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POVZETEK
Osnovne šole v Republiki Sloveniji se danes delijo na: samostojne, matične in
podružnične šole. Samostojne osnovne šole so tiste, ki nimajo podružnic. Matične osnovne
šole imajo različno število podružnic. Podružnična šola je oblika, v kateri se izvaja dejavnost
vzgoje in izobraževanja, ki je lokacijsko ločena od matične šole. Odvisnost podružnične šole
od matične šole je popolna, saj nima lastnih organov upravljanja. Te šole so v zgodovini
prestale številna obdobja, ki so jim bila bolj ali manj naklonjena.
Podružnične šole je uzakonila šolska reforma, ki je bila izvedena leta 1958. Mreža
osnovnih šol se je po reformi začela spreminjati. Število šol se začne zmanjševati, ker se
ukinja nižje organizirane šole, narašča pa število centralnih oziroma matičnih šol, ki imajo po
več podružničnih šol. Nekatere od njih so bile ukinjene, ker niso uspele zagotoviti dovolj
kakovostnega vzgojno-izobraževalnega dela, kljubovati težnjam po centralizaciji šolske mreže
in tudi zaradi demografskih gibanj kot npr. množičnega izseljevanja s podeželja ter upada
števila rojstev.
V diplomskem delu je prikazan razvoj treh izbranih osnovnih šol ter njihovih podružnic:
Osnovna šola Ig, Osnovna šola Poljane nad Škofjo Loko in Osnovna šola Primoža Trubarja
Velike Lašče. Podan je jasen in pregleden pogled na stanje podružničnih šol na Slovenskem.
Predvsem me je zanimalo, kakšno je danes stanje na podružničnih šolah.

KLJUČNE BESEDE: podružnična šola, osnovna šola, zgodovina šolstva, razvoj osnovnega
šolstva na Slovenskem
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ABSTRACT
Elementary school system in Slovenia differentiates between three types of elementary
schools: autonomous, central and affiliate elementary schools. The main difference between
autonomous and central elementary school is that central elementary schools have one or
more dependent branches, called affiliate schools. Affiliate school is an upbringing and
educational institution, which is geographically separated from its central school. It is fully
dependent on its central school, since it does not have its own management board. Affiliates
schools have historically undergone through different periods, which were more or less
favourable to them.
Affiliated schools were established by school reform in 1958. During the implementation
of this reform, the network of elementary schools began to change. The number of schools
started to decrease, since lower organized elementary schools were abolished. However,
there is an increase of central elementary schools with several affiliate schools. Some of
them were closed, because they fail to provide sufficient quality of educational process, to
resist the tendency of centralization of the school network and also due to demographic
trends, like the rural emigration and a decline in the number of births.
In this thesis I present the history and development of three selected elementary
schools and their affiliate schools: Elementary school Ig, Elementary school Poljane nad
Škofjo Loko and Elementary School Primož Trubar Velike Lašče. A clear and concise overview
about affiliate schools in Slovenia is given with emphasis on state nowadays.

KEY WORDS: affiliate school, elementary school, history of education, the development of
basic education in Slovenian
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UVOD
V diplomski nalogi Razvoj podružničnih šol na Slovenskem s poudarkom na treh izbranih
osnovnih šolah me zanima, kakšno je stanje podružničnih šol danes. Zanima me, zakaj so se
nekatere podružnične ohranile in druge ne, zakaj so iz nekaterih podružničnih šol nastale
matične osnovne šole in kaj je vplivalo na te spremembe.
V prvem delu diplomske naloge bom najprej prikazala pregled osnovnega šolstva na
Slovenskem. Osnovno šolstvo se vseskozi spreminja in ima pri nas že dolgo zgodovino: od
prvih stolnih šol, preko protestantskih šol, do najnovejše devetletke. Na tej poti osnovnega
šolstva me je zanimala šola na vasi, nazadnje poimenovana podružnična šola.
V nadaljevanju bom obravnavala zgodovino podružničnih šol od njihovih začetkov do
danes. Podružnične šole imajo pri nas že dolgo tradicijo, saj so naslednice nižje organiziranih
šol, ki so leta 1958 izgubile svojo samostojnost, in so po svoji organiziranosti že od nekdaj
specifične. Prav podeželske podružnične šole v Sloveniji so pripomogle k temu, da imamo
danes zelo razvejano mrežo osnovnih šol. Nato bom predstavila značilnosti podružničnih šol,
njihove prednosti in slabosti, ter kako različni dejavniki vplivajo na obstoj podružničnih šol in
na njihov status v družbi. Podan je jasen in pregleden pogled na stanje podružničnih šol na
Slovenskem. Že pojem podružničen sam po sebi pomeni podrejenost, nesamostojnost in
odvisnost v našem primeru od matičnih šol. Podružnične osnovne šole (večina s
kombiniranimi oddelki) se najpogosteje pojavljajo na območjih z redkejšo poselitvijo. V
šolskem letu 2012/13 so številčno predstavljale 43% vseh osnovnih šol na Slovenskem,
vendar pokrivajo le 9,2% učencev. Zanje je značilen kombiniran pouk, a tudi ta danes
vključuje le 4,4% slovenskih osnovnošolcev.
V drugem delu diplomske naloge je podrobno prikazan razvoj treh izbranih osnovnih šol
ter njihovih podružnic: Osnovna šola Poljane nad Škofjo Loko, Osnovna šola Ig in Osnovna
šola Primoža Trubarja Velike Lašče. Najprej bom obravnavala Osnovno šolo Poljane nad
Škofjo Loko, ki se je iz podružnične šole zaradi razvoja kraja in dovolj velikega števila otrok
preoblikovala v matično osnovno šolo z lastno podružnično šolo. Nato bo sledil podroben
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opis Osnovne šole Ig s tremi podružničnimi šolami, ki zaradi svoje geografske lege, velikega
števila novogradenj in priseljevanja še vedno predstavljajo središče kraje. Na koncu bom
predstavila Osnovno šolo Primoža Trubarja Velike Lašče, kateri je pred leti pripadalo kar
sedem podružničnih šol. Danes zaradi boljših prometnih povezav, predvsem pa zaradi
manjšega števila vpisanih otrok, kar je posledica manjšega števila rojstev izseljevanja
prebivalstva, delujete le še dve.
Podružnične šole so torej tesno povezane z okoljem in vplivajo na številna področja
življenja na podeželju. Materialni in prostorski pogoji se zadnja leta izboljšujejo. Šole so še
večinoma stare, a obnovljene, precej pa je tudi novih. Največ podružničnih šol se nahaja na
podeželju oziroma na redkeje poseljenih območjih, zato so za te kraje še toliko bolj
pomembne. Število podružničnih šol vseskozi upada, kar je posledica zmanjševanja števila
rojstev v Sloveniji.
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1

METODOLOGIJA

1.1

OSNOVNA RAZISKOVALNA METODA

V diplomski nalogi z naslovom Razvoj podružničnih šol na Slovenskem s poudarkom na
treh izbranih šolah je uporabljena deskriptivna metoda pedagoškega raziskovanja s katero
opisujemo pojave, saj iščem odgovore na vprašanje »kakšno je stanje« in »kaj se dogaja« ter
neeksperimentalna kavzalna metoda s katero ugotavljam tudi vzročno-posledične zveze med
pojavi (Sagadin 1993, str. 12).

1.2

OPREDELITEV RAZISKOVALNEGA PROBLEMA

Namen mojega diplomskega dela je na primeru treh osnovnih šol, Osnovne šole Ig,
Osnovne šole Poljane nad Škofjo Loko in Osnovne šole Primoža Trubarja Velike Lašče,
pokazati, kako so nastale ter se razvijale podružnične šole na Slovenskem v sistemu
osnovnega šolstva ter kakšno je njihovo stanje danes.

1.3

RAZISKOVALNA VPRAŠANJA

Zanimalo me je, kakšno je stanje podružničnih šol danes. Zakaj so nekatere podružnične
šole obstale in druge ne? Zakaj so iz podružničnih šol nastale matične šole? Kaj je vplivalo na
te spremembe ter kako te spremembe vplivajo na kraj, kjer je podružnična šola?
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RAZVOJ OSNOVNEGA ŠOLSTVA NA SLOVENSKEM

2.1 ZAČETKI ŠOLSTVA NA SLOVENSKEM
Duhovniki in redovniki so bili v srednjem veku in tudi še kasneje redki izobraženci
(Slovensko šolstvo včeraj, danes, jutri 2007, str. 19). Na kulturni razvoj na Slovenskem je
pomembno vplivalo pomanjkanje škofijskega središča. Kulturni in izobraževalni centri so
ostali zunaj meja slovenske naselitve, zato je ustanovitev ljubljanske škofije leta 1461
pozitivno vplivala na razvoj izobraževalnih ustanov, saj je Ljubljana s tem postala kulturno in
politično središče (Okoliš 2009, str. 14-15).
Prve znane šole na Slovenskem ozemlju so t.i. stolne šole (Schmidt 1988a, str. 17). Stolne
šole so se ustanavljale na sedežih škofij, saj so škofije za svoj obstoj potrebovale duhovnike.
V 12. in 13. stoletju sta takšni šoli delovali pri škofiji v Kopru in Krki na Koroškem. Omenjene
šole bi imele za slovenski kulturni razvoj v srednjem veku večji pomen, če bi bila večina
sedežev škofij znotraj slovenskega ozemlja (Ciperle in Vovko 1987, str. 11-12).
V samostanih so nastale t.i. samostanske šole, ki so bile namenjene predvsem vzgoji
redovnikov. Te šole so le redko sprejemale tudi zunanje učence, ki so bili zaradi visokih
stroškov predvsem iz vrst plemstva (prav tam, str. 12).
Mnogo večji pomen za izobraževanje slovenskih otrok so imele župnijske šole, ki so
otroke učile predvsem verskih naukov. Vlogo učitelja so povečini prevzeli kar župniki sami. Z
razvojem mest in meščanstva so se pojavile mestne šole, kjer so otroke učili osnov
pismenosti in računanja. V nekaterih mestih je mestna šola nastala iz župnijske šole. Kot učni
jezik se je postopoma uveljavljala nemščina, ki je tako začela izpodrivati latinščino.
Nerazvitost slovenščine in pomanjkanje domače vrhnje družbene plasti je onemogočala
uvedbo slovenskega jezika v šole (Schmidt 1988a, str. 22-29).
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Slika 1: Najbolj znane šole na slovenskem narodnostnem ozemlju v srednjem veku (Okoliš 2009, str. 17).

V srednjem veku naj bi na Slovenskem ozemlju delovalo okoli 30 stolnih in mestnih šol.
Razlika v pismenosti med podeželjem in mestnim okoljem je bila precejšnja. Kljub temu je
nekaterim otrokom slovenskega rodu uspelo, da so študirali na univerzah v tujini (Ciperle in
Vovko 1987, str. 17).

2.2 PROTESTANTSKO ŠOLSTVO IN PROTIREFORMACIJA
Reformno gibanje, ki ga je Martin Luther v začetku 16. stoletja sprožil v Nemčiji, je po
nekaj letih zajelo tudi slovensko ozemlje. Največ podpore je bilo deležno pri višjih slojih
prebivalstva.
Izobraževanje je bilo za protestantizem zelo pomembno, saj je predstavljalo sredstvo za
širjenje vere. Vsakemu človeku naj bi bila vera in Biblija dostopni v razumljivem maternem
18

Razvoj podružničnih šol na Slovenskem

Urška Ravnik

jeziku (Okoliš 2009, str. 19). To obdobje pomeni pri nas začetek slovenskih osnovnih šol. V
tem času izraza »osnovna« oziroma »ljudska« še ne poznajo, tudi število šol, ki so bile pri nas
ustanovljene v času reformacije ni znano, ve pa se, da so bile (Schmidt 1988a, str. 55).
Za začetnika osnovne šole pri nas velja Primož Trubar. Ideja o osnovni šoli je bila
predvsem verskega značaja. Trubar se je že leta 1550 v Abecedniku zavzel, da bi verniki sami
prebirali Sveto pismo ter drugo versko literaturo v maternem jeziku. S tem je povezan tudi
razvoj slovenske književnosti, saj je velik del slovenskih protestantskih knjig namenjen pouku
(prav tam, str. 63-64).
Eden izmed prvih ukrepov protireformacije je bila ukinitev protestantskega šolstva.
Prepovedane so bile protestantske knjige, ki so jih uničevali (Okoliš 2009, str. 25). Šole so
zapirali, učitelje pa izgnali. V času protireformacije so v Katoliški cerkvi Jezuiti prevzeli nadzor
nad šolstvom. Posledica je bila, da se je stanje na Slovenskem, kar se osnovne šole tiče,
vrnilo v čas srednjega veka. Osnovne šole do ponovnega poseganja države v šolstvo v drugi
polovici 18. stoletja ni bilo. Z ukinitvijo jezuitskega reda leta 1773 je njihove šole prevzela
avstrijska država (Ciperle in Vovko 1987, str. 27-35).

