrvaških
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poslancev in dva tudi ubil. To je bil eden od razlogov, da je kralj
Aleksander 6. januarja 1929 izvedel državni udar in razglasil diktaturo.
Država se je preimenovala v Kraljevino Jugoslavijo, ustanovljene so bile
banovine. Leta 1931 je kralj razglasil novo ustavo, ki mu je dajala velika
pooblastila. Kljub vsemu pa so nacionalna nasprotja v državi ostala.
Aleksander je ostal kralj do leta 1934, ko so ga Marseillesu ubili
makedonski aktivisti. Novi kralj je postal mladoletni Peter II., v
njegovem imenu pa je kot regent vladal princ Pavle Karađorđević.
Ob koncu 30-ih in začetku 40-ih je Kraljevina Jugoslavija poskušala voditi
nevtralno politiko glede na nacistično Nemčijo in fašistično Italijo na eni
in zavezniške sile na drugi strani. Vendar je postajal pritisk Nemčije in
Italije vedno močnejši, kar je prisililo regenta, da je 25. marca 1941
podpisal pristop Jugoslavije k trojnemu paktu. To je spodbudilo
množične demonstracije v Beogradu. Dva dni kasneje je vojska s
podporo Britancev izvedla državni udar in razglasila 17-letnega kralja
Petra II. za polnoletnega. Čeprav so takoj potrdili pristop k trojnemu
paktu, je bil to za Hitlerja znak, da je Jugoslavija nezanesljiv partner in se
je odločil za napad 6. aprila 1941. Jugoslovanska vojska je bila na vojno
in moderni način vojskovanja povsem nepripravljena (pomembno vlogo
v njeni vojski je npr. še vedno imela konjenica). Država je bila do 17.
aprila v celoti okupirana.
Slovensko ozemlje je bilo razdeljeno med tri sosednje države:
Prekmurje je dobila Madžarska, območje severno od Save je bilo
priključeno Nemčiji, območje južno od nje pa Italiji. Na območjih pod
nadzorom Madžarov in Nemcev je bil slovenski jezik podvržen
preganjanju, Italijani pa so se odločili za bolj zmerno politiko, čeprav je
bil tudi njihov cilj enak – da bi Slovence potujčili. Konec aprila 1941 je
bila ustanovljena Protiimperialistična fronta, katere cilj je prvotno bil
bojevanje proti vsem imperijem, ob napadu Nemčije na Sovjetsko
zvezo, pa se je preimenovala v Osvobodilno fronto. Čeprav je bila
sestavljena iz več skupin, je vodilno vlogo prevzela komunistična partija.
OF se je zavzela za oborožen odpor (t. i. partizani), poleg tega pa je
želela onemogočiti kakršnokoli konkurenco, ki bi jo ustvarile ostale
stranke, saj so se bali, da bi morali po vojni oblast deliti. Ostale stranke
(SLS, SSN, …) so se odločile za pasivni odpor (da se niso odzvali pozivom
okupacijskih oblasti, itd.), deloma pa so podpirali ostanek jugoslovanske
vojske pod vodstvom vlade v Londonu in Draže Mihajlovića (t. i. četniki),
ki naj bi organizirali odpor. Že proti koncu leta 1941 so pričeli ponekod
na območju pod italijansko oblastjo ustanavljati vaške straže. Njihov
namen je bil zaščita lastnine kmetov in vasi. Sestavljali so jih civilisti, ki
so bili slabo oboroženi in niso bili izurjeni, zato niso bili ofenzivna,
ampak predvsem defenzivna vojaška skupina. Zaradi slabe
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opremljenosti so se obrnile po pomoč k Italijanom, ki so jih nato zalagali
z orožjem. Upali so, da se jim bo uspelo povezati z zahodnimi zavezniki
in bi tako preprečili komunistično revolucijo. Podpiral jih je del
predvojne SLS, ki se je revolucije bal. Iz ostankov vaških straž ter še
nekaterih drugih skupin je nemška uprava po kapitulaciji Italije, leta
1943, ustanovila slovensko domobranstvo. Cilj slovenskega
domobranstva je bil v prvi vrsti boj proti komunistični revoluciji, sprva s
pomočjo Nemčije, po vojni pa bi se povezali z zahodnimi zavezniki. V
vojni so bili poraženi in so se umaknili bodisi v Italijo (manjši deli) bodisi
na Koroško. Domobrance s Koroške so Britanci vrnili v Jugoslavijo, kjer
so jih veliko pobili brez sodbe. Del slovenskih fantov je bil prisilno
mobiliziran v nemško vojsko, mnogi med njimi so bili ubiti, tisti, ki so se
vrnili, pa so bili pogosto negativno obravnavani. Kar precej ljudi
(izobražencev in partizanskih aktivistov) je bilo med vojno zaprtih bodisi
v zaporih bodisi v koncentracijskih taboriščih.

Socialistična federativna republika
Jugoslavija

Republika Slovenija

Po drugi svetovni vojni je oblast prevzela komunistična partija. Odstavili
so kralja in razglasili Socialistično federativno republiko Jugoslavijo,
katere voditelj je bil do svoje smrti leta 1980 Josip Broz – Tito.
Jugoslaviji je bilo vrnjenega precej ozemlja, ki ga je po prvi svetovni
vojni dobila Italija. Le-to je bilo priključeno ali Sloveniji ali Hrvaški. Del
ozemlja ni bil priključen ne Italiji ne Jugoslaviji, ampak je bil vključen v
STO – Svobodno tržaško ozemlje, ki je obstajalo med leti 1947 in 1954,
ko je bilo razdeljeno med Italijo (cona A) in Jugoslavijo (cona B). SFRJ je
izvedla obsežno nacionalizacijo podjetij, infrastrukture in gozdov ter
tako poskušala uveljaviti komunizem. Ozemlje današnje Slovenije je bilo
kot socialistična (sprva ljudska) republika del jugoslovanske federacije.

Leta 1987 so v 57. številki Nove revije slovenski intelektualci objavili
slovenski nacionalni program, katerega glavna zahteva je bila krepitev
slovenske državnosti. Leto kasneje so bili aretirani in obtoženi izdajanja
vojaških skrivnosti Janez Janša, David Tasić, Ivan Borštner in Franci
Zavrl. Sodili so jim pred vojaškim sodiščem, kar je spodbudilo
ustanovitev Odbora za obrambo četverice (kasneje Odbor za človekove
pravice) pod vodstvom Igorja Bavčarja. V tem času so pričele nastajati
prve opozicijske stranke, ki so se kasneje združile v koalicijo DEMOS.
Januarja 1990 je potekal 14. kongres ZK Jugoslavije, ki pa so ga slovenski
predstavniki potem, ko njihovi predlogi niso bili upoštevani, zapustili. S
tem je razpadla enotna ZKJ. Srbija je uvedla gospodarsko blokado
Slovenije, Slovenija pa je nanjo odgovorila tako, da je razglasila
gospodarsko neodvisnost. Na volitvah aprila 1990 je bil za predsednika
predsedstva SR Slovenije izvoljen Milan Kučan, na istočasnih
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parlamentarnih volitvah pa je zmagala koalicija DEMOS. Predsednik
skupščine je postal dr. France Bučar, predsednik vlade pa Lojze Peterle.
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JAVNO ŠOLSTVO NA SLOVENSKEM
Avstrija
Zakonsko urejeno javno šolstvo na Slovenskem se je začelo z Marijo
Terezijo (1719-1780), ki je podrobneje uredila organizacijo osnovnega
šolstva. V vsaki deželi naj bi se ustanovila po ena normalka,
štirirazredna šola z zelo obsežnim učnim programom (poleg verouka,
branja, pisanja in računstva so poučevali še risanje, naravoslovne
predmete, zemljepis, zgodovino, latinščino in nekatere gospodarske
predmete); poleg ravnatelja je morala imeti vsaj štiri do pet učiteljev. V
večjih mestih in pri samostanih, ki so to zmogli, so se morale ustanoviti
glavne šole.
Marija Terezija

V manjših mestih in na podeželju v vseh krajih, kjer so bile župnijske
cerkve ali od njih oddaljene podružnice, so bile trivialke, to so bile
enorazredne šole za poučevanje branja, pisanja, računanja in verouka.
Izračunali so, da je šolo obiskovalo le okoli 15 % mladine od 6. do 13.
leta. Vendar ni bila predvidena nobena kazen za starše, katerih otroci
se ne bi držali določbe; takšne kazni je namreč določil šele Jožef II.
(1741 – 1790). Šolanje ni bilo brezplačno, marveč so morali učenci
plačevati šolnino, le najrevnejši so bili oproščeni ...
Splošna šolska naredba (1774) je v 15. členu predpisovala, da mora
vsakdo, ki po končani osnovni šoli ne gre v srednje (latinske) šole, vse
do 20. leta starosti obiskovati ponavljalno šolo. V teh šolah, ki naj bi
potekale 2 uri ob nedeljah, bi mladina izpopolnjevala svoje znanje,
pridobljeno v osnovni šoli.1

Čitanka. Dvojezično čitanko je spisal Blaž
Kumerdej, izšla v Ljubljani 1778
Vir: ZAL

Vendar - eno je bila teorija, drugo pa izvedba, saj so se pokazale
številne težave, vezane na pomanjkanje ustreznih šolskih prostorov,
šolske opreme in pripomočkov, sposobnih učiteljev, ni pa bilo niti volje
niti razumevanja ljudi. Toliko večje so bile težave na podeželju, saj so
morala gospostva prevzeti določen del materialnih obveznosti, česar so
se na vse možne načine skušala znebiti. Veliko težavo je predstavljala
trojna obremenitev, saj je ista oseba opravljala nalogo cerkovnika,
organista in učitelja.
Vsekakor velja omeniti, da so bili težavni nedorečeni odnosi med
cerkvijo in državo. Na eni strani si je država skušala z absolutističnim
načinom vladanja podrediti cerkev in jo uporabiti za uresničitev svojih
ciljev, na drugi strani pa ji je zaradi pomanjkanja denarja zmanjkalo
moči, da bi jo prisilila k ukrepanju na raznih področjih – tudi šolskem.
1

Hojan,T. (1975): Izobraževanje odrasle mladine. V: Izobraževanje odrasle mladine
1870-1941. Šolski muzej
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Državna šolska usmeritev na podeželju se je morala vezati na cerkev,
prvi koraki so bili odvisni od naklonjenosti in dejavnosti župnika. Cesar
Franc I (1792-1835) je razglasil skrb za šolo za nepogrešljivo potrebo
države in svojo najsvetejšo dolžnost, saj prve šolske reforme niso
dosegle pravega učinka. Za spremljanje šolskih razmer je skrbel okrajni
šolski nadzornik, ki je bil vesten državni uradnik. Po drugi strani pa je
morala škofija poskrbeti, da so bili dekani (okrajni) in župniki (okrožni)
agilni pri izboljšanju šolskega dela, sicer šola ni napredovala tako, kot bi
morala.
Njihovo osnovno prizadevanje je bilo usmerjeno v izboljšanje
materialnih razmer, kar je pomenilo pridobitev ustreznega šolskega
prostora in primerne življenjske pogoje za učitelje ter v stremljenje k
večjemu šolskemu obisku. Delo, ki je zahtevalo ogromno energije, in je
le postopno kazalo prve znake sprememb. Celotno delo pa je bilo vedno
omejeno zaradi pomanjkanja denarja na strani države. Ljubljanski
škofijski konzistorij je skušal od župnikov doseči: ”V škofiji ne more biti
župnika, ki sicer živi od župnije, a ne tudi za župnijo!”
Pomembno dejstvo ostaja, da se je škofijski konzistorij zavzemal za
večjo vlogo maternega jezika v rednih javnih šolah in je rabo pospeševal
zlasti z nedeljskimi šolami. Okrajni šolski nadzornik je spodbujal
krajevne duhovnike, da so po najboljših močeh pospeševali šolski pouk
in vero, sočasno pa je njihovo delo označeval, ali so bili marljivi, ali so
upoštevali predpise. Ravno podeželski duhovniki so predstavljali najvišjo
avtoriteto med ljudmi, zato so lahko s humanim odnosom dosegali
boljše rezultate kot pa kakšni birokratski državni uradniki. Duhovnik je
predstavljal neposredno nadrejenega učitelju in je skrbel za ustrezne
metodične pristope, njegovo obnašanje ter pridnost in nravnost otrok in
njihovo obiskovanje šole. Vse do leta 1869 je bil verouk
najpomembnejši predmet na šoli, zatorej je bilo razumljivo, da ga niso
poučevali učitelji, ampak duhovniki, ki so morali opraviti ustrezen
seminar.
Ko so pripravljali nov šolski zakon, je dvorna pisarna že 10. 2. 1804
priporočala ustanavljanje nedeljskih ponavljalnih šol, češ da je šestletno
šolanje prekratko. Politična šolska ustava, ki je veljala v letih 1806 –
1869 je v 15. poglavju določala, da mora šolska mladina na deželi, ki ne
hodil v obvezno šolo, in tista, ki je šolanje končala, ob nedeljah in
praznikih obiskovati ponavljalno šolo.2

2

Hojan, T. (1975): Izobraževanje odrasle mladine. V: Izobraževanje odrasle
mladine 1870-1941. Šolski muzej.
Str. 5
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Eden najpomembnejših kazalcev o uspešnosti šole je bil odstotek
šolskega obiska, to je razmerje med številom za šolo sposobnih in
številom dejansko obiskujočih otrok. Popis za šolo sposobnih otrok je
zajel vse, ki so morali hoditi v šolo, ne glede na spol in premoženje, v
starosti od 6. do 12. leta, zato so v vsaki šoli morali voditi točen popis za
šolo sposobnih otrok primerjalno s krstno knjigo. Za vsakega učenca so
vodili evidence od kod prihaja, starost in leto šolanja. Seveda pa učenec
ni mogel zapustiti šole pred dopolnjenim 12 letom.
Pouk je potekal poldnevno, dopoldne drugi oddelek (starejši učenci) in
popoldne prvi. Začetek in dolžino dnevnega pouka so lahko glede na
okoliščine postavili na zgodnejše ali poznejše ure. Šole prosti dnevi so
bili prazniki in nedelje, med tednom pa tudi srede in sobote popoldne.
Prosti dnevi so bili dnevi pred veliko nočjo, na dan sv. Marka in na
prošnje dneve. Šolske počitnice so bile odvisne od raznolikosti krajevnih
opravil, predvsem glede na travniška in njivska opravila, niso pa smele
presegati 5 tednov.
Šolska spričevala so izdajali brez pristojbin in so bila napisana na
predpisanem obrazcu. Ocenjavali so šolski obisk (zelo pridno, pridno,
nezadovoljivo, redko), vedenje (zelo dobro, dobro, srednje,
neprimerno), nravnost (popolnoma lepa /p.l./, lepa /l/, manj lepa
/m.l./), napredovanje pri posameznih učnih predmetih (zelo dobro,
dobro, srednje, nezadostno). Na koncu spričevala je bil določen razred
napredovanja. Nekatere učence so celo izključili zaradi pohujšljivega
vedenja in upornosti. Spričevalo sta podpisala krajevni župnik in
nadučitelj.
Ponavljalna šola naj ne bi bila zgolj ponavljanje že naučenega, ampak
naj bi zagotavljala primerno nadaljnje izobraževanje. Fantje so bili
strogo ločeni od deklet, kar je razvidno iz katalogov. Poleg tega so imeli
pouk ločen po dnevih. Čas in trajanje ponavljalne šole je z vednostjo
okrajnega šolskega nadzornika in v soglasju s krajevnimi oblastmi določil
krajevni duhovnik.

Avstro-Ogrska
Spremembe po letu 1848, posebej 1855 podpisan konkordat med
Avstrijo in Svetim sedežem, poraz Avstrije v spopadu s Prusijo in
popuščanje do dežel ogrske krone so postopno pripeljali do ločitve šole
in župnije.
Pomemben sporazum med različnimi pogledi je prinesel dogovor, po
katerem so bili vsi predmeti, razen verouka, izven pristojnosti katoliške
cerkve ali drugih verskih skupnosti. Cerkvi je ostala pravica do
oskrbovanja in nadzorovanja verskih obredov in verouka v javni šoli. V
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zakonu so določili tudi sestavo šolskega nadzora.3 Cerkev je lahko
ustanavljala lastne šole, vendar so bile podrejene državni šolski
zakonodaji.
Šolska obveznost, ki je nastopila z dopolnjenim šestim letom starosti, se
je zvišala na osem let. Posebne šolske prisile ni bilo, obstajala je bolj na
papirju. Težavo je predstavljalo tudi financiranje, saj je bilo na ramenih
občine, ki se je lahko odločila tudi za pobiranje šolnine. Denarna
podpora šoli je bila za mnoge komaj sprejemljiva. Država je namreč
določila potrebne ukrepe za izboljšanje, vendar je bila pri stroških precej
manj kooperativna. Finančno breme je padlo na občine, te pa pogosto
niso bile niti zmožne niti voljne, da bi ga nosile. Temu primerno so
nastavljali cenejše, neizprašane učitelje, oprema je bila zanemarjena.
Na podeželju niso sprejeli novih rešitev z odobravanjem, saj jim je
podaljševanje šolske obveznosti odtegovalo delovno silo in pomoč pri
premagovanju materialnih stisk. Močan odpor je bil predvsem do pouka
obvezne telesne vzgoje.

Slovenska abecednica za otroke v stari
in novi pisavi, Ljubljana 1852
Vir: ZAL

Na podlagi državnega ljudskošolskega zakona, ki je izšel 14. maja 1869,
je kranjski deželni zbor 25. februarja 1870 sprejel deželni Zakon o
šolskem nadzorstvu, s čimer so Cerkvi odvzeli šolsko nadzorstvo in
vodstvo šol.4
Neposredni nadzor je imel krajevni šolski svet, ki so ga sestavljali
zastopniki šole, občine in Cerkve. Člane krajevnega šolskega sveta so
volili vsaka tri leta tako, da sta bila predsednik in namestnik izvoljena
takrat, kadar sta dobila vsaj 50 % podporo. Predsednik je imel celo
pravico samostojnega odločanja, če se v svetu ni bilo moč sporazumeti.5
Okrajnega šolskega nadzornika je imenoval minister za uk in bogočastje
na predlog deželnega šolskega sveta, in sicer za dobo šest let. Običajno
je okrajni nadzornik prisostvoval pouku enkrat letno, zgodilo pa se je
tudi, da ga ni bilo. Nadzor nad veroukom je spadal pod cerkveno
jurisdikcijo. 6
Predmetnik so razširili z najpomembnejšimi spoznanji iz prirodoslovja,
zemljepisa in zgodovine, s posebnim poudarkom na domovini ter njeni
ustavi, potem s spoznanji iz geometrije, petja in telovadbe, ki pa je bila
le za dečke. Za deklice so predvideli pouk ročnih del in gospodinjstva.
Med šolskimi predmeti je bil verouk v vseh oddelkih po dve uri. Največ
3

Franc Heinz, F.: Zbirka zakonov in ukazov v ljudskem šolstvu na Kranjskem.
Ljubljana 1895. Str. 5
4
Prav tam. Str. 405.
5
Prav tam. Str. 411, 413.
6
Prav tam. Str. 429 – 35.
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ur so namenili jezikovnemu pouku (4 do 6 ur), računanja so imeli po tri
ure, stvarni pouk so imeli le v višjem oddelku drugega razreda, risanja
in pisanja so imeli po eno uro v obeh oddelkih drugega razreda. Skupno
število učnih ur na teden je bilo v prvem razredu med 10 in 15, v
drugem med 11 in 15.
Velik poudarek so namenili večji izobraženosti učiteljev. Ti so obiskovali
štiriletna učiteljišča. Absolventi so morali opraviti dvoletno učiteljsko
prakso, ki se je zaključila s sposobnostnim izpitom, ki je omogočal
pridobitev stalnega učiteljskega mesta. Imenovani učitelj je moral
priseči pred okrajnim glavarjem. Lahko so napredovali v razne nazive
(nadučitelj, učitelj, podučitelj), ob upokojitvi so imeli starostno
oskrbnino.

Razporeditev ur v enorazrednici
Lleto 1885
Vir: ZAL

Pridobivanje učnih pripomočkov in učil je bilo za kvalitetno izvajanje in
nazornost pouka nujno. Knjige so revnim učencem razdelili v začasno
uporabo in ne v trajno last. Če so jih med svojo uporabo zaradi
malomarnosti poškodovali, onesposobili ali celo izgubili, je šola lahko
zahtevala odškodnino od njihovih staršev. Učitelj je skrbno pazil, da je
izročal knjige samo pridnim učencem, tako da jih je ohranjene dobil
nazaj. Največ učil in učnih pripomočkov je šola prejela od okrajnega
šolskega sveta.
Učenci so prejemali četrtletna šolska spričevala oziroma šolska
naznanila (Schulnachrichten), katera so podeljevali ob nastopu
vsakokratnih četrtletnih obdobij (počitnic). Šolsko leto so običajno
pričeli v prvih dneh oktobra, prvo daljšo prekinitev so imeli za božične
praznike, ko so razdelili prva četrtletna naznanila. Drugo četrtletje se je
zaključilo v začetku marca, tretje obdobje v mesecu maju, medtem ko
se je pouk zaključil konec julija.

Slovenska abecednica za otroke
Ljubljana 1852
Vir: ZAL

Za pouk v ponavljalni šoli so bile odgovorne vse šole, v katerih so morali
otroci obiskovati pouk ljudske šole do izpolnjenega 12. leta starosti.
Znanja niso le ponavljali, ampak so ga tudi dopolnjevali in celo razširili.
Šolsko leto se je običajno pričelo malo kasneje kot v ljudski šoli ter se
končalo do konca marca oziroma prve polovice aprila. Ponavljalno šolo
so praviloma morali obiskovati vsi, ki so zapustili vsakdanjo ljudsko šolo,
do izpolnjenega 14. leta. Učne dneve in ure je določil okrajni šolski svet
na podlagi predhodnega razgovora s člani krajevnega šolskega sveta.
Pouk je potekal tako, da so imeli dečki dva dni pouk po dve uri; deklice
pa en dan, prav tako dve uri. Šolnine ni bilo potrebno plačevati, tudi
verouka niso imeli, saj je cerkev za versko vzgojo poskrbela posebej. Če
so starši želeli prepis iz vsakdanje v ponavljalno šolo, so morali zaprositi
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okrajni šolski svet. Seveda so učitelji vodili poseben katalog za
ponavljalno šolo. Učenci, ki so dopolnili 14. leto starosti, so dobili
odpustnico ( Entlassungzeugnis), nekateri pa odhodno spričevalo
(Abgangs-zeugnis). Pouk je potekal iz vseh predmetov vsakdanje šole.
Glede učiteljskih plač je državni zakon iz leta 1869 opredelil zgolj
načela, dežele pa so bile pristojne za podrobneja določila.7 Vsekakor pa
je moral dohodek dosegati takšno raven, da se učitelju ni bilo potrebno
ukvarjati s postranskimi deli in se je povsem posvetil poučevanju ter
preživljanju svoje družine. Učiteljsko plačo na letni ravni je določal
deželni šolski svet na predlog občin, ki so bile po zakonu dolžne skrbeti
za šolo. Za vzdrževanje ljudskih šol, za vse stvarne potrebe in učiteljevo
plačo so poskrbele šolske občine.8 Učitelji so bili razdeljeni v štiri plačne
razrede, in sicer v prvega s 700 goldinarji, v drugega s 600 goldinarji, v
tretjega s 500 goldinarji in četrtega s 450 goldinarji letne plače. Učitelji
posameznega okraja so že zgodaj prirejali skupna srečanja, na katerih so
poudarjali stanovsko pripadnost ter razpravljali o skupnih zadevah.
Letne učiteljske konference so bile ob koncu šolskega leta, navadno ob
začetku avgusta.
Ker je cerkev skrbela za vodenje in nadzor verouka, poleg tega pa tudi
za bogoslužje, so verski obredi ostali del šolskega programa. Za vsak
začetek in konec šolskega leta se je vsa šolska mladina skupaj z
učiteljem udeležila slovesnega bogoslužja v župnijski cerkvi. Med
šolskim letom so učenci pogosto prejemali zakramente katoliške cerkve
(spoved, obhajilo), lahko tudi po enkrat na vsako četrtletje. Posebej
slovesen je bil prejem prvega svetega obhajila: slovesna sveta maša, po
njej srečanje ali izlet v bližnjo okolico s pogostitvijo. Na praznik sv.
rešnjega telesa se je šolska mladina vsako leto z učiteljem udeležila
slovesne procesije. Šolske procesije so bile lahko tudi ob drugih
cerkvenih praznikih.
Krajevni in okrajni šolski nadzornik sta s pogostimi obiski in pregledi
preverjala delovno sposobnost, običajno v zadnjem četrtletju, zlasti v
mesecu maju, juniju in juliju. V ponavljalni šoli, ki se je zaključila že prej,
pa ob njenem zaključku. Okrajni šolski nadzornik je imel večje
pristojnosti in je običajno veljal za strokovnjaka na pedagoškem
področju, kar pa ni bil nujni pogoj za krajevnega šolskega nadzornika.
Na prvi in zadnji dan šolskega leta se je vsa šolska mladina skupaj z
učiteljem zbrala pri slovesnem bogoslužju v župnijski cerkvi. Na začetku
šolskega leta so vpisovali otroke v šolo, na koncu šolskega leta pa je
7
8

Prav tam. Str. 43 – 45.
Prav tam..Str. 449 – 451.
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zahvalni sveti maši sledila sklepna slovesnost s podelitvijo spričeval,
izpustnic, nagrad.
Šolska praznovanja so bila povezana predvsem s cerkvenimi prazniki in
verskimi obredi, ki so jim sledili priložnostni nagovori in pogostitve.
Namesto šolskega pouka so se šolarji najprej udeležili svete maše, nakar
pa počastili praznik z zborovanji, izleti … Upoštevali so tudi praznovanja,
povezana s cesarsko rodbino, ko so se najprej zbrali pri slovesni maši,
slovesnost so nadaljevali v šolskem prostoru ali na prostem, kjer so
govorniki vzneseno poudarjali pomen praznovanja.
Šola je izkazovala domoljubje z navezanostjo šolske mladine na vladarja
in celotno rodbino ter zvestobo do njiju. Vsakoletna praznika šolske
mladine sta bila god cesarja Franca Jožefa (4. oktober) in cesarice
Elizabete (19. november). Tedaj ni bilo pouka, so pa bili pri maši.
Slovesnosti so potekale tudi na dan sv. Alojzija, zavetnika mladine (21.
junij) in v letu 1888 še za praznik sv. Cirila in Metoda (5. julij). V letu
1881 so obeležili poroko prestolonaslednika Rudolfa in izbranke
Štefanije. Proti koncu šolskega leta 1893 so s slovesno mašo in
slovesnim nagovorom počastili tristoto obletnico velike zmage
krščanske vojske nad Turki pri Sisku. Iz versko-narodnih in
prebuditeljskih nagibov je šola nekoliko kasneje, 24. septembra 1912,
obhajala 50-obletnico Slomškove smrti s sveto mašo in pouka prostim
dnevom. Leto 1898 je minevalo v pričakovanju praznovanja 50obletnice vladanja Franca Jožefa, kar je bilo v domeni krajevnega
šolskega sveta, v samo praznovanje pa je bila vključena šolska mladina.
Toliko hujša je bila informacija o gnusnem zločinu nad cesarico
Elizabeto, črne zastave so izobesili na pol droga, praznovanje pa so
preložili … Po desetih letih, leta 1908, je vladal v Avstro-Ogrski še vedno
isti vladar. Program je bil zelo podoben, samo da je bilo bolj slavnostno,
saj so potekale spevoigre, deklamacije in petje.
Na večji ali manjši šolski obisk so vplivali razni dejavniki. Pomoč
šoloobveznih otrok pri kmečkih opravilih je bila povsem jasen vzrok za
upadanje obiska proti koncu šolskega leta. Drugi pomembni vzrok so
predstavljale slabe poti ob večjih nalivih ter vreme, zlasti pozimi, ko je
precej otrok ostajalo doma. Poleg navedenih vzrokov so vplivale na
šolski obisk tudi bolezni.
Učenci so dolgo časa pisali na šolske tablice, šele mnogo kasneje so
uvedli svinčnike in papir, saj je izkazalo že drugod, da je učenje s
pisanjem v zvezke učinkovitejše.
Učni uspeh je bil vseskozi tesno povezan in odvisen od obiska pri pouku.
Šolska oblast si je temu primerno vseskozi prizadevala za večjo
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vključenost otrok v šolo, pa večjo pridnost pri vsakdanjem obiskovanju
pouka. Večjo težavo pa je predstavljalo, kako staršem pojasniti, da ne
zadostuje zgolj pouk v šoli, ampak je potrebno tudi domače delo, torej
učenje doma. Učitelji so ob koncu vsakega leta vodili zelo natančno
evidenco.
Starši so odpeljali svoje otroke praznično oblečene – tudi s čevlji, v šolo.
Po poti so jim dajali nauke, kako se morajo obnašati. Opozorjeni so bili,
da se morajo odkriti, sicer pa naj se zgledujejo po njih. Pred šolo je
čakalo več mater z otroki, dečki in deklicami; običajno je bilo očetov
manj. Prišli so vpisai svoje otroke, ker je bilo prejšnji dan s prižnice tako
oznanjeno. Med zbrano množico so se pojavljala razna šepetanja, toliko
bolj, če je bil učenec revnejšega sloja. Tako so se lahko pojavila razna nič
kaj prijazna vprašanja: Ali ne bi bilo boljše, da bi bil pastir? Drugi mu je
lahko posmehljivo zastavil vprašanje: Zakaj bo tvoj študiral? Tako so se
morali starši z besedo postaviti za svojega otroka, da mu ne bi
motivacija že na začetku upadla. Vse pa je utihnilo, ko se je pojavil
gospod župnik, ki jih je povabil v šolsko poslopje, kjer so vpisovali otroke
ob navzočnosti učitelja. Sprva so v ospredje rinili gruntarji s svojimi
otroci. Vedno je župnik vprašal, kaj otrok že zna in večinoma so dobili
odgovor, da moliti že nekako znajo.
Drugi dan se je že zbrala skupina dečkov in deklic, ločenih po spolu: vsak
je gledal plašno, saj staršev ni bilo zraven, v šolo pa se ni upal nobeden
vstopiti. Ko je ura udarila devet, je vstopil učitelj na prag in jih je povabil
v učilnico. Dečke je razvrstil na desno, dekleta pa na levo stran, in sicer
po velikosti, tako da so najmanjši sedeli v prvi klopi. Sledilo je sledenje
hišnemu redu. Naučiti so se morali, kdaj je potrebno vstati oziroma
sesti. Najbolj pa so se bali, kadar je gospod učitelj pokazal šibo. Takrat je
pripravljenost za pouk takoj narastla. S to palico je stopil na sredo odra,
jo nekajkrat upognil in dodal: ”Vidite otroci, česar vam jaz ne bom
mogel vbiti v glavo, bo pa morala ta-le.” Vendar je ob zamahu po zraku
na levo in desno, ko se je slišalo žvižganje po zraku hitro dodal, da bo
šiba le za lene in neubogljive, za pridne pač ne. Pouk se je zaključil, tako
da so zmolili očenaš in češčeno Marijo stoje in glasno. Iz šole so morali
odhajati v paru kot tudi v cerkev, ko so imeli mašo. Zanimiva je bila
tišina v razredu, tem glasnejši pa so bili, ko so bili bolj oddaljeni od šole.
Veliko težavo je prav gotovo predstavljal nakup knjig za revnejše otroke.
Nekoliko manj stresno je bilo pri počevanju krščanskega nauka, saj so ga
že kolikor toliko znali, da so hitro razumeli.
Danes pa vas veliko manjka. Povejte onim, katerih ni, naj pridejo jutri,
ker bom vse “naprej bral” in tisti, katerega ne bo, bo kaznovan. Drugi
dan je gospod učitelj vzel svoj katalog in vsakdo se je moral odzvati ob
- 24 -

Uradno predpisane tiskovine za ljudske šole
Leto 1897
Vir: ZAL

Zbornik ob 150-letnici šolstva v Tunjicah

lastnem imenovanju. Če se niso primerno obnašali, je pel “štaberl,”
sicer pa so morali tudi klečati …

Prva svetovna vojna
Ministrstvo za uk in bogočastje je zaradi množičnega vpoklica moških k
vojakom in pomanjkanja moške delovne sile pri poljskih delih odredilo,
da smejo krajevni šolski sveti v krajih, kjer se prebivalstvo povečini
ukvarja s poljedelstvom, preložiti začetek šolskega leta 1914/15 na
poznejši čas.
Šolski pouk med vojno ni bil reden. Tako šolarji kot učitelji so bili
vključeni v prizadevanje za ublažitev posledic vojne, namreč splošnega
pomanjkanja in lakote med prebivalstvom. Po naročilu okrajnih šolskih
svetov so učenke pletle volnene nogavice in obleke, rokavice, kolenice,
kape, šale, izdelovali so zapestnice, papirnate podplate za potrebe
vojakov na fronti. Učiteljice so zbirale prostovoljne denarne prispevke.
Šolsko mladino in učitelje so vpregli v nabiralne akcije. Tako so nabirali
kovine in drug material za vojno industrijo. Po uradnih ukazih sta
morala šolska mladina in učiteljica opraviti dela v vojne namene. Šolarji
so zbirali volno in kavčuk ter listje robide in jagode za čaj.
Ob smrti cesarja Franca Jožefa I., dne 22. novembra 1916, so se učenci
udeležili maše zadušnice. Obisk ponavljalne šole v času vojne je bil
sorazmerno skromen. Če je bilo število učencev zelo majhno, so jih na
podlagi posebnega dovoljenja deželnega in okrajnega sveta združili z
vsakdanjo šolo.
Cesar Franc Jožef I.