2.3 TEREZIJANSKO – JOŽEFINSKA ŠOLSKA REFORMA
Družbeni

odnosi,

razvoj

kapitalističnih

proizvodnih

odnosov

in

uveljavljanje

razsvetljenega absolutizma so v drugi polovici 18. stoletja povzročili, da se je zopet pojavila
ideja o splošni osnovni šoli (Gabrič 2009, str. 14). Družba je potrebovala izobražene delavce,
saj je le to vplivalo na tehnični in gospodarski napredek države. Ob tem pa si je monarhija
posledično obetala tudi povečane davke, močnejšo vojsko ter utrjevanje moči. Obvezna
osnovna šola z nemščino je dajala monarhiji močen povezovalni element med narodnostno
mešanimi prebivalci (Okoliš 2009, str. 39-40).
Država je začela spreminjati šolski sistem v času vladanja Marije Terezije (1740 – 1780) in
njenega sina Jožefa II. (1780 – 1790). V tem času so oblikovali prvi šolski sistem, ki je zajel vse
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stopnje izobraževanja. Prve šole, ki so nastale na pobudo države in s katerimi je bila uvedena
vsaj delna šolska obveznost, so bile predilske šole. Ustanovljene so bile leta 1765 in so bile
namenjene predvsem revnim otrokom od 7. do 15. leta, ki jih starši doma lahko pogrešajo,
ne glede na spol (Ciperle in Vovko 1987, str. 37-38).
Enega izmed predlogov za posodobitev šolstva je sestavil Slovenec Blaž Kumerdej. V
svojem načrtu iz leta 1772 je pripravil organizacijo osnovnih šol na Kranjskem in v njem
zahteval deželni jezik oziroma slovenščino kot učni jezik. Njegov argument je bil, da se ljudje
hitreje učijo brati in pisati v materinščini, posledično bolje razumejo državne odloke, bolje
gospodarijo, rednejše plačujejo davke in so boljši vojaki (Schmidt 1988a, str. 168-169).
Leta 1774 je bil izdan prvi in temeljni zakon, t.i. Splošna šolska naredba ali prvi avstrijski
osnovnošolski zakon, ki je urejal področje osnovnega šolstva za vse habsburške dedne
dežele. Njegov avtor je bil opat Ignac Felbiger. Zakon je izšel v nemščini, tri leta kasneje pa je
bil preveden tudi v slovenščino. S tem smo dobili prvi uradni šolski zakon v slovenskem jeziku
(Okoliš 2009, str. 42).
Splošna šolska naredba, sprejeta 6. decembra 1774, je bila skupek zahtev novega časa in
fevdalnih načel (Ciperle in Vovko 1987, str. 39). Zakon je uvedel splošno šolsko obveznost za
vse otroke, ne glede na spol ali socialni položaj. Šolska obveznost naj bi zajemala otroke od 6.
do 12 leta starosti, vendar je bila bolj zaželena kot ukazana. Otroci so lahko zaradi pomoči pri
kmečkih opravilih v šolo hodili samo pozimi, primanjkovalo pa je tudi šol. Vsebina pouka ni
bila enotna za vse, saj je zakon predvideval ustanavljanje treh vrst šol: normalke, glavne šole
in trivialke. Trivialke so bile enorazrednice na podeželju. V njih so poučevali verouk, osnove
branja, pisanja, računanja, posvetno moralko in osnovne pojme gospodarstva. Meščanski
otroci so hodili v večrazredne glavne šole, kjer so se poleg omenjenih predmetov učili še
nemške slovnice in spisja, elemente latinščine, naravoslovja, gospodarstva, zgodovine,
zemljepisa, osnov geometrije, stavbarstva, mehanike in risanja. V normalkah, ki so bile v
deželnih glavnih mestih, so poučevali podobne predmete, vendar v večjem obsegu. Prvi
ravnatelj normalke na Kranjskem v Ljubljani je postal Blaž Kumerdej. Nadaljnje šolanje je bilo
možno le po končani glavni šoli ali normalki (prav tam, str. 39-40). Reforme je potrdil tudi
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drugi avstrijski osnovnošolski zakon, ki je bil sprejet 11. avgusta 1805 (»Politična šolska
ustava nemških šol«) in ostal v veljavi je ostal do leta 1869 (Ostanek 1964, str. 9).
Učnega jezika Splošna šolska naredba ni posebej predpisovala, vendar je bilo mogoče
razumeti, da predvideva nemščino (Okoliš 2009, str. 45). S tem so želeli poenotiti jezikovno
raznolikost države. Z zakonom je država prvič vzpostavila enoten šolski sistem za vso državo
(prav tam, str. 45).

2.4 ŠOLSTVO V ČASU ILIRSKIH PROVINC
Obdobje Ilirskih provinc (1809 – 1813) je bilo kratkotrajno, vendar je imelo velik vpliv na
razvoj slovenskega šolstva. S prihodom Francozov je bila ukinjena večina pridobitev Splošne
šolske naredbe. Namesto prejšnjih oblik osnovne šole so uvedli enotno štirirazredno osnovno
šolo (Ciperle in Vovko 1987, str. 46). Učenci so iz osnovne šole prehajali naravnost na
gimnazijo. S tem so se povečale možnosti nadaljnjega šolanja slovenskih kmečkih otrok. Zelo
pomembna pridobitev tega obdobja je priznanje slovenskega jezika ne le kot učnega
predmeta, ampak tudi kot učnega jezika. Valentin Vodnik pa je poskrbel za slovenske učne
knjige za osnovne šole in gimnazije (prav tam, str. 46-50).

2.5 PREDMARČNO ŠOLSTVO
Z odhodom Francozov leta 1813 so Avstrijci vrnili šolstvo v stanje pred Ilirskimi
provincami. Ponovno so bile uvedene trivialke, glavne šole in normalke (Schmidt 1988b, str.
113). V tem obdobju so pozornost posvečali predvsem nedeljski oziroma ponavljalni šoli, ki
je z odlokom leta 1816 postala obvezna za dečke in deklice od 12. do 15. leta starosti (Okoliš
2009, str. 61). S tem je bila šolska obveznost podaljšana. V teh šolah naj bi utrdili svoje
znanje iz osnovne šole, se izpopolnili v nemščini in se seznanili s koristnimi nauki za
vsakdanje življenje. Učitelj je moral prevzeti vsaj še eno uro pouka ob nedeljah, dovolili so
jezikovno avtonomijo (prav tam). Za pouk v nedeljskih šolah je izšlo tudi nekaj slovenskih
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učbenikov. Te šole niso bile samo ponavljalne, postale so tudi začetne in nadaljevalne in s
tem presegle redne šole. Nedeljske šole so nastale tudi na območjih, kjer rednih šol ni bilo in
so za veliko otrok pomenile edino izobrazbo (prav tam, str. 62).
Po ocenah naj bi elementarne šole okoli leta 1810 obiskovalo 15 odstotkov otrok, pred
revolucijo leta 1848 pa je v te šole hodil vsak tretji otrok. Na slab obisk šol je poleg šolnin
vplivala tudi tradicionalna miselnost podeželskega prebivalstva, da za delo na polju človek ne
potrebuje izobrazbe ter industrializacija, ki je zaposlovala vedno večje število otrok (Gabrič
2009, str. 19).

2.6 OD REVOLUCIJE 1848 DO PROPADA AVSTRO-OGRSKE
Revolucija leta 1848 je segla na vsa področja. V Habsburški monarhiji ni padel samo
absolutizem, ampak so se zrušili še zadnji ostanki fevdalizma (Slovensko šolstvo včeraj,
danes, jutri 2007, str. 39). Vsi sloji, skupine in narodi monarhije so želeli uresničiti svoje
zahteve.
V letu 1848 je izšel reformni šolski načrt, ki je predvideval, da za osnovne šole skrbijo
občine. Uveljaviti je želel načelo narodne enakopravnosti – pouk v šolah naj bi potekal v
maternem jeziku učencev (Ciperle in Vovko 1987, str. 59). Vendar do uresničitve teh idej v
osnovni šoli ni prišlo, obveljal je zakon iz leta 1805 ter cerkveno nadzorstvo (prav tam, str.
59-60). Potrebni sta bili še dve desetletji, da so bili predlogi uresničeni. Leta 1849 sta bili
reformirani le sekundarna in terciarna stopnja (Okoliš 2009, str. 73).
Statistični podatki za to obdobje kažejo, da je bila nepismenost v slovenskih deželah
večja kot tam, kjer je živelo nemško prebivalstvo (Ostanek 1969, str. 6). To je bila posledica
tega, da na slovenskem ozemlju ni bilo dovolj osnovnih šol (prav tam). Z zlomom absolutizma
leta 1860 se je v Avstriji začelo obdobje bolj liberalnih idej, vse glasnejše pa so bile tudi
zahteve po osemletni osnovnošolski obveznosti (prav tam). Šola ni več zadostovala vse
večjim izobraževalnim potrebam, zato je bila potrebna temeljita reforma šolstva.
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To je pripeljalo do sprejetja 3. Državnega ljudsko šolskega zakona 14. maja 1869, ki je
veljal do razpada Avstro-Ogrske (v nekaterih deželah tudi še potem). Zakon je vpeljal številne
novosti: šole so postale državne, uvedel je obvezno osemletno osnovno šolo, nove učne
predmete in predvidel ustanavljanje novih šol. O učnem jeziku v šoli je odločala vsaka občina
posebej, kar je bilo za slovenščino dvorezno (Okoliš 2009, str. 75-80). Občine so bile lahko po
svojem prebivalstvu slovenske, po svoji politični usmerjenosti pa nemške. Nemška stranka je
imela največ pristašev med najpremožnejšim prebivalstvom, ki jih med volitvami ni bilo
mogoče prezreti (Melik 1970, str. 55).
Ustanovljena je bila tudi nova vrsta šol: meščanske šole, v katere so hodili otroci po
zaključenem petem razredu ljudske osnovne šole (Ciperle in Vovko 1987, str. 62). Trajale so
tri leta, namenjene pa so bile predvsem potrebam obrtnikov in kmetovalcev (prav tam, str.
62-64). Največji odstotek šol v tem času je bilo nižje organiziranih šol (Ostanek 1964, str.
13). 1
Osemletna šolska obveznost je zahtevala več šolskega prostora in učiteljev (Schmidt
1970, str. 10). Ob začetku uvajanja šolske obveznosti je bilo potrebno večkrat kaznovati
starše, saj otrok niso redno pošiljali v šole (Peček 1995, str. 44-45). Z dopolnilnimi zakonskimi
predpisi so nekoliko omilili določila o osemletni šolski obveznosti (npr. redna šestletna šola
in dveletna ponavljalna šola, ki je bila praviloma enkrat tedensko predvsem v zimskem času).
Obvezna osemletna osnovna šola je bila nesprejemljiva predvsem za tiste, ki naj bi poskrbeli
za finančno stanje teh šol, zato so šolsko obveznost skrajševali, kjer se je le dalo (Ciperle in
Vovko 1987, str. 63-64). Z Zakonom o ustanavljanju, vzdrževanju in obiskovanju javnih
ljudskih šol, ki je bil sprejet leta 1873, so uzakonili različno dolgo šolsko obveznost:
-

šestletno obveznost za podeželske šole;

-

osemletno obveznost za šole v mestih in trgih (Schmidt 1988c, str. 200).

Število osnovnih šol je stalno naraščalo od sprejetja tretjega avstrijskega zakona. Na
prelomu stoletja je bilo na novo zgrajenih in ustanovljenih šol toliko kot še nikoli prej ali

1

tj. enorazrednic, dvorazrednic in trirazrednic. Šole so se imenovale po številu razredov (oddelkov). Otroke so

porazdelili tako, da so vsi predelali predpisano učno snov osemletnega učnega načrta.
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pozneje (Ostanek 1969, str. 5). Nove šole so ustanavljali povsod, kjer je bilo v petletnem
povprečju več kot 40 otrok in so imeli več kot 4 kilometre do najbližje obstoječe šole. S tem
je bila večina otrok vključena v osnovnošolsko izobraževanje, zmanjšala se je nepismenost
(Okoliš 2009, str. 84-85). Problem učencev, ki so živeli v goratih predelih z raztresenimi
zaselki, so kasnejše odločbe reševale s potujočimi učitelji. Zakon je torej zahteval, naj bo šola
dostopna vsem, tudi tistim v geografsko bolj odmaknjenih legah (Schmidt 1970, str. 9). Po V.
Meliku naj bi se s tem bistveno zmanjšala tudi nepismenost med Slovenci (Melik 1970, str.
53). Leta 1880 je bilo nepismenih 39% prebivalcev starejših od 10 let na območju današnje
Slovenije. Z leti se je stopnja nepismenosti še zniževala, desetletje kasneje je delež
nepismenih padel na 25%. Ob prelomu stoletja je znašal le še približno 15% prebivalstva.
Med temi so bili v večini starejši ljudje, saj je bilo med mlajšimi zgolj 3% nepismenih (prav
tam, str. 53-54).
Šolski sistem, ki je bil ustvarjen s tem zakonom, je pomenil ogromen napredek na
Slovenskem. Naraščanje števila otrok pri pouku je zahtevalo ustanavljanje novih in širjenje
obstoječih šol. Šele odtlej lahko govorimo o praktični uresničitvi splošne šolske obveznosti na
Slovenskem. Vendar je večina učencev svoje šolanje zaključilo že po elementarni stopnji.

2.7 OBDOBJE KRALJEVINE JUGOSLAVIJE
Oktobra 1918 je Avstro-Ogrska država razpadla in stanje se je zelo spremenilo. Slovensko
ozemlje se je po prvi svetovni vojni močno skrčilo. Na Slovenskem ozemlju je nastala Država
Slovencev, Hrvatov in Srbov. Po združitvi s Kraljevino Srbijo in Črno goro je nastala Kraljevina
Srbov, Hrvatov in Slovencev, ki se je leta 1929 preimenovala v Kraljevino Jugoslavijo (Ciperle
in Vovko 1987, str. 69).
V vseh delih nove države so na področju šolstva veljali zakoni iz obdobja pred njenim
nastankom. V Sloveniji je tako veljala zakonodaja iz leta 1869, odpravili so le nemški učni
jezik in ga nadomestili s slovenskim jezikom. Unifikacijo šolske zakonodaje na teritoriju
Kraljevine Jugoslavije je uvedel šele Zakon o narodnih šolah, ki je izšel 5. decembra 1929 v
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času šestojanuarske diktature (prav tam, str. 71). Zakon je prinesel splošno in obvezno
osemletno osnovno šolo, koedukacijo – skupen pouk za dečke in deklice, prepoved telesne
kazni ter uvedbo razredov, oddelkov in ocen. Osnovna šola je bila označena kot »narodna
šola«, zakon jo je razdelil v štiriletno »osnovno« šolo in štiriletno »višjo narodno šolo«, kjer
traja pouk do 14. leta starosti. Na podeželju višja narodna šola ni imela rednega 7. in 8.
razreda, ampak je pouk trajal od novembra do konca marca kot nadomestek za nekdanjo
nedeljsko oz. ponavljalno šolo, ki je bila z novim zakonom za narodne šole ukinjena (prav
tam, str. 71-72). Na vseh stopnjah šolanja je slovenščino zamenjal nov predmet –
srbohrvaškoslovenski jezik (Gabrič 2009, str. 23).
Šole so ustanavljali tam, kjer je bilo v polmeru 4 km najmanj trideset, v težje dostopnih
krajih pa dvajset šoloobveznih otrok (Slovensko šolstvo včeraj, danes, jutri 2007, str. 49). Po
statističnih podatkih, ki so vzeti iz Statističnega pregleda šolstva in prosvete v Dravski
banovini za šolsko leto 1939/40 je bilo tega leta v Dravski banovini 871 osnovnih šol
(Statistični pregled šolstva in prosvete v Dravski banovini 1941).
Zakon za slovensko šolstvo ni prinašal posebnih novosti, kajti vse bistvene pridobitve je
Slovenija že poznala. Na tem področju je to zanjo pomenilo zavoro v razvoju (Okoliš 2009,
str. 94). Slovenci so v novi državi močno izstopali po kulturni razvitosti, kar je bilo precej
očitno tudi pri stopnji pismenosti. V slovenskem delu države je bilo skoraj 90% prebivalcev
pismenih, medtem ko je bila povprečna pismenost v preostalih delih države dobrih 40%
(Dolenc 1996, str. 361). Zaradi velikih razlik med različnimi predeli nove države je bilo
poenotenje šolstva precej problematično.

2.8 ŠOLSTVO MED DRUGO SVETOVNO VOJNO
Z nemškim napadom 6. aprila 1941 se je druga svetovna vojna začela tudi v Sloveniji, ki
so jo v nekaj dneh zasedle vojske treh držav, Nemčije, Italije in Madžarske, ter si jo razdelile.
Okupacijski režimi niso bili enotni, njihovi cilji so bili bolj ali manj enaki, razlikovali pa so se
po načinu njihovega uresničevanja (Okoliš 2009, str. 100).
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Za to obdobje je bila značilna raznarodovalna politika, ukinjanje slovenskega šolstva,
izgon slovenskih učiteljev, prepoved slovenščine, uvedba telesne kazni za izrečeno slovensko
besedo ter ustanavljanje svojih šol in mladinskih organizacij. A cilja, da bi v svojo šolsko
mrežo zajeli večino slovenskih otrok, niso nikdar dosegli (Ciperle in Vovko 1987, str. 78-79).
Cilj nemškega okupatorja na Slovenskem je bilo takojšnje ponemčenje krajev, zato so
ukinili vse slovenske šole. Večina prebivalstva ni znala nemško, zato niso takoj uvedli
dosledne uporabe nemščine pri pouku. Organizirali so obvezne tečaje nemščine za
šoloobvezne otroke in odrasle, ki so bili namenjeni tudi propagandi. Iz Avstrije in Nemčije so
pripeljali več sto učiteljev, medtem ko so slovenske izgnali (Okoliš 2009, str. 102).
Tako kot nemški okupator so tudi Madžari izgnali slovenske učitelje ter jih nadomestili z
madžarskimi. Na drugi strani italijanske oblasti sprva niso prepovedale poučevanja v
slovenskem jeziku. Prav tako niso radikalno spreminjali šolskega sistema, temveč so šolstvo
postopoma prilagajali italijanskemu modelu. Z razmahom slovenskega osvobodilnega gibanja
je tudi italijanski okupator postajal vse bolj nasilen (Ciperle in Vovko 1987, str. 82-83).

Slika 2: Partizanska šola v Preloki ob Kolpi, januar 1945 (SŠM v Slovensko šolstvo včeraj, danes jutri 2007, str.
52).
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S širjenjem osvobojenega ozemlja in ob uničevanju okupatorjevega šolstva je
narodnoosvobodilno gibanje začelo ustanavljati svoje »partizanske« šole kot odgovor na
okupatorjevo raznarodovalno šolstvo. Partizanske šole so se nenehno spreminjale. Od
prvotnih zasilnih oziroma začasnih šol so se do osvoboditve tako razvile, da so imele tudi že
redni pouk. Razvoj teh šol so prekinjale vojaške ofenzive in začeti je bilo potrebno na novo.
Pouk v njih je prevzel kateri izmed partizanov, delo pa je bilo predvsem improvizirano (Pavlič
1981, str. 31-32).
Z odlokom izvršnega odbora OF 27. maja 1942 je partizansko šolstvo dobilo tudi
zakonsko osnovo. Partizansko šolstvo je doživelo pravi razmah šele s kapitulacijo Italije 8.
septembra 1943, ko je za njegov razvoj nastalo potrebno osvobojeno ozemlje (Ciperle in
Vovko 1987, str. 86). Natančnih statističnih podatkov ni mogoče zbrati, ker se je število iz
meseca v mesec spreminjalo. V partizanskih šolah je primanjkovalo učbenikov, zvezkov in
drugih učil, zato so si pomagali kar s partizanskim tiskom (prav tam, str. 85-90).

2.9 ŠOLSTVO PO LETU 1945
Z osvoboditvijo leta 1945 se je razvoj šolstva nadaljeval na osnovi, ki ga je šolstvo
doživelo med NOB. Temeljni zakon, ki je izšel 11. julija 1946, je predvideval sedemletno
obvezno šolanje. To je pomenilo korak nazaj na področjih, kjer je že bila uveljavljena
osemletna šolska obveznost. S tem so poenotili šolski sistem, ki je bil sestavljen iz štirih
razredov osnovne in treh razredov višje osnovne šole. Namesto na višji osnovni šoli so učenci
lahko svoje šolanje nadaljevali na nižji gimnaziji (Ciperle in Vovko 1987, str. 96-97).
Z letom 1950 so zopet uvedli osemletno šolsko obveznost, del sedemletk pa spremenili v
nižje gimnazije, ki so postale obvezne (Okoliš 2009, str. 119). Odlok o obveznem osemletnem
šolanju je izšel 8. oktobra 1953 in je uzakonil šolsko obveznost od 7. do 15. leta starosti.
Učenci so lahko po štirih letih šolanje nadaljevali v višjih razredih osnovne šole, nižjih
gimnazijah ali drugih srednjih šolah (prav tam). Število učencev v osnovnih šolah je naglo
naraščalo, primanjkovalo je šolskega prostora, zato so na mnogih šolah poučevali v dveh
izmenah (Ostanek 1969, str. 29). Prehoden tip šole na tistih območjih, kjer ni bilo možnosti
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za organiziranje nižjih gimnazij, so dopuščale t.i. nižje organizirane osemletne osnovne šole s
skrčenim učnim načrtom in predmetnikom. Vendar se je ta začasna rešitev zavlekla vse do
šestdesetih let 20. stoletja.
Popis šolskih zgradb iz leta 1951 je pokazal zaskrbljujočo podobo: 90% zgradb je bilo
potrebnih popravila, 70% jih je bilo zgrajenih pred letom 1918 in 35% jih je bilo še brez
električne razsvetljave. Telovadnice so bile zgolj izjema, veliko učilnic je bilo vlažnih in brez
ogrevanja ali s slabo naravno svetlobo (Virant 1955, str. 19-20).
Najpomembnejša prelomnica povojnega šolstva je bila reforma leta 1958, ki je bila
sestavljena iz dveh zakonov: Uvodni zakon za splošni zakon o šolstvu in Splošni zakon o
šolstvu, ki je pričel veljati 1. septembra 1958. Zakon je uzakonil obvezno osemletno osnovno
šolo od 7. do 15. leta starosti kot edino obliko osnovnega šolstva na ozemlju Jugoslavije
(Ostanek 1969, str. 29). Enotna osemletna osnovna šola je bila na Slovenskem uzakonjena z
Zakonom o osnovni šoli, 1. oktobra 1959. Šole so bile enotne po svojem izobraževalnem in
vzgojnem cilju, učnem načrtu, predmetniku ter po organizaciji in delu v njej (Gabrič 2006, str.
113). Z novim zakonom je šolska oblast začela odpravljati kombiniran pouk, ki se je obdržal le
v nekaterih težje dostopnih in demografsko ogroženih območjih (Gabrič 2009, str. 25).
Število osnovnih šole se je zmanjšalo, predvsem se je zmanjšalo število manjših, nižje
organiziranih šol, ki so izgubile svojo samostojnost, razvijati so se začele popolne osemletne
šole in štiriletne podružnične šole (Ciperle in Vovko 1987, str. 98). V šestdesetih in
sedemdesetih letih prejšnjega stoletja so pospešeno začeli vlagati v gradnjo novih šol. S tem
so na večini šol odpravili izmenski pouk, učenci pa so v šolo hodili le v dopoldanski izmeni
(Gabrič 2009, str. 26).
Šolsko leto 1958/59 torej pomeni dokončen prehod na enotno osnovno šolo. S
preoblikovanjem šolske mreže so želeli doseči, da bi čim manj učencev hodilo h
kombiniranem pouku in da bi čim večjemu številu otrok v višjih razredih omogočili
obiskovanje predmetnega pouka (Gabrič 2001, str. 244-245). Najmanjše šole so zaprle svoja
vrata, učenci teh šol pa so bili prešolani na bližje višje razvite osnovne šole.
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Za šestdeseta leta so v šolstvu značilni slabi materialni pogoji, premalo učiteljev,
primernih učbenikov in učnih pripomočkov. Do sprememb pride v sedemdesetih letih, ki jih
uvrščamo med uspešnejša leta v povojnem šolstvu, saj je bilo takrat zgrajenih in urejenih
tudi veliko novih šolskih stavb (Balkovec Debevec 2002, str. 115). Ukinjanje enorazrednih šol
in kombiniranih razredov je pripomoglo k temu, da je ob koncu reforme osnovnega šolstva
leta 1962 kombinirane razrede obiskovala manj kot desetina osnovnošolcev (Ribarič 2002,
str. 107).
Od šolskega leta 1967/68 so postopoma uvajali petdnevni delovni teden, od leta 1975 pa
še celodnevno osnovno šolo (Balkovec Debevec 2002, str. 115-116). Zakon o osnovni šoli iz
leta 1980 ni bistveno vplival na organizacijo osnovnega šolstva na Slovenskem. Omenjeni
zakon je veljal v celoti še v letu 1990, večina zakona pa celo do začetka leta 1995 (Bela knjiga
1995, str. 92).

2.10 ŠOLSTVO V SAMOSTOJNI SLOVENIJI
V devetdesetih letih 20. stoletja so se v Sloveniji zgodile velike spremembe, poleg
osamosvojitve in vzpostavitev večstrankarskega sistema ter sprejetja nove ustave, se je
spremenil tudi izobraževalni sistem.
Šolstvo v samostojni Sloveniji se je z letom 1991 prvič začelo razvijati samostojno in
neodvisno od drugih šolskih sistemov. Otroci so vstopali v šolo stari sedem let,
osnovnošolsko izobraževanje je enako obveznemu izobraževanju in je trajalo osem let (Bela
knjiga 1995, str. 75).
Notranja ureditev osnovne šole je bila razdeljena na dve štiriletni vzgojno-izobraževalni
obdobji. Na razredni stopnji je poučeval en učitelj vse predmete in otroci so bili le v enem
razredu. Na predmetni stopnji je učence poučevalo več predmetnih učiteljev (vsak predmet
drugi učitelj) in učenci so se morali seliti iz razreda v razred (Ministrstvo za izobraževanje,
znanost in šport 2014). Leta 1996 sta bila sprejeta Zakon o osnovni šoli ter Zakon o
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organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja. Največja sprememba je bila reforma
osnovne šole in postopna vpeljava devetletne osnovne šole.
Po Zakonu o osnovni šoli se je septembra v šolskem letu 1999/00 začelo postopno
uvajanje programa devetletne osnovne šole, v šolskem letu 2003/04 pa obvezno izvajanje
programa s prvim ter s sedmim razredom. Osemletno osnovnošolsko izobraževanje se je
izteklo v šolske letu 2007/08, od šolskega leta 2008/09 osnovnošolsko izobraževanje poteka
samo še po programu devetletne osnovne šole (prav tam).
Z uvedbo devetletne osnovne šole vstopajo otroci v šolo s šestimi leti. Osnovna šola je
razdeljena na tri enako dolga vzgojno-izobraževalna obdobja, ki so vsak zase zaključena
celota (Bela knjiga 2011, str. 112-113). Osnovna šola obsega obvezni in razširjeni program.
Obvezni program osnovne šole sestavljajo obvezni predmeti, izbirni predmeti in ure
oddelčne skupnosti. Razširjen program, ki ga mora šola ponuditi, vključuje podaljšano
bivanje, jutranje varstvo, interesne dejavnosti, dodatni in dopolnilni pouk, ure za
individualno in skupinsko pomoč učencem z učnimi težavami in nadarjenim učencem ter šolo
v naravi (Zavod Republike Slovenije za šolstvo 2014).
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NASTANEK PODRUŽNIČNIH ŠOL

Podeželske oz. podružnične šole imajo pri nas že dolgo tradicijo. Za razvoj osnovnih šol
na Slovenskem je značilna postopna rast. Vsaka šola je sprva imela enega, dva, tri in nato več
učiteljev. Posledica tega je bil kombiniran pouk, ki je bil značilen za male podeželske šole
(Šavli 1955b, str. 6).
Na Slovenskem je bilo že od uzakonitve osemletne šolske obveznosti leta 1869 obvezno
šolstvo razdeljeno na štiriletno nižjo in štiriletno višjo stopnjo (Gabrič 2006, str. 19). Prednost
popolnih osemletnih osnovnih šol je bila v tem, da so imele v primerjavi z nižje
organiziranimi šolami ločene razrede. V nižje organiziranih šolah so bili učenci različnih
razredov skupaj v eni učilnici (prav tam, str. 19).
Razred tvorijo učenci, ki predelujejo učno snov iste stopnje, medtem ko oddelek
sestavljajo učenci, ki jih poučuje ena oseba. Če ima razred veliko učencev se lahko razdeli na
več oddelkov ali paralelk (Čopič 1955, str. 21). V primeru, da ima razred malo učencev, se
lahko dva ali več razredov združi v en oddelek – kombiniran oddelek. Po številu oddelkov se
označuje osnovne šole kot enooddelčne, dvooddelčne, trooddelčne itd. glede na število
učiteljev, ki so nameščeni na šoli (prav tam, str. 21-22).
I.,

II.,

III.,

IV.,

V.,

VI.,

VII.,

VIII.

razred

1. oddelek
Slika 3: Organizacijska oblika enooddelčne šole (Čopič 1955, str. 23).