Položaj učiteljic
Ob koncu 19. stoletja je kljub velikim nasprotovanjem vedno več žensk
vstopalo v učiteljske vrste. Do leta 1898 je veljal zakon, ki je omogočal
enakopravnost in enako plačo med obema spoloma. Sledil je nov
zakon, ki je učiteljicam v I. in II. plačilnem razredu odvzel 10 % osnovne
plače. Še vedno so poučevale 30 ur tedensko, po potrebi nadomeščale
obolele sodelavce, poučevale tudi dečke pri telovadbi v ponavljalni šoli.
Poučevanje deklic pri ročnih delih je marsikje ostalo brezplačno.9 Od
učiteljic se je zahteval samski stan, hkrati pa so izgubile pravico do
pokojnine. Zaradi neenakopravnega položaja so se povezovale v
Slovensko učiteljsko društvo, ker so upale, da bodo laže pridobile
izgubljene pravice, a zaman. Njihova glavna zahteva je bila ukinitev
celibata, izboljšanje njihovega položaja ter povišana in enaka plača. Celo
njihovi moški kolegi niso bili zadovoljni s plačo, zato jih je začelo
primanjkovati. Ta mesta so zapolnila dekleta, kar pa je sprožalo kar
precej negodovanja pri učiteljih, saj so zagovarjali, da se učiteljicam

9

Govor gdč. K. Drollove na učiteljskem shodu. Slovenski narod, št. 80 (9. 4. 1903)
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dodeli prazno delovno mesto kot začasno, dokler se ne dobi moških
predstavnikov. Zaradi slabih plač je število žensk naglo naraščalo na
račun moških učiteljev.
Po podatkih, ki jih je objavil Slovenski narod leta 1908, je bilo v Avstriji
od 20.000 učiteljev 28 % žensk.10 O moškem pogledu, da imajo učiteljice
manj potreb, nam priča sledeči zapis: »Ali ve gospodične ne kadite, ne
hodite v kavarno, učitelji, kakor možki sploh, imajo več razvad, poleg
tega pa se še ženijo, imajo žene in otroke …, učiteljica je pa sama.«11

Kraljevina SHS /Jugoslavija
Vlogo Habsburžanov so v novih okoliščinah prevzeli Karađorđevići. Z
zaprisego učiteljstva na novo ustavo in na kralja po okrajih so prehod 8.
julija 1919 še formalno potrdili.
22. 1. 1920 je šolski svet v Ljubljani z ukazom prepovedal uporabo starih
šolskih spričeval z natisnjenim avstrijskim grbom.
Učitelji so se morali naučiti brati in pisati cirilico in jo potem v šolskem
letu 1921/22 poučevati v razredih, ki jih je določil minister.
Iz čitank so se odstranila vsa berila, povezana z avstrijskimi pogledi.
27. 3. 1921 je bil objavljen razpis, ki je podal navodila, kako naj šolski
voditelji hospitirajo in uvrščal med obvezne predmete osnovne šole
srbohrvaščino in deška ročna dela. Zahteval je tudi po starosti in
sprejemljivosti primerna predavanja iz zemljepisa in narodne zgodovine
nove države. Razpis poverjeništva je veleval, da se petje in telovadba
prištevata k predmetom usposobljenostne preizkušnje, ki je bila
obvezna za vse učitelje.
Od 4. 8. 1921 je bil pouk po razpisu pokrajinske uprave na vseh
državnih šolah brezplačen.
2. 12. 1921 je ministrstvo predpisalo pravilnik o praznovanju praznikov
na šolah, da bi bilo enotno.
S poučevanjem se je začelo v septembru s sveto mašo in končalo v
mesecu juniju s tiho sveto mašo. Ob prejemanju svetih zakramentov
(obhajilo, birma) je bilo vedno pouka prosto.
Za obletnico rojstva Nj. Vel. kralja Aleksandra I. (17. 12.) so izvajali
različne slovesnosti, med katere sodijo prireditve in razstave.

10
11

Koliko je učiteljic, Slovenski narod, št . 273 (21. 11. 1908)
Slovenka, leto 1 (20. 11. 1897), št. 24, str. 10.
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Božične počitnice so bile od 24. decembra do prvih dni januarja. Na
dolžino počitnic so vplivale tudi snežne razmere. Semestralne počitnice
so trajale od 31. 1. do 5. 2. Ob hudi in mrzli zimi so se le-te tudi
podaljšale. Državni praznik sv. Cirila in Metoda je bil pouka prost dan. Za
velikonočne počitnice so učenci prejeli svete zakramente.
Narodno državni praznik Vidov dan se je praznoval 28. 6. Na ta dan se je
zaključil tudi pouk. Pred tem pa je bila vedno organizirana razstava
deških in ženskih ročnih del, risarskih in pismenih izdelkov. 12. 7. se je
praznovalo Petrov dan.
Ob zgodovinskem dogodku, nastanku SHS, so decembra 1918 slovesno
praznovali združitev troimenega naroda v eno državo. Prirejali so šolske
proslave. Prav tako so slovesno praznovali 100-letnico smrti Valentina
Vodnika 2. 1. 1919.
23. 9. 1922 se je slovesno praznovalo 60-letnico smrti Antona Martina
Slomška.
Od 1. septembra 1925 dalje se je spremenil pomen številčnih ocen
(pred tem je bila 1 najvišja ocena, po tem pa najnižja – kot velja še
danes).
Šolska oblast je bila organizirana v šolske svete. Najvišji šolski organ je
bil Višji šolski svet v Ljubljani, sledili so okrajni šolski sveti, mestni šolski
sveti in krajni (krajevni) šolski sveti.
Po 2. maju 1927 je Ministrstvo za posveto ukinilo krajne šolske svete in
namesto njih uvedlo krajevne šolske odbore, ki so zadržali pristojnost
svetov.
S šestojanuarsko diktaturo 1929 so bili sprejeti novi šolski zakoni. 15.
decembra 1929 je izšel Zakon o narodnih (ljudskih) šolah, ki je nastal
pod vplivom močnih reformnih gibanj. Novi zakon je ljudsko šolo
razdelil na nižjo narodno šolo (1. do 4. razred) in višjo narodno šolo (5.
do 8. razred). Poenotenje ljudskega šolstva je potekalo brez
upoštevanja okoliščin, potreb šolske tradicije in dosežene izobrazbene
stopnje posameznih pokrajin. Za Slovenijo je pomenil ta zakon korak
nazaj, saj je po njem ponovno prišlo do šestletne redne obvezne ljudske
šole in do dveletnega skrajšanega zimskega pouka, ki je predstavljal
neke vrste kmečko poklicno šolo. Večina slovenskih dežel pa je že od
leta 1869 poznala obvezno osemletno šolanje.
Za Slovence je bila pomembna sprememba uvedba skupnega
poučevanja dečkov in deklic. Obvezni pouk je trajal do končanega
učenčevega štirinajstega leta.
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Izpis iz zakona o ljudskih šolah z dne 5.
decembra 1929, natisnjen na zadnjih straneh
Izkaza o šolskem napredku
Vir: zasebna last

Šolstvo od leta 1945 do danes
Čas po drugi svetovni vojni je z nastankom nove države prinesel v
slovensko šolstvo globoke spremembe, ki so bile ideološko pogojene,
saj je prevladoval marksistično-leninistični pogled. To se je odražalo v
strogi izbiri učiteljskega kadra ter bolj ali manj uresničenem
prizadevanju odstraniti iz šolstva vse učitelje, ki so si drznili biti verni ali
pa niso razmišljali o sebi kot o »vojakih revolucije.« Ne smemo misliti,
da so vsi pedagogi slepo izvajali zastavljene cilje, zadev so se znali lotiti z
veliko mero strpnosti – recimo, obveznega vsakoletnega preverjanja,
kdo od učencev hodi k verouku …
Med prvimi ukrepi novih oblasti je bilo zaprtje vseh zasebnih šol,
predvsem šol posameznih verskih redov, razpustitev meščanskih šol in
sprememba statusa verouka, ki je še ostal kot predmet, vendar
neobvezen. Starši so morali otroke k verouku posebej prijavljati, kar pa
je oblasti dalo možnost za izvajanje različnih pritiskov. Učitelji so bili
cenjeni tudi po tem, v kolikšni meri jim je uspelo zniževati obisk verouka
v svojih šolah. Leta 1952 je bila Teološka fakulteta izključena iz univerze,
verouk pa ni bil več obvezen predmet.
Osnovno šolstvo je kmalu doživelo vrsto sprememb.
Temeljni zakon o sedemletnem obveznem šolanju, ki je izšel 11. junija
1946, je tam, kjer je bilo že uveljavljeno osemletno šolanje, pomenil
velik korak nazaj. Šolski sistem le bil z novim zakonom poenoten,
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šoloobvezni otroci pa zajeti v sedemletke iz štirih razredov osnovne in
treh razredov višje osnovne šole.
Odlok o obveznem osemletnem šolanju, ki je izšel 8. oktobra 1953, je
uzakonil šolsko obveznost od sedmega do petnajstega leta starosti.
Učenci so se najprej šolali v štirih nižjih razredih osnovne šole, potem pa
so lahko nadaljevali obvezno šolanje v višjih razredih osnovne šole ali
nižji gimnaziji.
Temeljne spremembe v šolskem sistemu je povzročil šolski zakon iz leta
1958, ki je uzakonil enotno osemletno šolo kot edino obliko obveznega
šolanja. Nastajati so začele podružnične šole. Ob tem so bili izdani tudi
novi učni načrti. Leto dni pred vstopom v osemletno OŠ so se morali vsi
otroci vključiti v obvezno pripravo na pravo šolo (mala šola), ki je
potekala z vidika organizacije, števila ur, programa ter kadrovske
sestave v okviru vrtcev zelo različno.

Izkaz o uspehu in vedenju
Vir: zasebna last

Leto

Šole

Oddelki

Učenci

Učitelji

1945-46

1246

…

150418

4375

1950-51

1197

…

148518

3434

1963-64

1103

8455

243579

9418

1970-71

1017

8562

217874

10690

1980-81

840

8709

218310

12424

1990-91

824

9486

225460

14655

Ocenjevanje je potekalo na tri načine: učenci so bili pri splošnih
predmetih ocenjeni številčno (od ena do pet), pri vzgojnih predmetih s
tristopenjsko letvico (zelo uspešno, uspešno, manj uspešno), vedenje pa
so ocenjevali vzorno, primerno in manj primerno.

Pozlačena značka za odličen uspeh
Vir: zasebna last

V osnovno šolo so se začele uvajati novosti, kot so prostočasne
dejavnosti, kasneje preimenovane v interesne dejavnosti. Učenci so se
lahko vključevali v kulturne in športne dejavnosti, tekmovali na šolskih,
občinskih in medobčinskih športnih tekmovanjih ter tekmovanjih
pionirskih in mladinskih pevskih zborov. Delovati so začeli tudi krožki:
strelski, recitacijski, fotokrožki, dramske skupine, taborniki, ženska
ročna dela in še številni drugi. V šolo je bilo uvedeno tekmovanje za
bralno značko. Za učence je bilo poskrbljeno zdravstveno varstvo. Poleti
so zanje organizirali počitniške kolonije ob morju ali v hribih. Na šolah
so delovale tudi šolske kuhinje.
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Zaradi povečane zahtevnosti učnega programa in da bi zmanjšali osip
oziroma neuspešnost učencev, so v 60. letih začeli uvajati dopolnilni
pouk in varstvene oddelke, kasneje oddelke podaljšanega bivanja. Za
učence, ki so dosegali višjo raven znanja, je bil organiziran dodatni pouk.
Novost se je pojavila 1975, ko so uvedli celodnevno šolo. Za učence
osmega razreda so v šolskem letu 1991/92 uvedli skupinsko preverjanje
znanja iz matematike in slovenščine. Rezultati niso vplivali na zaključni
uspeh, bili pa so eno do meril za vpis na tiste srednje šole, ki so imele
omejen vpis.
Začetke devetletke lahko v obrisih zasledimo že daljnega leta 1869, ko
so predvideli šestletno redno in triletno ponavljalno šolo.12 V Sloveniji je
bila uzakonjena osemletna osnovna šola do 1996 z Zakonom o OŠ, tako
da so se vpisovali otroci, ki so do vpisa oziroma do septembra dopolnili
sedem let starosti.13
Državni zbor Republike Slovenije je 14. februarja 1996 sprejel Zakon o
osnovni šoli, ki je nastajal na podlagi številnih večletnih strokovnih
razprav. Bistvo tega zakona je uvedba obveznega devetletnega
izobraževanja. Novi zakon je vseboval 112 členov, hkrati pa je uvajal
številne spremembe.
Tabela: Starost šoloobveznih otrok in dolžina izobraževanja
Država
Vstop in odhod iz OŠ Čas
obveznega
Slovenija
7-15
8
šolanja
Italija
6-14
8
Portugalska
6-14/15
8/9
Španija
6-14/16
8/10
Danska
7-16
9
Grčija
5.5-14.5
9
Irska
6-15
9
Belgija
6-15/16
9/10
Nemčija
6-15/16
9/10
Francija
6-16
10
Luksemburg
4-15
11
Nizozemska
5-16
11
Anglija,Wales
5-16
11
Škotska
5-16
11
Severna Irska
4-16
12
Švica
7-16
9
Avstrija
6-15
9
Hrvaška
7-15
8
Kanada
6-15
9
12 Ciperle, J. & A. Vovko (1987): Šolstvo na Slovenskem skozi stoletja.
Slovenski šolski muzej
13 Uradni list RS št. 5/80, 29/86 in 31/86
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Vir: Bela knjiga o vzgoji in izobraževanju
v Republiki Sloveniji
Ljubljana, 1995

Finska
Japonska
Nova Zelandija
Norveška
Švedska
Avstralija
ZDA
Madžarska

7-16
6-15
6-15
7-16
7-16
6-15/16
6-17
7-15

9
9
9
9
9
9/10
12
8

Po tem zakonu so starši dolžni vpisati otroke v prvi razred OŠ, ko bodo
dopolnili v koledarskem letu, v katerem bodo obiskovali šolo, starost
šestih let. Določil in podrobno je opisal obvezne in izbirne predmete,
prilagojene ter razširjene programe, podaljšano bivanje, jutranje
varstvo, dopolnilni in dodatni pouk, interesne dejavnosti, zasebne šole,
šolski koledar, nivojski pouk ter prehajanje med nivoji, tedensko
obveznost učencev, šolski okoliš, izostanke, popravne izpite …
Pomembna novost je 11. člen, ki govori o učencih s posebnimi
potrebami, njihovem vključevanju ter zagotavljanju pogojev za njihovo
delo.
Uvajanje je potekalo skladno z zakonom, ki je predvideval postopno
realizacijo. V prvi krog so vstopile šole, ki so izpolnjevale kadrovske,
prostorske in druge pogoje in so dobile dovoljenje ministra. Leta 1999
se je vključilo v projekt postopnega uveljavljanja devetletke le 42 šol. Do
začetka šolskega leta 2001/02 so morale lokalne skupnosti in država
zagotoviti vse pogoje za dokončno uveljavitev devetletne OŠ.
Bela knjiga o vzgoji in izobraževanju v Republiki Sloveniji med razlogi za
uvedbo devetletke navaja, da naj bi devetletno šolanje zmanjšalo
časovni pritisk in obremenitve učencev ter dvignilo izobrazbeno raven
slovenskega prebivalstva. Zgodnejši vstop so utemeljili z vidika razvoja
in zagotavljanja možnost sistematičnega učenja vsem otrokom.
Podaljševanje šolanja je sledilo evropskim smernicam.
Ocenjevanje v prvem ocenjevalnem obdobju je izključno opisno, v
drugem je kombinacija opisnega in številčnega ocenjevanja, v tretjem
pa so izključno številčne ocene od ena do pet. Uvedena so bila tudi
nacionalna preverjanja znanja, ki naj bi skrbela za enakost
izobraževalnih možnosti za vse učence. Tako se preverjajo znanja ob
koncu prvega triletja iz matematike in slovenščine; ob koncu drugega
redovalnega obdobja iz znanja matematike, slovenščine in tujega jezika;
v obeh primerih poteka preverjanje na prostovoljni osnovi. V zadnjem
ocenjevalnem obdobju se preverja znanje iz matematike, slovenščine in
tretjega izbirnega predmeta, ki ga določi minister in je obvezno.
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Z novimi učnimi načrti naj bi učence razbremenili odvečne faktografije
in jih navajali na procesno razmišljanje.

VIRI IN LITERATURA

V prvem razredu imajo učenci 20 ur pouka. V polovici ur pouka imajo
dodatno učiteljico, ki naj bi bila praviloma vzgojiteljica predšolskih
otrok, kar naj bi olajšalo prehod otrok iz vrtcev v šolo.14 Za odmore se
skupaj odločata učiteljica in vzgojiteljica, tudi zvonca ni in predpisane
šolske ure. Imajo šest predmetov: matematiko, slovenščino,
spoznavanje okolja, likovno in glasbeno vzgojo.
V drugem triletju poteka fleksibilna diferenciacija. V tretjem triletju
imajo učenci največ 30 ur, odvisno od izbirnih predmetov. Pri nivojskem
pouku so v začetnem obdobju ocenjevali učence z lestvico od ena do
deset, ki so jo pretvarjali v ocene. Kasneje so jo odpravili in nadomestili
s številčnimi ocenami.

1.

Izbirni predmeti naj bi predstavljali obogatitev, poglobljenost in
drugačno reševanje programskih zahtev in bi nudili možnost potešitve
različne zainteresiranosti učencev.15
Sprva je veljalo, da mora učenec izbrati en predmet iz družboslovnega
humanističnega sklopa ter enega iz naravoslovnega področja. Kasneje
so tudi ta model preoblikovali, tako da ni več vezan na izbiro enega in
drugega sklopa, hkrati pa je tudi obiskovanje glasbene šole povsem
ustrezen nadomestek za oba izbirna predmeta.
Devetletka je zaživela, v svojem mladostnem obdobju doživlja
posamezne modifikacije. Kmalu je postalo jasno, da v svojem prvotno
začrtanem obsegu nikoli ne bo povsem zaživela zaradi raznih omejitev.
Ključno vprašanje pa ostaja, ali je devetletka zgodba o uspehu ali pa
pač ne, o čemer bo svoje mnenje podala le zgodovina. Velja, da se na
napakah učimo, zato nas prav priznanje naših zmot vodi k spreminjanju,
popravljanju in izboljšanju.
Andrej Homar
Učitelj zgodovine na OŠ Frana Albrehta Kamnik

14

Gričar, B.: Devetletna osnovna šola. Otrok in družina, januar 2003. Str. 22 – 23.
Fras, J.: Vloga šolskega psihologa pri svetovanju in odločanju za izbirne predmete
v devetletni OŠ.V: 3. kongres psihologov Slovenije z mednarodno udeležbo.
Portorož, 6 - 9. 10. 1999.
15
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ORUMENELE LISTINE HRANIJO DRAGOCENE PODATKE

Težavni začetki in prva leta
Začetki pouka so bili, kakor je razvidno iz listin v Škofijskem arhivu, že
pred letom 1859, vendar neredni in brez velikih uspehov. Zasilni pouk v
mežnariji je potekal leta 1852 po prihodu kaplana Jurija Dolenca z Janč
ter organista in cerkovnika Jerneja Pirnata, ki je prišel iz Frama leta
1853. Kaplan Dolenc je po lastni izjavi učil branje pozimi, kolikor je
dopuščalo vreme, Pirnat pa s prostovoljnim poukom ni bil dovolj
uspešen niti v učenju petja.
Romarska cerkev Sv. Ane z župniščem na
levi strani
Okoli leta 1910

Za cerkvijo stoji mežnarija, kjer so se
šolale mnoge generacije otrok iz Tunjic
Okoli leta 1930

Pobudo za ustanovitev šole je leta 1856 dal tunjiški župan Jurij
Gerkman. Ko je župan propagiral šolo, so bili prebivalci proti ustanovitvi
redne šole deloma zaradi siromaštva, slabih poti in vremenskih neprilik,
deloma pa so se navduševali za kamniško glavno šolo, kamor je 1856.
leta hodilo 8 učencev, 7 pa jih je v Kamniku stanovalo.
Ob razpisu učiteljske službe je bilo v vseh štirih krajih šolske občine v
Tunjicah, v Mlaki, v Košišah in v Lanišah 64 šoloobveznih otrok.
S komisijsko poizvedbo določena ustanovitev trivialke v Tunjicah, zato je
občinski odbor 17. januarja 1856 naslovil prošnjo na konzistorij, naj
namesti izprašanega podučitelja Jerneja Pirnata, ki je tam organist in
cerkovnik, če bo prosil za učiteljsko mesto in to zaradi tega, ker je že kot
organist in cerkovnik in iz lastne pobude uspešno učil otroke. Podkrižali
so se: Jur Gerkman - župan, Matija Vrhovnik in Janez Uranič - občinska
svetnika ter Jakob Golob, Jožef Kozel in Blaž Kosirnik - cerkveni ključarji.
Z ozirom na prošnjo se je 4. februarja 1856 konzistorij obrnil na okrajno
šolsko nadzorstvo, da mu zadevo pojasni, ker mu ni bilo nič znanega niti
o ustanovitvi omenjene trivialke niti o Pirnatu.
Iz zapisov je razvidno, da se je tedanji lokalist - kaplan Jurij Dolenc
branil ustanovitve šole. 22. februarja 1856 je na okrajno šolsko
nadzorstvo naslovil tri strani in pol obsegajočo listino naslednje
vsebine:
V Tunjicah je komisija res poizvedovala, če bi bili občani pripravljeni
plačevati učitelja in pripraviti za šolo primeren lokal, ker je sedanja
zasilna soba premajhna in pretemna. Menim, da bi bilo vzdrževanje
učitelja tu zelo težko zaradi siromašnega prebivalstva in pomanjkanja
vsake industrije. Obrt in poljedelstvo, s katerimi se preživljajo ljudje,
komaj zadostujeta za najosnovnejše življenjske potrebščine tukajšnjega
maloštevilnega prebivalstva.
Poleg tega pa je navajal, da so hiše zelo raztresene po gričih in dolinah,
poti so pozimi zasnežene, poleti pa ob nenadnem deževju poplavljene,
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kar bi zelo oviralo obisk šole. Ker je populacija majhna, bi bilo tudi
majhno število šoloobveznih otrok. Jurij Dolenc je navajal, da je v
zimskem času že potekal brezplačen pouk branja v slovenščini pri
tukajšnem duhovniku. Kljub uspešnemu pouku si želijo tisti, ki stanujejo
bližje mesta, izdatnejši pouk in se poslužujejo glavne šole v Kamniku,
kamor drži vedno rabljeni kolovoz, po katerem hodi v kamniško šolo 8
otrok. Ker je komisija pritisnila na ustanovitev sistematizirane šole, se je
vnesla v zapisnik obljuba 20 goldinarjev, le dva največ trije posamezniki
niso izrekli pripravljenosti plačevanja. Pirnat, organist in cerkovnik v
Tunjicah, je prestopil v privatno službo. S svojo lažnivostjo v dušnem
pastirstvu povzroča nesoglasje in intrige.
Kaplan Jurij Dolenc tedanjemu učitelju tudi ni dal dobre ocene o
poklicni zvestobi, kot cerkovniku mu tudi ni mogel zaupati denarja
strank. Dejal je, da se druži z opozicionalci in občani niso navdušeni zanj,
ker izostaja od doma. Res pa tudi ni, da bi uspešno učil v zadovoljstvo
vseh faranov. Tudi pohvaljeno prostovoljno poučevanje petja je zbujalo
poznavalcem le nasmeh. Zaradi slabe ocene in nejevolje občanov se je
cerkovnik Pirnat maja 1856 umaknil iz Tunjic in odšel v Višnjo goro.
27. februarja 1856 je okrajni šolski nadzornik Fink naslovil na konzistorij
odgovor, v katerem pojasnjuje, da tudi njemu ni nič znanega o
nameravani ustanovitvi šole v Tunjicah in niti o kvalifikaciji Jerneja
Pirnata, pač pa je o tem zaslišal krajevnega kaplana Jurija Dolenca.
Ugotovljeno je bilo, da je svojeglavi župan, ki je podpiral Pirnata, pritisnil
na ustanovitev šole, nikomur pa ni o tem povedal.
6. marca 1856 so na konzistorij naslovili listino Matija Vrhovnik, Janez
Uranič – občinska svetnika, Primož Spruck in Tomaž Koželj, ki jih je vse
podpisal Anton Bele. V njej izjavljajo, da je po odredbi okrajnega urada v
Kamniku v začetku leta s komisijsko poizvedbo in občinskim razpisom
določena gradnja šolskega poslopja in vzdrževanje na stroške župnije.
Proti tej odredbi vlagajo v svojem imenu in v imenu faranov na
ordinariat naslednji ugovor:

*kurator- kdor skrbi za koristi,
pravice druge osebe ali določene
ustanove
*kapiteljski konzistorij - ustanova, ki
je prevzela skrb za osnovnošolske
zadeve
*trivialka- učenci so bili razdeljeni v
dve skupini, ki ju je učitelj poučeval
Lokacija Tunjice ima malo ljudi, je strma, nima koncentriranih hiš v vasi, skupaj, ves dan dopoldne dve in
ampak le raztresene zaselke. Zaradi gorske lege lokacije, posebno popoldne eno uro.

cerkve, pri kateri naj bi se postavila nova šola, je ovira tudi v tem, da
napravijo poleti hudourniki steze neprehodne in pozimi so snežni meteži,
kar je dovolj, da večina faranov ne bi mogla pošiljati otrok v šolo. Da se
zaradi nevarnih poti preprečijo otrokom nesreče, mislijo, da bilo lažje
plačevanje malenkostne stanarine in naturalije za šolanje otrok v komaj
3/ 4 ure oddaljeni glavni šoli v Kamniku, kjer bi imeli boljši pouk in kjer je
že 7 tunjiških otrok.
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V verouku lahko poučujejo otroke sami, tem bolj pa z vnetim
sodelovanjem župnika, ki ustrežljivo poučuje otroke, če dopušča vreme,
tudi v branju in pisanju.
Ker so tunjiški farani večinoma zelo siromašni in ker tudi njihovi otroci
ne bi imeli od šole znatnih koristi, naj ordinariat ukrene, da se gradnja
šole za sedaj prekliče, če pa višja gosposka od tega ne bi hotela
odstopiti, se naj obubožani fari nakaže k plačevanju stroškov za šolo
primerni letni dotacijski znesek iz kranjskega šolskega fonda.
6. marca 1856 sta naslovila na ordinariat vlogo Matija Vrhovnik in Janez
Uranič - občinska svetnika, podpisana po Antonu Beletu. V tej vlogi sta
povedala, da Tunjičani niso bili nikoli o tej zadevi vprašani in se tam tudi
niso lastnoročno podkrižali. Prosita tudi, da jih glede proti njihovi volji
vloženi prošnji opravičijo.
Deželna vlada je 14. avgusta 1857 izdala sklep za dotiranje združene
učiteljske, organistovske in cerkovniške službe v Tunjicah.
Občina ni samo predelala obstoječe mežnarije v šolsko poslopje, ampak
je iz lokalnih virov zagotovila za združeno učiteljsko, organistovsko in
cerkovniško službo dotacijo v letnem znesku 173 goldinarjev 73
krajcarjev avstrijske veljave. Z odlokom št. 15435 je ministrstvo dovolilo
letni dotacijski prispevek 36 goldinarjev iz deželnega šolskega fonda za
dobo petih let od nastopa službe učitelja dalje.
11. novembra 1859 je kapiteljski konzistorij v Ljubljani poslal gospodu
Juliju Škofleku odgovor na prošnjo za delovno mesto. Sporočil mu je, da
je odrejen kot učitelj, organist in cerkovnik v Tunjice v šolskem okraju
Kamnik. Nemudoma naj se oglasi v omenjenem šolskem okraju in se
seznani z nadaljnjimi navodili. Pričakuje se, da se bo marljivo in
primerno nadalje izobraževal. Istočasno je konzistorij o tej namestitvi
seznanil okrajno šolsko nadzorstvo v Kamniku. Julij Škoflek je 22.
novembra nastopil službo.
Dopis Juliju Škofleku, da je sprejet na
delovno mesto učitelja v Tunjicah
Vir: NŠAL

Februarja 1860 se je učitelj Škoflek pritožil, da od svoje namestitve v
Tunjicah še ni prejel nobenih prejemkov, zaradi česar je zašel v silno
stisko. O tem je deželno vlado opozoril konzistorij 7. marca 1860. Pri
raziskavi zadeve se je ugotovilo, da je bil krajevni duhovnik Jurij Dolenc
proti šoli in je s prižnice zavajajoče vplival na ljudi. Ker ni bilo v
njegovem interesu, da bi šola uspešno delovala, je delal proti njej. Ker s
takšnim načinom ni prenehal, se je predlagala premestitev Dolenca.
Konzistorij ga zaradi tega ni premestil, ampak je 15. 5. 1860 vzel to z
začudenjem na znanje in obenem opozoril Dolenca na njegove dolžnosti
in mu svetoval, naj se zboljšajo odnosi.
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Na ta dopis je 12. 6. 1860 odgovoril okrajni šolski nadzornik Janez Fink,
da so obtožbe deželne vlade pri okrajnem uradu glede Dolenca pretrde.
V dopisu pravi, da je znan kot neoporečen in delaven dušebrižnik.
Na obtožbe je Jurij Dolenc poslal konzistoriju dopis in se opravičil. V
opravičilu je med drugim povedal, da v svojem dvajsetletnem delu ni
samo katehiziral, ampak tudi uspešno poučeval mladino druge
elementarne predmete, za kar je dobil pohvalni dekret deželne gubernije
in okrajnega šolskega nadzorstva. Na Jančah je skozi 11 let svoje službe
poučeval v zimskem času, z malimi izjemami, vso mladino ter jo v
pravem smislu prosvetlil in izobrazil. Težav in rovarjenja proti njemu naj
bi bil kriv tunjiški župan, ki bi kaplana rad spravil iz Tunjic.
Na konzistorijsko poročilo je deželna vlada odgovorila 17. septembra
1860, da jemlje opravičilo na znanje in pričakuje, da bo Dolenc pravilno
pojmoval šolo, ker so ljudske šole poklicane, da urijo mladino v
nravnoreligiozni izobrazbi.
12. maja 1861 je okrajno šolsko nadzorstvo v Kamniku sporočilo
konzistoriju, da je učitelj Škoflek resigniral in obenem prosil, naj se mu
vrne pedagoško spričevalo. Nadzorstvo je tudi sporočilo, da je Škoflek
resigniral tik pred odpustitvijo iz službe, ker je bilo njegovo obnašanje
nevredno učitelja mladine. Konzistorij je vzel resignacijo na znanje 16.
maja 1861. Do prihoda novega učitelja je otroke poučeval Josip
Lomberger.

Zadnji del pisma Jurija Dolenca
okrajnemu šolskemu nadzorništvu
Vir: NŠAL

27. oktobra 1861 je bil z dekretom imenovan za učitelja, organista in
mežnarja v Tunjicah Janez Barle. Službo je nastopil 12. novembra 1861.
18. septembra 1862 je na osnovi dopisa lokalnega kaplana v Tunjicah
naslovil okrajni šolski nadzornik Fink v Kamniku na konzistorij prošnjo, s
katero prosi za premestitev učitelja Janeza Barleta na boljše mesto, ki
ga v vsakem oziru zasluži. V Tunjicah pa naj se namesti začetnik Gregor
Koželj, ki bi se zadovoljil s tamkajšnjimi malenkostnimi dohodki.
5. novembra 1862 je bil naslovljen dekret na Gregorja Koželja, ki se
namesti v Tunjicah kot učitelj, organist in cerkovnik.
16. junija 1863 je tunjiški kaplan Jožef Lombergar konzistoriju sporočil,
da je učitelj Janez Barle v Tunjicah izstopil 20. novembra 1862, Gregor
Koželj pa je prevzel službo 21. novembra istega leta. Obenem je prosil,
da se dotacija iz šolskega fonda v znesku 36 goldinarjev Barletu ustavi z
20. novembrom 1862 in se da denar na razpolago Koželju, ki je kot
začetnik v stiski. Do datuma prošnje ni prišlo še nobeno nakazilo. Za
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ureditev zadeve je konzistorij 24. junija 1863 naslovil vlogo na okrajno
šolsko nadzorstvo Kamnik.
2. septembra 1864 je okrajni šolski nadzornik Fink poslal konzistoriju
prošnjo učitelja Koželja, naj mu dovoli poroko s kmečko hčerjo Marijo
Urh - Bukovnikovo. Gregor Koželj – Sp. Koželj je bil rojen v Tunjicah
1837. leta, glavno šolo v Kamniku je končal 1860. leta, učiteljski tečaj v
Idriji 1862. in konzistorijski izpit 1865. leta. Posedoval je četrtino
grunta. Lokalist ga je ugodno priporočil.
18. februarja 1866. je okrajno šolsko nadzorstvo poslalo konzistoriju
prošnjo učitelja Koželja, naslovljeno na vlado, da ga kot učitelja za
stalno namesti. 10. marca 1866 je konzistorij odgovoril odklonilno, češ
da zasilni konzistorijski izpit še ni zadosten dokaz potrebne vneme v
samoizobrazbi, za kar je potrebno več poklicne vneme.

Dopis novemu učitelju Gregorju Koželju
skupaj z nastavitvenim dekretom
Vir: NŠAL

Koželj je učil v Tunjicah 12 let, dohodki, ki jih je prejemal, so bili zelo
nizki in zato je 1874. leta prodal svojega četrt grunta ter se odselil v
Šentgotard, kjer je dobil bolje plačano delovno mesto. Imel je 13 otrok.

V uvodu v kroniko krajevne šole v Tunjicah, ki so jo začeli
pisati leta 1874, so ohranjeni prepisi ustanovnih listin
Krajevna šola v Tunjicah je bila ustanovljena na ukaz visoko cesarskokraljeve deželne vlade, ko je bil škofijski sedež nezaseden, pod
ljubljanskim konzistorijem, ko je bil načelnik okrajnega urada v Kamniku
pl. Röder, lokalni kaplan Jurij Dolenc in župan Jurij Gerkman, po domače
Škle, v letu 1859.

Ukaz o ustanovitvi krajevne šole v
Tunjicah
Vir: NŠAL

Bodoči učitelj naj bi poleg poučevanja otrok opravljal tudi službo
organista in mežnarja, pri čemer mu je bil za pomoč v mežnarjenju
dodeljen hlapec z letnimi 42 goldinarji. Za učiteljevo stanovanje in šolski
prostor služi tamkajšnja mežnarija, čeprav veliko premajhna, vendar
priznana s strokovnim mnenjem slavnega cesarsko-kraljevega okrajnega
predtajništva z navodilom, da se napravi še pomožna sobica pod streho,
tam pa pozimi zaradi mraza in poleti zaradi vročine ni mogoče
stanovati.
Ker otroci ločeno obiskujejo dva oddelka, je šolska soba dovolj
prostorna, vendar pa veliko prenizka in zato nezdrava, ker se poleti v
njej otroci dušijo.