Delovni in učni pogoji na višje organizirani osnovni šoli, kjer je imel učitelj v oddelku le en
razred, so bili torej drugačni, kot so bili delovni pogoji na nižje organizirani šoli, kjer je imel
učitelj v oddelku več razredov (Šavli 1955a, str. 11). Podružnične šole so naslednice
nekdanjih 'eno-' in 'dvorazrednic' oziroma nižje organiziranih šol in so po svoji organiziranosti
že od nekdaj zelo specifične. Tudi učbeniki so bili sprva pisani posebno za takšne vrste šol
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(Šavli 1955b, str. 5-6). Nižje organizirane šole so bile zlasti v manjših krajih, gorskih in težje
dostopnih vaseh ter redkeje naseljenih predelih, kjer nista bili mogoči tako štiriletna nižja
stopnja kot tudi štiriletna višja stopnja (Šavli 1955a, str. 11).
Te šole še vedno predstavljajo kulturno in športno središče nekega kraja, zato imajo
pomembno vlogo tudi za krajane. Posvečati jim moramo prav posebno skrb, znati moramo
prisluhniti njihovim potrebam in morebitnim težavam – ter si prizadevati za njihovo čim višjo
kakovost.

3.1 OSNOVNOŠOLSKI ZAKON 1869
S 3. Državnim ljudsko šolskim zakonom iz leta 1869 se je povečala mreža osnovnih šol,
kar je omogočilo uresničevanje zahteve po splošni šolski obveznosti. Zakon je določal
ustanovitev novih šol na območjih, ki so v petletnem povprečju presegla število 40 otrok, in
so bile od obstoječih šol oddaljene več kot 4 kilometre (Melik 1970, str. 46). Glede na
dinamiko večanja števila javnih osnovnih šol po sprejetju šolskega zakona, se je povečalo
tudi povprečno število razredov na eno javno osnovno šolo (Sagadin 1970, str. 86). Na
Kranjskem naj bi bilo na 93 trivialkah zaposlenih 94 učiteljev ter 8 pomožnih učiteljev. Leta
1869 je bilo na 187 trivialkah kar 193 učiteljev in 23 pomočnikov (Schmidt 1987).
Učenci so pouk obiskovali osem šolskih let. Šole so se imenovale po številu razredov: od
enorazrednic, dvorazrednic in tako naprej do osemrazrednic. Če je učenec v osemrazrednici
uspešno napredoval, je v osmih letih končal vseh osem razredov. V enorazrednici je učenec
vseh osem let obiskoval en in edini razred, menjal je le skupine znotraj razreda.
Enorazrednice so bile pogoste na podeželju in manj pogoste v mestih in trgih. Razlog za to je,
da je bilo v manjših krajih tudi manj šoloobveznih otrok, kar je bilo povezano tudi z
ekonomskimi razlogi. Višje organizirana šola je bila dražja od nižje razvite šole. Bolj razvito
okolje mest in trgov je imelo tudi večje potrebe glede razvitosti šolstva kot kmečko podeželje
(Sagadin 1970, str. 73-80).
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Značilna šola na podeželju za ta čas je bila torej trivialka z eno učilnico in enim samim
učiteljem, ki je poučeval vse učence hkrati. Učence si je lahko razdelil glede na prejšnje
znanje na dva dela in poučeval eno polovico dopoldne ter drugo polovico popoldne. Tak
način pouka je bil najcenejši in je zato na deželi prevladoval (Ostanek 1964, str. 13). Pred
sprejetjem Zakona o narodnih šolah leta 1929 so bile osnovne šole z manj kot 80 učenci
enorazredne, z 81 do 160 učenci dvorazredne, 161 do 240 učenci trirazredne itd. Za vsakih
80 otrok en nadaljnji razred. Zakon iz leta 1929 je znižal predpisano število učencev za en
oddelek na 40 učencev (Senkovič 1925, str. 25-26).

3.2 ZAKON O NARODNIH ŠOLAH 1929
Zakon o narodnih šolah iz leta 1929 je določal naj se osnovne šole ustanovijo tudi tam,
kjer je v oddaljenosti 4 km od šole najmanj 30 šoloobveznih otrok. Kjer je bilo otrok manj,
šole pa težje dostopne, so ustanavljali začasne šole ali ambulantne šole s skrčenim poukom.
Zakon je dopuščal, da se na šolah, kjer en učitelj istočasno poučuje več razredov, ti razredi
združijo v en kombiniran razred (Ostanek 1969, str. 19-21). Velik del šol je bil niže
organiziranih in so imele enega do tri učitelje s prav toliko oddelki. Učenci teh šol so bili
razdeljeni po šolskih letih na posamezne skupine. Prvo in drugo šolsko leto je sestavljal prvi
oddelek, tretje in četrto šolsko leto pa drugi oddelek osnovne šole. Učenci višje narodne šole
(od petega do osmega šolskega leta) so bili v tretjem oddelku (Ostanek 1964, str. 15).
Število šol se v tem času ni občutno povečalo, saj je bila že pred tem razmeroma dobro
razširjena mreža manjših šol po podeželju. Veliko manjših šol so prostorsko razširili, zato se
je povečalo tudi število oddelkov. Leta 1918 je bilo 240 enorazrednic, dvajset let kasneje le
še 103. Posledica tega je bilo manjše število otrok v razredu, kar je pripomoglo tudi k
izboljšanju pouka (Turk 1939, str. 177). Tudi v glasilu Učiteljski tovariš iz leta 1929 je
zapisano, da so se enorazrednice ohranile le še v redko naseljenih krajih, kjer je bilo malo
šoloobveznih otrok (Enorazrednice 1929, str. 2). To so bili kraji, ki so bili od železnice
oddaljeni 20-30 kilometrov. Le na ta način je bila tudi tem otrokom zagotovljena možnost
izobrazbe. Enorazrednice so opisane kot »male pritlične hišice, katerih zunanji izgled nam
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pogostokrat prav malo izpričuje o namenu, kateremu one služijo.« (prav tam, str. 2)
Nekatere od teh šol so imele tudi učiteljevo stanovanje, ki je bilo največkrat sestavljeno iz
ene sobe in kuhinje ter v slabem stanju (Enorazrednice 1929, str. 2).

3.3 POSLEDICE DRUGE SVETOVNE VOJNE
Posledice druge svetovne vojne so bile vidne predvsem pri pomanjkanju šolskih
prostorov ter učiteljskega kadra. Med vojno je bilo popolnoma uničenih (z vso opremo in
učili) 133 šolskih poslopij od skupno 960. Delno in močneje poškodovanih jih je bilo še 637,
kar pomeni, da je bila celotna mreža osnovnih šol na Slovenskem močno prizadeta (Vrtačnik
1962, str. 113).
Do leta 1953 je bilo na novo zgrajenih 24 in obnovljenih 373 šolskih poslopij. Med
novogradnjami so prevladovale nižje organizirane šole z le enim razredom oziroma največ
štirimi učilnicami v šolski stavbi. Največ teh šol je bilo zgrajenih ali obnovljenih na
Primorskem, Kočevskem, obrobju Barja in okolici Blok (prav tam).
Podružnične šole so se razvile iz nižje organiziranih šol, ki so imele manjše število
učencev in posledično organiziran kombiniran pouk. Pouk je kombiniran, ko so v enem
oddelku združeni učenci več razredov (Čopič 1955, str. 24). To je pomenilo večjo
obremenitev učitelja ter razliko v delovnih pogojih in kvaliteti pouka v primerjavami s šolami
brez kombiniranega pouka. Za rešitev tega problema so se odločili leta 1952, ko naj bi bile
odpravljene enooddelčne šole. Odbor za splošnoizobraževalno šolstvo je sprejel naslednje
sklepe:


če je število otrok na enooddelčni šoli presegalo število štirideset, so zaposlili še
enega učitelja in šola se je spremenila v dvooddelčno;



kjer so bili geografski pogoji ustrezni in so to omogočali, so učence višjih razredov
priključili osnovni šoli višjega tipa, tako naj bi na enooddelčni šoli ostali prvi štirje
razredi osnovne šole;
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kjer je bilo učencev premalo, so vpis v prvi razred izvedli vsako drugo leto (Šavli
1955a, str. 13).

Zaposlovanje drugega učitelja je bilo problematično zaradi pomanjkanja kadra in denarja.
Ponekod, kjer je bilo to mogoče so združevali šolske okoliše, vendar je ukinjanje šol naletelo
na velik odpor. Česar niso uspeli doseči s prvima dvema ukrepoma so dosegli s tretjim. Vpis
učencev v šolo vsako drugo leto je razpolovil število razredov, s tem pa se je zmanjšala tudi
obremenjenost učiteljev (Šavli 1955a, str. 13-14).
Po podatkih Zavoda za statistiko in evidenco Ljudske Republike Slovenije za šolsko leto
1953/54 je bilo pri nas 1138 vseh osnovnih šol in 144285 učencev (prav tam, str. 12). Od tega
je bilo 289 enooddelčnih šol z 8802 (6,1%) učenci. Osemrazrednih enooddelčnih šol je bilo
196, na njih je šolo obiskovalo 6193 učencev (prav tam). Stroški izobraževanja so se zaradi
velikega števila nižje organiziranih šol in nepopolne mreže šolskih zgradb zviševali, zato so se
pojavljale ideje o združevanju šol. Takšno združevanje bi imelo večkratno korist. Učenci bi bili
deležni boljših pogojev šolanja, prihranili bi pa tudi nekaj proračunskega denarja (Gabrič
2006, str. 21).
Osemrazredna enooddelčna šola je bila velika težava osemletnega obveznega šolstva.
Problem je bil, da en sam učitelj ni zmogel predelati programa osmih razredov. Če je razdelil
oddelke na dopoldansko in popoldansko skupino, je povzročil manjše število tedenskih učnih
ur in posledično je to pomenilo manjši obseg učnega programa v vsaki skupini (Šavli 1955a,
str. 12). Ob koncu leta 1954 je Drago Končnik (1954, str. 283) v Sodobni pedagogiki zapisal,
da zaradi slabih materialnih pogojev dela, pomanjkanja kadra in neprimernih pedagoških
pristopov »učenci po osmih letih šolanja odhajajo iz takih šol komaj z znanjem, ki ga zahteva
učni načrt za 3. ali kvečjemu 4. šolsko leto.«