- 37 -

Šola - srce kraja

Listina o obveznosti
Da bi pri lokaciji Tunjice ustanovili službeno ljudsko šolo, se obvezujemo
v imenu župljanov, ki nas zakonito zastopajo, da bomo na temelju
komisijskega zapisnika z dne 2. januarja 1856 in razsodbe cesarskokraljeve deželne vlade z dne 14. avgusta 1857, številka 14919 prispevali
k dotaciji združene učiteljske, organistove in mežnarske službe v
Tunjicah letni prispevek 200 konvencijskih goldinarjev
ali 210
goldinarjev avstrijske veljave na ta način, da bomo od tega odslužili 63
goldinarjev avstrijske veljave za izboljšanje mežnarske službe, ostanek
147 goldinarjev avstrijske veljave pa bo tvorila dotacija učitelja kot
takega. Obvezujemo se tudi v imenu občine, ki jo zastopamo, da nas v
primeru, če te obveznosti ne bi izpolnili, lahko politično rubijo.
Kamnik, 10. marca 1859
župan Jur Gerkman l. r
Janez Uranič
Matija Verhovnik ( občinska sodnika)
oba podpisana po meni, Janezu Pogorelcu
l.r.
Albin Ravnikar, l.r. priča
NAPOVED izdatkov in dohodkov učiteljske službe v Tunjicah
Število šoloobveznih otrok je : 45 dečkov, 19 deklic, in sicer.
V Tunjicah
26 dečkov
12 deklic
Na Mlaki
12 dečkov
3 deklice
V Košišah
4 dečki
2 deklici
V Lanišah
3 dečki
2 deklici
Mežnarija bo preoblikovana v šolsko sobo, sedanja zasilna šolska soba
pa se bo poleg na novo napravljene podstrešne kamre in podstrešne
sobe uporabila za učiteljevo stanovanje.
DOHODKI šolske službe
prispevek šolske občine v denarju
147 goldinarjev
Iz cerkvene kase za službo organista
8 goldinarjev 92 krc.
Donesek od majhnega vrta za mežnarijo
17.5 krc.
Od ustanovnih maš
2 goldinarja 64 krc.
Od stolnin (plačilo ob pogrebih, porokah, krstih)
7 goldinarjev 49 krc.
Prispevek župljanov v denarju
63 goldinarjev
Skupaj: vsota vseh dohodkov
229 goldinarjev 23 krc.
IZDATKI
čiščenje šole
10 goldinarjev 50 krc.
gonjenje meha
3 goldinarje
pomoč v mežnarski službi
42 goldinarjev
Vsota vseh izdatkov:
55 goldinarjev 50 krc.
Z odštetjem izdatkov od dohodkov ostane čisti donos
173 goldinarjev 73 kron.
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Drva za gretje učilnice in učiteljevega stanovanja, ki obstoji iz 8
dunajskih klafter 24 colskih nacepljenih polen, bo v naravi preskrbela
občina.
C. kr. okrajni urad Kamnik, 10. marca 1859
Janez Pogorelc l. r.
Jur Gerkman l. r. župan
Janez Uranič občinski starešina
Matija Vrhovnik občinski starešina
Oba pri meni Janezu Pogorelc podpisana
Albin Ravnikar l.r. priča

Organizacija šolstva zadnjih 150 let v besedi in sliki
Javna ljudska šola
Ustanovile so se tam, kjer je bilo v vasi več kot 40 otrok. Šolska dolžnost
morali redno obiskovati; kaznovali so starše, katerih otroci so izostajali.
Naloga ljudske šole je bila otroke nravno in pobožno vzgajati, razvijati
jim duševne moči, oskrbovati jih s potrebnimi znanostmi in zvedenosti v
nadaljnje izobraževanje za življenje, dajati jim pravo predstavo, da bodo
enkrat vrli ljudje in državljani. Imenovali so jo tudi vsakdanska šola.
Trajala je šest let.

Seznam učencev javne šole v Tunjicah,
okoli leta 1975
Vir: NŠAL

Seznam učencev ponavljalne šole iz leta
1875
Vir: NŠAL

Ponavljalna šola
Ponavljalna šola je bila nadaljevanje šole na Kranjskem, kjer osemletna
redna šola ni zaživela v celoti, šestletni redni šoli so dodali še dve leti.
Obiskovali so jo mladi od 12. leta starosti dalje. Učencem ni bilo
potrebno plačevati šolnine.
Pouk v ponavljalni šoli je bil ob četrtkih, takrat so bili drugi otroci prosti.
Otroci so v zimskih mesecih ponavljali lepopis in pisanje. Ponavljalna
šola je imela namen dopolnjevati in razširjati znanje, ki ga je otrok dobil
v ljudski šoli. Obisk šole je bil v splošnem dober.
Šolski nadzor
Nad delom šole so bedeli deželni, okrajni in krajevni šolski sveti.
Krajevni šolski sveti so se volili vsaka tri leta. Sestavljeni so bili iz
zastopnikov cerkve, šole in občine. Nadzor nad poukom v Tunjicah sta
imela okrajni šolski nadzornik in krajevni šolski nadzornik, ki je bil
navadno župnik. Krajevni šolski svet je imel dolžnost, da šolsko občino
nadomešča v vseh zadevah glede oskrbe in v pravnih zadevah,
predvsem pa pri razširjanju in zidavi šol. Skrbeti je moral, da so se
izpolnjevale šolske postave. Sestanke so morali imeti vsaj 4 krat letno.
Nadzorovati je moral šolsko zemljišče, poslopje in orodje. Njegova
naloga je bila, da je preskrbel šolske knjige in druge pripomočke za
ubožne učence. Vsaj osem dni pred pričetkom šolskega leta je moral
pripraviti imenike vseh šoloobveznih otrok. Z nasveti je pomagal zastran
kazni zoper zanemarjanja hoje v šolo.
Višji nadzor je imel okrajni šolski svet. Sestavljali so ga predstavniki
političnega okrajnega oblastva, duhovnik, dva učitelja in 2 člana,
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izvoljena v okraju. Okrajni šolski sveti so določali razporeditev počitnic
glede na krajevne razmere, v dogovoru s krajevnim šolskim svetom,.
V Tunjicah so bili okrajni nadzorniki - Janez Fink, Andrej Žumer, Vilibald
Zupančič, Franc Gabrovšek, Matko Kante, Gustav Lukežič, Anton
Arrigler, Janez Zima, Miroslav Pretnar; krajevni pa Matija Kralj, Jakob
Razboršek, Andrej Križman, Janez Frančič.
Okrajna učiteljska konferenca
Zveza avstrijskih jugoslovanskih učiteljskih društev je bila ustanovljena
12. avgusta 1908 in je združevala 34 učiteljskih društev. Kamniškemu
društvu je načeloval Lovro Letnar, nadučitelj v Mengšu.
Učitelji enega okraja so se srečevali na letnih srečanjih, na katerih so
razpravljali o skupnih zadevah in poudarjali svojo stanovsko pripadnost.
Učitelji kamniškega okraja so se najprej srečevali v Kamniku, pozneje
tudi v drugih krajih. Iz šolske kronike izvemo, da je bila 22. junija1986
okrajna učiteljska konferenca v Mengšu. Naslednje leto je bila v
Domžalah, tudi v juliju mesecu. V šol. letu 1887/88 je bila učiteljska
konferenca v Št. Vidu pri Lukovici, šolsko leto 1889/90 so zaključili z
učiteljsko konferenco v Mengšu, kjer so bile učiteljske konference
večkrat. Srečevali so se tudi v Radomljah, v Moravčah.
Šolska knjižnica
Šola knjižnica, ki se je delila na učiteljsko in šolarsko. Za šol. leto
1884/85 je zapisano, da je štela knjižnica v Tunjicah 136 knjig, oz.
zvezkov, 2 zemljevida in 1 časopis (Vindobona). V šol. l. 1897 je deželni
odbor Kranjske daroval šoli 4 iztise časopisa Vrtec. Število knjig je z leti
naraščalo.
Okrajni šolski sveti so pripravljali sezname dovoljenih učbenikov, učil in
učnih pripomočkov, ki so se v šolah lahko uporabljali. Tako je 24.
februarja 1898 okrajni šol. svet dovolil rabo Orožnovega slovenskega
nastenskega zemljevida Palestina. Prav tako, da se Jožef Petričevi zvezki
ne smejo rabiti v ljudskih šolah, ker niso odobreni od deželnega šolskega
oblastva. V ljudski šoli so skrbeli tudi za ubožne otroke, ki so si šolske
knjige lahko izposodili. Vsako šolsko leto je šola dobila nekaj denarja za
ubožne, ki si knjig niso mogli kupiti.

ŠOLSKO LETO
1894/95
1895/96
1896/97
1897/98
1898/99
1899/00*
1900/01
1902/03
1903/04
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UČITELJSKA
KNJIŽNICA
157
163
169
175
181
Ni podatka
198
213
223

ŠOLARSKA KNJIŽNICA
53
61
64
81
96
Ni podatka
110
122
127

Učiteljstvo kamniškega okraja leta 1889
Vir: zasebna last
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V Tunjicah je krajni šolski svet skrbel za učila in učne pripomočke.
Za jezikovni pouk je tako nabavil leta 1899 Stenski abecednik - 25
komadov, leta 1927. leta pa Slovnico- bralni stroj s črkami za
elementarni razred - 1 komad. Za računstvo je kupil kubični decimeter iz
papirja 1874. leta, metrski trak 1908, tisočno razpredelnico 1909,
metrsko palico 1916, kocke 1916, številčne table - podobe za števila
1927. leta.

Zlata knjiga
Vir: SŠM Ljubljana

V Slovenskem šolskem muzeju v Ljubljani hranijo »zlato knjigo«, v
katero so v letih 1860- 1874, v šol. letu 1881- 1882 in 1884. vpisali
najboljše učence.

Primer zapisov v zlati knjig
Vir: SŠM Ljubljana

Gostilna Pri Jamovcu, kjer je bila v
predvojnem času večina lokalnih
prireditev

Prireditve, pouka prosti dnevi
Sestavni del šolskega pouka so bila tudi praznovanja. Slovesnosti so bile
ob pričetku in zaključku šolskega leta, ob cerkvenih praznikih. Učenci so
se udeležili cerkvenih obredov, pouk je bil skrajšan.
Zelo slovesno so praznovali god presvetlega cesarja in cesarice. Po maši
jim je učitelj povedal nekaj iz življenja cesarskega para. Na večer pred
praznovanjem so prižgali kresove, pokali so z možnarji in zvonili.
Otroci so bili obdarovani za božič in za Miklavža. Med revne otroke so
poleg šolskih potrebščin in knjig razdeljevali tudi oblačila.
Slovesno je bilo tudi ob obisku knezoškofa, ob vstajenjskih procesijah,
ob praznovanjih farnega patrona. 26. julija so imeli otroci vedno prosto
zaradi Aninega shoda v Tunjicah.
Proste dni pa so imeli: 1. novembra, ob božiču - božični počitki, ob času
pusta - pustni počitki, za veliko noč - velikonočni počitki, za binkošti binkoštni počitki, vse zapovedane praznike in nedelje.
Tako je bilo od ustanovitve do pričetka 2. svetovne vojne, ki je zmotila
že ustaljena praznovanja.
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V obdobju po 2. svetovni vojni so negovali tradicije NOB. Poudarjali so
pridobitve revolucije, kar je bil glavni sestavni del šolskih proslav.
Pomembna sestavina je bilo načelo bratstva in enotnosti med vsemi
narodi Jugoslavije.
Praznovali so obletnice in državne praznike. Septembra so proslavili
priključitev Primorske k FLRJ. Oktobra so praznovali obletnico
osvoboditve Beograda. Novembra je bila obletnica oktobrske revolucije,
začetnice nove socialistične dobe. Dne 29. novembra 1943 je bila
proglašena republika Jugoslavija na 2. zasedanju AVNOJ-a. Vsako leto so
praznovali njeno ustanovitev. V pionirsko organizacijo so sprejeli
prvošolce. 1. januar – novo leto. 8. februarja so počastili spomin našega
največjega pesnika Franceta Prešerna. 27. aprila pa so praznovali
obletnico ustanovitve OF slovenskega naroda. Praznovali so 1. maj –
praznik dela. 9. maj - praznik zmage. 25. maj - rojstni dan maršala Tita.

Proslava pri Jamovcu

Po osamosvojitvi Slovenije 1991. leta so pouka prosti dnevi: dan
reformacije, dan spomina na mrtve, božič, dan samostojnosti in
enotnosti, novo leto, slovenski kulturni praznik, velikonočni ponedeljek,
dan upora proti okupatorju, praznik dela, dan državnosti.
Vsako leto pripravimo v šoli v Tunjicah prireditve skupaj s krajevno
skupnostjo ali samostojno, in sicer ob novem letu, dnevu žena ali
materinskem dnevu in ob zaključku šolskega leta.
Prireditve pripravimo ob pomembnih obletnicah znanih Tunjičanov,
takrat se povežemo s kulturnim društvom. Zadnja večja skupna
prireditev je bila oktobra 2007 ob 20. letnici postavitve spomenika
umetnostnemu zgodovinarju Francetu Steletu.
Pionirska organizacija
Njena glavna naloga je bila skrb za ohranjanje in razvijanje tradicij NOB,
nosili so kurirčkovo torbico. Sprejem v pionirsko organizacijo je bil zelo
slovesen. Otroci so dobili modre pionirske kape in rdeče rutice. Na
slovesnosti so povedali pionirsko zaobljubo:
» Danes, ko postajam pionir,
dajem častno pionirsko besedo:
da se bom pridno učil in delal,
da bom spoštoval starše in starejše ljudi,
da bom zvest in iskren tovariš,
ki izpolnjuje dano besedo.«
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Otvoritev spomenika Francetu Steletu
pred šolo v Tunjicah leta 1987
Vir: arhiv šole
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V Tunjicah je bil pionirski odred Otona Župančiča ustanovljen leta
1960.
Poročilo iz leta 1961
Pionirski odred se je vsestransko udejstvoval, pripravljal proslave,
spoznaval svoj domači kraj danes in sodeloval v krožkih.
Razpored akcij odreda »Otona Župančiča« na osnovni šoli v Tunjicah:
1. V mesecu januarju, februarju bomo hranili ptice. Učenci krmijo V
mesecu marcu bomo začeli nabirati prve zdravilne rastline, na
primer trobentice.
2. V naslednjih mesecih bomo nabirali lapuh, trpotec, tisočnice,
glog, materino dušico, rman in še nekatere druge.
3. Zdravilne rastline bomo sušili na šoli in jih nato oddali
najbližjemu zastopniku GOSADA.
Šolsko leto 1960/61 je pionirska organizacija takoj pričela z delom. Na
letni skupščini vseh pionirjev šole so izvolili člane štaba. Za načelnika je
bila izvoljena Čimžar Jožica iz 8. razreda. Na novo so ustanovili atletski,
šahovski, dramski in pevski krožek. Za dan republike so pripravili
proslavo. Pred praznikom so sprejeli cicibane med pionirje.
Novosprejetim cicibanom so pripravili okusno čajanko s klobaso in
pecivom. 11. junija so praznovali pionirski praznik. Na proslavo so
povabili učence Osnovne šole Mekinje, a se je zaradi slabega vremena
niso udeležili.
Za državne praznike so v okviru pionirske organizacije pripravili pestre
proslave, ki so jih imeli v prostorih pri Jamovcu, kjer je bilo vedno nabito
polno.
Pionirska organizacija se je v šol. letu 1962/63 vključila v tekmovanje
Spoznavaj svet in domovino. Tekmovanje je vodila šolska upraviteljica
Gabrijela Trebušak. Ob zaključku leta so učenci dobili lepo priznanje.
V šolskem letu 1963/64 so imeli prvič praznovanje pionirskega dne 29.
septembra. Že dan prej so imeli pionirsko konferenco, a na sam
pionirski praznik jih je lepo jesensko vreme zvabilo na Stari grad nad
Kamnik, kjer so imeli na prostem kulturno prireditev in športne igre s
tekmovanjem s pionirji iz Osnovne šole Vranja Peč, ki so prav tako prišli
na Stari grad.
Pionirski dan so v šolskem letu 1964/65 praznovali tako, da so odšli na
obisk k pionirjem na Osnovno šolo Šenturška gora in z njimi odigrali igro
med dvema ognjema. Izid je bil neodločen, saj jih je pregnalo slabo
vreme. Domov so se vrnili v dežju.

Pionirčki, se še prepoznate?
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Učni predmeti, trajanje pouka, ocenjevanje
Začetek in konec pouka je določal okrajni šolski svet. V Tunjicah se je
pouk od ustanovitve začenjal oktobra, po letu 1888/89 pa septembra.
Glavne počitnice so bile od 1. avgusta do 15. septembra. Štirikrat letno
so prejemali učenci šolska naznanila. Ponavadi so imeli sveto mašo v
zahvalo, potem pa razdelitev šolskih naznanil. Imeli so petstopenjsko
ocenjevalno lestvico - ocena 1 je bila najboljša, 5 pa najslabša. Posebej
so ocenjevali vedenje, pridnost, zunanjo obliko pismenih izdelkov in
napredek.
Predmeti, ki so jih poučevali v šolskem letu 1881/82, so bili:
veroznanstvo, branje, številjenje, pisanje, oblikoslovje in risanje, petje,
vedenje. Učni jezik je bil slovenski.
V šol. l. 1924/25 so v ponavljalni šoli ocenjevali vedenje, pridnost,
verouk, čitanje, pisanje, učni jezik, računstvo in merstveno oblikoslovje,
zemljepis in zgodovino, prirodopis in prirodoslovje, dekliška ročna dela,
zunanjo obliko pismenih izdelkov. Zapisali so tudi število opravičenih in
neopravičenih ur.
Šolsko leto 1937/38. V javni šoli so ocenjevali: vedenje, verouk,
slovenski jezik, računstvo in oblikoslovje, lepopis, petje, telovadbo
Vpisali so tudi število izostalih dni (opravičenih in neopravičenih).
V šol. l. 1951/52 so ocenjevali naslednje predmete: slovenski jezik,
branje, srbohrvaščino, zgodovino, zemljepis, naravoznanstvo,
računstvo, risanje, petje, telesno vzgojo, lepopis, ročna dela in vedenje,
vpisali so tudi število zamujenih dni.
V šolskem letu 1983/84 se je ocenjevalo predmete: slovenski jezik,
spoznavanje narave, matematika, spoznavanje družbe, telesna vzgoja,
likovna vzgoja, glasbena vzgoja, vedenje, vpisali so tudi število
izostankov.
Ob uvedbi devetletke pa dobijo učenci prvega triletja opisne ocene,
številčne ocene se pričnejo v 4. razredu.
Opravila šolskega vodstva
Ob ustanovitvi šole je poučeval en učitelj, ki je bil hkrati vodja šole.
Ko se je v šolskem letu 1925/26 šola razvila v dvorazrednico, sta
poučevali dve učiteljici, od katerih je bila ena šolska upraviteljica.
Šolska upraviteljica je morala skrbeti, da se je šolska matrika ( imenik)
popolnoma ujemala z dejanskimi razmerami šolskega okoliša.
Krajevnemu šolskemu svetu je predložila v odobritev razdelitev učnih
ur. Od 1. – 16. dne v mesecu je morala predložiti krajevnemu šolskemu
svetu izkaz o šolskih zamudah. Pisati je morala šolsko kroniko.
Koncem šolskega leta je lahko predložila okrajnemu šolskemu svetu
prošnje za kakršnekoli nagrade. Skrbela je, da so bili inventar in vsi
uradni spisi v lepem redu.
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Šolsko naznanilo Janeza Kočarja
Šolsko leto 1910/11
Učiteljica Kornelija Koncilja
Veroučitelj Matija Kralj
Vir: zasebna last

Pečat državne osnovne šole v Tunjicah

Zbornik ob 150-letnici šolstva v Tunjicah

Šola v Tunjicah je bila dolgo vrsto let samostojna šola. Leta 1964/65 se
je šola po sklepu Sveta za šolstvo občine Kamnik priključila k OŠ Frana
Albrehta kot njena podružnična šola. Eden od učiteljev je vodja
podružnične šle. Njegove naloge so podobne nalogam šolskih
upraviteljev. Dobro mora sodelovati z vodstvom matične šole. Posebno
pomembno pa je, da zna dobro sodelovati s starši, krajevno skupnostjo
in drugimi organizacijami v kraju.
Pouk je še vedno potekal v stari mežnariji

Čistoča in prehrana
Za čistočo šole je so skrbeli ljudje, ki so živeli v bližini šole. Peregrina
Traven, ki je stanovala v šoli, je bila mežnarica in organistka štirideset
let (1923 – 1964). Malico so otroci nosili s seboj, največkrat je bil to kos
kruha ali pa jabolko.

Šola v mežnariji je bila dolga leta dom
učencem, učiteljem pa tudi čistilkam oz.
kuharicam

Po 2. svetovni vojni, 1957. Leta, je v šoli začela delovati mlečna kuhinja.
Vsi učenci so dobivali mleko v prahu in sir, pozneje pa kakav in
marmelado. Material za mlečno kuhinjo je pošiljal Rdeči križ iz Kamnika.
Učencem ni bilo treba plačevati hrane, le kruh so prinesli s seboj,
Peregrina pa jim je kuhala kavo. V naslednjem šol. letu je kruh pekla
Angela Vrhovnik, malico so popestrili z ribami, mlekom in čajem.
Kasneje so kruh kupovali v pekarni Perne v Kamniku. Šolsko leto
1959/60 je prineslo zamenjavo. Čistilka je postala Anica Šmidovnik Pikovčeva. Malico pa je kuhala in pripravljala učiteljica Gabrijela
Trebušak sama, na svojem štedilniku. Ker je sadje v letu 1960/61 dobro
obrodilo, so organizirali akcijo zbiranja sadja za šolsko mlečno kuhinjo.
Zbrali so 150 kg sadja, ki so ga otroci prinesli od doma, so skuhali so 50 l
marmelade. Ko se je Anica poročila in se preselila, jo je zamenjala Milka
Žagar - Udamova, ki je na tunjiški šoli opravljala dela čistilke in kuharice
polnih 30 let. Dobila je novo nalogo - pripravo šolske malice, pozimi je
skrbela za ogrevanje učilnic, kidanje snega in spomladi za urejenost
šolske okolice. Ob upokojitvi jo je nadomestila Marinka Torkar Mohtova, ki to delo opravlja še danes. Pripravlja malico, učencem
razdeli kosila, skrbi tudi za urejenost učilnic in šole.
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Pa polistajmo šolsko kroniko
Iz zapisov razberemo, da je 1. marca 1866 šolo inšpiciral prošt in
deželni šolski inšpektor dr. Jarc. S 1. marcem 1869 je prenehalo okrajno
šolsko nadzorstvo pri dekaniji z izjemo nadzorstva nad veroukom.
16. aprila 1868 je zaradi ministrskega odloka, dopisov deželne vlade in
ordinariata izostala razdelitev šolskih nagrad.
18. maja 1869 je minister za bogočasje imenoval mestnega učitelja pri
sv. Jakobu v Ljubljani Matevža Močnika za provizoričnega okrajnega
inšpektorja v Kamniku. Najmanj dvakrat na leto je opravil inšpekcijo.
Šolsko leto 1862/63
Začelo se je 21. novembra z mašo. Naslednji dan se je začel pouk, ki je
trajal do konca avgusta, ko so ga zaključili z zahvalno mašo in javnim
spraševanjem v navzočnosti okrajnega šol. nadzornika in kamniškega
dekana Janeza Finka, ko so boljši učenci dobili tudi nagrade.
Tako je potekal pouk do vključno 1869. leta, ko se pouk končal konec
julija, avgust in september sta bila določena za počitnice, pouk je trajal
od oktobra do julija.
Šolsko leto 1872/73
se je začelo 7. oktobra 1872 s slovesno mašo v cerkvi sv. Ane. Učenci so
se udeležili procesije in praznovali god sv. Alojzija. Prva spoved in prvo
obhajilo sta bila 30. in 31. julija 1873, priprave so se vršile v šoli.
Šolsko leto 1873/74
Deželni šolski svet v Ljubljani je 28. septembra 1873 uvrstil tukajšnjo
šolo v četrti razred in določil šolnino 10 krajcarjev na mesec za vsakega
šoloobveznega otroka. Ta denar mora dvigovati občinsko predsedstvo
in ga oddati davčnemu uradu, zato mora krajevni šol. svet poslati
občini seznam, kar je tudi naredilo, in sicer: za Tunjice 26 učencev, za
Stranje 7 učencev, za Kamnik 2 učenca in za Bistričico 1 učenec.
Pred začetkom šol. leta je dobila šola od krajevnega šolskega sveta
naslednje knjige: 6 abecednikov, 4 prva berila, 1 drugo berilo, 5 prvih
računic. Franc Gerkman, učitelj na Vadnici v Ljubljani, je poslal kot
darilo za razdelitev tukajšnjim učencem: 100 držal peres za lepopisje, 1
jekleno pero, 1 metrično mero z razlaganjem vred, pol zavoja papirja in
1 zvezek črtalnikov.
26. oktobra je krajevni šol. svet sklenil, da pisno povabi k obiskovanju
šole Franca Pogačarja, Franca Habjana in Marijo Žumer, k obiskovanju
nedeljske šole pa Florjana Vrhovnika, Franca Maleša in Janeza
Permozarja.
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Šolski zapisnik enorazredne ljudske šole v
Tunjicah za šolsko leto1870- 1871 in
1871-1872
Vir: ZAL
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Posetnica učitelja Gregorja Koželja iz
devetdesetih let 19. stoletja

Z dekretom okrajnega šolskega sveta z dne 29. oktobra 1873 je bil
imenovan za predsednika krajevnega šolskega sveta učitelj Gregor
Koželj.
Otroci naj se že z začetkom šolskega leta 1873/74 seznanijo z novim
merskim sistemom (metri, kilogrami itd.)
Novembra je šolski inšpektor Janez Zima poslal dopis, da se poveča
število tedenskih šolskih ur: za višji šolski oddelek na 15 ur, za nižji 12.
Nadaljevalna šola se ukine.
Praznovala se je 25-letnica vladanja Franca Jožefa.
Plača učitelja v Tunjicah se je dvignila na 400 goldinarjev letno.
12. marca obvešča okrajno šolsko nadzorstvo, da se za deljene
enorazredne šole število tedenskih šolskih ur, ki je bilo za višji oddelek
18ur, skupaj s telovadbo 19ur, za nižje 14 ur zmanjša tako, da znaša za
višji šolski oddelek 16 ur, za nižji 12ur.
3. avgusta 1874, ob koncu šolskega leta, je okrajni inšpektor Zima
ugotovil, da je obiskovanje pouka pomanjkljivo.
Šola je porabila več denarja kot je bilo prihodkov, zato je Jožef
Lomberger, predsednik krajevnega šolskega sveta, v imenu vse občine
prosil okrajni šolski svet, da bi se primanjkljaj kril iz fonda za normalne
šole oziroma iz deželnega fonda, saj je vsa majhna in gladujoča šolska
občina že ob ustanovitvi šole leta 1859 s silo in praznimi obljubami
zaslepljena bila poleg lesa obsojena še na prispevek čez 15 % direktnih
davkov.
Šolsko leto 1874/75
Šolsko leto se je začelo 20. oktobra s sveto mašo ob 8. uri. Potem je bil
vpis otrok. 28. novembra je bila inšpekcija Janeza Zima. Binkoštne
počitnice v maju so trajale 3 dni. V tem času sta umrla dva učenca. 13.
julija so žalovali za pokojnim princem Ferdinandom. 4. avgusta je bila
šolska inšpekcija. 14. avgusta je bil zaključek šol. leta. Otroci so zapeli
cesarsko himno.
Šolsko leto 1875/76
Leta 1875 je šolo obiskovalo 50 učencev, od tega jih je bilo 16 v prvem
razredu, 17 v drugem in 17 v ponavljalni šoli. Začetek šole 1. oktobra,
ponavljalna šola se je začela 4. oktobra. Od 20. do 30. novembra je bil
obisk šole zaradi zametov in poplave nemogoč. 10. dec. je bila na šoli
inšpekcija. Od 13. do 19. januarja ni bilo pouka zaradi velikega
sneženja. 17. julija 1876 se je zaključilo šolsko leto.
Šolsko leto 1876/77
30. oktobra začetek šol. leta, 14. avgusta 1877 zaključek. Z dopisom z
dne 24. aprila 1879 je »ministrstvo za bogočastje in pouk« spet
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dovolilo nagrade na tej šoli. Nedvedovo slovensko pesmarico
»Slavček«, I., II. in III. stopnja, je ministrstvo razglasilo za primerno za
pouk v slovenskem jeziku za tukajšnje ljudske šole.
Šolsko leto 1877/78
Začetek novega šol. leta 1877/78 je bil 12. oktobra. Drugih informacij
o dogajanju v tem šolskem letu ni.
Šolsko leto 1878/79
Šola zaradi bolezni učitelja Uršiča ni bila redna. Uršič je prišel v Tunjice
jeseni 1876. Šolsko leto se je zaključilo 13. avgusta. En učenec in štiri
učenke so dobili odpustna spričevala.
Šolsko leto 1879/1880
30. junija 1879 je umrl učitelj Janez Uršič. Rodil se je 16. junija 1840 v
Idriji. Končal 1857 enoletno pripravljalno šolo v Idriji in takoj začel
poučevati. Služboval je v Kranjski Gori, Dolu pri Ljubljani, Gornjem
Tuhinju in v Tunjicah.
Julija 1879 je prišel na izpraznjeno učiteljsko mesto g. Jakob Dimnik iz
Ljubljane. Poučevati je začel 14. julija.
Šolsko leto na tunjiški enorazrednici se je začelo 1. oktobra z mašo ob
8. uri. Potem je bil vpis. 6. novembra se je začela ponavljalna šola.
Dopoldne jo je obiskovalo 5 dečkov, popoldne 14 deklic.
19. november, cesaričin god, ni bilo pouka.
Župnik se je 17. novembra preselil v Ihan, zato je učitelj Dimnik
nadaljeval z veroukom. 27. novembra je deželni šolski svet izdal dekret
o premestitvi učitelja Dimnika v Ihan. To je Dimnikov zadnji zapis,
datiran 5. dec. 1879.
Okrajno šol. nadzorstvo je 20. januarja 1880 izdalo ukaz, da je
podpisani Janc postal provizorični (pomožni) učitelj. 30. julija se je
vršila na šoli inšpekcija. 14. avgusta zaključek šolskega leta, kot vedno
s slovesno mašo.
Šolsko leto 1880/81
Začetek novega šol. leta je bil 1. oktobra, ponavljalna šola se je začela
4. novembra. 16. decembra je provizorični učitelj odšel v Vodice.
Namesto njega je prišel učitelj Anton Jereb iz Vodic. Selitev je bila v
največjem mrazu. 17. dec. se je začel pouk. V višji skupini je 13 dečkov
in 16 deklic. V nižji skupini 19 dečkov in 4 deklice. 19. dec. so prišli
zaradi dežja v ponavljalno šolo samo 4 učenci. Šolska obveznost se
začne tu pri sedmih letih. To je moral sporočiti okrajnemu šol. svetu.
Porabil je veliko časa, da je našel ta podatek. Z dopisom okrajnega šol.
sveta z dne 30. oktobra sta bila dva sedemletna otroka oproščena šole.
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Šolsko spričalo
Šolsko leto 1880/81
Učitelj Anton Jereb
Vir: zasebna last
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31. dec. so črno leseno tablo opremili z rdečimi črtami. 29. januarja
1881 zaradi snega v šoli le malo otrok. 14. februarja je dobila šola
Handkejev stenski zemljevid. 31. marca se je končala ponavljalna šola.
Za veliko noč 7 dni ni bilo pouka. 4. maja je bila seja krajevnega
šolskega sveta. Izražena je bila želja po »sadjarski šoli«. 10. maja 1881
je bila slovesna maša ob poroki nadvojvoda Rudolfa s Štefanijo
Belgijsko. Potem je učitelj v šoli bral iz knjižice: Cesarjevič Rudolf,
nadstolnik avstrijski. Zaradi vaje učencev za prejem prvega obhajila po
dekretu ministrstva za pouk in bogočastje ni bilo pouka. Šola je dobila
novo tablo za risanje. 27. julija jih je obiskal inšpektor Zima, 13.
avgusta se je končalo šolsko leto.

Skupni pregled učencev in učenk,
Šolsko leto 1880/81
Vir: ZAL

Šolsko leto 1881/82
Novo šolsko leto se je začelo 1. oktobra, 4. oktobra so praznovali
cesarjev god, ni bilo pouka, le udeležba pri maši. 26. oktobra je šola je
od krajevnega šolskega sveta dobila nov šolski pult in štampiljke. 10.
julija je obiskal veroučno uro kamniški dekan Janez Oblak. Zdravstveno
stanje učencev je bilo zadovoljivo. Ni bilo nobenega primera ošpic, koz
itd. Skozi vse leto so se učenci skupinsko udeleževali nedeljskih in
prazničnih maš. Orglal je organist Janez Hodnik. 5. avgusta je šolo
vizitiral Zima.
Šolsko leto 1882/83
11. julija je šolska mladina obhajala in praznovala veseli god presvetlega
cesarja in spomin združenja Kranjske z Avstrijo. Pred šolo so stali mlaji,
podoba presvitlega cesarja je bila z vencom okinčana. Ob 7. uri zjutraj je
bila slovesna peta maša, pri kateri je bila šolska mladina pričujoča. Po
svetem opravilu se poda šolska mladina v šolsko sobo, kakor tudi udje
krajevnega šolskega sveta. Tukaj se je od neke učenke deklamavalo:
»Habsburški rod v Avstriji.« Po sklepu šolske veselice se je pela avstrijska
himna in pa druga patriotična pesem: »Veselje čuje se povsod.« Tudi se
je pomen slovesnosti mladini natanko razložil. Ta veseli in veličasten dan
bode mladini še v poznejših letih vedno v spominu.
Šolsko leto se je končalo s slovesno sveto mašo. Po cerkvenih
slovesnostih so razdelili izpustnice in šolska naznanila.