3.4 ŠOLSKA REFORMA 1958
Pred uvedbo šolske reforme leta 1958 so v Sloveniji velik problem povzročale nižje
organizirane šole ter kombiniran pouk, saj so šole nastajale tudi v manjših krajih. Te šole so
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takrat predstavljale organizacijsko najmanj razvito osnovno šolo. Na območjih, kjer je bilo
veliko malih osnovnih šol, je njihova mreža ves čas nihala, zato so jo želeli reorganizirati ter
pedagoško in ekonomsko urediti.
Slaba stran teh šol je bila, da so se v eni učilnici stiskali učenci različnih razredov, ki so
imeli skupnega učitelja. Ta se zaradi raznolikosti v učilnici ni uspel posvetiti dovolj
posameznemu učencu ali razredu. Ti primeri so bili najpogostejši v štiriletnih osnovnih šolah.
Predlog za rešitev problematike je bil v združitvi takšnih šol v eno. Pogoj je bil primerna
šolska stavba z več učilnicami ter urejene prometne povezave. Takšna sprememba bi bila
dobrodošla, saj bi imel učitelj olajšano delo v razredu, ker bi poučeval le en razred ter imel
več časa, da bi se lahko posvetil učencem in jim nudil več znanja. Namesto kombiniranih
razredov z manj učenci bi lahko učitelj v združeni osnovni šoli prevzel razred s tridesetimi
učenci. S tem bi prihranili proračunska sredstva, ki bi jih lahko namenili tudi za vzdrževanje
malih šol (Gabrič 2006, str. 99).
Leta 1955 je bilo največ nižje organiziranih šol v okraju Tolmin, kjer je bilo 83,8%
kombiniranih razredov, kar je pomenilo 80,4% šoloobvezne mladine. Več kot polovica
učencev je obiskovala razrede tudi v okrajih Postojna (73,6% oddelkov in 63,4% učencev),
Sežana (56,9% oddelkov in 52,2% učencev) in Črnomelj (56% oddelkov in 55% učencev). V
večini ostalih okrajev so se številke gibale med 30 in 40 odstotki. Stanje je bilo najboljše v
okrajih Ptuj, Ljutomer in mestnih okrajih Ljubljana in Maribor, kjer je kombinirane razrede
obiskovala manj kot desetina vseh učencev (prav tam, str. 100). Zato je Komisija za
proučevanje šolstva začela izračunavati finančni vložek za izpopolnitev mreže osnovnih šol.
Upoštevali so potrebe po gradnji novih šolskih poslopij, dozidavi učilnic k obstoječim šolam,
zniževanju števila učencev na enega učitelja ter morebitne druge rešitve, če na določenem
območju nobena od navedenih rešitev ne bi ustrezala (prav tam). Podatki s konca šolskega
leta 1956/57 kažejo, da je zaradi zapiranja nižje organiziranih šol moč najti tudi več praznih
učilnic (prav tam, str. 101).
Spremenjena šolska mreža in ukinjanje majhnih enorazrednic in kombiniranih oddelkov
je povzročilo odpor domačinov, kljub temu, da šole za sodobnejši pouk niso bile primerne.
Ponekod starši zaradi protesta proti ukinitvi niže organizirane šole v kraju niso želeli pošiljati
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otrok v novo šolo. M. Cencič v svojem besedilu zapiše: »Nekatere vasi, ki so imele svojo šolo
že 100 ali več let, so jo izgubile. Ljudje so se ji težko odrekli, ponekod so jo branili kot kmečki
puntarji, z vilami in kosami. Vaške šole so se zapirale v imenu kulturnega napredka in enakih
pravic vseh. [...] To je čas, ko se je življenje na deželi štelo za manj vredno, kmečko
prebivalstvo pa za zaostalo in nerazvito.« (Cencič 1994, str. 27) Primanjkovalo je tudi učnega
kadra, saj so zaprte nižje organizirane šole potrebovale več strokovnega kadra. Po letu 1957
se začne množično ukinjanje nižje organiziranih šol in združevanje štirirazrednih osnovnih šol
v enotno osemletno osnovno šolo (Gabrič 2006, str. 101-102). S tem naj bi se izboljšal pouk
(vse več razredov je imelo nekombiniran pouk), povečalo pa se je tudi število centralnih šol
in število učencev v njih, ker naj bi bilo to ekonomsko in pedagoško bolj smotrno.
Tabela 1: Gibanje števila šol s kombiniranimi oddelki po šolski reformi leta 1958

Šolsko leto

1957/1958

1962/1963

1972/1973

Število šol s kombiniranimi oddelki

592

405

259

Število kombiniranih oddelkov

1410

1099

672

Število učencev, ki obiskuje te šole

40105

25561

11409

Odstotek osnovnošolske populacije

35,6%

10,4%

5,3%

Vir: Adamič 1989, str. 294.

Po podatkih Statističnega urada, predstavljenih v Tabeli 1, se je po šolski reformi leta
1958 število osnovnih šol s kombiniranimi oddelki močno zmanjšalo. Pred šolsko reformo je
bilo v Sloveniji 592 osnovnih šol s 1410 kombiniranimi oddelki, ki jih je obiskovalo 40105
učencev ali 35,6% celotne osnovnošolske populacije. V petnajstih letih po izpeljani reformi
(1957-1972) je število šol upadlo za 56%, število oddelkov za 52%, število učencev pa kar za
72%. Večje šole s kombiniranim poukom so prehajale v šole s poukom po razredih. Nekatere
šole so bile ukinjene, ohranile so se manjše šole v oddaljenih zaselkih z majhnim številom
učencev. V naslednjih letih je bil trend upadanja še vedno prisoten, vendar v znatno
manjšem obsegu.
Da bi se izognili ponovnemu razvoju nižje organiziranih šol, je 64. člen Zakona o osnovni
šoli iz leta 1959 določal, da je možno osnovno šolo ustanoviti, če je na območju
predvidenega šolskega okoliša najmanj 30 šoloobveznih otrok ter so izpolnjeni vsi pogoji, tj.
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prostor, sredstva in kader, in se predvideva, da se bo razvila osnovna šola z vsemi razredi
(Zakon o osnovni šoli 1959, str. 26). V razvoju osnovnošolske mreže sta nastali dve
organizacijski obliki osnovne šole:
-

samostojna osnovna šola z vsemi osmimi razredi in

-

centralna (matična) šola s podružničnimi šolami za nižjo stopnjo pouka (1. – 4.
razred) (Kožuh 1987, str. 15).

Tabela 2: Organizacijske oblike OŠ v Sloveniji od šolskega leta 1962/63 do 1968/69

Šolsko leto

Vse šole

Samostojne in

Šole brez

Šole s

Število

centralne šole

podružnic

podružnicami

podružnic

1962/63

1129

666

424

242

463

1963/64

1103

613

371

242

490

1964/65

1085

597

355

242

488

1965/66

1064

566

307

259

498

1966/67

1053

440

188

252

613

1967/68

1042

433

182

251

609

1968/69

1037

429

183

246

608

Vir: Statistični urad RS.

Iz podatkov v Tabeli 2 je razvidno, da se je nekaj šol ukinilo, saj je število vseh šol v
šolskem letu 1968/69 za okoli 90 manjše kot leta 1962/63. Najbolj občutno se je zmanjšalo
število samostojnih šol, ker so se mnoge nižje organizirane šole preoblikovale v podružnične
šole, ki so jih prevzele centralne šole. Zato pa se je v tem obdobju povečalo število podružnic
za skoraj 150. Centralne šole imajo vseh osem razredov in se nanje vežejo določeno število
podružničnih šol. Te imajo običajno samo štiri nižje razrede in zato učenci nadaljujejo šolanje
na višji stopnji na centralni šoli.
Podatki v Tabeli 3 nakazujejo, da je večina, t.j. skoraj 90% centralnih šol, imela do tri
podružnične šole. Le redke centralne šole so imele več kot sedem podružnic. Število
podružničnih šol na posamezno centralno šolo je bilo v času po reformi relativno konstantno.
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Tabela 3: Centralne osnovne šole v Sloveniji po številu podružnic od šolskega leta 1964/65 do 1968/69

Centralne šole s številom podružničnih šol

Šolsko leto

Centralne šole

Do 3

4 do 6

7 do 9

10 in več

1964/65

242

216

22

3

1

1965/66

259

210

38

8

3

1966/67

252

205

37

7

3

1967/68

251

198

41

9

3

1968/69

246

202

32

9

3

Vir: Statistični urad RS.

Z ukinjanjem nižje organiziranih šol ali preoblikovanjem v podružnične šole se je oblikoval
vse popolnejši šolski sistem, zmanjševati pa se je začelo tudi število otrok v razredih s
kombiniranim poukom. Takšni razredi so od šestdesetih let dalje ostali samo v odročnih
hribovskih in obmejnih krajih. Število šol se je od konca šolskega leta 1956/57 do začetka
šolskega leta 1958/59 znižalo iz 1387 na 1208, toliko je bilo ukinjenih nižje organiziranih šol.
V podružnične šole, ki so imele pouk za učence od 1. do 4. razreda, je bilo preoblikovanih
318 šol. Ob prepisu v 5. razred so učenci teh šol prestopili v matično osnovno šolo. Delež se
je v naslednjih letih še dvigal, k čemur je pripomogla gradnja novih šolskih stavb ter nadaljnje
zapiranje ali preoblikovanje nižje organiziranih osnovnih šol v podružnične šole. V
odmaknjenih vaseh in zaselkih pa je nastal problem zaradi slabih povezav, saj dnevni prevoz
v oddaljene šole ni bil mogoč (Gabrič 2006, str. 102-114). V Sloveniji je bilo od konca druge
svetovne vojne do leta 1957 na novo zgrajenih 79 šol s 322 učilnicami ter od leta 1957 do
sredine 1959 še 19 šol s 149 učilnicami. Povečala se je gradnja predvsem večjih šol v centrih,
ki so zajemale veliko število učencev (Cvetko 1962, str. 11).
Na podružnične šole se nanaša 25. člen Zakona o osnovni šoli iz leta 1959, ki pravi: »Če je
zaradi razsežnosti šolskega okoliša potrebno in če so za to dani ustrezni pogoji, lahko za
šolstvo pristojni svet občinskega ljudskega odbora odpre enega ali več oddelkov tudi izven
sedeža osnovne šole.« (Zakon o osnovni šoli 1959, str. 18) Prostor šolskega okoliša torej ni
točno določen, napisan je kot kategorija brez merila. Obstajala je možnost, da so si zakon
lahko ljudje različno razlagali. Ena izmed možnih razlag je, da se lahko odpre oddelke izven
sedeža osnovne šole, ni pa obvezno. Nekje so jih torej odprli, drugje pač ne.

39

Razvoj podružničnih šol na Slovenskem

Urška Ravnik

Podružnične šole so ustanovili iz nižje organiziranih samostojnih šol. Skoraj istočasno pa
so učence višjih razredov, za katere so organizirali prevoz, prešolali na centralne šole.
Najpogostejši vzrok je bil pomanjkanje otrok, včasih pa so bili ti vzroki tudi subjektivne
narave – nerazumevanje ustanovitelja, okolja matične šole ipd. (Macuh 1996, str. 59). Pri
načrtovanju gradnje osnovnih šol v mestih so stremeli k temu, da so vsaj večje krajevne
skupnosti imele popolno osnovno šolo kot vzgojno-izobraževalno, kulturno in družbeno
središče krajevne skupnosti, podobno kot so bile podružnične šole središče na podeželju (O
materialnih pogojih, pogojih dela in kadrovski problematiki 1979, str. 4).
Ukinitev podružničnih šol je največ škode naredila na podeželju kot posledici sta bili
najbolj vidni zapuščenost in propadanje podeželja. Podružnične šole otroke bolj vežejo na
svoj kraj in s tem zmanjšajo odliv prebivalstva s podeželja (Vodopivec 1995, str. 65-66).
Zmanjševanje števila osnovnih šol je torej zagotovo posledica novega zakona. Vprašanje
pa je, koliko šol so zaprli zaradi neustreznih pogojev za delo in koliko so jih zaprli zato, ker
zanje ni bilo potrebe. Podružnične šole so nastale tam, kjer nižje organiziranih šol niso v
celoti zaprli. Pogoji za delo na podružničnih šolah so bili že od nekdaj težki. En učitelj je moral
poučevati veliko število otrok v različnih starostnih skupinah. Te šole niso nikoli veljale za
posebej ugledne in kakovostne, tudi zaradi pomakanje ustrezne opreme in učnih
pripomočkov. Marsikje se ta sloves podružničnih šol drži še danes.

3.5 PODRUŽNIČNE ŠOLE V SAMOSTOJNI SLOVENIJI
Na podružničnih šolah poteka enoten vzgojno-izobraževalen program. Le-ta učencem
ponuja enake možnosti nadaljnjega izobraževanja kot jih nudijo matične oziroma samostojne
osnovne šole. Podružnične šole se običajno nahajajo bližje učencem in na tak način lažje
vzpostavijo klimo in vzdušje domačnosti (Strmčnik 1987, str. 162-163).
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Od leta 1996 je v veljavi Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja
(ZOFVI), ki v 45. členu govori o ustanavljanju podružnic: »V javnem vrtcu ali šoli se lahko
organizirajo enote vrtcev oziroma podružnice šol:


za izvajanje izobraževalnega programa na različnih lokacijah;



za izvajanje vzgojnega, prilagojenega izobraževalnega programa oziroma
posebnega programa vzgoje in izobraževanja za otroke in mladostnike s
posebnimi potrebami;



za izvajanje programa za predšolske otroke oziroma prilagojenega programa za
predšolske otroke s posebnimi potrebami v okviru šole na različnih lokacijah in



v drugih primerih, določenih z aktom o ustanovitvi.«

(Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja 1996, 45. člen)
V diplomskem delu se bom osredotočila na podružnične šole, ki so določene s prvo alinejo
navedenega člena.
Po ZOFVI je podružnična šola oblika šole, v kateri se izvaja dejavnost vzgoje in
izobraževanja, ki je lokacijsko ločena od matične šole. Odvisnost podružnične šole od
matične šole je popolna, saj statusno to ni organizacijska enota in nima lastnih organov
upravljanja. Šolo vodi vodja enote, ki ga izmed strokovnih delavcev imenuje ravnatelj
matične šole. Imenovanje je v izključni pristojnosti ravnatelja in ni posebej sistematizirano
delovno mesto, zato za njegovo imenovanje ni potreben javni razpis. Njegove naloge se
nanašajo predvsem na organizacijo in vodenje podružnične šole in jih določa akt o
ustanovitvi ter ravnatelj s pisnim pooblastilom. Na podružnicah se oblikujejo le strokovni
organi, ki so vezani na oddelek in sicer oddelčni učiteljski zbor, razrednik in po potrebi
strokovni aktivi. V učiteljski zbor se enakopravno vključujejo vsi strokovni delavci šole, vsem
delavcem šole mora biti zagotovljeno enakopravno sodelovanje v organih upravljanja. V
podružnični šoli se posebej oblikuje svet staršev (Mihovar-Globokar 1997).
Zakon o osnovni šoli (1996, 37. člen) v četrtem odstavku 37. člena o kombiniranih
oddelkih pravi: »Izjemoma so zaradi majhnega števila učenci dveh ali več razredov lahko
razporejeni v en kombinirani oddelek.« Še pred sprejetjem zakona je ta člen sprožil polemiko
med učitelji podružničnih šol, zaradi besede »izjemoma« in dejstva, da podružnične šole in
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kombiniran pouk niso omenjeni v nobenem členu več. Mnogi so se bali, da omenjeni zakon
pomeni konec podružničnih šol (Nolimal 1996, str. 3). V šolskem letu 2012/13 je bilo od vseh
oddelkov na podružničnih šolah v Sloveniji kar 42,2% kombiniranih.
Pri ustanavljanju novih šol veljajo kriteriji Pravilnika o pogojih za ustanavljanje javnih
osnovnih šol iz leta 2003. Po tem Pravilniku (2003, 3. člen) se podružnična šola lahko
organizira, če ima zagotovljen vpis najmanj za tri oddelke na območjih s specifično poselitvijo
in na območjih z razvojnimi posebnostmi mora imeti zagotovljena zgolj dva oddelka.
Podružnica šole, ki začasno preneha z delovanjem, se lahko ponovno aktivira, če je
zagotovljen vpis za najmanj deset učencev (prav tam, 11. člen).
V začetku šolskega leta 2006/07 je bilo v Sloveniji 446 centralnih oz. samostojnih in 350
podružničnih šol. V šolskem letu 2012/13 se je število podružničnih šol zmanjšalo na samo
334. To pomeni, da se povprečno zaprejo skoraj tri podružnične šole na leto. Narašča pa
število otrok, ki obiskujejo kombinirane oddelke, saj zaradi zmanjševanja števila otrok
oblikujejo kombinirane oddelke tudi na matičnih šolah (Statistični urad RS). Po Pravilniku o
pogojih za ustanavljanje javnih osnovnih šol (2003, 13. člen) se postopek za ukinitev
podružnične šole začne, če ustanovitelj šole ugotovi, da ima podružnica manj kot 14 učencev
oziroma na območjih s specifično poselitvijo in na območjih z razvojnimi posebnostmi manj
kot 5 učencev.
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ZNAČILNOSTI PODRUŽNIČNIH ŠOL