Seznam učencev, ki so obiskovali šolo v
Tunjicah
Vir:ZAL

Šolsko leto 1883/84
Šolsko leto se je pričelo s slovesno sveto mašo prvega vinotoka. Med
letom so prejeli učenci štiri zakramente svete pokore in svetega
obhajila. Šolo je nadzoroval 18. julija okrajni šolski nadzornik g. Andrej
Žumer. Šolska naznanila so razdelili 23. decembra, 29. sušca, 31. maja
in 13. avgusta. Konec šolskega leta so zaključili s sveto mašo, potem so
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se razdelile izpustnice in naznanila. Končno so zapeli še cesarsko himno
in šolsko leto se je končalo s trikratnim »živijo« za presvetlega vladarja.
Od 16. decembra 1880 do 29. septembra 1884 je bil učitelj v Tunjicah
Anton Jereb, ki pa je bil z dekretom c.k. deželnega šolskega sveta
imenovan za učitelja na enorazredno ljudsko šolo v Dolskem.
Šolsko leto 1884/85
Z odlokom okrajnega šolskega sveta v Kamniku je bil v Tunjicah začasno
nastavljen izpr. učit. kandidat Janko Nep. Jeglič. Pouk so pričeli šele 6.
oktobra. Člani krajevnega šolskega svet so bili: Anton Grkman (Bukušek)
predsednik, Janez Vrhovnik (Zotlar) in Lovro Kočar (Sp. Dolenc)
svetovalca, Jakob Jamšek (Strehovec) in Lovro Grkman (Zg. Golob)
namestnika svetovalcev.
Krajni šolski nadzornik je bil Matija Kralj, tukajšnji župnik.
Šolsko poslopje je v slabem stanju. Pomanjkljivo je pač vse, bodisi šolska
izba, učiteljevo stanovanje. Sploh pa kaže vse, da občina ni posebna
prijateljica šole. Obiskovanje šole je bilo precej neredno. 11. junija je
obiskal tukajšnjo cerkev kamniški dekan g. Ivan Oblak in nadzoroval
verouk.
Stroški za stvarne potrebe pri tukajšnji šoli so znašali za 1884. leto:
139.57 K; večina 70.08 K porabila se je za popravo mežnarije, v prid šoli
67.99 K, a za učence 1.50 K. Za učila porabilo se je 10.71 K.
22. julija je bila okrajna učiteljska konferenca v Mengšu.
Šolsko leto se je sklenilo 30. julija z zahvalno sveto mašo. Po maši zapeli
so zbrani učenci v šolski izbi cesarsko pesem; nato pa se jim je naročilo,
kako naj uporabljajo, kar so se v teku letošnjega oziroma vseh šolskih
letih lepega navadili in kako naj se vedno obnašajo, da bodo ljubi Bogu
in ljudem.
Šolsko leto 1885/86
Med počitnicami se je napravil v šoli nov prag in nov tlak v veži, v šolski
sobi se je tlak popravil in soba belila.
V začetku šol. leta je bil z odlokom okrajnega šol. sveta imenovan za
začasnega učitelja v Pečah Janko Nep. Jeglič, njegovo mesto pa je
prevzel g. Peter Pogačnik.
Debel sneg je padel 15. 3. 1886, ta dan ni prišel noben otrok v šolo. Šolo
je obiskal okrajni šol. nadzornik Andrej Žumer. Med šolskim letom so
prejeli učenci štirikrat zakramenta sv. pokore in sv. rešnjega telesa.
27. julija je bila učiteljska konferenca v Domžalah.
Šolsko leto se je zaključilo s sveto mašo, zapeli so cesarsko pesem.
Učencem se je priporočalo, da se med počitnicami lepo obnašajo, s tem
bodo dokazali, da so hodili v šolo in da trud učiteljev ni padel na kamnita
tla.
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Izpustnica
Šolsko leto 1883/84
Učitelj Anton Jereb
Vir: zasebna last

CESARSKA PESEM
Bog ohrani, bog obvari…
Nam cesarja, Avstrijo!
Modro, da nam gospodari
S svete vere pomočjo!
Branimo mu krono dedno
Zoper vse sovražnike:
S Habsburškim bo tronom vedno
sreča Trdna Avstrije.
…

Prva kitica cesarske himne

Zbornik ob 150-letnici šolstva v Tunjicah

Šolsko leto1886/87
Šolsko leto se je pričelo s sveto mašo. Pozimi je oviral debel sneg redni
šolski obisk. Gospod okrajni šolski nadzornik Andrej Žumer je obiskal
šolo. Učenci so prejeli petkrat zakrament sv. pokore in sv. rešnjega
telesa. Šolsko leto se je končalo s sv. mašo. Po maši so se razdelila
spričevala, učitelj je opominjal učence naj se med počitnicami lepo
vedejo.

*koze

Šolsko leto 1887/88
Med počitnicami so se napravila okna v kuhinjo. Vsled lastne prošnje je
bil prestavljen tukajšnji učitelj Peter Pogačnik v Blagovico. V Tunjice je
prišla izpr. učit. kandidatinja Alojzija Moos. Ker je pretekla triletna doba
imenovanja krajnega šolskega nadzornika, je bil v novo imenovan
tukajšnji župnik M. Kralj.
Šolska naznanila so se razdelila 23. decembra, 16. februarja, 15. maja in
31. julija. Tega dne se je zaključilo šolsko leto. Šolska mladina je
praznovala spomin 40-letnega vladanja presvitlega cesarja Franca
Jožefa. Slavnost se je pričela s slovesno sveto mašo in zahvalno pesmijo.
Po cerkveni slovesnosti so se zbrali učenci v bližnjem gozdiču, kateri je bil
zato nekaj okinčan. Tu se je vrstilo deklamovanje in petje in potem so se
razdelila šolska naznanila in najpridnejšim knjižica »Naš cesar«. Končno
so učenci še zapeli cesarsko pesem in slavnost se je zaključila s
trikratnim »živijo« klicem presvetlemu cesarju.
Od 13. – 23. junija je bila šola zaradi osepnic* zaprta. 27. junija je bila
učiteljska konferenca v Št. Vidu pri Lukovici.
Šolsko leto 1888/89
Med počitnicami so se napravilo nova vrata in okna v šolsko sobo in
okno v kuhinjo učiteljskega stanovanja. Vse se je tudi prebelilo.
Začetkom 1889. leta volil se je nov okrajni šolski svet, kot okr. šolski
nadzornik je bil imenovan gospod Lovro Letnar, nadučitelj v Moravčah.
27. januarja so volili nov krajni šolski svet. Kot udje (člani) so bili
izvoljeni: Janez Vrhovnik (Zotlar) predsednik, Matevž Krumpestar (Košiš)
in Franc Grkman (Škle) svetovalca, Matevž Slanovec (Komatar) in
Florijan Pregled (zg. Dolenc) namestnika.
Dne 5. februarja 1889, kot v dan pokopa c. Visokosti cesarjeviča Rudolfa
je bilo po ukazu c. kr. deželnega šolskega sveta Št. 248, prosto in šolska
mladina se je udeležila svete maše.
Z odlokom je bila učiteljica Alojzija Moos imenovana kot začasna
učiteljica v Nevlje, kamor je odšla meseca februarja, ob koncu 1.
polletja.

- 51 -

Šola - srce kraja

Šolsko leto 1889/90
Po odloku c. kr. okrajnega šolskega sveta je bila kot začasna učiteljica v
Tunjicah izvoljena Apolonija Dolinšek. Septembra meseca je nastopila
službo. Od 5. – 18. vinotoka je bila šola zaprta vsled bolezni.
24. vinotoka je bila učiteljska seja v Kamniku. Šolska naznanila so otroci
dobili štirikrat. Tekom šol. leta popravilo se je nekaj klopi, počrnila se je
šolska deska. 16. 7. je obiskal šolo okrajni šolski nadzornik. Od 5. do 18.
vinotoka je bila šola zaradi bolezni zaprta.
30. julija je bila učiteljska konferenca v Mengšu.
Šolsko leto 1890/91
Med počitnicami se je prebelila in osnažila šolska soba, kakor tudi
kuhinja učiteljskega stanovanja. Po stari navadi pričel se je redni pouk
drugi dan po razvrstitvi otrok v skupine in oddelke.
Spričevala so se delila začetkom decembra, sredi marca, sredi maja in
na dan 29. julija. Popoldne istega dne jih je obiskal prevzvišeni knez in
škof, ki so mu pripravili sprejem. V imenu šolarjev in šolaric ga je
pozdravila neka deklica. Po svojem govoru mu je podala kito cvetic.
Naslednji dan je bila birma. Šolo je obiskal okrajni šolski nadzornik. Julija
so imeli letno učiteljsko konferenco.
Šolsko leto 1891/92
Šolsko leto se je pričelo v drugi polovici septembra.
Ker je triletna doba šolskega sveta pretekla, so bile ponovno volitve.
V šolskem svetu so bili:
Franc Šmidovnik (predsednik),
Franc Grkman (podpredsednik) in Andrej Vidic.
Namestnika: Andrej Slanovec in Florijan Pregled.
Konec marca je bila učiteljica Apolonija Dolinšek premeščena v
Komendo kot stalna učiteljica. Od 27. aprila do 8. junija 1892 se ni
poučevalo, ker ni bilo učitelja. Od 8. junija do konca šolskega leta je
nadaljeval pouk Franc Silvester, upokojeni nadučitelj pri Sv. Barbari v
Halozah na Štajerskem.
Šolsko leto 1892/93
1.septembra 1892. leta je nastopil službo Ivan Ferlan, ki pa je tu
služboval malo časa, ker je bil hudo bolan. Dne 18. sušca 1894. l. je
neizprosna smrt končala njegovo življenje. Pokopan je na tunjiškem
pokopališču. Po Ferlanovi smrti do 17. aprila ni bilo pouka.
Šolsko leto 1893/94
Od 17. aprila pa do konca šolskega leta 1983/84 je hodil dvakrat v tednu
poučevat otroke Avguštin Štefančič, učitelj na deški šoli v Kamniku.
- 52 -

Kronika za šolsko leto 1994/95
Vir: ZAL

Zbornik ob 150-letnici šolstva v Tunjicah

Šolsko leto 1894/95
Slike izvirnika šolske kronike
Šolsko leto 1895/96
16. septembra se je pričelo novo šolsko leto s sveto mašo. 7. novembra
pa se je začel pouk v ponavljalni šoli. V tednu od 15. do 22. decembra je
zbolelo mnogo šolskih otrok za tako zvano zaušnico*. 22. julija je višjo
skupino nadzoroval ces. kr. okr. šolski nadzornik, gospod Vilibald
Zupančič.
* mumps
Šolsko leto 1896/97
Pouk se je vršil v vsakdanji in v ponavljalni šoli.
27. maja se je vršila volitev predsednika in njegovega namestnika v
krajni šolski svet, ki sestoji sedaj iz naslednjih udov: Grkman Franc iz
Tunjic, hiš. št. 16 predsednik, Jamšek Jakob iz Tunjic, hiš. št. 20 njegov
namestnik, Koželj Luka iz Tunjic, hiš. št. 17 ud krajevnega šolskega sveta,
Koželj Gregor iz Mlake, hiš. št. 9 njegov namestnik, Kralj Matija,
veroučitelj in kraj. šols. nadzornik, Pintar Jožef, učitelj in šolski voditelj.
Od konca aprila do srede junija je šolska mladina pokončala 2 hl 48.5 l
rjavih hroščev. Julija je šolo nadzoroval v nižji skupini ces. kr. okr. šols.
nadzornik, gospod profesor Vilibald Zupančič.
Šolsko leto 1897/98
Deželni odbor Kranjske je daroval šolski knjižnici 4 iztise časopisa
»Vrtec«. Pričetek šolskega leta se je začel s sveto mašo in vpisovanjem
novincev. Šolskemu voditelju se izreka pohvalno priznanje za uspehe
pri vzgoji in pouku. Ker je umrl podpredsednik krajevnega šolskega
sveta Jakob Jamšek, so izvolili dva namestnika: Florijana Pregleda iz
Laniš, h. št. 4, Ignacija Travna iz Mlake, h. št. 2. Predsednik je postal
Gregor Koželj iz Mlake, h. št. 9. Tukajšnjemu učitelju se je podelila za 1.
polovico leta 1898 draginjska doklada v znesku 25 goldinarjev.
Šolsko leto 1898/99
Med glavnimi počitnicami so v šoli napravili nov pod ter izvršili nekatera
popravila. Pod je napadla in močno uničila goba drvojedka.
10. septembra 1898 je pretresla strašna vest Avstrijo in ves omikani
svet: v Genevi na Švicarskem je umrla grozne, nepričakovane smrti
najplemenitejša žena, preblaga vladarica in najboljša mati narodom
svojim - cesarica mučenica Elizabeta. Ona, ki ni imela sovražnika in ki je
bila poosebljena krepost, padla je kot žrtev podivjanega anarhista,
zgubila je svoje dragoceno življenje pod jeklom zverinskega zločinca.
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Decembra so praznovali zlati jubilej presvitlega cesarja, ki se je
praznoval takole: Na predvečer je bili šolsko poslopje in župnišče krasno
razsvetljeno ter so se prižgali po okolici kresovi in je enourno zvonjenje
ter strel iz topičev naznanjal slavnost prihodnjega dne. Na jubilejni dan
se je šolska mladina udeležila ob 9. uri slovesne svete maše in ob dveh
popoldne molitvene ure. Slavnost v šoli imela je na vsporedu:
a). Učiteljev slavnostni govor
b). Učencem se je razkazovalo dobrotvorno vladanje presvitlega
jubilanta na primernih slikah, katere je dal šolski voditelj iz svoje zbirke
na razpolago.
c). Cesarska himna
d). Razdelitev vladarjevih in drugih spominskih podob.
Ker je zbolela v šolskem okolišu večina otrok za ošpicami in se je en
slučaj pripetil tudi v stanovanju šolskega voditelja, se je morala šola
zapreti od 28. junija do 16. julija. Tudi to šolsko leto je nadzoroval šolo višjo skupino c. kr. okr. šol. nadzornik Vilibald Zupančič.
Šolsko leto 1899/1900
Šolsko leto se je pričelo 18. septembra s sveto mašo in vpisovanjem
novincev. Nato so bili učenci razdeljeni po oddelkih. 20. septembra se je
začel redni pouk. 13. maja ob 4. uri popoldne je šla šolska mladina do
slavoloka pri pokopališču prevzvišenemu knezu in škofu, Antonu
Bonaventuri, naproti; pozdravila ga je učenka Ana Romšak in mu
poklonila krasen šopek. Prevzvišeni je obiskal potem otroke v šoli, kjer je
bila skušnja iz krščanskega nauka. Tudi je počastil družino šolskega
voditelja s tem, da se je potrudil osebno v njegovo stanovanje ter se
zlasti ljubeznivo z otročiči razgovarjal.
Šolsko leto 1900/01
25. novembra se je vršila volitev predsednika in njegovega namestnika v
krajni šolski svet, ki sestoji sedaj iz naslednjih udov:
Mlakar Janez iz Laniš, h. št. 7 - predsednik,
Vrhovnik Janez iz Tunjic, h. št. 40 - njegov namestnik,
- ud krajnega šolskega sveta, Traven Ignac iz Mlake, h. št. 2,
Malež Štefan iz Košiš, h. št. 2 in Kozel Franc iz Tunjic, h. št. 42 namestnika, Kralj Matija, verski učitelj in krajni šolski nadzornik,
Pintar Jožef, učitelj in šolski voditelj.
Od 26. januarja 1901 do 10. novembra se je ustavil šolski pouk, ker se je
pojavila med otroci nalezljiva bolezen »škrlatinka«. Oboleli so skoraj vsi
šolski otroci. Več otrok je umrlo, vendar nobeden izmed šolo obiskujočih.
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Šolsko leto 1901/02
Zopet so v šoli dobili nov pod, ker je prejšnjega vsega razjedla uničujoča
goba. 3. junija je v Št. Gotardu pri Trojanah umrl učitelj Gregor Koželj,
rojen v Tunjicah 5. marca 1837. Prvo službo je nastopil v svojem
rojstnem kraju, kjer je bil učitelj od novembra 1862, do meseca oktobra
1874. Potem se je preselil v Št. Gotard, kjer je služboval do svoje nagle
smrti zadet od kapi.
Šolsko leto 1902/03
16. septembra 1902 je bil začetek rednega pouka, v ponavljalni šoli pa
se je pouk pričel 18. septembra. Vsled odredbe c. kr. okr. šols. sveta so
se poučevali letos dečki in deklice ponavljalne šole skupaj 2 uri ob
četrtkih dopoldne, dečki pa še posebej 2 uri z vsakdanjimi učenci ob
ponedeljkih popoldne. Ker šola ni imela telovadnega prostora, se
telovadba ni poučevala. Pouka ni bilo tudi v ženskih ročnih delih. V
razpisih opozarjajo krajni šolski svet, naj skrbi, da se premajhna okna
zvišajo, trhljena tla popravijo in napravijo nove in primerne šolske klopi.
Ker je s tem samo začasno pomagano, bode treba skrbeti, da se za šolo
napravi novo, bolj primerno šolsko poslopje s šolskim vrtom. Ker sedanji
prostori ne zadostujejo je c. kr. deželni šolski svet z ukazom naročil, da
se za šolo vzame v najem druga, ugodna hiša, ne preveč oddaljena od
cerkve ali pa se sezida novo šolsko poslopje.

Tloris učilnic v stari mežnariji

Šolsko leto 1903/04
C. kr. okrajni šolski svet je imenoval gdč. Katarino Drganc za učiteljico
ženskih ročnih del v Tunjicah in Nevljah. Službo je opravljala od 8.
oktobra 1903 do 31. julija 1904. Ker je bilo v ponavljalni šoli sam 6
dečkov in deklica, so se poučevali skupno z vsakdanjimi šolarji ob
ponedeljkih in petkih. Volili so krajni šolski svet.
Sestavljali so ga: Franc Malež iz Tunjic,h. št. 22 - predsednik,
Janez Vrhovnik iz Tunjic, h. št. 40 - njegov namestnik,
Matej Slanovec iz Košiš, h. št. 3 - ud kr. šols. sveta,
Štefan Malež iz Košiš, h. št. 2 in Franc Kozel iz Tunjic, h. št. 42 namestnika, Kralj Matija, veroučitelj in kraj. šols. nadzornik,
Pintar Jožef, učitelj in šolski voditelj.
Telovadba se ni poučevala, v ženskih ročnih delih se je poučevalo 4 ure
na teden; pouka so se udeleževale vse deklice 2., 3., 4. oddelka.
Nekdanji učenec tukajšnje šole, g. Matej Kozel je imel 24. julija v domači
župnijski cerkvi ob 10. uri slovesno novo mašo.
9. septembra 1903 je bil poslan krajnemu šolskemu svetu razpis o
pripravnem stavbnem prostoru za novo šolo. Pri lokalnem ogledu, ki se
je vršil 25. novembra 1903, se je izrazil tehnični izvedenec, da bi bilo
mogoče preurediti šolsko poslopje tako, da se razširi šolska soba za 1m
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in se zviša za 50 cm. Tako bi potem zadostovala za sedanje število
šolskih otrok. Stroški adaptiranja bi znašali 4000 kron. Krajni šolski svet
pravi, da je hiša last cerkve in jo je potrebno vprašati, če dovoli
adaptacijo.
Zaradi neprimernega šolskega prostora so občani razmišljali o zidavi
novega šolskega poslopja že leta 1903. Šolo so nameravali zgraditi na
parceli Janeza Grkmana - Komovca pod Štulo. Takratni krajni šolski svet
Tunjice je posredoval prošnjo Okrajnemu šolskemu svetu v Kamnik. Po
ogledu terena so gradnjo na tej parceli prepovedali, predlagali so, naj
šolo zgradijo na primernejšem mestu. Tunjičani so tak prostor našli na
Žerjavovi parceli pod Žerjavovo kapelico, na desni strani proti cerkvi.
Od 16. decembra 1880 do 29. septembra 1884 je bil učitelj v Tunjicah
Anton Jereb, ki pa je bil z dekretom c.k. deželnega šolskega sveta
imenovan za učitelja na enorazredno ljudsko šolo v Dolskem.
Med glavnimi počitnicami so v šoli napravili nov pod ter izvršili nekatera
popravila. Pod je napadla in močno uničila goba drvojedka.
Zaradi neprimernega šolskega prostora so občani razmišljali o zidavi
novega šolskega poslopja že leta 1903. Šolo so nameravali zgraditi na
parceli Janeza Grkmana - Komovca pod Štulo. Takratni Krajni šolski svet
Tunjice, je posredoval prošnjo Okrajnemu šolskemu svetu v Kamnik. Po
ogledu terena so gradnjo na tej parceli prepovedali, predlagali so, naj
šolo zgradijo na primernejšem mestu. Tunjičani so tak prostor našli na
Žerjavovi parceli pod Žerjavovo kapelico, na desni strani proti cerkvi
Šolsko leto 1904/05
Zaradi majhnega števila otrok v ponavljalni šoli so se priključili v skupino
vsakdanjih šolarjev ob ponedeljkih in petkih. Konec novembra je zbolel
učitelj Pintar. Od 1. decembra do 11. januarja se je poučevalo samo
veroznanstvo. Od 11. januarja pa je imel pouk do 15. maja ob sredah in
četrtkih Emil Adamič, učitelj iz Kamnika. V ponavljalni šoli ni bilo pouka.
Josip Pintar je učil do 30. junija, ko je zopet hudo zbolel. Nadomeščal ga
je Aleksander Neřima. Učitelj Pintar se upokojil in se preselil v Kamnik.
Krajni šolski svet se je posvetoval 2. januarja o novi šoli in sklenil, da se
podaljša stara najemna pogodba s cerkvenim predstojništvom, med
tem pa se nabira denar za novo šolo.
Prevzvišeni knez in škof Anton Bonaventura Jeglič je delil zakrament sv.
birme v Tunjicah. V imenu šolske mladine ga je na predvečer pozdravila
učenka Anica Golob.
Zaradi hude vročine je bil od 10. julija dalje pouk samo dopoldne. V tem
šolskem letu niso poučevali ne telovadbe, ne ročnih del.
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Šolsko leto 1905/06
Kot začasna učiteljica je bila v Tunjicah nastavljena Antonija Albrecht.
Službo je nastopila 30. avgusta 1905. 7. januarja je bila sklicana seja
okrajnega šolskega sveta, a njeni udje se je niso udeležili zaradi prepira,
ki je nastal vsled zidanja nove šole. Udje krajnega šolskega sveta so:
Franc Malež iz Tunjic št. 22 - predsednik,
Janez Vrhovnik iz Tunjic št. 40 - namestnik,
Matej Slanovec iz Košiš št. 3 - ud krajn. šol. sveta,
Mlakar Janez iz Laniš št. 7 in Traven Ignac iz Mlake št. 7 – namestnika,
Matija Kralj, veroučitelj in krajni šolski nadzornik,
Antonija Albrecht, učiteljica in šolska voditeljica.
V tem šolskem letu niso poučevali telovadbe, ker šola nima telovadnega
prostora. V ženskih ročnih delih se je poučevalo 3 ure na teden.
V časopisu Kamničan - priloga Našemu Listuje 9. decembra 1905 izšla
tale novica:
22. nov 1905. leta je bila seja občinskega odbora, kjer se sklene
pooblastiti gg. Koschierja in Žargija, da se udeležita v imenu občine
komisije v zadevi zidanja šole v Tunjicah in da smeta obljubiti prispevek
kamniške občine v visokosti 600 K, ako ostanejo otroci iz Košiš in Raven
še nadalje v Tunjicah. Višje svote se pa dovoliti ne more, ker je število
všolanih otrok iz navedenih vasi tako majhno, da je sicer bolje, ako se jih
izšola v Kamniku.
Šolsko leto 1906/07
Šolsko leto se je pričelo 17. septembra s sveto mašo, redni pouk pa je
bil 18. septembra. Ponavljalna šola se je začela 21. septembra. Ker je
imela samo 4 dečke in 1 deklico, so se isti poučevali skupno s šolarji ob
ponedeljkih in petkih. V vsakdanji in ponavljalni šoli je šolo obiskovalo
70 otrok.
23. decembra se je sestavil proračun za leto 1907. Izvoljeni so bili novi
udje krajnega šolskega sveta: Matija Kralj, župnik, predsednik,
veroučitelj in krajevni šolski nadzornik, Janez Kočar iz Laniš št. 5 –
namestnik, Janez Vrhovnik iz Tunjic št. 40 in Matej Butalič iz Tunjic št. 1 uda kr. šol. sveta, Antonija Albrecht, učiteljica. Telovadba se ni
poučevala, ročna dela pa 3 ure tedensko.
Šolsko leto 1907/08
Šolska naznanila so se razdelila 30. nov., 15. febr., 1. maja in 14. julija.
Krajni šolski svet je vložil prošnjo, da bi se počakalo z zidavo nove šole
vsaj toliko časa, da se nabere polovica potrebnega denarja. Med božični
počitnicami se je v šolski stavbi morala staviti nova peč, ker prejšnja ni
bila več za rabo. C. kr. okrajni šolski nadzornik kamniškega okraja g.
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Franc Gabršek je 19. maja nadzoroval šolo. Telovadba se doslej ni
poučevala, ker šola ni imela telovadnega prostora, ženska ročna dela pa
po 3 ure tedensko, udeležilo se jih je 21 deklic.
Za šolsko leto 1908/09 ni zapisane kronike.
Šolsko leto 1909/10
Z dovoljenjem c .kr. okr. šolskega sveta se je pouk v ponavljalni šoli
poučeval skupaj z vsakdanjimi učenci. Šolo je obiskovalo 66 otrok. V
vsakdanji šoli jih je bilo 57, v ponavljalni pa 9.
Z odlokom c. kr. dež. šolskega sveta z dne 24. 12. 1909 št. 7550, je bila
tukajšnja učiteljica Antonija Albrecht na lastno prošnjo premeščena v
Mekinje. Nasledila jo je učiteljica Vilibalda Pevc, ki je prej poučevala na
enorazrednici v Mekinjah. Od 10. – 22. aprila je bila učiteljica bolna in
zato ni bilo pouka. 22. maja je šolo obiskal knezoškof, bila je birma.
Leta 1909 so se dogovorili z lastnikom parcele, na kateri naj bi stala
šola, za ceno. Leta 1909 je bil pripravljen prodati 1000 m² zemljišča
po 84 vinarjev/m². Tega leta je bila izdana dokončna razsodba, da lahko
novo šolsko poslopje stoji na tej parceli. Predvidena je bila zgradba z
eno učilnico ter stanovanjem za učiteljevo družino. Ker pa občina
Tunjice ni imela dovolj denarja, so se dogovorili, da se namesto leta
1913 z gradnjo prične leta 1917. Vsako leto so nameravali iz proračuna
zagotoviti 600 kron, celotna izgradnja pa naj bi stala 17. 500 kron.
Šolsko leto 1910/11
To šolsko leto je poučevala učiteljica Kornelija Koncilja, ki je bila tudi
šolska voditeljica. Šolo je obiskovalo 62 učencev v vsakdanji šoli in 11 v
ponavljalni, skupaj 73.
V šolskem letu 1911/12 v Tunjicah otroci niso imeli pouka.
Šolsko leto 1912/13
Šolsko leto se je pričelo 16. 9. 1912 s šolsko sveto mašo, končalo pa 15.
7. tudi s sveto mašo. Ponavljalna šola se je pričela 16. 10. 1912 in
končala 30. 4. 1913. K prvemu svetemu obhajilu so pristopili otroci
prvega in druzega oddelka dne 8. 7. 1913. Zanimivo je, da je učiteljica
poučevala telovadbo v gorkih letnih časih na prostem, ako je bilo
ugodno vreme. V ženskih ročnih delih se je poučevalo po 4 ure na
teden. Pouka so se udeležile vse deklice. Krajni šolski svet je imel štiri
seje: 10. 12. - za proračun za 1913. leto, račun o stvarnih šolskih
potrebščinah se je pregledal in potrdil 7. 4. 1913 s prejemki v znesku
1294 K 47 h z izdatki v znesku 904 K 25 h in z blagajniškim ostankom v
znesku 390 K 22h. Na novih volitvah so bili izvoljeni: Aleš Lanišek - 58 -
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predsednik, Jakob Razboršek, župnik - podpredsednik, Matej Butalič,
Valentin Zabavnik, Tomaž Koželj - člani in Marija Capuder - učiteljica.
Šolsko leto 1913/14
9. decembra so dobili 20 novih, dvosedežnih klopi. Učna soba je
premajhna, ker je prostora za 40 otrok, obiskuje jih pa 48. 27. 4. je
gospod dekan Ivan Lovrenčič nadziral verouk. 28. 6. 1914. leta se je
zgodil strašen zločin, ki je z grozo pretresel vsa avstrijska srca in jih
napolnil z neizmerno žalostjo. V Sarajevu sta bila umorjena njega
cesarska in kraljevska visokost, presvetli nadvojvoda - prestolonaslednik
Franc Ferdinand in njegova svetla soproga vojvodinja Zofija
Hohenberška. Šolska mladina se je udeležila maše zadušnice.
Šolsko leto1914/15
16. septembra bi se moral pričeti pouk, vendar so morali otroci zaradi
vojne doma pomagati pri poljskem delu. Šele 3. novembra 1914 se je
pričel redni pouk. V redno šolo je bilo vpisanih 85 otrok, v ponavljalno
pa 14.
Za vojake so pletle deklice snežne kape, kolenice, zapestnice. Spletle so
jih veliko, zato so dobile pismeno pohvalo.
Med počitnicami so nabirali robidovje, ki so ga posušili. V vojne namene
so pobirali kovine, nabralo se jih je 76 kg, cunj pa 230 kg.
Vsi načrti za izgradnjo nove šole so propadli, ker se je leta 1914 začela
prva svetovna vojna.

Katalog enorazredne ljudske šole
Šolsko leto 1913/14
Vir: ZAL

Šolsko leto 1915/16
Šolsko leto se je pričelo v vsakdanji in ponavljalni šoli 3. novembra. Ker
je učiteljica Marija Capuder dne 23. novembra na operaciji umrla, je bila
nameščena mesto nje provizorična učiteljica Cecilija Stele.
Sestava krajnega šolskega sveta: Lanišek Aleš - predsednik, Razboršek
Jakob – podpredsednik, zastopnik cerkve, Stele Cecilija - šolska
voditeljica - zastopnica šole, Koželj Tomaž, Slanovec Matevž, Butalič
Matevž – odborniki - zastopniki občine. Ker je bil predsednik v ruskem
ujetništvu, ga je nadomeščal podpredsednik.
Preblagorodni gospod Fran Gabršek, c. kr., okrajni šolski nadzornik, je
20. junija 1916 na tukajšnji šoli nadzoroval pouk. Izprašal je vsakdanje
učence, izven pouka pa je pregledal uradne spise in zvezke.
30. aprila je obiskal šolo prevzvišeni gospod knezoškof dr. Anton
Bonaventura Jeglič.
Na povelje etapnega poveljstva v Domžalah je nabrala šolska mladina v
mesecu aprilu 38 praznih steklenic. V tednu RK je nabirala učiteljica od
hiše do hiše prispevke denarne pomoči. Nabrani znesek 60 K je
odposlalo županstvo c. kr. okrajnemu glavarstvu.
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22., 23., 24. maja 1916 je nabirala šolska mladina pod vodstvom
tukajšnje učiteljice robidno in jagodno listje za čaj našim vojakom.
Nabrala je tri koše listja, ki ga je posušila in odposlala županstvu.
Vsi otroci, obiskujoči šolo v začetku in na koncu šolskega leta, so
rimskokatoliške veroizpovedi in slovenskega materinega jezika.
*****
Cecilija Stele je bila v sorodu z
Lectarjevimi iz Kamnika in Birtovimi iz
Tunjic. Bila je teta Toneta Steleta oz.
sestrična Birtovega ata. Zavzemala se
je, da bi se šola razširila v
dvorazrednico. Zrelostni izpit je
opravila na zasebnem učiteljišču pri
uršulinkah v Ljubljani dne 14. julija
1913 leta. Delovala je kot pomožna
učiteljica na osemrazredni dekliški šoli
uršulink v Mekinjah, nato pa je bila
imenovana z odlokom okrajnega šol.
sveta v Kamniku kot provizorična,
kasneje kot stalna učiteljica, na
enorazrednici v Tunjicah, kjer je učila
do 1920. leta, nato pa je bila dodeljena na šestletno osnovno šolo v
Mengeš.
Vir: Tone Stele
*****
Šolsko leto 1916/17
21. novembra 1916 ob deveti uri zvečer je umrl naš veliki cesar Franc
Jožef prvi. Prestol je zasedel nadvojvoda Karel Franc Jožef, kot vladar
Karel prvi. Ob njegovi strani se smehlja njeno veličanstvo; blaga cesarica
Cita. Ob smrti cesarja je zavihrala na šolskem poslopju žalna zastava.
Zaradi padca Bukaresta v naše roke se 9. decembra na nobeni šoli ni
poučevalo. Ker morajo v sedanjem vojnem času pomagati pri
kmetijstvu, se je z dovoljenjem visokega ministrstva, šola pri otrokih
vsakdanje šole, predčasno zaključila. Od 9. –26. marca ni bilo pouka, ker
je večina šolskih otrok zbolela zaradi ošpic. 4. januarja je obiskal šolo
preblagorodni gospod profesor, c. kr. okr. šolski nadzornik Franc
Gabršek, izpraševal je ponavljalce ter pregledal zvezke in uradne knjige.
Cesar mu je podelil zlati zaslužni križec.
Šolsko leto 1917/18
Koncem oktobra je padla po zmagovitem prodiranju naših in Nemcev
Gorica spet v naše roke. Sredi novembra je bil cesar v smrtni nevarnosti.
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Njegov avtomobil je na Goriškem zašel v deroči potok. Le s težavo so
rešili njegovo veličanstvo. Predsednik krajnega šolskega sveta se je vrnil
iz ruskega ujetništva. Ker so imeli šolski otroci skoraj brez izjeme
zaušnico (mumps) je šolski pouk precej trpel. Tudi v tem šolskem letu jih
je nadzoroval okrajni šolski nadzornik, prav tako jih je obiskal prečastiti
gospod kanonik Ivan Lovrenčič, ki je izprašal otroke krščanski nauk.
Nabirali so denar za vojne grobove, za vdove in sirote, tedenske darove
za vojake.
Šolsko leto 1918/19
Šolsko leto se je pričelo 16. septembra. 31. oktobra je razpadla stara
država Avstrija in na razvalinah je zrasla mlada Jugoslavija. V čast
njenega rojstva se je praznoval 29. 10. kot narodni praznik. Ker je
zbolelo zelo veliko šolskih otrok za špansko gripo, od 9. 11. do 25. 11. ni
bilo pouka.
14. decembra 1918 je bil narodni praznik združenja Jugoslavije s
kraljevino Srbijo. Po šolski sveti maši je bil v okrašeni šolski sobi
slavnostni govor. S šolskega poslopja je vihrala slovenska zastava.
8. januarja je bila 100 - letnica smrti prvega slovenskega pesnika
Vodnika, učenci so se seznanili z njegovim življenjem. Decembra 1918 je
umrl slovenski pisatelj Ivan Cankar.
Šolsko leto 1919/20
Šolsko leto se je zaradi dopusta učiteljice pričelo šele 2. marca. Kot
suplentinja je bila imenovana Ljudmila Seljak, ki je prej službovala na
dvorazrednici v Šmartnem v Tuhinju in je prevzela tudi vodstvo. Učenci
so imeli telovadbo in pouk iz ročnih del. 9. julija je šolo obiskal okrajni
šolski nadzornik Matko Kante. Spraševal je otroke, ki so obiskovali
vsakdanje nižje skupine, pregledal zvezke in uradne spise.
Šolsko leto 1920/21
V vsakdanji šoli se je pouk pričel 27. septembra, v ponavljalni pa 21.
oktobra. 5. marca se je odposlalo Jugoslovanski Matici 122 din,
nabranih med šolsko mladino za pirhe otrokom zasedenega ozemlja. 27.
septembra 1920 je bila imenovana za suplentinjo učiteljska kandidatinja
Marija Cizel - Prašnikar, profesorjeva vdova. Predsednik krajnega
šolskega odbora je bil Aleš Lanišek.
Šolo je aprila nadzoroval okrajni šolski nadzornik, gospod Matko Kante,
in sicer vsakdanjo in ponavljalno šolo.
Šolsko leto 1921/22
V začetku šolskega leta se je volil nov krajni šolski svet: Aleš Podjed predsednik, Jakob Razboršek - podpredsednik, Valentin Zobavnik in
Matej Butalič - odbornika. Tudi v tem šolskem letu je nadzoroval šolo
- 61 -

Šola - srce kraja

okrajni šolski nadzornik. Ker je bilo preveč učencev, sta bili višja in nižja
skupina prvega oddelka ločeni. Učenci so obiskovali šolo vsak drugi dan,
za časa ponavljalne šole pa je bil pouk tudi popoldne. Šolski pouk je
obiskovalo 55 dečkov in 49 deklic, skupaj 104 učenci. Učiteljica je bila
Josipina Podbregar.