Podružnične šole se v marsičem razlikujejo od svojih matičnih zavodov, saj pogosto ležijo
v odmaknjenih krajih. Obiskuje jih malo otrok, zato jih združujejo v kombinirane oddelke.
Navadno predstavljajo kulturno in športno središče nekega kraja, zato imajo pomembno
vlogo tudi za krajane. Po drugi strani pa so tudi podružnice izpostavljene vplivom sodobne
družbe, saj niso imune do dogajanja v mestnih središčih, tudi če so ta od njih precej
odmaknjena. Posvečati jim moramo prav posebno skrb, znati moramo prisluhniti njihovim
potrebam in morebitnim težavam – ter si prizadevati za njihovo čim višjo kakovost.
Podružnične šole so nahajajo pretežno na vaških in perifernih območjih. Za te šole je
značilna:
-

majhnost, lažja individualizacija in diferenciacija, ter kombinacija dveh ali več
programskih razredov;

-

večja samostojnost posameznikov, uveljavljanje vseh otrok (tudi manj sposobnih);

-

večja povezanost s krajem; šola je kulturno središče kraja;

-

boljše sodelovanje in povezanost s sodelavci. Učitelj na podružnični šoli je
primoran delati vse, zato ves čas išče in se mora izpostavljati in dokazovati. S tem
pa dobi neskončno možnosti osebnega in strokovnega razvoja;

-

sožitje z naravo (Šemrov 2011, str. 53).

V šolskem letu 2000/01 so bile najpogostejše podružnične šole s štirimi razredi. Najdemo
tudi take z vsemi osmimi razredi osnovne šole, vendar so bile zelo redke, saj jih je le 12, kar
predstavlja 3,68% osnovnih šol v Sloveniji (Nolimal 2001, str. 5). Podružnične šole z enim
samim oddelkom so najnižja vrsta podružničnih šol. Za njih je značilno malo število učencev,
najpogostejša je dvojna kombinacija, kateri sledi trojna kombinacija. Pri obstanku oziroma
zaprtju podružnične šole je pomemben dejavnik število oddelkov na podružnični šoli.
Podružnične šole z enim samim oddelkom so zelo vprašljive za delovanje ne le zaradi
majhnega števila otrok v nekem kraju, ampak tudi zaradi zelo kratkega časa šolanja, saj se
morajo učenci zelo hitro prešolati na matično šolo.
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4.1 MREŽA PODRUŽNIČNIH OSNOVNIH ŠOL
Mreža osnovnih šol je v Sloveniji zaradi podružničnih šol zelo razvejana. Po 44. členu
Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja se javna šola lahko ustanovi, če
je zagotovljen vpis vsaj za dva oddelka učencev prvega in vseh naslednjih razredov oziroma
letnikov. Izjeme so narodno mešana in obmejna območja ter območja s posebnimi
razvojnimi problemi, kjer se javna šola lahko ustanovi tudi, če niso izpolnjeni pogoji iz prvega
odstavka (Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja, 44. člen).
Graf 1 prikazuje gibanje števila osnovnih šol (samostojne, matične in podružnične), med
leti 1964 in 2012. Število šol se od leta 1964, ko je bilo v Sloveniji 1103 osnovnih šol
zmanjšuje. Danes imamo le še 785 šol. Posebno izrazit padec števila osnovnih šol je opazen v
šestdesetih in sedemdesetih letih prejšnjega stoletja, predvsem na račun zmanjševanja
števila podružničnih šol.
Graf 1: Število osnovnih šol v Sloveniji med leti 1964-2012
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Vir: Statistični urad RS.

Prav tako se zmanjšuje število šoloobveznih otrok. V istem obdobju je število otrok
upadlo iz 240924 na 161051. Število osnovnošolcev se je samo od leta 1995 do leta 2006
zmanjšalo za več kot 40000 ali za dobrih 20%. Omenjeno zmanjšanje števila osnovnošolcev je
bilo predvsem posledica upadanja števila rojstev po letu 1980 do vključno leta 2003.
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Podružnične osnovne šole se delijo na šole s čistimi in šole s kombiniranimi oddelki,
njihovo število se vsako leto spreminja. Podružnične šole so precej pogoste. V šolskem letu
2012/13 je bilo na vsako centralno oziroma samostojno šolo 0,74 podružnične šole. V zadnjih
letih se pojavlja negativna razlika v številu podružničnih šol v primerjavi s samostojnimi in
centralnimi šolami, kar je tudi razvidno iz Grafa 2. To pomeni slabšo dostopnost osnovnega
šolstva za šoloobvezne otroke iz redkeje poseljenih in težje dostopnih krajev.
Graf 2: Število osnovnih šol glede na organizacijsko obliko v Sloveniji med leti 1964-2012
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Vir: Statistični urad RS.

Posledice šolske reforme iz leta 1958 so razvidne iz Grafa 2, kjer je opazen izrazit trend
zmanjševanja samostojnih šol in njihovo preoblikovanje v podružnične šole. Število
podružničnih šol doseže vrh leta 1966, ko je v Sloveniji kar 613 podružničnih šol. V naslednjih
desetih letih je bilo njihovo število relativno konstantno. Od sedemdesetih let do danes pa se
je število podružničnih šol skoraj prepolovilo. Leta 2012 je bilo samo še 334 podružničnih šol.
Eden izmed razlogov za zapiranje podružničnih šol je tudi izseljevanje mlade populacije v
mesta, kjer naj bi iskali boljše možnosti za zaslužek in preživetje. Na vaseh pa so ostali
starejši prebivalci. Mira Cencič (1994, str. 27) pravi, da se je izseljevanje v mesta ustavilo in
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da se podeželje zopet oživlja, vprašanje pa je, kdaj bo prišel čas, da se bodo ponovno
odpirala vrata majhnih podeželskih šol.
Na začetku šolskega leta 2006/07 je v Sloveniji delovalo 796 osnovnih šol (samostojnih,
matičnih, podružničnih), v letu 2012/13 samo še 785. Za negativno razliko je možnih več
odgovorov:


podružnična šola je prerasla v samostojno: to je možno tam, kjer se je ohranilo
večje število prebivalcev. Centralna šola je postala pretesna in je del svojega
šolskega okoliša prepustila podružnični šoli, ki postane samostojna šola;



samostojna šola nastane z delitvijo centralne šole: osnovne šole postanejo
premajhne. Prostorski problem se reši z uvedbo nove samostojne šole. Na
podoben način lahko nastanejo tudi nove centralne šole, ki si med seboj razdelijo
tudi podružnične šole;



nova samostojna šola: podružnične šole na nekem območju so ukinili, ko so na
tistem območju zgradili novo samostojno šolo. S tem so rešili problem
vzdrževanja več stavb, hkrati pa so tudi učenci dobili boljše pogoje za delo;



ukinitev podružničnih šol: to se dogaja predvsem tam, kjer je slabša poseljenost in
se število otrok zaradi različnih vzrok močno zmanjšuje (Šemrov 1997, str. 44-45).

Podatki torej kažejo, da se število podružničnih šol iz leta v leto zmanjšuje. Velikokrat je
obstoj podružnične šole odvisen od uspešnega sodelovanja med starši, šolo in lokalno
skupnostjo. Pogosto se starši otrok ne morejo dogovoriti in tako nekateri starši otroke vozijo
na matično šolo, s čimer prispevajo k zaprtju podružnične šole.

4.2 KOMBINIRANI POUK
Poznavanje problematike in dela v kombiniranih oddelkih je med pedagoškimi delavci
precej pomanjkljivo. Razlogi so verjetno v tem, da so takšni oddelki v osnovnih šolah v
manjšini ter se običajno nahajajo v osnovnih šolah na podeželju. Kombiniran pouk je pouk,
ko en sam učitelj v enem oddelku poučuje dva ali več razredov.
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Kombinirane oddelke opredeljuje Zakon o osnovni šoli v 37. členu, kjer je navedeno:
»Izjemoma so zaradi majhnega števila učenci dveh ali več razredov lahko razporejeni v en
kombiniran oddelek.« (Zakon o osnovni šoli 1996, 37. člen) Osnovne šole s kombiniranimi
oddelki so večinoma na območjih s specifično poselitvijo ali z razvojnimi posebnostmi in so
po statusu nesamostojne – podružnice matičnih šol, kar pa ni nujno, saj obstajajo
kombinirani oddelki v nekaterih zelo redko naseljenih območjih tudi na samostojnih
osnovnih šolah (Nolimal idr. 2001, str. 9). Organizacija dela na teh šolah in delo učiteljev ter
drugih pedagoških delavcev je specifično. Delo je pogosto oteženo zaradi slabe prostorske in
materialne opreme teh šol. Zaradi raznolikosti programov posameznih razredov znotraj
kombiniranega oddelka je posamezne etape učnega procesa potrebno načrtovati
premišljeno in povsem specifično. Pri načrtovanju je nujno dobro poznavanje učnih načrtov
za predmete in posamezne razrede. Kurikulum za delo v kombiniranih oddelkih je identičen
kurikulumu za »čiste« oddelke, kar pomeni, da učenci v kombiniranih oddelkih niso
prikrajšani pri vzgojno-izobraževalnih vsebinah in ciljih. Obstajajo edino razlike pri razvrstitvi
učne snovi ter v uporabi učnih metod in oblik dela (Nolimal 1999, st. 38).
Šolska mreža je bila gostejša pred desetletji. Študije kažejo, da se bo mreža osnovnih šol,
predvsem število oddelkov in število učencev, zmanjševala tudi v prihodnje. Vendar šole s
kombiniranimi oddelki zagotovo še ne bodo izumrle, saj zaradi nenehnega zmanjševanja
števila učencev marsikje prenehajo s poukom v čistih oddelkih in organizacijo vzgojnoizobraževalnega dela spremenijo v kombinirane oddelke (Nolimal 1999, str. 37). Šole
pogosto oblikujejo kombinirane oddelke na podružničnih šolah, ki so praviloma manjše in so
organizirane za izvajanje osnovnošolskega programa na različnih lokacijah. Iz podatkov
Statističnega urada RS izhaja, da so šole v začetku šolskega leta 2011/12 oblikovale skupaj
535 kombiniranih oddelkov, od tega jih le 41 (približno 8 %) ni delovalo na podružničnih
šolah (Statistični urad RS).
Najpogostejša kombinacija pri pouku je združevanje zaporednih razredov. Običajno se
združita 1. in 2. razred ter 3. in 4. razred, v 15 šolah pa je kombiniran pouk organiziran tudi
na predmetni stopnji. Ponekod pa združujejo tudi 1. in 3. razred, ter 2. in 4. razred, pri čemer
je potrebno upoštevati število učencev v posameznem razredu (Blažič 2003). Za učitelje in
učence je najbolj primerno oblikovanje kombiniranega oddelka po načelu zaporednega
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združevanja programskih razredov, ker to omogoča večjo programsko usklajenost ter
organizacijo dela, racionalnejšo izrabo časa, enako pozornost mlajšemu in starejšemu
programskemu razredu učencev, večjo ustreznost razvojni stopnji učencev iz pedagoškopsiholoških, didaktično-socioloških in drugih vidikov (Nolimal 1999, str. 37-38). Po podatkih
Ministrstva za izobraževanje znanost in šport je bilo v slovenskih osnovnih šolah (pretežno na
podružničnih šolah) v šolskem letu 2013/14 544 kombiniranih oddelkov, v katere je bilo
vključenih 7.006 učencev, od tega:
-

465 oddelkov kombiniranih iz 2 razredov;

-

73 oddelkov kombiniranih iz 3 razredov;

-

5 oddelkov kombiniranih iz 4 razredov;

-

1 oddelek kombiniran iz 8 razredov (Ministrstvo za izobraževanje, znanost in
šport).

Manjše število učencev v kombiniranih oddelkih pomeni tudi ugodnejše učno okolje za
inkluzijo učencev s posebnimi potrebami in učencev iz drugih kulturnih in jezikovnih okolij.
Individualizacija in diferenciacija ne ostajata le didaktični načeli, ampak se pri kombiniranem
pouku resnično izvajata, saj drugače ni mogoče izpeljati pouka v kombiniranih oddelkih
(Cencič 2011, str. 1).
Učitelj podružničnih šol mora poskrbeti, da zadosti različnim potrebam učencev:
različnim učnim stilom, ravnem znanja, interesom, motivaciji, psihološkemu stanju ter
različnim individualnim učnim potrebam, ki izvirajo tudi iz starostno heterogenih skupin pri
kombiniranem pouku. Da bi učencem omogočili enake učne pogoje, kot jih imajo njihovi
vrstniki na matičnih šolah morajo imeti učitelji izredne organizacijske in pedagoške
zmožnosti (Nolimal 1997, str. 4). M. Behek, učiteljica na podružnični šoli Dokležovje in bivša
predsednica Društva učiteljev podružničnih šol, pravi: »Nekoč je bilo poučevanje na
podružnicah kazen za učitelje oziroma stopnica do poučevanja na matični šoli. Danes je to
učenje nadstandardnih razredov, kajti ob dobri opremljenosti je užitek delati v takih razredih
– čeprav je tudi zelo zahtevno.« (Balažič Peček 2008, str. 5)
Ni pomembno namreč, koliko učencev je v razredu, priprava na pouk je enako obsežna,
če je v razredu en učenec ali dvajset. Odvisno je samo, koliko fotokopij učnih listov naredi.
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Učitelji pri poučevanju v kombiniranih oddelkih upoštevajo splošna didaktična in seveda tudi
specifična načela, značilna za poučevanje v kombiniranih oddelkih:
-

načelo zaporedne kombinacije razredov;

-

načelo vsebinske usklajenosti;

-

načelo smotrne organiziranosti in racionalne izrabe časa;

-

načelo fleksibilnosti;

-

načelo »enake« pozornosti nižjemu in višjemu programskemu razredi;

-

načelo ustreznosti razvojni stopnji (Nolimal 2001).

Za kombinirane oddelke je značilno, da se izmenjujeta direktni in indirektni pouk z
namenom, da se uresniči učni načrt za vse programske razrede. Direktni pouk pomeni
učiteljevo neposredno delo z učenci enega ali več programskih razredov hkrati pri skupnih
urah. Indirektni pouk je samostojno ali tiho delo učencev in je predpogoj, da lahko učitelj
dela direktno z drugo skupino. Menjava naj bi bila največ enkrat ali dvakrat na uro, noben
razred ne sme imeti celo uro le indirektni pouk (Jelen 2002, str. 43). Združitev mlajših in
starejših učencev ima lahko pozitiven učinek. Današnji otroci se znajo zelo dobro in hitro
povezovati na daljavo preko družabnih omrežij, težave pa nastopijo pri neposrednem
navezovanju stikov. Kombiniran pouk zahteva sodelovanje in povezavo med različno starimi
učenci, medsebojno pomoč, pa tudi samostojnost, kar je nasproti individualizmu in
nesamostojnosti, kateri naj bi bili značilni za generacije današnjih otrok. Kombiniran pouk
torej udejanja učenje socialnih veščin, kot sta sodelovanje, pomoč ipd. (Cencič 2011, str. 12).
Normativi in merila za oblikovanje kombiniranih oddelkov so bili že od nekdaj najbolj
pogost in pereč predmet razprav med učitelji, ki poučujejo v kombiniranih oddelkih. V
slovenskem prostoru, obstajajo zgolj kombinirani oddelki dveh, treh in štirih razredov,
medtem ko obstajajo v drugih državah tudi oddelki petih, šestih, celo sedmih razredov,
odvisno pač od števila učencev na posamezni šoli in števila razredov osnovne šole (Nolimal
1998, str. 21-23).
Normativ za oblikovanje oddelka je 28 učencev, za oblikovanje kombiniranega oddelka iz
dveh programskih razredov 21 učencev, iz treh razredov 14 učencev in iz štirih in več
49

Razvoj podružničnih šol na Slovenskem

Urška Ravnik

razredov 10 učencev (Pravilnik o normativih 2007, 27. člen). Če je na centralni šoli 29
učencev, jih vpišejo v dva oddelka, eden ima 14 učencev, drugi pa 15 učencev. V
samostojnih, matičnih in podružničnih šolah na območjih s posebnimi razvojnimi problemi je
lahko normativ za oblikovanje kombiniranega oddelka iz dveh razredov 19 učencev, iz treh
razredov pa 12 učencev (prav tam, 30. člen).
Devetletna osnovna šola je prinesla vključevanje učiteljice in vzgojiteljice v prvi razred.
Tudi za kombinirane oddelke je oblikovan normativ, ki vključuje vzgojiteljico in učiteljico v
kombinirani oddelek, v katerem je 12 ali več učencev. Že na začetku so se pri organizaciji
pouka pokazala odstopanja od klasične kombinacije – en razred dela samostojno, drugi ima
direktni pouk z dvema učiteljicama. Običajno to ne velja, saj želijo učitelji izkoristiti
prisotnost dveh učiteljev in en dela direktno, drugi je na voljo razredu, ki dela tiho in
samostojno (Jelen 2002, str. 52-53).
Statistična podoba šol s kombiniranimi oddelki se spreminja iz leta v leto. Nekateri
kombinirani oddelki se preoblikujejo v »čiste« oziroma enorazredne, nekje pa število
učencev upada, zato jih združujejo v kombinirane oddelke. Število programskih razredov je
najbolj odvisno od materialnih (prostor, oprema) in kadrovskih možnosti, pa tudi od vpisa
otrok v posameznih šolskih letih. Število šol s kombiniranimi oddelki je kljub vsem težavam in
omejitvam precej visoko, saj predstavljajo skoraj tretjino vseh osnovnih šol. Bistveno nižje pa
je število oddelkov in učencev, ki se poučuje na teh šolah (Nolimal 1999, str. 36-37).
Graf 3 prikazuje porazdelitev števila otrok vključenih v kombinirane oddelke glede na
organizacijsko obliko osnovnih šol v zadnjih sedmih letih. Razvidno je, da več kot 80%
učencev v kombiniranih oddelkih obiskuje podružnične šole. Preostalih 20% se porazdeli
med matične in samostojne šole. Na slednjih je opazen trend povečevanja števila otrok
vključenih v kombinirane oddelke.
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Graf 3: Število otrok v kombiniranih oddelkih
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Optimalna meja pri številu učencev v kombiniranih oddelkih je le redko izpolnjena, kar
dokazuje podatek, da je v enem kombiniranem oddelku v povprečju 12 učencev. Majhno je
tudi skupno število vseh učencev, ki se šolajo v kombiniranih oddelkih (Nolimal 1998, str. 2627). Le-to predstavlja v šolskem letu 2012/13 zgolj 4,36% vseh osnovnošolcev. Število
učencev v kombiniranih oddelkih je zadnja leta upadalo, vendar je s šolskim letom 2011/12
število zopet pričelo naraščati. Medtem, ko število šol s kombiniranimi oddelki narašča. V
šolskem letu 2010/11 je bilo takih šol 281 (13 matičnih, 23 samostojnih in 245 podružničnih)
s 5978 učenci, leto kasneje pa že 294 (13 matičnih, 30 samostojnih in 251 podružničnih) šol s
6427 učenci. Za primerjavo, trideset let nazaj, v šolskem letu 1984/85 je bilo 238 šol s
kombiniranim poukom, ki jih je obiskovalo 7537 učencev (3,4% osnovnošolske populacije)
(Statistični urad RS).
Zmanjševanje števila šol s kombiniranimi oddelki ne pomeni nujno ukinitve šol, ampak
tudi nasprotno – povečanje števila učencev in s tem prehod na poučevanje v »čistih«
oddelkih. To se zgodi predvsem na tistih območjih v Sloveniji, kjer imajo izredno ugodno
infrastrukturo in druge življenjske možnosti, ki vplivajo na to, da se mladi
intenzivno ne izseljujejo v večja mesta (Nolimal 1999, str. 37).
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Pri odločanju o številu oddelkov na podružnični šoli, o najbolj ustreznih kombinacijah in o
tem, do katerega razreda se bo učence zadržalo na podružnični šoli, je potrebno vsakokrat
poleg veljavnih normativov in standardov za oblikovanje oddelkov upoštevati tudi specifične
pogoje posamezne podružnične in matične šole in sicer:
-

število učencev, ki živijo na območju podružnice in sodijo v določen razred;

-

razpoložljive prostore podružnice in prostorske pogoje matične šole;

-

oddaljenost do matične šole in organizacijo prevozov;

-

možnosti za dopolnjevanje kadrovskih potreb na podružnici z učitelji matične šole
itd.

Po preučitvi vseh navedenih dejavnikov, mnenja staršev ter ustanovitelja se vodstvo šole
odloči, kako bo organiziran pouk in koliko oddelkov bo imela posamezna podružnica (Jelen
2002, str. 26).
Kombinirani pouk je v času svoje dolge zgodovine doživel veliko sprememb. Razlogi za
kombiniran pouk so bili v preteklosti popolnoma drugačni kot so danes. V preteklosti so bili
na vaseh razredi prepolni, učiteljev pa je primanjkovalo. Učilnice so bile majhne in v
neprimernih prostorih. Življenje na podeželju je bilo manj privlačno in za učitelje, ki so
poučevali tam, prej kazen kot izziv. Danes je družba s splošnim razvojem, predvsem pa z
razvojem prometa in komunikacijskih tehnologij zmanjšala razdalje in razlike med
podeželjem in mestom. Podeželje pridobiva na vrednosti, saj se kažejo prednosti v kakovosti
življenja. Demografska struktura se spreminja, kar se kaže tudi v šolstvu. Danes kombiniran
pouk poteka tako na podružničnih šolah kot na matičnih in samostojnih šolah, saj marsikje
upada število vpisanih učencev, kar sili v združevanje dveh ali več razredov v en oddelek.

4.3 PREDNOSTI IN POMANJKLJIVOSTI PODRUŽNIČNIH ŠOL
Eden izmed problemov podružničnih šol in kombiniranih oddelkov v preteklosti so bili
kadri in njihova usposobljenost za delo. Učitelj se tekom rednega šolanja ni usposobil za delo
v tako specifičnih razmerah. Velikokrat se je zgodilo, da so se ravno učitelji pripravniki znašli
na podružnični šoli in v kombiniranem oddelku (Adamič 1989, str. 296). Učitelji brez
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ustreznih izkušenj in strokovne pomoči gotovo ne govorijo v prid kvalitetnega dela na
podružničnih šolah. Starši otrok podružničnih šol ne želijo, da bi bili njihovi otroci deležni
slabšega dela, zato marsikdo svoje otroke sam prepiše na centralno šolo. Posledično to
pomeni premajhno število otrok za obstoj podružnične šole.
Danes je možnosti za različne oblike stalnega strokovnega izpopolnjevanja zmeraj več:
razni moduli, strokovni posveti, seminarji, študijske skupine itn. Študijske skupine ter
strokovni posveti za kombiniran pouk, ki jih organizira Zavod RS za šolstvo od šolskega leta
1994/95, omogočajo povezovanje ter strokovno druženje učiteljev kombiniranih oddelkov iz
različnih lokalnih skupnosti in geografskih regij. Njihov namen je izmenjava izkušenj, širjenj
dobre prakse ter izpopolnitev znanja (Nolimal 1999, str. 41). Tako lahko danes govorimo o
ustrezno usposobljenih učiteljih na podružničnih šolah, kar je povsem primerljivo z
usposobljenostjo učiteljev na centralnih šolah.
Učenci, njihovi starši, kraj in učitelj, če živi v istem kraju, si prizadevajo za doseganje
skupnih ciljev tudi na neformalni ravni, kar lahko pomeni tudi večjo povezanost med
učiteljem in učenci. Manjše število učencev pomeni, da učitelji le-te veliko bolje poznajo, saj
jih lahko učijo tudi več let zapovrstjo kot posledica kombinacije. M. Cencič pravi, da učitelji,
ki svoje učence zelo dobro poznajo, lahko upoštevajo potrebe in interese učencev ter
usklajujejo naloge z njihovim znanjem in sposobnostmi. S tem dajo učencem možnost za
osebno afirmacijo in občutek uspešnosti. Razredni kolektiv z malo učenci, ki so različnih
starosti, neredko v ožjih sorodstvenih vezeh oziroma iz neposredne soseščine, ima tudi
pomembno vzgojno vrednost. Od tod potem izhaja domačnost, zaupanje, občutek varnosti,
vzajemnost, pokroviteljstvo med mlajšimi in starejšimi učenci, medsebojna pomoč in
sodelovanje (Cencič 1994, str. 28).
Podružnične šole imajo prednost tudi pri sodelovanju in povezovanju z okoljem.
Povezanost in sodelovanje z vrtci, društvi, lokalnimi skupnostmi in matičnimi šolami se kaže
predvsem pri skupnih prireditvah, projektih in rednem ali občasnem sodelovanju drugega
pedagoškega in nepedagoškega osebja pri vzgojno-izobraževalnem delu (Nolimal 1999, str.
39). Z dobrim sodelovanjem pridobi tako šola, kateri krajini nudijo podporo in pomoč, kot
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kraj, v katerega učenci in učitelji prinesejo življenje. Skupaj prirejajo različne prireditve,
proslave ter druge aktivnosti v kraju.
Predstavniki lokalnih skupnosti in drugi zunanji sodelavci lahko sodelujejo kot mentorji
pri uresničevanju obveznega in razširjenega programa interesnih dejavnosti na podružničnih
šolah. Podružnični učitelji mnogokrat nimajo niti časa niti znanja za izvedbo raznovrstnih
dejavnosti, tako lahko tukaj pomagajo učitelji matične šole ali zunanji mentorji. Poleg
izmenjave izkušenj, spoznanj, materialov, uporabe prostorov (telovadnice) predstavlja velik
pomen tudi medsebojno druženje. Skupno lahko organizirajo naravoslovne, športne,
kulturne dneve, šolo v naravi, skupno pripravo prireditev, kar omogoča učencem
podružnične šole, da spoznavajo način dela in učence matične šole. Po drugi strani pa si
učitelji na takšnih srečanjih in študijskih skupinah izmenjujejo informacije in bogatijo izkušnje
(Repinc 2001 str. 9). S spoznavanjem učiteljev in učencev matične šole bodo učenci
podružničnih šol lažje prestopili prag matične šole.
Podružnična šola ima tudi primarni vpliv na kulturno življenja v manjših krajih. Pričakuje
se, da bo osnovni nosilec kulturnega dogajanja. Tako je pogosto šola edini prostor, kjer se
lahko zbere večje število ljudi, saj na podeželju ni prostornih kulturnih domov (Frece 1998,
str. 31). Z aktivnim življenjem se ohranja tudi število prebivalcev. To pa je pomembnejše
predvsem za odročnejše manjše kraje.
Učenci zaradi kombiniranega pouka in manjšega števila učencev postanejo samostojnejši,
imajo boljšo koncentracijo in kažejo večjo odgovornost ter se naučijo sodelovanja s sošolci
(Slukan 2001, str. 16). Zaradi manjšega števila učencev pri pouku je le-ta bolj prilagojen
posameznemu otroku in njegovim zmožnostim. Učenci podružničnih šol so tudi vsestransko
bolj dejavni – na šolskih prireditvah so običajno izpostavljeni vsi, ter tako pridobivajo izkušnje
pri nastopanju (Drole 2008, str. 4). Potrebno je poiskati otrokovo močno področje, ga v njem
spodbujati, mu vlivati pogum, da se bo izkazal ter ob tem doživel uspeh. Na večjih šolah
imajo zadržani in manj sposobni učenci manjše možnosti, da učitelji opazijo tudi njihove
dobre strani (Frece 1998, str. 31).