Šolsko leto 1922/23
20. marca 1923 je bila tukajšnja učiteljica gdč. Josipina Podbregar
premeščena na enorazredno osnovno šolo na Sela. Njeno mesto je
prevzela Armela Vremšak. Šolo je nadzoroval tudi v tem šolskem letu
okrajni šolski nadzornik.
Šolsko leto 1923/24
Učenci višje in nižje skupine prvega oddelka so bili ločeni, ker jih je bilo
preveč. V času ponavljalne šole se je vršil pouk tudi ob četrtkih
popoldne.
V tem šolskem letu je v Tunjicah poučevala Justina Toni, ki je prej
poučevala na petrazrednici v Komendi. Uvedeno je bilo kolkovanje
šolskih naznanil in izkazov - po 5 din. Za Jugoslovansko Matico* se je
nabralo okrog 60 pirhov, ki jih je šolsko vodstvo prodalo za 252 din in
poslalo odboru v Ljubljano. Pouku nižje skupine drugega oddelka je 28.
aprila prisostvoval okrajni šolski nadzornik. Nekatere učence je izprašal,
pregledal uradne spise in zvezke.
Šolsko vodstvo je 12. maja priredilo izlet v Ljubljano v svrho poučnega
namena. Ogledalo si je muzej, zvonarno, cerkve, spomenike in ljubljanski
grad.
11. junija se je v Kamniku vršilo zborovanje vseh šolskih voditeljev
kamniškega okraja.
Šolsko leto 1924/25
Pouk se je vršil v oddelkih, le višja in nižja skupina prvega oddelka sta
bili ločeni; torej je prihajala vsaka skupina trikrat na teden v šolo.
Dosedanji nadzornik je odšel v pokoj, na njegovo mesto je bil imenovan
g. nadučitelj Ivan Primožič iz Mekinj.
Z odlokom ministrstva in ukazom nj. vel. kralja je bil imenovan za
nadzornika kamniškega okraja Miroslav Pretnar, ki je v tem šolskem
letu nadzoroval šolo in prisostvoval pouku.
Šolska upraviteljica je priredila 7. maja 1925. leta poučni izlet na Brezje,
ki se ga je udeležilo 26 učencev in učenk višje skupine 1. in 2. oddelka
ter ponavljalne šole.
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*Jugoslovanska
Matica
je
bila
ustanovljena kot narodnoobrambna
organizacija 25. 2. 1920 v Beogradu,
kasneje pa njene podružnice po
Sloveniji. Spodbujala je zanimanje za
manjšine jugoslovanskih narodov v
sosednjih državah, zbirala sredstva za
njihovo kulturno in gospodarsko
dejavnost ter vzdrževala stike z zamejci.
Leta 1930 so jo razpustili.
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Leto 1924/25
Učiteljica Justina Tonijeva
Vir: ZAL
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Šolsko leto 1925/26
Veliki župan je 17. 7. 1925 enorazrednico v Tunjicah razširil v
dvorazredno osnovno šolo. Kot druga učna moč je bila imenovana
Valerija Hrovat, učiteljica v Ihanu.
17. decembra se je vršila skupna šolska sv. maša. Po njej je bilo
predavanje o ujedinjenju SHS; vršile so se pred ozaljšano kraljevo sliko
deklamacije učencev in učenk, nakar je sledila pesem »Bože pravde«.
Šolo je nadzoroval šolski nadzornik, ki je prisostvoval pouku v obeh
skupinah. Mladina je nabrala 71 pirhov, ki so se prodali, denar pa so
poslali Jugoslovanski Matici v Ljubljano. Kdor je prinesel 2 pirha, je dobil
prav mično sliko.

Naznanilo ponavljalne šole
Leto 1925/26
Učiteljica Valerija Hrovatova
Vir: ZAL

Učiteljica Ivana Justin
Vir: zasebna last

Šolsko leto 1926/27
V šoli sta poučevali isti učiteljici kot prejšnje šolsko leto. Redni pouk se
je pričel 6. septembra, ponavljalna šola pa 16. oktobra.
Za kamniški okraj je bil imenovan nov šolski nadzornik g. Gustav Lukežič.
Pouk je obiskovalo 81 učencev.
Šolsko leto 1927/28
Ker je bila učiteljica Valerija Hrovat stalno nameščena v Komendo, je
prišel na njeno mesto učitelj Rudolf Bratok. Imenovani učitelj je nastopil
službo v Tunjicah 13. 9. 1927. V ponavljalni šoli se je poučevalo ob
četrtkih.
Ker so se v šolskem okolišu razširile ošpice, se je z odlokom šola zaprla
za tri tedne. Šolo je nadzoroval okrajni šolski nadzornik g. Lukežič.
5. junija so imeli izlet v Kamniško Bistrico. Udeležilo se ga je 32 učencev.
Šolsko leto 1928/29
S tem letom je v Tunjicah stalno nastavljena učiteljica Justina Toni.
Učitelj Rudolf Bartok je šel na svoje stalno mesto na Bled. Ker ni bilo
primernega stanovanja za učitelja oz. nadučitelja, je bila na njegovo
mesto imenovana učiteljica Ivana Justin.
Zima v tekočem letu je bila zelo ostra. Vsak dan je v šoli manjkalo več
kot polovica učencev. V šolo niso mogli zaradi hudega mraza. Zato so
morali od 18. – 23. februarja prekiniti pouk.
Na veliko noč popoldne 31. 3. 1929 je začela goreti cerkvena streha, ki
je bila krita s hrastovimi deščicami. Ogenj je povzročila neprevidnost s
cigareto. Pogorela je vsa streha ter oba zvonika, zvonovi o ostali
nepoškodovani. V nevarnosti je bila tudi mežnarija - šola, ker je močan
veter zanašal iskre na njeno streho, ki je bila v zelo slabem stanju.
Šolsko upraviteljstvo je 6. maja priredilo izlet v Ljubljano. S 30 učenci
so si ogledal muzej, šole, univerzo, razne cerkve, spomenike, zvonarno.
Šli so na grad, kjer so se učenci na stolpu čudili krasnemu razgledu po
Ljubljani in okolici. Verouk je nadzoroval č. g. kanonik Lavrenčič.
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Šolsko leto 1929/30
Dosedanja učiteljica in šolska upraviteljica Justina Toni je bila z odlokom
ministrstva za prosveto imenovana za stalno učiteljici na osnovno šolo
na Homcu. Kot druga učna moč je imenovana v Tunjice Zora Čuk, prej je
poučevala v Novi vasi na Blokah. Službo na tukajšnji šoli je nastopila 5.
decembra 1929.
Proslava 1. decembra 1929, praznik osvobojenja in ujedinjenja
Jugoslavije, se je kar najbolj svečano vršila. Ob 10. uri je bilo cerkveno
opravilo, ki so se ga udeležili vsi zastopniki občine in šole. po končani
službi božji je šolska upraviteljica zbrani šolski mladini, s primernim
govorom pojasnila pomen tega državnega praznika. Zapela se je tudi
državna himna: Bože pravde.
Šolo je nadzoroval šolski nadzornik.
7. junija je bil poučni šolski izlet na jubilejni velesejem v Ljubljani.
22. junija je priredila šolska mladina pravljično otroško igrico v 3
dejanjih s petjem, za zgradbo šolskega poslopja. Nabrali so 1070 din, ki
so ga naložili k vsoti za sklad zgradbe.
Šolsko leto 1930/31
Zbolela je učiteljica Čuk Zora, v Tunjice je bila dodeljena gospodična
Vrtovec Marija, ki je poučevala do ozdravitve učiteljice. Maja meseca so
imeli razne izlete v naravo. Obiskali so velesejem v Ljubljani. 14. junija
so priredili otroško igrico »Pepelka« v treh kratkih dejanjih, v prid
ustanovitvi ljudske knjižnice, s petjem in deklamacijo.
V šolskem letu 1930/31 je pričela kot desetletna deklica obiskovati
tunjiško šolo Angela Vrhovnik. Ko je bila stara devet mesecev, je zbolela
za otroško paralizo, zato ni mogla hoditi. Starši je niso vpisali v šolo,
dokler jim zdravnik ni povedal, da najboljše storijo zanjo, če jo vpišejo v
šolo. Tako se je začelo najlepše obdobje njenega življenja. V šolo so jo
samo v lepem vremenu nosile sošolke Žvabova Micka, Prajzova Anica,
Hribarjeva Anica, Grlušekov France pa jo je vozil z vozičkom in pozimi s
sanmi. Marsikatero so ušpičili na poti domov. Enkrat sta ob povratku iz
šole, ko jo je peljal na vozičku mimo Bukunkovega znamenja, zelo na
tesno zavila in prevrnile so se škatle z barvami, ki jih je imel pred
kapelico postavljene slikopleskar, ki jo je prenavljal. Dobro se še spomni
izleta na Zbilje in v Kranj, kjer je s sošolci uživala ob ogledovanju
zanimivosti. Gospa Angela mi je povedala, da se je zelo dobro razumela
s sošolci, otroci so jo imeli radi in ona njih. Kadar pa je dolgo časa
deževalo ali bilo slabo vreme, jo je prišla domov učit učiteljica, vendar
je bilo dosti lepše v šoli.
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leseno Žerjavovo hišo leta 1931
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Šolsko leto 1931/32
Celodnevni poučni izlet so imeli učenci 1. razreda v Kamnik. Ogledali so
si Mali grad, Žale in šli so na Kalvarijo. Učenci 2. razreda so si v Komendi
ogledali izdelovanje glinaste posode. 12. junija so priredili otroško igrico
»V kraljestvu palčkov« s petjem in deklamacijo. Tudi materinski dan so
slovesno praznovali. Matere otrok so se zbrale v šolski sobi, kjer se jim
je opisal pomen tega dne, nakar so otroci deklamirali in peli. Zbralo se je
50 din in razdelilo materam, ki so bile uboge.
Izkaz o šolskem napredku
Začetno let 1932

Šola je leta 1932 končno dobila
prizidek z novo učilnico
Vir: arhiv šole

Tunjiški mlad(en)iči
Okoli leta 1935
Vir: zasebna last

Šolsko leto 1932/33
11. 1. 1933 se je z dovoljenjem srezkega načelstva v Kamniku začel
pouk v novi učilnici, ki jo je sezidala tukajšnja cerkvena oblast in dala
šolska občina na razpolago za nadaljnjo uporabo. Šolo je nadzoroval g.
Lukežič.
Člani PRK so pripravili mladinsko igro s petjem Povodni mož.
Učenci so zelo pridno obiskovali pouk. Tisti, ki niti enkrat niso izostali, so
dobili pohvalo in knjigo od učiteljice.
Šolsko leto 1933/34
Šolsko leto se je pričelo z vpisovanjem šoloobvezne mladine. 14. 2. 1934
so praznovali 300-letnico Karađorđevičev. V tem šolskem letu so imeli
izlet v Ljubljano in na Sv. Primož.
24. 6. je priredila šolska mladina igrico Čista vest in Mi smo sokoli s
petjem in javno telovadbo po sokolskem sistemu. Čisti dobiček so
porabili za izlet otrok na morje.
Šolsko leto 1934/35
Kot pripravnica je nastopila službo v Tunjicah Marija Josipova Cizel kot
namestnica službujoče Zore Čuk.
9. 10. 1934 nas je zadela grozna neverjetna vest. Kruta morilčeva roka
nam je ugrabila najboljšega državljana, vojščaka, blagopokojnega
Vitežkega in nadvse ljubljenega kralja Aleksandra prvega Ujedinitelja.
Padel je kot žrtev podlega atentata v Marseilu na Francoskem. Na dan
pogreba so imeli žalno službo božjo, ki so se je udeležili vsi šolski otroci z
obema učiteljicama. Popoldne se je vršila javna komemoracija. Državna
žalost je trajala 6 mesecev, šest tednov pa so bile izobešene črne
zastave. Nov vladar je postal Nj. Vel. kralj Peter drugi.
24. 10. je zapustila tukajšnje službovanje učiteljica Zora Čuk in odšla
službovat na štirirazredno šolo v Frankolovo pri Celju.
31. 10. 1934 so praznovali dan štednje s primernim predavanjem, budila
in krepila se je misel za varčevanje in voljo do varčevanja. Štedenje je
temelj sreče vsake rodbine in države ter njiju gospodarske svobode in
samostojnosti.
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Vsled odloka kr. banovinske uprave se je zbiralo po otrocih za spomenik
kralja Aleksandra. Tukajšnje učiteljstvo je sklenilo pridobiti prispevke s
primerno šolsko prireditvijo. Pripravili so igrico »Deca išče kralja
Matjaža« s petjem in deklamacijo. Nabrali so 215 din in odposlali
srezkemu načeljstvu v Kamnik.
12. marca so praznovali 25-letnico smrti pesnika in župnika Antona
Medveda. Pouk je nadzoroval šolski nadzornik g. Arrigler Anton.
Na poučni izlet so šli v Ljubljano v muzej. Obiskali so tudi Kamnik. Otroci
so pridno obiskovali pouk.

Pri prvem obhajilu
Verjetno leta 1936
Vir: zasebna last

Šolsko leto 1935/36
Pod vodstvom tukajšnjega učiteljstva si je šolska mladina ogledala
jesenski velesejem v Ljubljani.
8. decembra 1935 je obrtništvo Dravske banovine priredilo »Obrtniški
teden« in s tem propagiralo domačo obrt.
Krajevna banovinska uprava je poslala na tukajšnjo šolo primerno
količino blaga za obdaritev najsiromašnejših šoloobveznih otrok in sicer
sta dobila obleko brata Kosirnik, Jože in Rudolf. Šolo je nadzoroval šolski
načelnik.
Otroci so pridno obiskovali pouk in so bili jako marljivi.
Šolsko leto 1936/37
Nižjo narodno šolo je obiskovalo 70 učencev, višjo 53 učencev, skupaj
123 otrok - 56 dečkov in 67 deklic. Med šolski letom je umrla Lanišek
Pavla - učenka 4. razreda, vsled božjasti.
16. 4. so praznovali dečji dan. Ta dan se je vsadilo pod vodstvom g.
srezkega gozdarja 300 smrekic, stare očistilo in dosadilo na posestvu g.
Grkman Janeza, Tunjice št. 4, ker šola nima zemljišča.
6. novembra jih je nadzoroval g. srezki nadzornik Andrej Škulj.
26.maja je bila po šestih letih zopet birma. Birmanih je bilo 100 otrok.
G. ban Marko Natlačen je prišel vezat birmo petim bratom, sinovom
posestnika Kozel Janeza, Tunjice 37.
5. julija je tukajšnja fara uprizorila farno igro Davorina Petančiča
»Miklovo Zalo« na prostem. Sodelovalo je čez 100 igralcev. Igra se je še
dvakrat ponovila pod vodstvom tukajšnje šolske upraviteljice.
Šolsko leto 1937/38
Šolski pouk je obiskovalo 132 otrok. Vsled poroke tukajšnje učiteljice
Marije Cizel je ostala pol leta za pouk samo šolska upraviteljica.
Poučevala je višjo skupino dvakrat na teden, nižjo skupino pa trikrat na
teden. Ker je odšel veroučitelj Jakob Razboršek v pokoj, je izostal še
nauk o veri in morali en mesec. Za veroučitelja je bil imenovan g. Andrej
Križman; kaplan iz Jesenic. Drugo nedeljo v maju so otroci slavili
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Pogozdovanje pod cerkvijo
Verjetno leta 1937
Vir: zasebna last

Igra Miklova Zala
Leto 1937
vir: ZAL
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materinski dan z uprizoritvijo igrice Mamici, govorom, deklamacijo in
petjem.
13. junija izlet na Brezje, Bled in Vintgar.
24. januarja 1938 je bila tukajšnja šola razširjena v tri oddelke z
odlokom No. 13752/1 kr. ban. upr. Ljubljana.
S 1. avgustom sta bila imenovana na tukajšnjo šolo: učitelj Palčič I.
Ernest iz Hrušice pri Jesenicah in učiteljica Palčič E. Jožefa – Iza, roj.
Cerkovnik iz Kamnika - Grčarjeva.
Oba učitelja sta pred tem službovala v Prekmurju, kamor sta bila
nameščena z dekretom, učiteljica Palčičeva v Dokleževje pri Lendavi,
učitelj Palčič pa v Bakovce pri Murski Soboti.

Učitelja Jožefa E. Palčič in učitelj
. ErnestI Palčič s sinomTonetom
Pred 2. vojno
Vir: Maruša Palčič

Izlet k …
Učitelj Ernest Palčič, leto 1938
Vir: zasebna last

Smučarsko tekmovanje pri Zg. Sitarju
Zima 1939

Šolsko leto 1938/39
1. in 2. septembra se je vršilo vpisovanje šoloobvezne mladine. Drugo
nedeljo v mesecu maju so otroci proslavili materinski dan s primernim
govorom za matere s strani g. župnika, deklamacijami, igro Moja mati in
telovadnim nastopom. Na poučni izlet so šli v Ljubljano in v Županovo
jamo pri Grosupljem. Obiskal jih je šolski nadzornik g. Neřima.
Ker je zapustil tukajšnjo faro g. Andrej Križman, je prišel na njegovo
mesto g. Janez Frančič.
Šolsko leto 1939/40
Celo leto se je vršil pouk nemoteno. Vedenje otrok je bilo vzorno. Na
šoli so bili trije oddelki.
Prvi oddelek - 1. in 2. razred OŠ je poučevala šolska upraviteljica Ivana
Justin. V razredu je bilo 40 otrok.
Drugi oddelek - 3. in 4. razred OŠ je poučevala učiteljica Jožefa Palčič. V
tem razredu je bilo 41 otrok.
Tretji oddelek - to je 1- 4 šolsko leto višje ljudske šole je poučeval učitelj
Ernest Palčič. Razred je štel 49 otrok.
Pouk je bil nedeljen, 3 oddelki in 2 učilnici, v eni od njih se je poučevalo
celodnevno.
12. aprila so otroci pod vodstvom učiteljev posadili 400 smrekovih sadik
takoj
pod šolo. Kakor vsako leto so odšli v naravo, na Krvavec na
celodnevni izlet. Obiskal jih je nadzornik in bil zelo zadovoljen, ker je
bilo vse v redu.
Po dolgem premoru se je krajevni šolski odbor zopet spomnil, da je v
Tunjicah res potrebno, da se že enkrat najde način, kako zidati novo
šolsko poslopje. A tudi sedaj mu več ni uspelo.
S temi besedami se je prenehala pisati šolska kronika pod vodstvom
učiteljice Ivane Justin, ki je v Tunjicah poučevala in vodila šolo od leta
1928 do 1941, to je 13 let.
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*****
Učiteljica Justinova se je dobro zapisala v srca Tunjičanov, ker je znala
združiti ljudi, da so sodelovali pri igranju ljudskih iger. Bila je tudi glavna
pobudnica za ustanovitev Prosvetnega društva. Ustanovljeno je bilo
kmalu po njenem prihodu v Tunjice. V okviru društva je delovala
dramska sekcija. V letih 1932-1939 so izvedli več iger na prostem. Na
Žerjavovem dvorišču so uprizorili igri Domen in Pri kapelici, nato pa na
prostoru pod cerkvijo še igre Miklova Zala, Rokovnjači in Trije ptički.
Vodila je tudi tamburaški orkester.
V tistih časih so imele učiteljice služkinje. Pri upraviteljici Ivi Justin sta
služili Pucinova Anica in Žerjavova Zofka. V njenem stanovanju so imele
tedenske sestanke članice dekliškega krožka.
Ivanka Zabavnik mi je pripovedovala, da sta bili z učiteljico Ivo Justin v
sorodu. Njen in Ivin mož sta bila brata. Ko so ob začetku 2. svetovne
vojne šolo zaprli, se je učiteljica Iva z možem umaknila v Avstrijo, v kraj
Brdo v Ziljski dolini, občina Hermagor - Šmohor, kjer je poučevala.
Duhovnik iz tega kraja jima je podaril parcelo, kjer sta si sezidala hišo.
Po vojni sta ostala v Avstriji in se vračala občasno v domači kraj. Leta
1973 je Iva na poti v Kamnik umrla v prometni nesreči; njun avto je
zaradi poledenele ceste zdrsnil preko mostu, v bližini Naklega.
Pokopana je na kamniških Žalah.
****
Podatki o šoli za časa domovinske vojne (1941-1945)
Državna osnovna šola v Tunjicah je bila 1941. leta trirazrednica. Ob
napadu na Jugoslavijo 1941. leta se je pouk na še nekaj časa neovirano
nadaljeval. Na šoli je bilo vpisanih 132 otrok: 71 dečkov in 61 deklic.
Poučevali so trije učitelji: Ivana Justin – šolska upraviteljica, Ernest
Palčič – učitelj, Jožefa Palčič – učiteljica.
Šolsko poslopje je bilo še vedno v stari mežnariji, ki je bila last cerkve.
Bilo je v slabem stanju. V njem sta bili dve učilnici, ki sta le delno
ustrezali svojemu namenu. Šolskega vrta niso imeli. V začetku maja
1941 sta prišla v šolo dva nemška orožnika in povedala učiteljem, naj
pošljejo otroke domov. Zapečatila sta učilnice. S tem se je slovenski
pouk na šoli nehal. Učitelji so lahko odnesli iz razredov le svojo osebno
lastnino.
Ob začetku vojne so domače učitelje Nemci odstavili in jim tako
onemogočili izvrševanje poklica. Šolska upraviteljica Ivana Justin je
odšla na Koroško. Učitelj Ernest Palčič je bil ob napadu Nemčije na
Jugoslavijo ujet in odpeljan v vojno ujetništvo v Nemčijo. 1942. leta se je
bolan vrnil domov. Leta 1945 je umrl za tuberkulozo, ki je bila posledica
ujetništva. Njegova žena Jožefa Palčič je živela v Tunjicah in je ves čas
pomagala partizanom. Po končani vojni je postala upraviteljica.
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Iva Justin med tunjiškimi igralci
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V času vojne 1941-1945 je ostalo šolsko poslopje popolnoma
nepoškodovano. V njem je potekal pouk v nemškem jeziku pouk samo v
šol. letu 1941/42, ves ostali čas je bilo prazno. Takoj ob prihodu so
nemški učitelji organizirali posebne tečaje za ponemčevanje odrasle
mladine. V začetku se je mladina tečajev udeleževala, pozneje so zaradi
slabe udeležbe prenehali. Otroci niso radi obiskovali pouka, ker niso
prav nič razumeli. V juliju so prišli učitelji s Koroškega. V Tunjice sta
prišla dva starejša učitelja in sicer Franz Herzig in učiteljica Rohrer. Tu
sta bila tri tedne. Dopoldne sta poučevala šolsko mladino, dvakrat
tedensko pa je bil večerni tečaj za odrasle. 22. januarja 1942 sta prišla
dva mlada nemška učitelja, ki sta poučevala do 28. 5. 1942, ko sta bila
vpoklicana k vojakom. 30. maja sta prišli dve učiteljici tečajnici, ki sta
poučevali samo en teden in sta iz strahu pred partizani odšli. Od takrat
pa do osvoboditve na šoli ni bilo več pouka. Šolski prostori so ostali
zaklenjeni, ključe so imeli na kamniški občini.
Ker so otroci toliko zamudili, so pričeli s poukom že poleti leta 1945, od
26. maja 1945 do 15. junija 1945. Šola je bila trirazredna. Poučevali sta
dve učiteljici, Jožefa Palčič in Marjeta Branisel. Vpisanih je bilo 110
otrok. V šoli je primanjkovalo učil, tudi šolski inventar je bil v slabem
stanju. Posebnih težav pri pouku in vzgoji ni bilo. Pozimi je bila velika
težava slaba pot in nezadostna obleka in obutev šolskih otrok.
*****
Marija Zobavnik - Potokarjeva je povedala, da je služila kot
petnajstletna deklica pri učiteljici Palčičevi. Stanovali so pri Čimžarju,
kjer se je rodil tudi sin Tone, ki je kasneje napisal knjigo o Tunjicah. Po
vojni je živela učiteljica Palčičeva, vsem znana z imenom Iza, s sinom v
stanovanju nad šolo.
*****

Učiteljica Jožefa – Izza Palčič
s sinom Tonetom
Vir: zasebna last

Šolsko leto 1945/46
Redno šolsko leto 1945/46 se je pričelo z nekaj zamude 15. oktobra. V
tem šolskem letu je bila šola trirazrednica, obiskoval jo je 101 otrok.
Učili sta Cecilija Štrcin in Jožefa Palčič. 3. novembra je nastopila službo
učiteljica tečajnica Slavka Klemenčič, ki je bila o božiču premeščena v
Vrhpolje pri Moravčah. Na njeno mesto je bila dodeljena 10. 01. 1946 iz
šole Komenda učiteljica tečajnica Jera Pekavec, ki je bila 25. 05.
premeščena v Št. Ožbolt. Veliko težav je bilo zaradi pomanjkanja šolskih
učnih knjig. V prvem razredu so imeli zasilno začetnico, v ostalih pa so
uporabljali mladinske liste - Ciciban, Pionir. 13. aprila je bil dan
pogozdovanja, ki se ga je udeležila vsa šolska mladina pod vodstvom
učiteljstva. 20. marca je imel mag. Lorko predavanje o čiščenju in
gojenju sadnega drevja, ki se ga je udeležila šolska mladina, ki se zanima
za sadjarstvo.
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V tem šolskem letu sta nadzorovala šolo okrajni šolski nadzornik tov.
Drago Mehora in tov. Ciril Žalohar. Ob koncu šolskega leta so priredili
igrico Povodni mož, imeli so tudi šolski izlet v Kamniško Bistrico.
Šolsko leto 1946/47
Šolsko leto je potekalo nemoteno. Iz trirazrednice je šola postala
dvorazrednica, saj se je število otrok zmanjšalo. Šolo je obiskovalo 75
otrok, 41 dečkov in 34 deklic. Poučevali sta Jožefa Palčič 1. in 2. r. in
Cecilija Štrcin 3. in 4. r. V šoli je bila po nalogu ministrstva prosvete
ustanovljena šolska zadruga, v katero so vstopili vsi učenci. Učence naj
bi preskrbovala s šolskimi potrebščinami, vendar je bile že februarja
ukinjena. 17. januarja 1947 je Skupščina sprejela ustavo LRS. Ta
dogodek je tudi šola slovesno proslavila. Maja so obiskali muzej v
Ljubljani. Zdravstveno stanje šolske mladine je bilo zadovoljivo.

Izkazi o šolskem napredku
Začetno šolsko leto 1948/49
Vir: Zasebna last

Šolsko leto 1947/48
12. oktobra je bil festival dela OF za kamniški okraj. Udeležil se ga je
pionirski odred z zastavami. Otroci so z zanimanjem ogledovali povorko,
ki je prikazala delo kmetov, obrtnikov in industrije v našem okraju. Šolo
je obiskovalo 75 otrok. V tem šolskem letu so imeli kar nekaj menjav
učiteljskega kadra. Na šoli je v začetku šol. leta poučevala le učiteljica
Palčičeva, tov. Štrcinova je odšla na založbo DZS v Ljubljano.
Nadomestila jo je tečajnica tov. Alojzija Košir iz Sel. V Tunjicah je
poučevala do 15. 2., ko je bila dodeljena na Vranjo Peč. Marca jo je
zamenjala Justina Gorjup. Za vse učence 4. r. so potekali izpiti na
osnovnih šolah. Od 21. učencev je izpit uspešno opravilo 16 učencev,
ostali so razred ponavljali. V gimnazijo se je vpisalo 8 učencev, vseh
učencev na šoli je bilo 75. Zimske počitnice so bile brez snega. 15. junija
so odšli na izlet z vlakom v Postojnsko jamo, konec junija pa še na
Krvavec.
Šolsko leto 1948/49
V tem šolskem letu je obiskovalo šolo 74 učencev, 9. marca je bila
razrešena službovanja tov. Justina Gorjup, maja pa je bila na šolo
dodeljena tov. Marija Peterlin, ki je poučevala do konca šolskega leta
dopoldne na šoli Stranje, popoldne pa v Tunjicah.
Šolsko leto 1949/50
Otvoritvena proslava je bila 3. septembra. Učenci so poslušali po radiu
govor tov. A. Krivčeve, nato so odšli na izlet na Stari grad. To šolsko leto
je nadzoroval šolo okrajni prosvetni inštruktor tov. Janko Alfred kar
trikrat. V začetku šolskega leta je bila nameščena učiteljska pripravnica
Slavka Završnik. Pouk je obiskovalo 73 učencev.
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Na obisku
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Šolsko leto 1950/51
Šolo je obiskovalo 67 učencev. V začetku šolskega leta sta poučevali na
šoli učiteljici Slavka Završnik in Jožefa Palčič. Prvi šolski dan se je pričel s
poslušanjem govora prosvetnega ministra T. Regenta. Tov. Završnikova
je bila novembra premeščena na OŠ Stranje. Od tam je prišla učiteljica
pripravnica Angela Janežič. V mesecu maju je odšla na šolo Sv. Trojica,
ker je tam zbolela učiteljica. Tik pred zaključkom šolskega leta se je
vrnila. Februarja je precej otrok zbolelo za lažjo zlatenico, marca pa je
razsajala gripa in prepolovila šolski obisk. Priredili so dva izleta, na Stari
grad in v Ljubljano, kamor so šli le učenci višjih razredov. Ogledali so si
novo osnovani Živalski vrt pod Rožnikom in se povzpeli na ljubljanski
grad.
Šolsko leto 1951/52
Začetek šolskega leta 1. septembra skromno proslavili. Na prvi pomladni
dan so priredili izlet k Lenartu pod Krvavcem. Med počitnicami je bila
učiteljica Palčičeva premeščena na šolo v Mekinje, od tam pa je prišla
tov. Justina Gorjup. V šoli v Tunjicah je poučevala do 23. septembra, ko
se je vrnila tov. Palčičeva. Ostala je na šoli, ker v Mekinjah ni dobila
stanovanja. Z 18. aprilom 1952 je prenehal delovati Svet za prosveto
okraja Kamnik, priključen je bil okraju Ljubljana okolica. Meseca
februarja je nasula zima toliko snega, kot ga menda že sto let ni bilo.
Naenkrat je zapadlo preko 1m snega, ki ga niso mogli orati z malimi
plugi. Mobilizirali so fante in može, ki so z lopatami uredili poti. Tri dni
niso imeli pouka. Kot z vseh streh, so tudi s šolske zmetali sneg, da se ne
bi podrle. V Lanišah se je pri Koželju podrl hlev, podrtih je bilo tudi več
kozolcev. Vlak v Ljubljano ni vozil teden dni. V mesecu juniju je polja
močno poškodovala toča. V tem šolskem letu sta poučevali učiteljici
Angelca Adamič – Janežič in Palčičeva. Pouk je obiskovalo 68 učencev, v
gimnazijo se jih je vpisalo 5.
Šolsko leto 1952/53

Učiteljica Angelca Adamič
Vir: zasebna last

Vpisanih je bilo 62 učencev - 31 dečkov in 31 deklic, v gimnazijo so se
vpisali štirje učenci. Poučevali sta dve učiteljici: Jožefa Palčič, ki je bila
tudi upraviteljica, in Angelca Adamič. 16. oktobra je bil zdravniški in
zobozdravniški pregled učencev. Sodeloval je dr. Pucelj in dentistka
Goltezova. 21. novembra je nadzoroval šolsko delo okrajni šolski
inšpektor Drago Mehora. V obeh razredih so pričeli s poukom moralne
vzgoje, eno uro tedensko. Na roditeljskem sestanku so se pogovarjali o
pomoči staršev učitelju, o knjigah in drugih pripomočkih. V mesecu
decembru je bil šolski obisk izredno slab, saj je 25. decembra manjkalo
v šoli kar 23 otrok. Marca je zamenjala tovarišico Adamičevo Ivanka
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Potočnik, ki je ostala v Tunjicah do konca šolskega leta. Iz zapisnikov
učiteljskih konferenc je razbrati, da je bil razred, v katerem je
nadomeščala učiteljica Potočnikova, zelo čist in ves v cvetju, česar do
tedaj ni bilo v navadi.
Šolsko leto 1953/54
V tem šolskem letu je LOMO Kamnik kupil zemljišče za gradnjo nove
šole od Nikolaja Torkarja za 120 000 din. Potrebno je bilo večje
zemljišče, da bo pri šoli dovolj veliko igrišče in šolski vrt. Računali so, da
bodo pričeli z gradnjo v letu 1955, preko zime pa bi pripravili načrt. V
tem šolskem letu je bil izvoljen šolski svet. Med počitnicami so vstavili
nova tla v učilnicah, prestavili peči in pobarvali šolske table. 4. r. je imel
pouk spet v turnusu. Dvakrat je delo v šoli nadzoroval okrajni šolski
inšpektor tov. Drago Mehora. Šolo je obiskovalo 63 učencev, 1. in 2. r. 24 , 3. in 4. r. pa 39.
Šolsko leto 1954/55
V tem šolskem letu je bilo na šoli 5 razredov. Vseh vpisanih učencev je
bilo 60. Pouk so pričeli 2. septembra s kratko slovesnostjo. Šola je
pričakala učence s prebeljenimi zidovi, v razredih so dobili nova tla.
Učiteljici sta predlagali, naj imajo učenci v učilnicah copate, da ne bodo
prinašali blata v razred. Pozimi jim bo to posebno koristilo, da ne bodo v
mokri obutvi vse dopoldne. Pouk je v 5. r. potekal v turnusu. Oktobra
so imeli roditeljski sestanek, kjer so staršem učiteljice razložile potrebo
rednega prihajanja otrok v šolo in uredbo o obveznem šolanju in kaznih.
3. novembra je šolo znova obiskal okrajni šolski nadzornik tov. Mehora.
Zaradi diplomskega izpita tov. Adamičeve je učiteljica Palčičeva sama
poučevala oba razreda, s prostimi četrtki. Decembra in januarja je
zbolela tudi ona. Za en mesec je bila iz Stranj v Tunjice dodeljena
učiteljica Potočnikova, ki je poučevala 2. oddelek, ves februar. Učenci
so se lepo vedli in se ji za trud tudi zahvalili. Za vse šole v kamniški
okolici je bila v Črni skupna proslava desete obletnice osvoboditve.
Udeležili so se je vsi učenci, ki so za proslavo pripravili deklamacijo. 13.
6. so bili na zaključnem izletu. Ogledali so si zanimivosti Kranja,
elektrarno v Medvodah in Zbiljsko jezero. 24. junija pa so si v Kamniku
ogledali za zaključek, še otroško igrico.
Šolsko leto 1955/56
Šolsko leto se je pričelo 6. septembra. Tovarišica Jožefa Palčič je bila na
svojo prošnjo premeščena v Kamnik na osnovno šolo. V Tunjicah je
poučevala od leta 1938, to je polnih 17 let.
Tako se je pouk pričel le z učiteljico Angelco Adamič. Dne 19. 9. je bila
na šolo dodeljena tov. Terezija Babnik iz osnovne šole Mengeš.
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Učiteljica Jožefa – Izza Palčič z učenci
Leto 1953
Vir: zasebna last

Učiteljica Angelca Adamič
Vir: zasebna last

Učiteljica Jožefa – Iza Palčič z učenci na
izletu ob Zbiljskem jezeru
Leto 1955
Vir: zasebna last

Zbornik ob 150-letnici šolstva v Tunjicah

Učiteljica Terezija Babnik
Šolsko leto 1955-56
Vir: zasebna last

Primer zapisa učnega uspeha
Vir: Šolska kronika Tunjice

Učiteljici Terezija Babnik in Milena Kociper
Šolsko leto 1956-57

Tov. Adamičeva je postala šolska upraviteljica. Pouk je potekal v 1.
oddelku (1. r., 2. r.) v dopoldanskem času od 8 h –11.30 h in v 2.
oddelku (3. r. – 8r.), ki ga je poučevala Terezija Babnik, popoldne. To pa
je bilo v nasprotju s pedagoškimi pravili. Inšpektor Mehora je odločno
prepovedal poučevanje popoldne, vendar je na izrecno prošnjo tov.
Babnikove dovolil popoldanski pouk še 14 dni. V oddelku, kjer so bili
učenci od 3. do 8. razreda, je bilo potrebno pokazati vso spretnost v
kombiniranju učne ure. Nekateri učenci so imeli slab odnos do šole,
vzrok pa naj bi bila domača vzgoja. Zaradi hude zime je bil pouk večkrat
prekinjen.
V tem šolskem letu je stopil v veljavo nov šolski koledar, ki je določil
začetek pouka na vseh splošno izobraževalnih šolah 6. septembra,
zimski odmor pa od 28. decembra do 10. januarja. V dneh med 27.
aprilom in 1. majem je pouka prosto, šolsko leto pa se zaključi 10. junija.
naslovom Medvede lovimo, zelo jim je ugajala. Ob koncu šolskega leta
so vse učence peljali na izlet. Nižja skupina si je ogledala krasen park v
Volčjem Potoku, višja pa je bila na morju v Opatiji in na Reki. Učenci so
prvič videli naše, sinje morje in so bili navdušeni nad njegovo lepoto.
S 1. januarjem je prevzelo upraviteljstvo od občine v samostojno
upravljanje finančna sredstva, tako da je šola z vsem denarjem
poslovala sama na banki.
Z 31. avgustom je bila učiteljica Adamičeva premeščena v otroški vrtec
Antona Medveda v Kamnik.
Šolsko leto 1956/57
Pouk na šoli se je zaradi nevarnosti nalezljive bolezni - otroške paralize
začel 15. septembra. Zato so nabavili štiri pločevinaste posode s pipami
in odtočnim koritom za vodo. Učenci so se vse leto umivali z milom in
pripravljeno vodo. S poukom je tov. Babnikova pričela sama. Višja
skupina je imela pouk dopoldne, nižja pa popoldne. Oktobra pa je
prevzela višjo skupino (3.r. – 7.r. ) tov. Milena Kociper. Na šoli je bilo 60
učencev, v višjem oddelku jih je bilo 38, v nižjem pa 22. V šoli sta
delovali organizaciji RK in Pionirska organizacija. Ta je imela naslednje
sekcije: šahovsko, dramsko, telovadno, recitatorsko in higiensko. Učenci
so za RK zbrali 60 kg jabolk, ki so jih poslali v Dom invalidne mladine v
Kamniku. 25. 2. so se učenci z učiteljicama udeležili proslave v Mekinjah
v čast Karla Destovnika- Kajuha. Učenci so se pomerili tudi v šahu, kjer
so zmagali. Tisti dan je bil sončen in lep. Učenci so bili pogoščeni s
kruhom, sirom in kakavom. 10. marca je bila na šoli proslava ob dnevu
žena in rod. sestanek. Sestanku so prisostvovali tudi šolski odborniki.
Učenci so izostajali od pouka zaradi dela doma ali slabega vremena.
21. marca je obiskala šolo gradbena komisija in si ogledala poslopje.
Ugotovila je, da je potrebno čimprejšnjega popravila.
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V mladinskem tednu so imeli športni dan. Odšli so na Stari grad. Učenci
so se igrali z učenci s Sel. 25. maja, na praznik mladosti, so se udeležili
telovadne akademije v Mekinjah. Na terasi Delikatese je predsednik
občine pogostil sledeče učence: Janeza Kočarja, Ivanko Šmidovnik in
Olgo Vrhovnik.
8. junija so imeli obsežno proslavo ob 8. obletnici smrti Otona
Župančiča, po katerem se je imenoval njihov pionirski odred. Obiskali so
jih pionirji iz Mekinj. Tone Trobevšek - načelnik pionirskega odreda - jih
je seznanil z delom pesnika Župančiča. Nato so deklamirali njegove
pesmi, člani telovadne sekcije so izvajali simbolične vaje. Zaigrali so
igrico Zaleški fantje. Po malici so se na dvorišču pomerili v skokih v
višino in plesali »narodna kola«.
Šolsko leto 1957/58
V tem šolskem letu je bilo vpisanih 61 učencev, ki so obiskovali pouk v
dveh oddelkih. Mlajšo skupino, v kateri so bili učenci 1. in 2. r. je
poučevala tov. Terezija Babnik, višjo skupino, to je 3., 4., 5., 6., in 7.
razred pa Milena Kociper. Pouk so imeli v dopoldanskem času. Na šoli je
potekal šahovski krožek, vodil ga je učenec 6. razreda Tine Trobevšek;
dramski krožek in Pionirska organizacija. Načelnik pionirjev je bil Vinšek
Ciril.
V šolo so dobili 32 novih klopi in 64 stolov iz tovarne Stol v Kamniku. Ob
obnovi pokopališča od 18. do 27. novembra so spraznili in očistili
delavci vodnjak, ki ga je uporabljala šola. Nabavili so nove zavese, ki so
jih uporabljali pri proslavah in drugih šolskih prireditvah. 28. novembra
so izvedli svečano proslavo ob 12. obletnici rojstva naše republike. Ob
tem so bili najmlajši cicibani sprejeti v pionirsko organizacijo. Za darilo
so dobili: kruh z marmelado, belo kavo, piškote, vsak dve peresi, zvezek
in pivnik.
Decembra so imeli tri predstave: ob dnevu JLA, za dedka Mraza, v
Kamniku so si ogledali lutkovno predstavo. 25. maja, ob rojstnem dnevu
maršala Tita, so zaigrali igrico Jakec je postal pionir. Ob koncu šolskega
leta so pripravili razstavo izdelkov učencev, zvezke in risbe.
Šolsko leto 1958/59
Pouk se je pričel 5. septembra. V šolo so bili pozvani vsi učenci do 4.
razreda, druge učence pa so zaradi snovanja osemletk napotili v
Kamnik. Starši so se temu uprli, češ, zakaj bi otroci hodili v Kamnik, če
imamo tu šolo. Šele po obvestilu ObLO Kamnik je v Tunjicah ostalo vse
po starem. Na šoli sta poučevali še vedno isti učiteljici. V 1. in 2. r. je bilo
26 učencev, v 3. in 4. r. je bilo 20 učencev. Ti so imeli pouk dopoldne.
Popoldne pa so imeli pouk tudi učenci višjih razredov, teh je bilo 19. S
15. novembrom je odšla v šolo Št. Ožbalt tov. Milena Kociper, namesto
- 74 -

Združeni učenci in učitelji šole
Mekinje in šole Tunjice

Zbornik ob 150-letnici šolstva v Tunjicah

Učitelj Štefan Luštrek med svojimi učenci
Po letu 1957
Vir: zasebna last

nje pa je prevzel višjo skupino tov. Štefan Luštrek. Za novo leto so
odigrali igrico, veliko veselje so imeli s krasitvijo jelke. Vsi so bili
primerno obdarovani, dobili so zvezke, svinčnike, pivnike in slaščice.
Denar za obdarovanje je prispevala občina Kamnik. Februarja so
pripravili proslavo ob 110. obletnici smrti dr. Franceta Prešerna. V tem
mesecu so obiskali učence osnovne šole na Vranji Peči. Pripravili so
prireditve ob dnevu žena, pionirji so za praznik dela poslali več čestitk
raznim podjetjem v Kamniku. Za dan mladosti so odšli v Kamnik na
sprejem Titove štafete.
24. maja je bila svečana javna proslava stoletnice šole ter 40-letnice KPJ
in SKOJ-a. Pripravljalni odbor je pridno delal. Postavili so velik oder na
Jamovčevo dvorišče ter ga lepo okrasili in ozvočili. Starejše pionirke so
izdelale plakate in parole. Vsi učenci višje skupine so sodelovali v
pionirskem pevskem zboru. Zbralo se je lepo število domačinov in
okoličanov. V programu so sodelovali pionirji iz OŠ Mekinje ter vaški
pevski zbor pod vodstvom Maksa Vrhovnika. Poleg deklamacij in petja
je šolska mladina odigrala igrico Oko za dedka Kristine Brenkove. Vse
povabljene goste so pogostili, med njimi so bile tudi učiteljice, ki so tu
nekdaj poučevale. Popoldne je bila še prosta zabava. Vladalo je prijetno
razpoloženje.
Šolsko leto 1959/60
V tem šolskem letu na šoli ni bilo 8. razreda. Vpisanih je bilo 65 učencev.
Dosedanja upraviteljica Terezija Babnik je bila premeščena na osnovno
šolo Komenda po lastni prošnji. Na novo nameščena je bila učiteljica
Gabrijela Trebušak, ki je postala šolska upraviteljica. Pouk je potekal v
dveh oddelkih. 1. in 2. r. je prevzela tov. Trebušakova, 3. r. - 7. r. pa
učitelj Luštrek s tem, da je poučeval 3., 4. r. popoldne, 5., 6., 7. r. pa
dopoldne. V šolo se je vozil s kolesom iz Nevelj. Kadar je bilo veliko
snega, se je pripeljal s smučmi. V tednu gasilstva so obiskali tunjiški
gasilski dom, kjer jim je tov. Janez Pregled povedal zgodovino
prostovoljne gasilske čete. Pripravili so proslavo ob sprejemu cicibanov
v pionirsko organizacijo, za novo leto so starši na pobudo šolskega
odbora pripravili pecivo za obdaritev vseh učencev. Pekli so ga pri
učiteljici v kuhinji. V zimskih mesecih je manjkalo veliko učencev zaradi
snega in bolezni. V drugi polovici februarja je pritisnil hud mraz, zbolela
je več kot polovica učencev. V obeh razredih se je pojavila lesna goba, ki
je uničila precej desk v podu. Šolsko stavbo si je ogledala komisija, prav
tako tudi zemljišče za novo šolo. V tej pomladi so krajani pretežno s
prostovoljnim delom zgradili nov, zidan transformator. Želijo si napeljati
še telefon, javno razsvetljavo in znižati klanec na cesti Kamnik – Tunjice.
Prva in tudi najstarejša pa je želja po novi šoli. Za 1. maj - praznik
delovnega ljudstva, so skupaj z organizacijo SZDL priredili proslavo za
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vaščane in zakurili kres. Na pragu pomladi je sneg znova presenetil,
padlo ga je pol metra, a je hitro izrinil. Ob 25. maju – dnevu mladosti so šli obiskat požgano partizansko bolnišnico v Komendski Dobravi.
Skupno z radioamaterji iz Kamnika so pripravili radijsko oddajo. Povezali
so se še z drugimi šolami – idrijsko, kranjsko. Delovali so šahovski,
pevski, dramski, vrtnarski in atletski krožek. Šola je kupila diaprojektor.
Šolsko leto 1960/61
Učno osebje je ostalo nespremenjeno. Na šoli so bili še vedno trije
oddelki, učencev pa je bilo 63. Vsak dan so po pol ure delali in čistili
prostor na južni strani šole, nagnjen proti pokopališču. Posekali so
drevesa in začeli graditi terase, kamenje so prinašali iz Tunjščice. Vso
jesen je zamakala šolska streha v učiteljevo stanovanje in razrede.
Proslavo za 29. november so skrbno izvedli, skupaj s krajevno
organizacijo. Bila je pri Jamovcu. Po proslavi so si ogledali film. V tem
šol. letu so ustanovili strelski krožek. S pomočjo Društva prijateljev
mladine, Prosvetnega društva, Gasilskega društva, nabiralne akcije med
ljudmi in Občinskega odbora SZDL so kupili televizijski aparat, ki so ga
postavili v salon k Jamovcu in je pomenil veliko kulturno pridobitev za
vso vas. Glavna otvoritev je bila, ko so si ogledali prenos sprevoda
Dedka Mraza po Ljubljani. 22. februarja so bili povabljeni na odredno
proslavo pionirjev v Mekinje, kjer so sodelovali v programu. Med
zimskimi počitnicami je bil teden dni hud mraz do –10°C, pihal je tudi
hud veter, ki je stresal celo opeko s šolske strehe. Pot po klancu do šole
je bila ledena in gladka, kot steklena plošča. Tudi za dan žena so
pripravili proslavo pri Jamovcu. Vse matere so bile izredno zadovoljne.
Pri pripravah je sodelovala absolventka 5. letnika Učiteljišča Mimi
Gerbec, ki je bila februarja na praksi. To je bila prva proslava dneva žena
v Tunjicah. Na končni izlet so odšli višja skupina v Taborsko jamo,
mlajši pa na igrišče Tivoli in v ljubljanski živalski vrt.
Šolsko leto 1961/62
Personalnih sprememb ni bilo. Vpisanih je bilo 60 učencev, ki so bili
razvrščeni v tri oddelke. Šolsko leto so pričeli v prepleskanih učilnicah.
Pionirski odred je sodeloval pri Jugoslovanskih pionirskih igrah, kjer so
učenci risali na geslo Moj kraj jutri fantazijske risbe in napisali spise o
bodočnosti Tunjic. Prisrčna je bila novoletna prireditev, ki se je zaključila
s čajanko.
Februarja je bila na šoli praktikantka ljubljanskega učiteljišča tov. Ivanka
Furlan. Imeli so radijsko oddajo v izmenjavi z domžalskimi pionirji, ki so
jih prišli obiskat in izvedli kratek program.
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Absolventka Mimi Gerbec
Šolsko leto 1969-61
Vir: zasebna last

Zbornik ob 150-letnici šolstva v Tunjicah

Zvone Verstovšek
direktor Pedagoškega zavoda

Učenci so pomagali pri pogozdovanju, ki je trajalo 6 dni, zaslužili so
16.500 din.
V Kamniku se je ustanovil samostojni Pedagoški zavod, ki ga je vodil
direktor Zvone Verstovšek, pomagala pa sta mu ped. svetovalca tov.
Dobnikar Vinko za šole v kamniškem okolju in tov. Mazi Vilko za šole v
domžalskem območju. Tako sta v decembru obiskala šolo. Ogledala sta
si šolo in kupljeno zemljišče za novo šolsko poslopje. Šolska uprava je že
prejšnje šolsko leto sporočila občinskim sanitarnim organom, da je
šolsko poslopje v razpadajočem stanju. Vsa opozorila in prošnje so
končno le zalegle toliko, da so se 16. februarja 1961 zbrali pri Jamovcu
zastopniki Občine: Srečko Rot – predsednik odbora za šolstvo, Vinko
Dobnikar – pedagoški svetovalec, Vinko Gobec – sekretar SZDL, Janez
Rems – sekretar ZK, Božo Kramar – sekretar sindikalne zveze, župan
Janko Alfred ter gradbeni odbor: Blaž Rems - predsednik ter člani
Gabrijela Trebušak, Stanko Zobavnik, Jernej Čimžar, Jože Pregled, Janez
Vrhovnik, Jože Vrhovnik, Janez Koželj, Miha Kosirnik ter člani šolskega
odbora. Na posvetovanje je bil povabljen tudi ing. arhitekt Navinšek iz
Ljubljane, ki je s seboj prinesel idejni osnutek za novo šolsko stavbo. Vsi
prisotni so bili s predloženim osnutkom zadovoljni. Šolo naj bi gradili v
paviljonskem slogu. Zmenili so se, da bodo Tunjičani prispevali les,
občina naj bi prispevala toliko, da bi se v šoli pridobil prostor za proslave
in zborovanja. Jeseni naj bi se pričela gradnja.
16. junija so se popeljali na izlet po Gorenjski. Obiskali so Drago,
Begunje, Vrbo, Bled, Bohinj in slap Savice. Izletu so se pridružili mnogi
starši.
Šolsko leto 1962/63
Število otrok se je povišalo na 62. Šolski odbor in šolsko vodstvo sta
želela, da bi čimveč učencev obiskovalo 5. r. v Kamniku, vendar starši
niso pustili svojih otrok, ker je bilo predaleč. Med zimskimi počitnicami
je padlo do 2 m snega, počitnice so bile zato podaljšane. Sneg je
napravil veliko škode, zamakalo je hodnik, predsobo 1. razreda in
učiteljsko stanovanje. Pomlad pa je v šolo prinesla rdečke, za katerimi je
obolelo toliko učencev, da so za nekaj dni prekinili s poukom. Posebno
dobro je uspelo praznovanje za dan žena. Šolska mlečna kuhinja je
delovala, že četrto leto je kuhala tople napitke učiteljica v svojem
stanovanju. Ob zaključku šolskega leta so odšli starejši učenci na izlet v
Celje in Laško, mlajši pa v Ljubljano v živalski vrt in na grad.
Najvažnejši dogodek pa je bil za Tunjičane odvzem zemlje in gradnja
plantažnih nasadov. Začetek je bil zelo buren. Do spomladi 1963 so
zasadili, predvsem z jablanami, preko 30 ha zemlje, ki so jo arondirali in
jo z raznimi obljubami izmamili od kmetov. Kmetje, zlasti pa njihove
žene, so se krčevito upirali, takratni predsednik SZDL tov. Franc
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Vrhovnik in Blaž Rems sta nekako poskušala urejevati napete odnose
med kmeti in KZ Kamnik, a sta bila na vseh vogalih deležna raznih psovk,
Kajti to je bila največja, skoraj revolucionarna preobrazba in sprememba
v obstoju Tunjic.
V tej blatni in deževni jeseni se je začela izpolnjevati 100-letna želja po
novi šoli. Začeli so graditi novo šolsko poslopje. Od novembra dalje so
zabetonirali JV steno 11 m globoko. Delo so opravljali, kakor tudi dela v
plantažnih nasadih, sezonski delavci, ki so vso zimo stanovali pri
Jamovcu, v salonu. Vaščani niso bili zadovoljni, ko so v letu 1962 zbirali
les za šolo in ga tesali, potem pa je občina postavila nekakšen ultimat:
ali gradijo šolo brez tako zaželene dvorane ali pa je sploh ne gradijo.
Tako so zgradili šolo brez večjega prostora za zbiranje, če izvzamemo
avlo, visoko 10 m.
Šolsko leto 1963/64
To šolsko leto so začeli v upanju, da bodo zadnje leto v starem poslopju,
ki je bilo v izredno slabem stanju. 56 učencev je obiskovalo pouk. Izšel je
odlok, da morajo vsi učenci iz podeželskih, nižjeorganiziranih šol
obiskovati 5.r. in nadaljevati šolanje na popolnih osemletkah. Na šoli sta
učila še vedno ista učitelja: tov. Trebušakova 1. in 2. r. dopoldne, tov.
Luštrek pa vse ostale razrede, razen 5. r., celodnevno. Pevski zbor je
prvič sodeloval na pevski reviji v počastitev dneva mladosti v Kamniku.
Januarja je pritisnil zelo hud mraz, živo srebro se je ponoči spustilo na –
30°C.
V letu 1963 so v poletnih mesecih nadaljevali z gradnjo šole. Delo je
zelo hitro napredovalo, do jeseni je bila pokrita. Zdaj se je šele pokazala
prava podoba nove stavbe. Tunjičanom sploh ni bila všeč in so jo
imenovali kar kozolec. Kljub nezadovoljstvu in kritiziranju pa se je
učiteljski kolektiv skupno z učenci veselil, da se bodo v naslednjem
šolskem letu učili v novi šoli. Šolsko leto so zaključili z ekskurzijama: za
učence višje skupine v Kranjsko Goro in s pevskim zborom na Janče v
Zasavju.
Šolsko leto 1964/65
Šolsko leto se je začelo še vedno v stari mežnariji. Na šoli je bilo 48
učencev. Tov. Luštrek je poučeval 4. in 7. razred, tov. Trebušakova pa 1.,
2. in 3. razred. Predvidevali so, da se bodo do zime preselili v novo šolo.
Toda vsa upanja so se izjalovila, ker so bila vsa dela z odlokom Ljudske
skupščine občine Kamnik 2. novembra popolnima ustavljena, vzrok pa
je bilo pomanjkanje sredstev. Vsa pota in prošnje so bila zaman. Vse
šolsko leto so preživeli še v stari šoli. Ker pa so zaradi trdnega
prepričanja, da bo šola do zime gotova, spravili kurjavo v klet nove šole,
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Začetek gradnje nove šole
Leto 1963
Vir: arhiv šole

Učiteljica Gabrijela Trebušak
s pevskim zborom na Jančah
Junij 1964
Vir: arhiv šole

Vabilo na otvoritev nove šole
Leto 1965

Zbornik ob 150-letnici šolstva v Tunjicah

Učiteljica Marjeta Slabe z učenci pred
novo šolo
Vir: arhiv šole

Učitelj Pavle Slabe z učenci in sodelavci
Vir: arhiv šole

so jo morali učenci prevažati v šolo na sankah, ker je zaradi
zaledenelega klanca vprega ni mogla pripeljati.
To šolsko leto se je šola po sklepu Sveta za šolstvo občine Kamnik
priključila centralni šoli Frana Albrehta v Kamniku kot podružnična šola.
Tov. Luštrek je popeljal učence na končni izlet v Zagreb, kjer so si
ogledali mesto in obiskali živalski vrt. Šolsko mlečno kuhinjo je vodila
Anica Šmidovnik, ki je kuhala tople obroke - čaj, kakav, kavo in mleko.
Tov. Trebušakova je zbolela in prosila za razrešitev dolžnosti
upraviteljice šole in za premestitev. Njena prošnja je bila sprejeta in
ugodno rešena. Do konca šolskega leta je ostal na šoli samo tov.
Luštrek, ki je celodnevno poučeval oba kombinirana oddelka in skrbel za
vodstvo šole. Zima je bila dolga, saj je sneg zapadel decembra in se
obdržal do marca. Pojavila se je suša, ki je ovirala spomladanska dela na
poljih. S plantažo in počasno graditvijo nove šole so se Tunjičani kar
nekako sprijaznili. Spomladi so sezonski delavci deloma gradili, deloma
popravljali cesto Tunjiška Mlaka - Laniše – Šenturška gora, ki je povezala
kamniško in kranjsko občino. V letu 1965 je bilo v Tunjicah do
septembra rojenih 10 otrok, kar je dokazovalo neresničnost trditve, da
je bila gradnja šole v Tunjicah nesmiselno zapravljena investicija, češ da
otrok tu ni.
V šol. letu 1965/66 sta na šoli poučevala tov. Štefan Luštrek in tov.
Alojz Goršič.
Leta 1966/67 se je pričel pouk v novozgrajeni šoli. Še vedno sta
poučevala tovariša Luštrek in Goršič, ki sta bila torej prva učitelja v novi
šoli.
V šol. letu 1967/68 sta prišla poučevat v Tunjice učitelja Pavle in
Marjeta Slabe. Vzgojno delo je potekalo v dveh kombiniranih oddelkih.
Šol. leto 1968/69 je na šoli poučeval le en učitelj, Pavle Slabe. Poučeval
je celodnevno, dopoldne in popoldne.
Leta 1969/70 sta spet poučevala oba učitelja. Kadrovskih sprememb ni
bilo vse do leta 1976/77, ko je tov. Pavle Slabe postal ravnatelj šole
Frana Albrehta. Na izpraznjeno delovno mesto v Tunjicah je bila
sprejeta učiteljica Anica Osterman, ki je poučevala le v tem šolskem
letu.
V šolskem letu 1977/78 je pričela s poučevanjem učiteljica Helena Bole.
V tunjiški šoli je učila do zaključka šol. leta 1991/92, to je polnih 14 let.

Učiteljici Marjeta Slabe in Helena Bole
Vir: arhiv šole
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Odšla je na podružnično šolo v Mekinje. Na njeno mesto pa je prišla
učiteljica Metka Mestek.
V tem času so se v šoli izboljšali pogoji za delo. Dobili so centralno
ogrevanje, telefon, učilnice so opremili z novim pohištvom, uredili so
okolico, dobili številne pripomočke za pouk, fotokopirni stroj. Žal pa
kronike iz tega obdobja ni.
Šolsko leto 1994/95
Pričelo se je z enotedenskim zamikom, ker celotna šola še ni bila
dokončno urejena za nemoten začetek. V drugem tednu septembra so
učenci pričeli s poukom v barvno prenovljenih prostorih. Učilnica za
učence kombinacije 1. in 2. r. je dobila novo pohištvo. Na otvoritveni
slovesnosti so govorili: gospod ravnatelj Anton Kamin, gospod Rudi
Magajna kot predstavnik krajanov in gospod Tone Palčič, ki je
predstavil zgodovinski razvoj šole. V kulturnem programu so sodelovali
učenci in Tunjiški oktet. Mamice, babice in krajanke so poskrbele za
kvalitetno pogostitev. V tem šolskem letu so začeli z izdajo šolskega
glasila Lubadarčki.
Šolsko leto 1995/96
Zaradi povečanega števila prvošolcev je šola dobila tudi tretji oddelek.
Pouk se je odvijal v dveh čistih in kombiniranem oddelku. Poleg učiteljic
Metke Slabe in Metke Mestek je začela poučevati še učiteljica Veronika
Ftičar. V tem šolskem letu je šolski pevski zbor prevzela učiteljica Ana
Stele. Zborček je uspešno nastopal na šolskih prireditvah in na reviji
šolskih pevskih zborov. Ob zaključku šolskega leta so izdali tematsko
šolsko glasilo V rož'cah je zdravje.
Šolsko leto 1996/97
Pouk se še vedno odvijal v treh oddelkih. Tudi kadrovska zasedba je
ostala nespremenjena. Že vrsto let pripravljajo dvakrat letno javni
kulturni prireditvi za mame in ostale krajanke ter v juniju zaključno
prireditev, kjer staršem in krajanom pripravijo kulturni program z
razstavo.
Šolsko leto 1997/98
Podružnična šola je imela še vedno tri oddelke. V šoli je bilo 44 učencev.
V tem šolskem letu so dobili računalnik in učence vključili v računalniški
krožek. Ob zaključku šolskega leta so pripravili pohod na Veliko planino
in zraven povabili starše.
Z zaključkom šolskega leta sta zaključili dolgoletno delo na šoli gospa
Milka Žagar in gospa Marjeta Slabe. Gospa Milka Žagar je skrbela za
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Lubadarčki
Šolsko leto 1994-95
Vir: Arhiv šole

Tunjiški zborček z zborovodkinjo Ano Stele
Šolsko leto 1995-96
Vir: arhiv šole
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urejenost šole in njene okolice 30 let, bila je tudi kuharica. Gospa
Marjeta Slabe je na šoli poučevala 31 let, 21 let je bila vodja podružnice.

Učiteljica Mateja Jamnik z učenci in
knjižničarko Ivanko Učakar
Šolsko leto 1998-9896
Vir: arhiv šolet

Šolsko leto 1998/99
Pouk je potekal v treh oddelkih. Na šoli je bilo 40 učencev. Poučevale so
tri učiteljice: kombinacijo 1. in 2. r.- Metka Mestek, ki je postala vodja
podružnice, 3. r.- Veronika ( Ftičar) Koselj, 4. r. - Mateja Jamnik. Med
šolskim letom je Veroniko Koselj zamenjala učiteljica Gabrijela
Vrhovnik. Za malico in urejenost šole je skrbela gospa Marinka Torkar, ki
je bila kuharica in snažilka. V šoli je gostovala tudi mala šola, ki jo je
vodila vzgojiteljica Ljuba Lajmiš. V tem šolskem letu so izvedli projekt V
rož'cah je zdravje, ki so ga ob koncu šol. leta tudi predstavili staršem.
10. 02. 1999 je v Tunjicah zapadlo zelo veliko snega. Potrganih je bilo
toliko električnih žic, da je prišlo je do izpada elektrike. V šolo je prišlo
zelo malo otrok, ker pa ni bilo ogrevanja, smo učence poslali domov. V
tednu RK so učenci zbirali denar, porabili so ga za nakupe daril, ki so jih
bili deležni starejši krajani, ki živijo sami. 23. junija smo imeli piknik z
družabnimi igrami za otroke in starše.
Šolsko leto 1999/2000
Pouk je potekal v dveh kombiniranih oddelkih. Na šoli je bilo 33
učencev, ki sva jih poučevali učiteljici Metka Mestek in Gabrijela
Vrhovnik. V dopoldanskem času je bila tudi mala šola pod vodstvom
vzgojiteljice Ljube Lajmiš. Zelo dobro smo sodelovali s krajevno
skupnostjo in gospodom Ivanom Nograškom, ki nam je na pohodih
pripovedoval zanimivosti o domačem kraju. Na prireditvi za materinski
dan smo dobili od krajevne skupnosti darilo - računalnik, ki smo ga
namestili v učilnico 1. in 2. r. in ga uporabljali pri pouku. Uspešno smo
sodelovali v projektu o Franu Albrehtu in nastopali z igrico o Sneguljčici
na centralni šoli. Sodelovali smo na državnem natečaju Prešeren po
Prešernu - tudi o ljubezni, kjer smo si delili prvo mesto.
Šolsko leto 2000/01
Kadrovskih sprememb ni bilo. Šolo je obiskovalo 30 učencev, dvakrat
tedensko so imeli najmlajši malo šolo, ki jo je vodila Ljuba Lajmiš. Še
mlajši pa so obiskovali cicibanove urice. V tem šolskem letu smo pri
izvedbi naravoslovnih in kulturnih dni sodelovali s podružnično šolo
Vranja Peč. Obiskali smo Botanični vrt in si ogledali najstarejšo hišo v
Tunjicah. Dobro smo sodelovali s Krajevno skupnostjo, za starše in
krajane smo pripravili dve kulturni prireditvi. Šolsko leto pa smo
zaključili z izletom na Bled.

- 81 -

Šola - srce kraja

Šolsko leto 2001/02
V tem šolskem letu je namesto učiteljice Vrhovnikove poučevala
učiteljica Vesna Jamšek. Pozimi je zapadlo dovolj snega, da so se učenci
lahko sankali na Pikovčevih njivah , bilo pa je zelo ledeno. Večkrat smo
obiskali Naravni zdravilni gaj. Dramski krožek je vodila gospa Dragica
Vrhovnik in je zelo uspešno deloval. Učenci so pomagali pri čiščenju
okolice šole, izdelovali so novoletne čestitke, pripravili so proslavo v
počastitev materinskega dne v sodelovanju s KS in RK. Zaključna
prireditev je bila športno obarvana, saj so se v športnih igrah pomerili
učenci in njihovi starši. V Piranu smo si skupaj s starši ogledali Akvarij in
se peljali z ladjico na ogled morskega dna.
Šolsko leto 2002/03
Pouk je potekal v dveh kombiniranih oddelkih. Poučevali sta Metka
Mestek in do decembra Vesna Jamšek, nato Jelka Vrhovnik. Prvošolci in
drugošolci so se udeležili naravoslovnega tabora na Srednjem Vrhu. V
šoli jih je obiskal nekdanji učenec Matej Krumpestar, ki je učencem
pripovedoval o športnih dosežkih in tekmovanjih, ki se jih je udeležil.
Izvedli smo projekt Tunjiška šola skozi čas, s katerim smo zaključili
šolsko leto. Veliko smo sodelovali z učiteljico Jelko Trebušak, ki je ob
zaključku projekta izvedla učno uro v kombinaciji in jo predstavila
staršem.
Šolsko leto 2003/ 04
Pouk se je odvijal v treh oddelkih. V tem šolskem letu smo pričeli z
devetletko. V 1. r. devetletne osnovne šole je bilo 5 učencev, v 1. r.
osemletke pa tudi 5. Poučevali sta učiteljica Jelka Vrhovnik in
vzgojiteljica Mojca Kališnik. 2. r. je obiskovalo 7 učencev in so bili v
čistem oddelku, ki ga je vodil učitelj Jože Ramuta. Kombinacijo 3. in 4.
razreda je učila Metka Mestek. Male šole v tem šolskem letu ni bilo več,
izvajale so se pa cicibanove urice pod vodstvom Jane Ledrerer. Vodstvo
šolskega zborčka je prevzela učiteljica Marjeta Kočar. Prvošolci so se
udeležili naravoslovnega tabora v Črmošnjicah. Zaključek bralne značke
smo imeli na Vranji Peči, kjer se je učencem predstavila pisateljica
Tatjana Kokalj. Zaključni izlet je bil v Postojnsko jamo in v Predjamski
grad.
To šolsko leto so postavili na travnik ob šoli igrala. Teren je poravnal in
pripravil gospod Janko Romšak, pri montaži pa se je izkazal gospod
Justin Klanjšek.
Šolsko leto 2004/05
Pouk je potekal v dveh kombiniranih oddelkih. Trojno kombinacijo so
sestavljali učenci 1. r./9, 2.r./9 in 2 r./8, ki jih je učil učitelj Jože Ramuta.
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Snega je bilo dovolj za športni dan in
popoldansko sankanje in smučanje

Matej Krumpestar med »sošolci«

Prvčki in »prvčki« skupaj z drugo, tretje in
četrtošolčki, pa še učiteljice so zraven

V tunjiškem zdravilnem gaju je zdravja za
vse dovolj

Zbornik ob 150-letnici šolstva v Tunjicah

Sadili smo rožice
Pomlad 2005

Obnova šole
Šolsko leto 2005-06

Dogajanje ob praznovanju je bilo barvito

Učiteljice potrpežljivo čakajo na
prenovljene prostore

V pomoč je bila tudi druga učiteljica v razredu Mojca Kališnik, ki jo je
sredi šolskega leta zamenjala Karla Koman. Na šoli je bilo 29 učencev. V
popoldanskem času so potekale cicibanove urice pod vodstvom Janje
Ledrerer iz VVZ Antona Medveda. Starši so pomagali pri urejanju
učilnice v kleti. Pri tem se je izredno izkazal Stane Černevšek
(Vočnikov), preskrbel je delavce, ki so položili pod. Sobo je pobelil
Andrej Čimžar. S tem prostorom smo pridobili prostor, ki smo ga
preuredili v učilnico. V njej imajo učenci pouk angleščine, logopedinjo,
služi pa tudi kot kabinet učil in učnih pripomočkov. Starši so pomagali
pri čistilnih akcijah in urejanju okolice šole. Ogledali smo si Observatorij
pri Rezmanu, opazovali smo Venero. Na zaključni izlet smo se odpeljali
na Bled.
Šolsko leto 2005/06
Na šoli sta bila dva kombinirana oddelka. Kombinacijo 1., 2. in 3. r
devetletke je poučevala učiteljica Jelka Vrhovnik, druga učiteljica v
razredu je bila Mojca Kališnik. 3. in 4. r. osemletke pa sem učila Metka
Mestek. Prvič je bil na tunjiški šoli odprt oddelek podaljšanega bivanja,
ki ga je vodil učitelj Jože Ramuta. Na šoli so začeli z razdeljevanjem kosil.
V popoldanskem času so potekale cicibanove urice, ki jih je vodila
vzgojiteljica Alenka Jevšnik.
Rdeča nit, ki je povezovala šolsko leto, je bilo praznovanje 40-letnice
šole, ki se je zaključilo 9. 6. 2006 na igrišču ob šoli s prireditvijo. Udeležili
so se je krajani Tunjic, župan Anton Tone Smolnikar, ravnatelj šole
Rafko Lah, bivši in sedanji učitelji ter učenci. V kulturnem programu so
sodelovali učenci, kulturno društvo France Stele, Tunjiški oktet, pevski
in Štupi. V prostorih šole je bila prikazana zanimiva razstava o delu in
življenju na šoli v štiridesetih letih. Izdali smo tudi jubilejni zbornik. Pri
vsem so starši zelo pomagali, saj so mamice in babice napekle dobrote
za pogostitev. Očetje so sodelovali pri postavljanju mlajev, ki so ju s
kitami okrasila dekleta. Birtova Barbara je poskrbela za izdelavo kit.
Starši so organizirali srečelov. Z dobljenim denarjem so odšli učenci
skupaj s starši v Piran na zaključni izlet. Vsem bo ostalo v najlepšem
spominu kopanje v toplem morju.
so bile sanitarije, posodobljena avla.
Šolsko leto 2006/07
Pouk je potekal v treh oddelkih. Prvošolcev je bilo 6, imeli so
samostojen oddelek in učiteljico Jano Razboršek. Kombinacijo 2. in 3. r.
je poučevala Jelka Vrhovnik, ki jo je decembra zamenjala učiteljica Špela
Grkman, kombinacijo 4.r./8 in 4.r./9 pa je učila Metka Mestek. Oddelek
podaljšanega bivanja je vodil Jože Ramuta. V šoli so razdeljevali tudi
kosila. Šolski pevski zbor se je udeležil revije pevskih zborov v Kamniku.
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Zaključni izlet je bil v Bohinj, kjer so se učenci popeljali po jezeru.
Najlepše doživetje pa je bilo za večino jahanje konj.
Šolsko leto 2007/08
Pouk je potekal v dveh kombiniranih oddelkih. Oddelek, v katerem so
bili učenci 1. in 2. r., je poučevala učiteljica Jana Razboršek, druga
učiteljica v razredu je bila Mojca Antonin. Trojno kombinacijo 3., 4. in 5.
r. je poučevala Metka Mestek. Šolski zbor je vodila učiteljica Jana
Trebušak, oddelek podaljšanega bivanja pa je prevzel učitelj Simeon
Klokočovnik.
Sredi šol. leta so na šoli prenehali z razdeljevanjem kosil, ker je interes
zanje upadel.
Oktobra so učenci pevskega zbora Škrjančki sodelovali na slovesnosti ob
20-letnici postavitve spomenika umetnostnemu zgodovinarju,
akademiku in rojaku dr. Francetu Steletu. Decembra smo pripravili
prireditev ob novem letu. Materinski dan smo praznovali z zaključkom
projekta Hrana nekoč in danes. Učenci so zbirali recepte za jedi, ki so
jih včasih pripravljali. Mame so te jedi pripravile, otroci so jih prinesli v
šolo, kjer so jih lahko poskusili. Vse recepte smo izdali v majhni knjižici.
Šolsko leto smo zaključili z izletom v Izolo, pridružili so se nam tudi
starši. Izdali smo tudi šolsko glasilo Lubadarčki.
Dober teden dni pred začetkom novega šolskega leta, 23. avgusta 2008,
se je hudo neurje zneslo tudi nad Tunjicami. Toče, ki je padala vsega
deset minut, je ponekod naneslo za več deset centimetrov. Tako sta
toča in močan veter odkrila streho šole. Odneslo jo je na cesto in pred
hišo k Maleziju.
Na pomoč so priskočili zaposleni v šoli, sosedje, gasilci in krajani Tunjic,
ki so pomagali pri odpravljanju posledic, tako da se je pouk lahko
normalno pričel. Zamenjali so ostrešje, kjer sta sodelovala krovca Srečo
Koželj in Franc Kosirnik, kritino pa podjetje Trimo iz Trebnjega.
Oktobra pa so izvedli toplotno izolacijo in uredili novo fasado. Šola je
prenovljena in učenci jo radi obiskujejo.
Šolsko leto 2008/09
Šolsko leto se je pričelo 1. septembra. 31 učencev je obiskovalo tri
oddelke, od katerih je bil razred z desetimi prvošolci samostojen, učila
ga je Jelka Vrhovnik, ostala dva razreda pa sta bila kombinirana. V
kombinaciji 2. in 3. r. je bilo 12 učencev, poučevala jih je učiteljica Jana
Razboršek. V kombinaciji 4. in 5. r. je bilo 9 učencev, poučevala pa sem
jih Metka Mestek, z decembrom pa so dobili učenci novo razredničarko
- Jano Trebušak. Vodi tudi šolski pevski zbor. Na šoli je organizirano
jutranje varstvo pod vodstvom Marjete Kuhar, ki je opravljala tudi delo
učiteljice podaljšanega bivanja. Drugi oddelek podaljšanega bivanja je
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Mi plešemo…
Šolsko leto 2006-07

Novoletni čas je čas veselja … in muzike

Jabolka so zelo okusna, če so malo zasmojena

Nastop za materinski dan

Šola v novih oblačilih
2009
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VIRI
Pisni:


Podružnična šola Tunjice Zapisniki učiteljskih konferenc v
šol. l. 1952/53 – 1962/63.

Slovenski šolski muzej - Ročni
zapisnik za slovensko učiteljstvo
(1894- 1915), Zlata knjiga.

Nadškofijski arhiv Ljubljana NŠAL, 10/1/5-12/ fasc. 35 Šola
Tunjice 1859-66.

Zasebna last (Tone Stele) Učiteljski žepni zapisnik ( 19141915), Dnevnik enorazredne
ljudske šole v Tunjicah šol. L.
1915/16.

Zgodovinski arhiv Ljubljana - ZAL,
KAM 92, 1 Kronika tunjiške šole
1859-1940.

Zgodovinski arhiv Ljubljana - ZAL,
KAM 92, 1 Gospodarske listine
1945-65.

Zgodovinski arhiv Ljubljana - ZAL,
KAM 92, 2-9 Razne listine o
tunjiški šoli.
Pričevanja:
Angela Vrhovnik,
Matevž Vrhovnik,
Ivanka Zabavnik,
Ana Čimžar,
Marija Zobavnik.
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vodila Polona Križaj. Učiteljica Denise Zajc je poučevala petošolce
gospodinjstvo, učiteljica Simona Koželj pa četrto in petošolce angleški
jezik. V šolo sta prihajali tudi logopedinja Veronika Susman in
knjižničarka Ivanka Učakar.
Tudi letos smo pripravili novoletno prireditev za starše in krajane Tunjic.
Učenci so se zelo potrudili z igrico Zvezdica zaspanka. Rdeča nit je bila
praznovanje 150- letnice šolstva v Tunjicah. V ta namen smo obiskali
slovenski Šolski muzej, kjer smo se udeležili učne ure naših babic.
Prvošolcem je gospod učiteljnik privabil tudi kakšno solzo v oko. Vsi
smo si tudi ogledali »ta staro« šolo, zgodbe iz svojih šolskih dni pa je
pripovedoval g. Ivan Nograšek. Učenci so pod vodstvom učiteljic na
tehniškem dnevu sešili igračko, zbirali so slikovni in drug material za
razstavo. Delo na podružnici je potekalo po načrtih.
Metka Mestek, upokojena učiteljica
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ŽIVI SPOMINI
Raziskovale, se pogovarjale in zapisovale so tunjiške učiteljice Marjeta Kuhar, Jana Razboršek, Jana
Trebušak, Jelka Vrhovnik in Metka Mestek, ki so spodbudile tudi učence.
Ponosna sem, da sem bila učiteljica v Tunjicah
Pred kratkim zvoni telefon. Na moje veliko presenečenje kliče gospa Metka Mestek, upokojena učiteljica
iz Tunjic.
Sporočilo: Osnovna šola v Tunjicah letos praznuje 150-letnico. Izdelali bomo zbornik in vas prosim za
prispevek. Ugotovila sem, da ste v letu 1949/50 poučevali na osnovni šoli v Tunjicah.
Res je, dodeljen mi je bil prvi, drugi in tretji razred (kombiniran pouk). Pouk je potekal v mežnariji z eno
učilnico in stanovanjem za predstojnico. Moja učilnica pa je bila v prizidku. Na poti od doma do šole sem
v eno smer pešačila uro in pol. Takrat sem stanovala na Perovem. Ob primernem vremenu sem
uporabljala za prevoz kolo, ki sem ga do vznožja hriba v strmino potiskala, navzdol pa zavirala. Kolo sem
shranila pri prijaznih domačinih, nato pa me je čakal dvajsetminutni vzpon na hrib in 92 kamnitih stopnic
do učilnice.
Bila sem v prvi generaciji učiteljiščnikov po svobodi, dobro usposobljena za poučevanje in vzgojo otrok v
tedanjem času. V skromni učilnici sem z otroki preživljala nepozabne ure pouka, na ravnici pred
stopnicami pa ure telesne vzgoje, pri katerih so učenci sodelovali z velikim veseljem. Vzdušje med učenci,
menoj in predstojnico je bilo enkratno. S starši otrok pa takrat itak nisem imela stikov.
Ponosna sem, da sem bila učiteljica v tako lepem in znamenitem kraju, kot so Tunjice.
Nadzornik, ki se je takrat tudi moral vzpenjati v hrib in premagovati 92 kamnitih stopnic, je bil z delom na
šoli zadovoljen. Takrat mi je obljubil, ko bo zgrajena šola na Bakovniku, bom tam poučevala. To bi bilo v
bližini hiške, v kateri sem skupaj s pokojnim možem stanovala.
Nič od tega se ni zgodilo. Pristala sem v Mariboru in 20 nepozabnih let učila na osnovni šoli Martin
Konšak.
Slavka Završnik, roj. Pančur, Vrtnarjeva iz Mekinj
Srečanja s polhi
Ko leta 2009 premišljujem o mojih prvih službenih letih, se najprej spomnim prvega srečanja s polhi. Do
takrat sem videla polha samo prepariranega v Ljubljani v Prirodoslovnem muzeju.
Ko smo pričeli šolsko leto, smo morali organizirati tudi šolsko malico, ki je bila v tistih časih precej
drugačna od današnje. Mleko za malico smo kuhali iz mlečnega prahu. Da bi popestrili malico z
marmelado, so otroci od doma prinesli jabolka. Ta so ostala v posodah na stopnišču. Nad njimi je bilo
odprto okno. Po končanem pouku sem morala po opravkih v mesto. Ko sem se v mraku vrnila nazaj v šolo
in sem prižgala luč, sem zagledala pet polhov, ki so preplašeno švignili naokrog. V prvem hipu sem mislila,
da so podgane in sem začela vreščati. No, tudi polh se je verjetno prestrašil in se je med begom skoraj
zaletel vame; potem so drug za drugim lepo švignili skozi okno na streho, potem na veje in se rešili v
gozd. Zaprla sem okno in si ogledala škodo. Polhi so ljubitelji pečk. Mnogo jabolk so samo toliko izdolbli,
da so se prigrizli do pečk; dobro slastno »meso« pa so izpljuvali vse naokrog, tudi na zidu in ne samo na
tleh in stopnicah sem našla njihove izpljunke.
Poleti sem šolo zapustila in šla na dopust. Po 14 dneh sem se zopet vračala nazaj. Ko sem prišla v
stanovanje, sem pogledala tudi »WC na štrbunk«. Dvignila sem pokrov in iz oboda so me pozdravile male
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glavice polhov, povohale sveži zrak in prepih, ki je nenadoma prezračil njihovo domovanje, potem so pa
izginili in pustili skladišča. Največ je bilo suhih hruškinih pecljev in muh od prejšnjega leta, nanosili so tudi
že prve lešnike, vse svoje domovanje pa so postlali z drobnimi travicami.
Malo manj prijetna srečanja pa so bila s podgano. Ta si je izdolbla pot skozi dimnik sobne lončene peči, si
našla pot na posteljo in se mehko pogreznila v blazino. Ko sem zvečer prišla spat in odgrnila posteljo, se je
podgana prestrašila, skočila meter visoko, zacvilila - jaz pa tudi. Podgana je švignila v pečico, zaprla sem
vrata in vso noč prečepela na stolu.
Od znancev sem dobila mačko, ki naj bi me varovala neprijetnih glodavcev, ki jih je bilo podstrešje stare
šole vse polno in so skozi vsako špranjo vdirali v stanovanje. Miška se je naselila v predalu s pisarniškimi
potrebščinami. Ko sem hotela vzeti žig, sem zagrabila za miš. Nekaj podgan, morda pa tudi miši, se je
naselilo tudi v sobi, kjer smo hranili učne potrebščine. Še danes se spominjam, da so precej nagrizle
zemljevid Afrike in Azije.
Mačka je neprijetne sostanovalce prestrašila, morda tudi pregnala. Postala je prav samozavestna:
spomladi je sedela na oknu učilnice in gledala v razred. Verjetno se je bo marsikateri nekdanji učenec
spomnil. Najraje pa je z mano zvečer hodila na raznorazne »silno važne sestanke« krajevne skupnosti, ki
so bili pri Jamovcu. Pozno zvečer sva se skupaj vračali na hrib, v šolo.
V zimskih večerih so me marsikdaj prestrašili tudi srnjaki, ki so z brega nad cesto preskočili na breg pod
cesto. Dvakrat se mi je zdelo, da je skočil tik nad mojo glavo. Od strahu sem kar počepnila na cesto. Srne
so nam tudi prav prijazno požrle in obžrle grmovnice in zgodnje pomladne cvetice, ki smo jih nasadili. S
kolegom Štefanom sva si namreč zamislila, da bova kar se da lepo uredila okolico šole. Breg nad
pokopališkim zidom in šolo smo preuredili v 3 terase, posadili rastlinje, a v naslednji zimi, ki je prinesla
precej snega, so srne marsikaj požrle in spomladi smo videli, da smo se trudili zaman.
Taka so bila moja srečanja z živalmi. Najprej so me prestrašila, potem pa sem se naučila živeti z njimi;
zlasti s polhi, ki jih je bilo na orehih pri šoli kar precej.
Jelka Trebušak
Spomini na mojih 31 let dela in življenja v podružnični šoli Tunjice
Znašla sem se pred težko in zahtevno nalogo, kako strniti vseh 31 let poučevanja in vrsto let tudi vodenja
podružnične šole Tunjice v ne predolg sestavek spominov na vse to. Vendar nekje moram začeti.
Zelo živo se spomnim mojega prvega vtisa ob prihodu v Tunjice. Ta ni bil dober, krivec pa je bil takratni
strmi tunjiški klanec, ki ga ni in ni hotelo biti konec. Ozka makadamska cesta, polna lukenj je bila na obeh
straneh zastrta z gostim grmovjem. Obupana sem se spraševala, v kakšno temo rinemo in to z Vranje
Peči, kjer sem ob lepem vremenu lahko videla velik del Ljubljanske kotline in celo Ljubljanski grad.
No, pa se je svet pred nami le začel odpirati in širiti v ravnino in od takrat so Tunjice zame najlepši kraj,
takoj za Tržičem, kjer so moje korenine in kamor se še vedno rada vračam.
Tako sem po štirih letih poučevanja na Vranji Peči in avanturističnem potovanju v Tunjice tu pristala,
zaživela s svojo družino in 31 let tudi s šolo, se upokojila in tu še kar vztrajam.
Z delom v podružnični šoli Tunjice sem pričela v šol. l. 1967/68. Poučevala sem v kombiniranem oddelku
1. in 3. razred vse do leta 1993/94, ko sem prevzela kombiniran oddelek 3. in 4. razreda.
Od leta 1970 sem 10 let vodila malo šolo v popoldanskem času, po rednem pouku. Takrat smo to še
delale učiteljice prvih razredov, pozneje so nadaljevale vzgojiteljice iz vrtcev, ki so prihajale na
podružnične šole.
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Leta 1969 sem se vpisala tudi študij ob delu na Pedagoški akademiji v Ljubljani in na veliko veselje obeh
otrok, ki sta bila takrat še malčka, leta 1972 diplomirala, si pridobila višjo izobrazbo in spet imela nekaj
več prostega časa za oba.
Leta 1977 sem bila imenovana za vodjo šole, kar je bila moja dodatna obveznost vse do upokojitve 1998.
Zadnje leto svojega dela v šoli sem poučevala samo učence 4. razreda; torej v čistem oddelku, kar je bilo
kot pesem. Dovolj časa za vsakega učenca posebej, dovolj časa za pridobivanje novih znanj in utrjevanje
in še za pogovore in igro.
Z letnicami nanizani podatki ne povedo kaj dosti o nekdanjih učencih, ki jih danes srečujem kot mamice in
očke, kot mladenke in mladeniče.
Kar precej jih je bilo – šolarjev namreč – v teh enaintridesetih letih in tudi spominov na vragolije,
razposajenosti, zabavne in manj zabavne dogodke je veliko. Žal mi je, da jih takrat nisem zapisala in so
tako le nekateri dogodki še dovolj živi v mojem spominu. Naj zapišem nekaj o tem v »šifrah«, mogoče se
bo kdo prepoznal ali spomnil dogodkov:
- jajca iz kurnika bližnjega soseda in kazen
- učenec v vrhu smreke, po pouku, ne med njim
- Mala planina, padec in zdrs po kravji pogači
- izohipsa in zrezek
- pa »šraufciger« in ostale različice pri iskanju prave besede.
Ko razmišljam o sebi kot še mladi, tista prva leta neizkušeni učiteljici, vem, da sem delala tudi napake.
Vem pa tudi, da sem se z leti skupaj z učenci in ob njih marsičesa naučila in marsikaj pridobila. Rada sem
hodila v tunjiško šolo, rada sem učila tunjiške otroke in nisem velikokrat »špricala« pouka. Bila sem
dosledna in vztrajna pri svojih zahtevah ter stroga ali blaga, kadar sem presodila, da je tako prav in dobro
za učence.
Kaj vse smo torej v teh letih poleg sedenja v klopeh, učenja in pisanja šolskih nalog, pozneje testov in
preizkusov znanja, še počeli?
Veliko!
Izdajali smo šolsko glasilo Lubadarčki, ki še izhaja. Hodili na pohode in planinske izlete v Karavanke in
Kamniške planine, se ob naravoslovnih dnevih podili po naravi in se zraven še kaj malega naučili o njej.
Šolska leta smo skupaj s starši zaključevali z izleti in pikniki.
Tista leta, ko so v plantaži še zorela jabolka, smo pridno pomagali pri obiranju in si tudi prislužili kar nekaj
zabojev za šolske malice. Vrsto let so generacije učencev pomagale pri spravljanju drv in premoga, da
smo bili na toplem pozimi. Redno smo vsaj štirikrat na leto poskrbeli za urejeno okolico šole in ob pomoči
staršev in ostalih krajanov ter zaposlenih marsikaj izboljšali. Pripravljali smo proslave in kulturne
prireditve za take in drugačne namene; teh je bilo res ogromno v vseh teh letih mojega dela v šoli.
V letih od 1967 dalje pa vse do moje upokojitve se je v šoli Tunjice in v kraju samem veliko spremenilo,
izboljšalo, napredovalo, naredilo.
Dobili smo vodovod, pa asfaltirane ceste, telefon, kabelsko televizijo, urejeno igrišče. Prej Lutzove in
Kupperbusch peči je zamenjalo centralno ogrevanje. Po dolgem času smo postopno dobili novo šolsko
pohištvo, najprej v eni, nato v ostalih učilnicah in celo majhna telovadnica je nastala iz prejšnje zbornice.
Dobili smo tudi številne nove pripomočke za pouk, fotokopirni stroj in tudi že računalnik.
Velik trenutek je bil, ko so nas jeseni leta 1994 pričakali šolski prostori, prepleskani v toplih pastelnih
barvah, za dobro počutje učencev in vseh zaposlenih.

- 88 -

Zbornik ob 150-letnici šolstva v Tunjicah

Pri vse naštetih spremembah in izboljšavah v sami šoli in njeni neposredni okolici pa so vedno sodelovali
in pomagali krajani Tunjic, starši vseh generacij učencev in tam, kjer je bilo to možno in potrebno, tudi
vsi, ki so bili v teh letih zaposleni v šoli in so živeli z njo.
Proti koncu pa še o tistih mojih učencih, ki mi bodo trajno ostali v spominu. Tragični dogodki, nesreče in
hude bolezni so jim preprečile, da bi odrasli in zaživeli svoje sanje, uresničili svoje želje in razvili vse tiste
svoje sposobnosti, ki so jih imeli. Ne maram žalostnih spominov, raje se teh učencev spominjam, kako
sem jih spoznala kot prvošolce in spremljala njihovo odraščanje in razvijanje v preostalih letih.
Spomnim se igrivega in navihanega Miha, Mitje, Anite, ki se je razvijala v uspešno športnico, bistrih
dečkov Boštjana, Robija in Davida in tudi Matjaža, ki naj bi jeseni tistega leta šele postal prvošolec. Vsi so
bili v določenih letih, dnevih in trenutkih del mojega življenja in dela v šoli Tunjice. Toda ... Umiriti moram
spomine, ki vznemirjajo in žalostijo. Zato bom zaključila s tistim stavkom tam nekje iz sredine zapisa:
»Rada sem hodila v to šolo, rada sem učila tunjiške otroke«.
Toda rada in z velikim veseljem sem zaključila dolgoletno šolanje in postala le še upokojenka z veliko
prostega časa, ki pa mi ga vedno primanjkuje in mi tako ni nikoli dolgočasno.
Marjeta Slabe
Mojih 30 let na šoli
Na osnovni šoli v Tunjicah, ki je podružnica osnovne šole Frana Albrehta v Kamniku, sem se zaposlila
daljnega leta, 1. septembra 1968. Na šoli so bili štirje razredi. Bila sem kuharica, snažilka in kurjač. Za
malico smo kuhali čaj, kakav, mlečno kavo, pa tudi mlečni zdrob, mlečni riž ali mlečni močnik. Včasih tudi
zelenjavno juho iz zelenjave, ki so jo prinesli učenci. Tudi palačinke so bile včasih. Pa sendviči in sadje in
jogurti. Na kruh smo namazali margarino z medom ali pa marmelado. Otroci so bili v tistih časih z malico
zelo zadovoljni. Ne morem pa trditi, da je bilo tako tudi proti koncu mojega službovanja.
V razredih in v drugih prostorih smo imeli v tistem času »Lucove peči«. To so bile železne visoke peči.
Glede na to, da so bile v tistih časih zelo hude zime, sem morala zakuriti najpozneje ob štirih zjutraj v
obeh učilnicah. Nato pa še pisarno, avlo, kuhinjo in kabinet, kjer so bile enake peči, vendar malo manjše.
Veliko premoga in drv je bilo treba vsak dan znositi po šoli, da se je segrelo do osme zjutraj, ko se je začel
pouk. Letno smo pokurili od 15- 18 ton premoga in še od 4 - 6 m³ drv. Kurjavo smo jeseni spravili v klet.
Največ premoga sem spravila sama.
Po petnajstih letih smo zamenjali peči s trajnožarečimi pečmi, ki so bile manjše. Prav tako smo jih kurili na
premog, morale pa so goreti celo zimo noč in dan, da je bilo v šoli toplo. Te peči smo po petih letih
končno zamenjali s centralno napeljavo in pečjo, ki pa je bila še vedno na drva in premog. Nekako tri ali
štiri leta pred mojim prenehanjem službovanja smo pa končno zamenjali premog s kurilnim oljem.
Urejati je bilo treba tudi okolico. Kositi travo in okopati gredice, pozimi pa odmetavati sneg. Nekajkrat
smo tudi belili učilnice in druge prostore. Prepleskali smo okna in vrata. Veliko dela je bilo tudi takrat, ko
smo pleskali šolo v okolju prijaznih barvah. Takrat smo zamenjali tudi pohištvo. Pridobili smo tudi majhno
telovadnico.
Razen rednega pouka je bila dvakrat na teden popoldne tudi mala šola. Te otroke je bilo treba popaziti do
prihoda vzgojiteljice, ki je prihajala iz Kamnika. V večernih urah pa so se odvijale razne dejavnosti: igranje
pink- ponka, šahiranje, telovadba in aerobika. Vrstile so se tudi vaje za razne prireditve.
1.septembra 1998. leta se je moje službovanje na šoli končalo. Odšla sem v pokoj. Od začetka pa do
konca mojega službovanja, tekom tridesetih let, se je na šoli v pozitivnem smislu veliko spremenilo.
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Kljub vsem težavam in naporom sem bila zadovoljna v službi. Z učiteljicami smo se dobro razumele.
Veliko težav smo skupaj prebrodile. Dolgo sem pogrešala dneve v šoli.
Emilija Milka Žagar
Odkritje spomenika pred šolo
Šolsko leto se je bližalo koncu. V lepem pomladnem dnevu so se pri šoli zbrali domačini, šolarji, skupina v
narodnih nošah in številni neznani obrazi iz Kamnika in Ljubljane. Prišli so na proslavo in odkritje
spomenika akademiku dr. Francetu Steletu, umetnostnemu zgodovinarju.
Ta svečani dogodek je polepšala zborovska pesem, lepa umetniška beseda gledališke igralke Alenke
Svetelove in igrive pesmice tunjiških šolarjev. O delu in življenju dr. Franceta Steleta, ki je postavil temelje
slovenske umetnostne zgodovine, je govoril njegov najboljši učenec, sodelavec in prijatelj dr. Emilijan
Cevc, kamniški rojak.
Cerkve in cerkvice, ki lepšajo naše kraje, so bile velika ljubezen Steletovega raziskovalnega dela. Z
odkrivanjem pod beležem skritih srednjeveških stenskih slikarij je naredil vse, da je ohranil, kar se je v
viharjih časa ohraniti dalo.
Posebno nagnjenje je čutil do ljudske ustvarjalnosti. Zapisal in objavil je tudi pesmi, ki sta mu jih
pripovedovala njegov stari oče Tomaž in oče France.
Bil je odličen pedagog in predavatelj, ki je znal vse slovanske in glavne evropske jezike. Veliko je potoval
po svetu, nikdar pa ni pretrgal srčnih vezi z domačim krajem. Bil je Birtov iz Tunjic, stric Birtovemu očetu.
Le-ta mi je povedal, da jih je z družino pogosto obiskoval. S svojih potovanj v tujino jim je tudi redno pisal.
»Njegovo srce in duša sta v Tunjicah,« je rekel Steletov najboljši prijatelj dr. Emilijan Cevc, ki ima največ
zaslug, da pred šolo v Tunjicah stoji Steletov spomenik.
Nekaj več o našem prvem poklicnem spomeniškem konservatorju sem napisala v želji, da bi nas njegovo
delo opominjalo, kako pomembno je učenje, znanje in ljubezen do domače zemlje, kulture in ljudi.
Mi, ki smo se na tej proslavi tresli od treme, smo na sliki.
Se spomnite pesmice? »Če bi šola noge dobila, bi po dvorišču se z nami lovila.«
Helena Bole

Spomini učencev segajo daleč nazaj
Jože Zobavnik - Strehov Jože, rojen 1911
Sama stavba je bila cerkvena. Ena soba je bila mežnarjeva. V tej sobi so imeli pevske vaje. Druga soba pa
je bila čistilkina. V stavbi je bila tudi kuhinja.
Najprej je bila šola velika za dva razreda. Potem pa se je pokazala potreba po večji šoli in zato so zgradili
leseni prizidek. Tako je šola lahko sprejela štiri razrede.
Pouk je potekal v dveh izmenah (8.00 -12.00, 13.00-16.00). Prvi in drugi razred sta imela pouk popoldne,
tretji in četrti pa dopoldne.
Učenci so že takrat imeli torbe, nekatere so bile z eno naramnico, druge pa z dvema. V torbi so nosili
knjige in tablice. Na tablice so pisali s kamnitimi klinčki.
Malico so nosili otroci od doma. Nekateri so prinesli s seboj kruh, veliko pa je bilo takih, ki kruha niso
imeli in so za malico prinesli le sadje.
Tudi takrat so učenci pisali domače naloge. Kdor dela ni opravil doma, je bil po pouka za kazen ˝zaprt˝ in
v tem času je moral napisati nalogo.
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Ko je učiteljica koga spraševala, je le-ta moral priti pred tablo in odgovor napisati na tablo.
Za nedisciplino in napake so bili učenci kaznovani. Za manjše kršitve so morali v kot. Za večje kršitve pa je
učiteljica šla po župnika in potem je on izvršil kazen (s palico po zadnji plati).
Otroci so bili za svoje delo in znanje tudi ocenjeni od 1-5, pri čemer je bila 1 najboljša ocena, 5 pa
najslabša.
V tistem času so imeli v času pouka tudi eno uro verouka, in sicer dvakrat tedensko. Od let 1911 do leta
1936 je bil v Tunjicah župnik Jakob Razboršek. Le-ta jih je učil sadjarstva in čebelarstva.
Zbrala in zapisala Marjeta Kuhar in Tomaž Štupar
Jože Pregled, Zg. Dolenčov
Rojen sem bil leta 1915, v šolo pa sem začel hoditi leta 1922. V šolo sem hodil osem let, po dve leti za en
razred, nato je bila še ponavljalna šola. Pouk je bil na izmene. V začetku smo pisali s kredo na tablico,
pozneje pa s svinčnikom v zvezek. Svinčnika sploh nismo znali prav držati. V šoli smo imeli tudi peresnik, z
njim smo grdo packali. Imeli smo tri zvezke, ki so jih starši kupili v Kamniku. Vsi otroci v družini, eden za
drugim, smo imeli isto čitanko. Torba je bila narejena iz svinjske kože. Pozimi smo se dričali na njej po
bregu na poti iz šole.
Najprej me je učila Jožica Podbregar. Ocene smo imele v prvem razredu bolj slabe, 4 ali 5, potem pa smo
se že kaj naučili. Pozneje me je učil učitelj Rudolf Bratok, ki je prihajal iz Ljubljane, med tednom pa je spal
pri Komovcu na Vinskem Vrhu.
Kadar je kdo zaslužil kazen, je bil zaprt po pouku za pol ure ali eno uro, nato je bil še doma tepen. Župnik,
ki je učil verouk, pa je bil še bolj strog. Tepel nas je po prstih, če nismo znali.
Spomnim se, da smo imeli vsako leto 1. decembra proslavo, na kateri smo peli pesem »Božja pravda«.
Enkrat smo šli na izlet z vlakom, na Bled in v Vrbo, sicer pa so vedno hodili peš.
Z njim so se pogovarjale
Katarina Romšak, Zala Zadnik in Jelka Vrhovnik
Moje izobraževanje v tunjiški šoli
Pot mojega izobraževanja se je začela v tunjiški šoli leta 1927, ko sem izpolnil šest let. Takrat je bila šola
še v stari zgradbi ob cerkvi, v kateri je danes mrliška vežica. V tej zgradbi je bilo tedaj tudi stanovanje za
učitelja oziroma učiteljico in še posebej za organista. Prizidek, s katerim se je povečal šolski prostor, je bil
narejen pozneje. V času mojega obiskovanja je obsegala šola en sam šolski prostor. V njem se je vršil
pouk za vse učence vseh letnikov naenkrat. Izvajala ga je ena sama učiteljica. Še danes mi ni jasno, kako je
bilo to mogoče, vsekakor pa je bilo uspešno. Šola je veljala kot dvorazrednica, vendar pa se je pouk vršil
po učnih programih za tri razrede. To sem videl pozneje, ko so me po štirih letih obiskovanja tunjiške šole
prepisali na osnovno šolo v Kamnik. Takrat je bilo rečeno, da bom prepisan v četrti razred kamniške šole;
priznali so mi torej tri razrede opravljene tunjiške šole, čeprav je bila dvorazrednica. Ker pa v četrtem
razredu kamniške šole ni bilo več prostora, so me po krajšem preizkusu iz matematike prestavili kar v peti
razred. To je pomenilo, da sem preskočil četrti razred, kar je bilo veliko priznanje, ne samo za mene, pač
pa tudi za tunjiško šolo, ki je v tako preprostih razmerah vendarle dovolj uspešno izobraževala svojo
šolsko mladino.
Kot rečeno, je v tem času celotni pedagoški kader v tunjiški šoli predstavljala ena sama učiteljica. To je
bila ga. Iva Justin, domačinka iz Kamnika, ki je tedaj pribežala s Primorske zaradi italijanskega terorja nad
slovenskim prebivalstvom. Izvajala je celoten pouk na šoli, razen verouka, ki ga je poučeval župnik. To je
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bil takrat znameniti Jakob Razboršek, ki ni deloval v vasi le kot župnik, pač pa tudi kot gospodar nad
ljudmi in nad stvarmi. Bil je tudi pospeševalec gospodarstva, zlasti sadjereje in čebelarstva, posegal pa je
kot absolutna avtoriteta tudi v odnose med ljudmi. Tudi v šoli ni bil le učitelj verouka, pač pa je bil tudi
nekakšen disciplinski starešina, ki je izvajal kazni nad učenci zaradi njihovih šolskih, pa tudi izvenšolskih
prekrškov. Pri tem je obilno pela palica, ki je bila tedaj pomemben šolski pripomoček. Z njo je gospodaril
župnik izključno po svoji presoji. To je bil strah in trepet takratnih tunjiških učencev, kajti znano je bilo, da
prej ali slej pride na vrsto za srečanje s palico vsak učenec. Šlo je le za to, ali bo kazen izvršena z
določenim številom udarcev po roki, ali pa z udarci po zadnji plati, s katerimi so se kaznovali težji prekrški.
Tudi jaz sem prišel na vrsto, vendar po čisti krivici, ker grdih besed, ki naj bi jih izrekel neki vaščanki,
dejansko nisem izrekel. Kazen je bila torej krivična in ni mogla delovati vzgojno.
Srednji vek na področju izobraževanja, bi rekel marsikdo od mlajših, ki ni nikoli doživljal takih metod v
naših šolah in se tudi ni nikdar poglabljal v zgodovino šolstva. Metoda osnovnega izobraževanja s palico in
z drugimi kazenskimi pripomočki je nekoč veljala povsod v Evropi. To, kar sem doživljal jaz in moja
generacija v tunjiški šoli, ni bilo nič neobičajnega v tedanjem času, bilo pa je vsekakor na odhodu. Prav
tedaj so nastopali novi času z novo filozofijo in z novimi prijemi v sistemu šolstva, in ti prijemi so dosegli
tudi Tunjice. Že omenjena učiteljica Justinova, ki je dejansko nosila težo vsega pouka v šoli (razen
verouka), je bila odločni zastopnik modernega poučevanja brez prisile ter s povezovanjem šolskega in
izvenšolskega dela. Začela je tudi s prosvetljevanjem vasi s širjenjem splošne prosvete v vaško življenje.
Pojem »prosveta« je bil takrat v Tunjicah dvojni pomen: enkrat je bilo to prosvetljevanje ljudstva z
različnimi vrstami kulturnih ter prosvetnih dejavnosti, drugič pa so s pojmom »prosveta« začeli
označevati tudi sam prostor, kjer so se pod milim nebom takrat odvijale največje prireditve z množično
udeležbo vaščanov. To je bil prostor, kjer je današnje asfaltirano parkirišče pod cerkvijo.
Danes je v Tunjicah le še malo ljudi, ki se neposredno spominjajo prireditve ljudskega velespektakla
Miklova Zala, v katerem je sodelovala cela vas in celo konji, ki so nosili »turške« jezdece, ki so napadali
»Serajnikovo« domačijo na tunjiškem hribu. Ta prireditev je bila velika senzacija za takratni čas; ljudje so
jo prihajali gledat od blizu in daleč. Učiteljici Justinovi se je posrečilo, kot bi danes rekli, animirati grupo
zanesenjakov med vaščani, ki so bili pripravljeni sodelovati v velikih in majhnih podvigih, ki so v
prosvetiteljskem smislu takrat razburkali celo vas in jo obenem aktivirali na vsestranski razvoj. Tunjiška
vas vse do takrat ni veljala kot posebna pomembna – niti v neposredni kamniški okolici. Znana je bila le
po imenitni cerkvi Svete Ane, ki jo je zgradil znameniti komendski župnik Peter Pavel Glavar. Znana je bila
tudi po precej razviti sadjereji, še bolj pa po kumarah, ki so posebno dobro uspevale na tunjiški zemlji, in
so bile brez konkurence na kamniški tržnici. Vendar pa so se kumare spremenile v zbadljivko, s katero so
okoličani špikali Tunjičane s »tunjiškimi kumarami«. Tudi v tej zbadljivki je bila izražena (ne)pomembnost
tunjiške vasi.
Z novimi prosvetiteljskimi dejavnostmi pa so se pokazale Tunjice v novi atraktivni luči in vzbudile
pozornost. Težnja po napredku se je pokazala na različnih področjih – tudi v šolstvu. Čedalje več učencev
je prihajalo iz tunjiške osnovne šole v kamniško osnovno šolo, nato pa naprej v različne obrtne šole, pa
tudi na gimnazije. Začelo se je prav v mojem letu 1931, ko smo trije učenci prišli iz tunjiške na kamniško
osnovno šolo, iz katere je bil potem lažji prehod na višje šole. Ta trend se je v naslednjih letih samo še
povečeval. Tudi v Tunjicah je zmagovala misel, da je napredek posameznika, pa tudi skupnosti, v največji
meri odvisen od izobraževanja, kar je pomenilo, da samo osnovna šola v Tunjicah ni bila več dovolj.
Obenem pa je zamiralo tudi nekdanje prepričanje vaških mamic, da je visoko izobraževanje lahko
namenjeno le za vzgojo »gospodov«. Vzbudilo se je zanimanje zlasti za tehnično izobraževanje. S tem je
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tudi v Tunjicah, ki je bila prej vas zgolj fizičnih delavcev, začela nastajati plast srednjega tehničnega kadra,
ki je takoj po vojni že lahko prevzel pomembna delovna mesta v kamniški industriji, pozneje pa je
omogočil nastanek razmeroma močne lokalne obrti, ki je veliko pripomogla k dvigu standarda in k izgledu
vasi. Še bolj kot zunanji izgled se je v toku enega samega človeškega življenja dvignil tudi pomen in ugled
vasi v bližnji in tudi daljni okolici, k čemur je veliko pripomogla tudi otvoritev in razvoj zdravilnega gaja, ki
uspešno trži zdravilne moči pa tudi lepote tunjiške zemlje.
dr. Janez Šmidovnik
Ana Čimžar, Zg. Sitarjeva mama
Ana, rojena spomladi v letu 1922 pri Zg. Košišu, se še živo spominja let, ki jih je preživela med šolskimi
klopmi.
Kot šestletna deklica je leta 1928 začela obiskovati pouk v stari mežnariji na hribčku poleg cerkve sv. Ane
v Tunjicah. Takrat je bila to dvorazredna osnovna šola, ki je premogla le eno skromno učilnico, otroci pa
so bili razdeljeni v osem oddelkov.
Kot pridna učenka je lepo napredovala iz leta v leto v višji oddelek, do šestega.
Otroci, ki so prišli do tja, so sedmo in osmo leto obiskovali »zimsko šolo«. To je pomenilo, da so hodili v
šolo samo pozimi. Tudi Ana je bila med njimi. Spričevala so dobivali dvakrat – ob božiču in ob koncu
šolskega leta, pred počitnicami. Žal ji je, da jih nima več, najbrž so leta naredila svoje in so se izgubila.
Spominja se, da prvo leto ni bila posebno dobra pri učenju, kasneje pa je bila vedno bolj uspešna.
Posebno dobro ji je šlo pisanje spisov za domačo nalogo. Doma je vedno napisala svojega, ob odmorih v
šoli pa še svojim sošolcem. Ker je imela dober spomin in je rada in brez treme nastopala, ji je učiteljica
velikokrat zaupala deklamacije pesmi in vloge v domačih igrah.
Ena izmed pesmi je obsegala kar okrog trideset kitic z naslovom MUTEC OSOJSKI. Govori o poljskem
kralju, ki je ubil nekega človeka. Zaradi slabe vesti je sam sebi dal pokoro in odšel v samostan. Zaklel se je,
da do smrti ostane gluhonem. Ta kralj je bil Boleslav – kralj Poljski.
V tistem času so v šoli učitelji poučevali tudi lepopisje in ga ocenjevali. Mama ima zelo lepo pisavo. Kot
otrok sem pri njej to vedno občudovala, jo hotela tudi sama posnemati in se naučiti lepo pisati.
Sama je napisala tudi nekaj pesmi in nekatere so vse do danes ostale v njenem spominu.
V šoli je župnik poučeval tudi verouk in sicer dvakrat tedensko. Po obvezni molitvi so se učili cerkveno
zgodovino in kdor pri spraševanju ni znal, je moral do konca ure stati.
Njena hoja od doma do šole je bila dolga, a tako so si otroci naredili sami, saj so ubirali najdaljše poti. Ani
in njenima bratoma so se na poti od Košiša mimo Podarja pridružili še Ogrinovi otroci, s katerimi so
nadaljevali pot po gmajni do Vinskega Vrha proti šoli ali po do Pikovčovega kozolca in potem mimo
Prosvete v šolo. Velikokrat so spotoma kaj ušpičili in ena od zgodb je ta, ki se je mama najbolj spominja
zaradi kazni, katere je bila deležna.
Nekega dne je še s tremi sošolkami odhajala proti domu. Eni izmed njih se je precej zameril sošolec Jože.
Pot jih je vodila mimo sosedovih jablan in hrušk, kjer so bile k drevesom prislonjene fižolovke. Vsaka od
deklet je vzela eno od njih in začele so »otepavati« Jožeta kot zrele orehe z drevesa. Jože se je nekaj časa
branil, a dekleta so bila neusmiljena in vztrajna, pa jim je kmalu pobegnil proti domu. Naslednji dan je v
župnišče prišla njegova mama in potožila župniku, kaj se je zgodilo. Ta je takoj prihitel v šolo spovedat
dekleta, da bi priznala krivdo. Seveda jim na koncu ni preostalo drugega. Učiteljica Iva Justin jim je po
nalogu župnika naložila kazen. Petdesetkrat so morale napisati v zvezek z velikimi tiskanimi črkami: PO
POTI IZ ŠOLE HODI MIRNO IN TIHO!
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Doma jo je kaznovala še mama, ker je za pisanje morala kupiti nov zvezek, saj je v starem zmanjkalo
prostora. Starši v tistem času niso nikoli zagovarjali svojih otrok pred učitelji. Le- ti so bili zelo spoštovani.
Učiteljice Ive Justin se še posebno dobro spominja, saj jih je naučila veliko koristnih stvari za življenje.
Stanovala je v šoli in otroci so se zelo radi zbirali pri njej, kjer je vedno dišalo po piškotih, katere je delila z
njimi. Vodila je vrsto krožkov, od šivanja, pevskega zbora, telovadbe do učenja dramskih iger. Pod njenim
vodstvom so zaigrali tudi igro Miklova Zala, kjer je sodelovalo mnogo domačinov. Rada je igrala klavir,
vsako nedeljo pa je hodila tudi v cerkev k maši. Vedno je sedela v prvi klopi na moški strani in opazovala
vedenje otrok. Ana se spominja, da je bila učiteljica prava dama, saj je bila vedno urejena od nog do
glave, hkrati pa zelo dobra učiteljica.
Šolska leta so moji stari mami ostala v zelo lepem spominu, čeprav so pozimi hodili slabo obuti in
oblečeni. V šoli pa je bilo kar toplo, saj so se v majhnem prostoru otroci greli med seboj in jim je bilo
prijetno.
Ob koncu svojega razmišljanja se je spomnila delček pesmi JANIČAR, ki jo je v mladosti večkrat recitirala.
Kaj čakaš paša, kaj stojiš,
to vas napasti se bojiš.
Glej, tu med drevjem hišo belo,
kraj nje tam vidim tud kapelo.
Minulo let je trideset
in svojo vas zdaj vidim spet.
Tu bili so me uplenili,
za janičarja me vzgojili,
gorje ti moja vas, gorje,
zapodi handžar (bodalo) si v srce …
Zapisala vnukinja Urša Klemenc
Prijetni spomini nekdanjega učenca
V tunjiško staro šolo na gričku pri cerkvi sem začel hoditi drugo leto po koncu 2. svetovne vojne leta
1947. Tisto leto so v glavnem zaključevali »študije« vsi tisti, ki zaradi vojne niso mogli redno hoditi v šolo.
Stric Janez mi je za to priliko dal imenitno usnjeno torbo kot zapuščino nekega partizanskega kurirja.
Nekaj časa smo v šoli imeli tudi verouk, ki ga je poučeval duhovnik Jože Smolič. Pred pričetkom smo
pozdravili hvaljen Jezus in nato molili. Kmalu so verouk v šoli prepovedali in nekaj pozneje župnika zaprli.
Potem smo na začetku pouka pozdravljali: Za domovino – s Titom naprej.
Najbolj imenitno se mi je zdelo, ko so nam delili malico iz UNRA paketov, ki so jih Američani pošiljali kot
pomoč tedanji Jugoslaviji. To je bil božansko dober kakav, ki sem ga takrat prvič pokusil. Posebnost je bilo
tudi mleko v prahu.
V šoli smo imeli klopi za dva učenca. Na sredini mize je bil vgrajen črnilnik. Tja smo pomakali peresa.
Kemičnih svinčnikov še ni bilo. Uporabljali smo tudi pivnike, da smo črnilo hitreje posušili.
Zadaj, v kotu učilnice, je stala visoka lončena peč, ki jo je pozimi zalagal z drvmi tisti učenec, ki je sedel
najbliže. Prednji del učilnice, kjer je bila učiteljica, je bil za eno stopnico višji. Na tem mestu je moral za
kazen klečati tisti učenec, ki je motil pouk.
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Tablo smo imeli v dveh delih na škripčevju, tako da smo na spodnjo pisali, z zgornje pa prepisovali v
zvezke. Takrat se je ocenjevalo tudi lepopis in naloga tudi. Če ni bila pravilna ali če je bila grdo napisana,
ni bila nič vredna in zato slabo ocenjena.
V šoli takrat še ni bilo elektrike in vode. Po vodo smo hodili v vodnjak. Stranišče je bilo leseno na štrbunk,
razdeljeno za dečke in deklice, zgrajeno zunaj za šolo. Igrišče smo imeli na prostoru med šolo in cerkvijo,
kjer smo se šli igro med dvema ognjema ali kot smo mi rekli, da »muhe pobijamo«. Igra pa nikoli ni trajala
dolgo, saj nam je žoga vedno uhajala v dolino, enkrat na eno, drugič na drugo stran, ali v Hrustov graben
ali v Kozvovc. Seveda smo vedno vsi tekli za njo. Če smo si na tak način podaljšali odmor, smo morali vsi
poklekniti v vrsto pred šolo in iztegniti desno dlan, kamor je potem učiteljica močno udarila. Če pa kdo
kazni ni resno vzel in ga je silil smeh, je kazen dobil tudi po levi dlani. Konec odmora je bil nakazan z
ročnim zvončkom, takim, kot ga imajo ministranti v cerkvi. Ta zvonček je vedno stal na okenčku v veži
šole.
Učiteljice so vedno imele strah, kdaj bo prišel šolski nadzornik. Zato sta tisti dan, ko je bil nadzornik
napovedan, dva starejša učenca stražila v Pikovčovem kozolcu in gledala proti Bitencu, kdaj se bo
nadzornik prikazal izza ovinka. Prišel je peš ali pa s kolesom. Ko sta ga ugledala, sta tekla do šole in vpila,
da gre nadzornik. Učiteljica je takoj povedala, kaj bo koga vprašala. Tako smo vedno vsi vse znali,
učiteljice pa so bile pohvaljene.
Tisti čas so morali kmetje vsako leto dati nekaj drv za šolo. Ker jih po klancu niso mogli veliko pripeljati do
šole, so jih ponavadi pri Pikovcu polovico odložili. Tiste klaftre pa smo potem učenci znosili do šole: včasih
za kakšno kazen, včasih namesto telovadbe, včasih pa kar tako. To delo smo kar radi opravljali, tudi zato,
ker smo si pripravili dolge ošiljene leskove šibe, na katere smo natikali jabolka iz Pikovčeve kleti in si jih
prisvojili. Včasih so nas domači tudi videli, pa kakšne hude zamere zato ni bilo.
Za kakšen hujši prekršek, ki pa se je praviloma zgodil skoraj vsak dan, je bil povzročitelj po pouku zaprt v
razredu eno ali dve uri. Medtem je moral napisati kakšno nalogo. Za sebe sem dobro spomnim, da nisem
vedel, kako se imenuje nižinski predel, ki se razteza južno od Beograda proti Nišu v dolini reke Morave, za
kar sem dobil toliko zapora, da si tri stokrat napišem Pomoravje. Znašel sem se tako, da sem zvezal dva
svinčnika in tako hkrati pisal v dve vrstici. Ker se mi je iznajdba zdela imenitna, sem napisal kar pet stokrat
in izdelek nesel pokazat učiteljici zgoraj v stanovanje. Zgodilo pa se je, da je učiteljica tudi pozabila na
svojega zapornika. Tedaj je bila edina rešitev, da je kaznjenca rešila Peregrina, ki je stanovala v spodnjih
prostorih in je dobro slišala ropot, ki ga je v obupu povzročal zapornik.
Vsako šolsko leto smo šli tudi na izlet. Enkrat smo šli peš iz Tunjic na Krvavec, drugič peš v Kamniško
Bistrico, naslednjič pa na Stari grad. Spominjam se, da smo po izletu na Stari grad pisali spis. Kar nekaj nas
je napisalo, da je bila z nami na izletu tudi stranjska šola. Vsi tisti smo naslednji dan morali to tudi narisati.
Seveda stavbo stranjske šole, oblečeno v žensko krilo, z zavezano ruto, s palico v roki, kako se vzpenja na
Stari grad. Najboljši spis s sliko je bil objavljen v otroškem časopisu Ciciban.
Eden bolj imenitnih izletov je bil s tovornjakom na Bled. Takrat je bilo še zelo malo avtobusov in še ti so
vozili na redni liniji Kamnik-Ljubljana. Na tovornjak so pritrdili klopi, tako da smo se kar imenitno peljali.
Po prihodu na Bled se je šofer takoj slekel in skočil v jezero. Za njim smo storili enako skoraj vsi korajžni
fantje. Toda jezero ni bilo tako kot meter globok tolmun v Tunjščici, kjer smo vsi znali plavati. Nekaj se jih
je začelo utapljati. Začeli so kričati in na srečo so bili ob jezeru kopalci, ki so nas zvlekli na suho. Prav malo
je manjkalo, da ni kdo utonil.
Ko sem že zdavnaj zapustil staro mežnarijo, je bila zgrajena nova šola ...
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Šola je bila zgrajena kot enokapnica in je bila po estetiki in funkcionalnosti deležna zelo različnih kritik.
Eni jo hvalijo, kako ima razrede svetle, vse obrnjene na sončno stran. Drugi pa jo neusmiljeno kritizirajo,
da se kot taka ne sklada z okoljem, kjer stoji. Zanimivo je, da so v šoli zgradili celo vrsto kopalnic z
namenom, da se bodo Tunjičani ob sobotah z brisačami za vratom množično hodili tuširat v šolo. Idejo pa
je čas povozil, še preden je vse skupaj pričelo delovati. Šola še ni imela centralnega ogrevanja in ne
javnega vodovoda. Za ogrevanje so bile predvidene posamezne peči, vsaka s svojim dimnikom. Tako je
streha zgledala, kot bi stonogo obrnil naokrog. Voda je bila z azbestne strehe napeljana v kapnico in
naprej v hišni vodovod. No, pa takrat se nam to ni zdelo nič posebnega, saj se še ni vedelo, da azbest
škoduje zdravju. Dvajset let po dograditvi šole je bilo pod njo zgrajeno tudi igrišče, katero se je utrjevalo
vsa leta do danes. Še najmočnejši oporni zid je bil zgrajen v letošnjem letu 2009.
Ivan Nograšek
France Traven - Bobnarjev ataKo sem jaz začel hoditi v šolo, je bilo dve leti pred drugo svetovno vojno.
Vsi smo hodili peš, avtobusa nismo poznali, tudi koles ne. Pa če je bil dež ali sneg, ki ga je bilo včasih več
kakor ga je danes, vsak dan smo morali iti. Tudi sobote niso bile proste, tako kot je to danes. Kako so
imeli nekateri daleč in kako skromno smo bili oblečeni in obuti! Vsi smo morali na hribček sv. Ane, kjer je
stala naša šola.
Ja, zelo rad sem hodil v to šolo, a na žalost samo dve leti, da sem se naučil brati, pisati in računati.
Spomnim se, da je bila v šoli palica na vidnem mestu. Če smo bili poredni, so jo učitelji znali dobro
uporabljati. Kadar pa je kakšen naredil večjo neumnost, je bil kaznovan tako, da je moral ostati po pouku
toliko časa v zaklenjenem razredu, da je zamujeno popravil. Temu smo rekli: da je bil zaprt.
Tisti čas, ko sem jaz hodil v šolo, smo pred začetkom pouka molili in tudi verouk smo imeli v šoli. Ko pa se
je začela vojna, se je moje šolanje končalo, ker so šolo zaprli. Slovensko se ni smelo učiti, tako da so bile
zelo slabe možnosti za učenje, čeprav je včasih prišel kak učitelj, ki pa je učil samo nemško. Ker je bila pri
nas zelo velika družina, kmetija pa majhna, smo zelo skromno živeli.
Nekoč pa mi je oče rekel: France, služit boš moral iti in tako sem šel na veliko kmetijo, ki je imela tudi
velik mlin. V tem mlinu sem moral, dvanajstleten fant, delati kot odrasel človek. Tako sem moral šolo
zamenjati za delo, da sem si zaslužil za vsakdanji kruh. Najlepša leta sem preživljal pri tujih ljudeh toliko
časa, da sem se lahko zaposlil v tovarni.
Zapisala vnukinja Katja Traven
Ko je moj ati hodil v šolo
Minilo je že nekaj čez štirideset let, odkar je moj ati začel hoditi v šolo. Kot vsi otroci se je tudi on veselil
prvega šolskega dne. V Tunjicah sta takrat poučevala učitelja Pavle in Metka Slabe. Bilo je mnogo lepih in
veselih trenutkov, a tudi kakšen slab. Takrat so imeli otroci najraje telesno vzgojo. Še bolj veseli so bili
športnih dni. Skoraj vsak športni dan so šli peš iz Tunjic k vrstnikom na Šenturško goro, kjer sedaj ni več
šole. Tam so se igrali igre z žogo. Velikokrat so tudi kaj zapeli. Seveda pa so se morali tudi učiti.
Tako se moj ati spominja šolskih dni.
Katarina Romšak 4. razred
Mojega atija je učil že pokojni učitelj (takrat še tovariš) Štefan Luštrek. Iz Nevelj se je vozil s kolesom v
Tunjice. Njegovo kolo je zelo privlačilo otroke. Velikokrat so mu spustili zračnice, vzeli ventilčke ali
namazali sedež. Otroke je to zabavalo, učitelja pa jezilo. Ati se spominja dogodka, kako je učitelj sedel za
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svojo mizo in bral časopis. Vanj je naredil luknjo, da je videl, če kdo nagaja ali prepisuje. Rad je tudi metal
šolske ključe, za kazen pa jih je moral učenec prinesti nazaj.
Učitelj Štefan je odšel in drugo jesen ga je nasledil učitelj Alojz Goršič. Bil je zelo družaben. Igral je na
harmoniko in pel. V Tunjicah je poučeval zelo kratek čas.
Nasledila sta ga Pavle in Marjeta Slabe. Takrat so jih v šoli učili ne le brati in pisati, ampak tudi vsakdanjih
kmečkih opravil. Pripravljali so drva in premog za zimo. Urejali so okolico šole in hodili na sprehode po
gozdu vse do sosednje šole na Šenturški gori.Učitelja Slabetova sta stanovala v šoli in imela fičota
parkiranega kar v današnji avli šole.
V šolo so hodili brez spremstva. Po šoli so ostali le tisti, ki so nagajali med poukom. Za kazen so bili zaprti.
meli so osemletko in štiri razrede.
Luka Zobavnik 5. razred
Moj ati Janez Vrhovnik je hodil v tunjiško šolo v letih od 1971 do 1975. V tistem času se je v šolo hodilo
peš in brez spremstva staršev, saj ni bilo toliko prometa kot danes.
Ob prihodu v šolo so se preobuli in lepo, mirno odšli v učilnico. Tam so zbrano počakali na učiteljico, ko
pa je vstopila v razred, so učenci vstali in jo pozdravili z »zdravo”? . V tistem času sta bili samo dve
učilnici. V eni so bili učenci 1. in 3. razreda, v drugi pa učenci 2. in 4. razreda. 1.in 3. razred je poučevala
učiteljica Marjeta Slabe, 2. in 4. razreda pa Pavle Slabe. Imeli so sledeče predmete: matematika,
slovenščina, spoznavanje družbe in narave, ter tri malo manj “resne” predmete: glasba, likovni pouk in
telovadba.
Takrat šolska torba ni bila tako težka, ker je bilo v njej manj zvezkov in knjig . V puščici je bil samo
navaden svinčnik, nalivno pero, radirka in šilček. V tistem času ni bilo računalnikov, uporabljati so smeli
leseno računalo na lesene kroglice. Tako kot sedaj, so imeli tudi malo daljši glavni odmor, v katerem so
pojedli malico. Pripravila jim jo je kuharica Milka Žagar.
V šoli niso imeli primernega prostora za telesno vzgojo, zato so velikokrat odšli na sprehod, urejali okolico
šole, sadili in obrezovali živo mejo, drevje, jablane, pospravljali premog in drva ...Po končanem pouku so
vsi učenci odšli domov, ker takrat ni bilo podaljšanega bivanja. Imeli so domačo nalogo in v primeru, da
so jo pozabili narediti, so bili kaznovani.
V spominu mu je najbolj ostala kazen z zaprtjem. Atija in njegovega sošolca je učitelj za kazen, ker se
nista naučila pesmice, zaklenil v učilnico in tam pozabil. Vesel sem, ker nas učiteljice danes ne kaznujejo
tako.
Luka Vrhovnik, 4. razred
Moj oče je hodil že v današnjo tunjiško šolo. Imel je dve učiteljici: Marjeto Slabe in Heleno Bole.
Predmete so imeli podobne kot sedaj. Mojemu očetu je bil najbolj všeč predmet telovadba. Imeli so jo
velikokrat, včasih kar 2 uri, namesto matematike.
Radi so pomagali pospravljati okolico šole in žagati drva. Za kazen so morali sedeti v kotu ali pa so jih
dobili z ravnilom po prstih.
V Tunjicah je šolo obiskoval štiri leta, potem je šel šolanje nadaljeval v Kamniku.
Kristjan Vinšek, 5. razred
Moj oče je obiskoval današnjo osnovno šolo v Tunjicah. Takrat so imeli drugačne učbenike in delovne
zvezke. Med učiteljicami je bila tudi moja babica.
Takrat so se igrali drugačne igre kot danes: krasti zemljo, ristanc in še veliko drugih.
Dogodili so se tudi kakšni smešni dogodki.
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Enkrat je neki učenec prišel v šolo in pozabil doma zvezek. Ko se je spomnil nanj, je tekel domov in
nikomur povedal. Učiteljice so ga po šoli prestrašene iskale.
Kaj pa tale?
Učenci so morali v šolo prinesti žaganje. Nek otrok je v vrečko dal velik kup žaganja. V šoli je ugotovil, da
je v žaganju slepec. Vsi so se prestrašili in mislili, da je kača.
Rok Slabe, 4. razred
Še čisto sveži utrinki …
Skoraj bo minilo leto dni, odkar ne obiskujem več tunjiške šole. Spominjam pa se dne, ko sem prvič
prestopil njen prag. Star sem bil štiri leta, ko me je mami vsega prestrašenega in radovednega prvič
peljala na cicibanove urice. Tam sem spoznal tudi svoje sošolce in sošolko, s katerimi sem naslednje leto
skupaj hodil v malo šolo in kasneje tudi zaključil peti razred. Bil sem prva generacija, ki je začela z
obvezno devetletko.
Prvega razreda se spominjam kot zelo zabavnega, saj smo s prijaznima učiteljicama Jelko in Mojco skozi
igro spoznavali prve številke in črke. Spominjam se tudi rumenih rutic, ki smo jih prvošolčki, kot naš
zaščitni znak, obvezno morali nositi okrog vratu. V drugem razredu se je začelo že bolj zares. Z učiteljem
Jožetom smo začeli spoznavati skrivnosti malih tiskanih črk. Z njegovo strogostjo in hkrati dobro voljo,
nam je bil pouk vedno zanimiv. Naše znanje smo dopolnjevali v tretjem razredu skupaj z učiteljico Jelko. Z
njeno potrpežljivostjo smo dokončno osvojili svet pisanih besed. V četrtem razredu pa smo se že počutili
kot "ta glavni" na šoli. To je včasih najbrž občutila tudi učiteljica Metka, ki nas je poučevala. V tem letu
smo začeli spoznavati tudi tuj jezik in sicer angleščino. Zame je bilo to nekaj novega in zanimivega.
Dobivati pa smo začeli tudi prve ocene. Ob koncu četrtega razreda smo imeli proslavo ob 40 - letnici
obstoja naše šole. Prireditev je bila na igrišču pod šolo, na kateri smo sodelovali vsi učenci, skupaj z
učitelji. Po prireditvi smo imeli pravo malo veselico. Naš razred pa je bil prvi, ki je peto leto ostal v tunjiški
šoli. Bilo je kar tesno, saj smo bili v učilnici trije razredi. Mislim, da se je močno namučila tudi naša
učiteljica Metka, ki je morala krotiti in poučevati tri razrede hkrati. V pomoč so ji bile tudi učiteljice Jani,
Jasmina in Denis. Za telovadbo pa je poskrbel Simeon.
Prav vse učitelje bom ohranil v lepem spominu.
Za vedno pa mi bodo ostale v spominu tudi vse prireditve ob novem letu, materinskem dnevu in zaključku
šolskega leta, na katerih je bilo prisotno kar nekaj treme. Še posebno na tistih, ki sem jih vodil. Nikoli ne
bom pozabil tudi vseh brezskrbnih odmorov, med katerimi smo se podili po igrišču. Tudi vseh izletov se
spominjam z navdušenjem, še posebno tistih z morja in iz Bohinja, kjer sem jahal konja.
Rad se spominjam časov, ki sem jih preživel v domači šoli. Včasih bi se rad vrnil nazaj "malo pogledat" ,
kar pa mislim, da se mi bo delno uresničilo, saj bo septembra v prvi razred zakorakal moj bratec.
Jure Černevšek
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PRILOGE

SEZNAM zaposlenih – samostojna šola
Julij Škoflek

1859-1861

Josip Lomberger

1861

Ivan Barle

1861 -1862

Gregor Koželj

1862 -1874

Štefan Tomšič

1874 -1875

Ivan Uršič

1875-1876

Jakob Dimnik

1876-1879

Anton Jereb

1879-1884

Janko Jeglič

1884-1886

Peter Pogačnik

1886-1887

Alojzija Moos

1887-1889

Apolonija Dolinšek

1889-1892

Franc Silvester

1892-1893

Ivan Ferlan

1893-1894

Avguštin Štefančič

1894

Jožef Pintar

1894-1905

Katarina Drganc

1902-1905

Emil Adamič

1905

Antonija Albreht

1905- 1909

Vilibalda Pevc

1909-1910

Kornelija Koncilja

1910-1911

Marija Capuder

1912 -1915

Cecilija Stele

1915- 1918

Justina Hiti

1918 -1919

Ljudmila Seljak

1919 -1920

Marija Cizelj Prašnikar

1920 - 1921, 1934-1938

Jožica Podbregar

1921 - 1922

Armela Vremšak

1923

Justina Toni

1923-1929

Valerija Hrovat

1925 -1927

Rudolf Bratok

1927 -1928

Ivana Justin

1928 -1941

Zora Čuk

1929 -1934

Marija Vrtovec

1930

Jožefa Iza Palčič

1938 -1955

Ernest Palčič

1938 -1941

Nemški učitelji (6)

1941 -1942

- 99 -

Šola - srce kraja
Marjeta Branisel

1945

Slavka Klemenčič

1945

Cecilija Štrcin

1945 -1947

Jerca Pekovec

1946

Alojzija Košir

1947 -1948

Justina Gorjup

1948 -1949

Marija Peterlin

1949

Slavka Završnik

1949 -1950

Angelca Janežič Adamič

1950 - 1956

Ivanka Potočnik

1953

Minka Sladič

1953

Terezija Babnik

1955 -1959

Milena Kociper

1956 -1958

Štefan Luštrek

1958-1965

Gabrijela Trebušak

1959-1965

Anica Šmidovnik

1959-1965, kuharica, čistilka

SEZNAM delavcev - podružnična šola
Štefan Luštrek

1965 -1967

Alojz Goršič

1965 -1967

Anica Šmidovnik

1965-1968, kuharica, čistilka

Pavle Slabe

1967 -1976

Marjeta Slabe

1967 -1998

Milka Žagar

1968-1998,kuharica, čistilka

Anica Osterman

1976 -1977

Helena Bole

1977 -1992

Alojz Hrovat

1988-2008, hišnik

Metka Mestek

1992 - 2008

Janez Bergant

1992→, računalnikar

Ivanka Učakar

1993→, knjižničarka

Veronika (Ftičar) Koselj

1995 -1999

Veronika Susman

1995, logopedinja

Mirta Vrhovnik

1996 -1997, angleščina

Rajko Gregorčič

1996-2008, hišnik

Irena Pollak

1997 - 2000 - angleščina

Mateja Jamnik

1998 -1999

Marinka Torkar

1998, kuharica, čistilka

Jelka (Kočar) Vrhovnik

1999 →

Polona Šraj

2000- 2001 , angleščina

Nataša Razbornik

2001 - 2002 , angleščina
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Vesna Jamšek

2001 - 2002

Aleksandra Nabernik

2002 , angleščina

Marija Katarina Krt

2002-2003, angleščina

Jože Ramuta

2003 -2008

Biserka Volasko Ocepek

2003-2004, ind. pomoč

Alenka Brlogar

2004 -2005, ind. pomoč

Lidija Vidmar

2003 -2005 , angleščina

Mojca Antonin

2003- 2007

Marjeta Kočar

2003- 2007, zbor, GVZ

Karla Koman

2005 2006

Mojca Gabrič

2005- 2007, 2008, angleščina

Maja Mrzlikar Lešnjak

2005 - 2006

Danila Hrovat

2005 - 2008 ind. pomoč

Špela Grkman

2006 - 2007

Jana (Stare) Razboršek

2006 →

Denise Zajc

2007→- gospodinjstvo

Stanislav Brelih

2007→, hišnik

Simeon Klokočovnik

2007 - 2008

Jasmina Bešič

2007 -2008, angleščina

Jana Trebušak

2007 →

Marjeta Kuhar

2008 →

Polona Križaj

2008 →

Simona Koželj

2009→, angleščina

Janez Močnik

2009→, hišnik

RAVNATELJI
V šolskem letu 1964/65 se je prej samostojna šola v Tunjicah priključila kot podružnična šola k OŠ Frana
Albrehta.
Ime in priimek
Obdobje ravnateljevanja
Slavko Frbežar
1963-1974
Ivan Justinek
1975-1976
Pavle Slabe
1976-1987
Anton Kamin
1988-1995
Emilija Gregorčič
1995-2005
Rafko Lah
Od leta 2005 dalje
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Motiti se je človeško.
Prav gotovo se je tudi v tale z ljubeznijo
napisan zbornik prikradla kakšna napaka:
napačen podatek, pravopisna napaka, zatipkanec.
Sprejmite jo z razumevanjem in nas opozorite nanjo.
V zborniku je tudi nekaj fotografij, za kater nismo uspeli
pridobiti podatkov o času nastanka oziroma o vsebini fotografije.
Vse, ki nam lahko pomagate s podatki, prosimo,
da nam jih posredujete na elektronski naslov:
os.frana-albrehta@guest.arnes.si
ali nas kako drugače obvestite.
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