54

Razvoj podružničnih šol na Slovenskem

Urška Ravnik

Med najpogostejše težave oziroma pomanjkljivosti podružničnih šol spadajo prostorske
težave, ki se največkrat pokažejo pri izvajanju pouka športne vzgoje. Večina podružničnih šol
namreč nima telovadnice, športnega igrišča, športnih rekvizitov ipd. V primeru slabega
vremena lahko pouk športne vzgoje poteka kar v učilnici, kar pomeni vsakokratno
prestavljanje klopi ter preoblačenje v razredu (Slukan 2001, str. 16). Tudi izbira interesnih
dejavnosti je okrnjena, saj je pogojena tudi s številom učiteljev na podružnični šoli. Stanje
kaže, da je ponudba interesnih dejavnosti tesno povezana s kadrovskimi in materialnimi
možnostmi na šolah kot so preobremenjenost učiteljev, neustrezna prostorska in didaktična
oprema šol, pomanjkanje finančnih sredstev ter ustreznih mentorjev itn. (Nolimal 1999, str.
38).
Pomembno je tudi kako so se podružnične šole prilagodile spreminjajočim potrebam
podeželskega prebivalstva (npr. podaljšano bivanje, jutranje varstvo) (Drole 2008, str. 4).
Problemi nastanejo tudi pri nadomeščanju odsotnih delavcev in organizaciji šolskih
prireditev. Vedno se pojavi dilema: ali prireditev pripraviti na podružnični enoti ali učence
odpeljati na centralno šolo? Ekskurzije in izleti so v večini primerov organizirani tako, da se
jih hkrati udeležijo učenci podružničnih šol in centralne šole (Slukan 2001, str. 16).
Ugotovimo lahko, da se materialni in prostorski pogoji zadnja leta izboljšujejo. Šolske
stavbe so še večinoma stare, a obnovljene, precej je tudi novih. Številni visoki jubileji teh šol
prinašajo tudi nove pridobitve. Trend prenašanja starih stvari z matične šole se umirja in tudi
podružnične šole dobivajo novo opremo in učila. Tudi pokritost z računalniki in internetom je
precejšnja. V zadnjem času je največja težava podružničnih šol premajhno število otrok s tem
pa je povezano tudi finančno breme, ki ga predstavljajo te šole.

4.4 SODOBNA PODRUŽNIČNA ŠOLA
Sodobna podružnična šola je tista šola, ki razpolaga s sodobnimi prostori in opremo, sledi
sodobnim normam (na področju organizacije dela, didaktike poučevanja, razvojne in
pedagoške psihologije…) in poučuje oziroma organizira učenje sodobnih učnih vsebin
(Nolimal 2007a, str. 9).
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V Primerjalni analizi malih osnovnih šol s kombiniranimi oddelki v Sloveniji in tujini je bilo
ugotovljeno, da je uspešno delo podružnic oz. malih podeželskih osnovnih šol v Sloveniji in
tujini mogoče, če je zagotovljenih več pogojev oziroma dejavnikov na ravni šol, kadrov,
kurikuluma, pedagoške psihologije in didaktike. Med njimi so posebej izpostavljeni:


ustrezni prostorski in materialni pogoji;



ustrezna organizacija dela in timsko sodelovanje;



ustrezna strokovna usposobljenost učiteljev;



realizacija učnih načrtov, usklajena s programskimi oziroma starostnimi skupinami
učencev in učno-vzgojnimi potrebami posameznih učencev;



poučevanje in učenje sledita sodobnim didaktičnim trendom;



ustrezna usposobljenost in ozaveščenost ravnateljev matičnih šol o priložnostih za
vzajemno vodenje skupine oziroma federacije dveh šol, kar v Sloveniji pomeni
matično šolo in pripadajoče podružnice;



enakost med matičnimi šolami in podružnicami;



funkcionalna uporaba izobraževalne in komunikacijske tehnologije (Nolimal 2007b,
str. 301).

Če navedene kazalce uspešnosti podružnic osnovnih šol strnemo, potem je sodobna
podružnična šola tista, ki razpolaga s sodobnim prostorom in opremo, tudi na področju
izobraževalne in komunikacijske tehnologije (IKT), ima vzpostavljeno timsko sodelovanje na
ravni podružnice, matične šole ter ožjega in širšega okolja, ima strokovno usposobljen kader,
ki ga zaznamuje tako predmetno kot tudi s širše pedagoško-psihološko in splošno ter
specifično didaktično (za kombiniran pouk) znanje, v poučevanju in učenju kombiniranih
oddelkov (različnih programskih skupin znotraj istih oddelkov) sledi predpisanim učnim
načrtom ter individualnim učnim idr. zmožnostim otrok, poučevanje in učenje izvaja na
način, ki je usklajen s sodobnimi didaktičnimi trendi, je demokratično/vzajemno vodena, s
svojo organizacijo in delovanjem na vseh ravneh izkazuje enak oz. primerljiv položaj z
matično šolo, pri vsakodnevnem vzgojno-izobraževalnem delu uporablja sodobno IKT
(Nolimal 2007a, str. 10).
Uspešnost organizacije je neločljivo povezana z vizijo razvoja in dobrim načrtovanjem.
Prvi pogoj za doseganje ciljev iz razvojnega načrta šole je usklajeno delovanje posameznih
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učiteljev in šole kot celote. Cilji posameznika in skupine sooblikujejo celotno podobo in
uspešnost šole (Nolimal in Beuermann 2000, str. 59-60). Vizija podružničnih šol po mnenju
učiteljev na podružničnih šolah je: »Podružnične šole bodo v povezavi z okoljem ter z
najboljšo izrabo razpoložljive opreme in pripomočkov zagotavljale poučevanje za uspešno
učenje in življenje.« (prav tam, str. 64) Pomembno je, da je vizija podružnične šole usklajena
in podprta z ravnateljem in centralno šolo, saj je to za šolo najbolj ugodno. Učitelji
podružničnih šol so skupaj oblikovali poslanstvo in cilje podružničnih šol, ki so sledeči:


pri kakovostnem pouku bomo vsakemu posamezniku omogočili razviti in doseči
njegove zmogljivosti;



ustvarili bomo spodbudno okolje za učenje;



vsak učenec bo ne glede na starost, potrebe in zmožnosti pridobil najprimernejše
izobraževalne in socialne izkušnje;



od vseh učencev pričakujemo največ ter bomo zato nudili vsem enake možnosti in
enake pravice;



trudili se bomo preskrbeti in izrabiti primerne prostore in opremo;



povezali se bomo z ožjim in širšim okoljem (prav tam).

Glede na lokacijsko oddaljenost podružnic od matičnih šol in podružnic med seboj
predstavlja digitalna tehnologija eno bistvenih orodij za premagovanje geografskih razdalj in
vzpostavitev medsebojne komunikacije in sodelovanja. Zavod RS za šolstvo je leta 2004 in
2007 opravil empirično raziskavo o opremljenosti podružničnih šol z IKT in s tem ugotavljali
trend razvoja tehnološke opremljenosti. Na podlagi rezultatov, pridobljenih od zgolj 30%
podružničnih šol v Sloveniji, je razvoj v zadnjih treh letih velik. Rezultat je odvisen od vlaganja
šol v sodobno računalniško opremo, kar že več let sofinancira pristojno ministrstvo.
Podružnične šole so bile pri tem po mnenju učiteljev vedno nekoliko zapostavljene (Nolimal
2007a, str. 10-14).
Danes torej podružnične šole niso več zaostale šole, opremljene so s sodobno
tehnologijo in didaktičnimi pripomočki. Učenci dosegajo primerljive rezultate z učenci na
matičnih in samostojnih šolah.
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4.5 VZROKI ZA ZAPIRANJE PODRUŽNIČNIH ŠOL IN NJIHOVA PRIHODNOST
V Sloveniji upada tako število osnovnih šol kot tudi število podružničnih šol.
Najpogostejši razlog za zapiranje podružničnih šol je premajhno število otrok. S tem so
povezani tudi visoki stroški za vzdrževanje. Podružnične šole naj bi bile v povprečju dražje
med 30 do 40 odstotkov od običajnih osnovnih šol, kar je vse pogostejši razlog za ukinjanje
podružničnih šol. Drugi vzroki za zapiranje podružničnih šol so lahko še dotrajanost šolskih
zgradb in možnost šolanja učencev na centralni šoli, saj starši vozijo otroke na centralno šolo,
ker podružnična šola ne zagotavlja varstva do prihoda staršev z dela ipd.
Jelka Mrvar v svojem članku »DA – za podružnične šole« iz leta 1997 navaja, da so razlogi
za ohranitev, vzdrževanje in razvijanje podružničnih šol pedagoško – psihološki, socialno –
moralni, kulturni in splošno družbeni. Tendence po ukinitvi, ki so bile zaznane v osemdesetih
letih dvajsetega stoletja, pa so vse bolj redke (Mrvar 1997, str. 35).
V sedemdesetih letih 20. stoletja se je pojavila ideja o internatskem sistemu za
podružnične šole. Otroke bi preselili bližje k šolam (na različne kmetije), zanje pa bi plačevala
občina. S predlagano idejo so predvidevali tudi odpor staršev, saj so jim otroci še vedno
pomenili tudi edino delovno silo. Vedeli so namreč, da bo otrok, ki bo živel v internatu ali pri
kmetu za njih izgubljen. Po drugi strani pa bi s tem načinom rešili tudi marsikateri socialni
problem. Ideja o odvzemu otrok staršem in s tem centralizacija šol v večjih krajih se ni
uresničila, je pa sprožila razmišljanja o drugih možnih rešitvah. Temeljno vprašanje je bila
ustreznost šolske zgradbe. Marsikatera šola v odmaknjenih krajih je bila nepopolna
osemletna osnovna šola, s tem pa je bilo učencem avtomatično onemogočeno nadaljnje
šolanje (Rogelj 2008, str. 9).
V letih, ki so sledila, so se po slovenskem podeželju zaprla vrata več kot polovici
podružničnih šol, marsikje tudi proti volji tamkajšnjih prebivalcev (prav tam, str. 9). Tiste, ki
so ostale, so doživljale različno usodo, odvisno od ustanovitelja in vodstva matične šole. Se
pa kraji brez šole hitro praznijo, saj so podružnične šole središče življenja na vasi (prav tam).
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V večini podružničnih šol je še vedno kombiniran pouk, vendar je sedaj povsem
drugačen, sodoben, temeljito spremenjen in kakovosten na vseh nivojih. Le včasih še kdo
vrže senco nanj zaradi predsodkov, neznanja ali kakšnega drugega interesa (prav tam).
Podružnična šola se mora prilagoditi življenju v kraju, drugače ne bo preživela. Šola mora
staršem za njihove otroke zagotoviti jutranje ter popoldansko varstvo. Tudi podeželje se
spreminja, saj je vedno manj tipičnih kmečkih družin, kjer bi mame ostajale doma. Večina
staršev ima zaposlitev ali pa se intenzivno ukvarja s kmetijstvom. Prav zato mora šola
poskrbeti, da otroci preživljajo čas v šoli tudi zunaj pouka (Rant 2008, str. 6). Starši
spoznavajo mnoge prednosti, ki jih nudijo matične osnovne šole: jutranje varstvo, oddelek
podaljšanega bivanja, organiziranih je več interesnih dejavnosti, boljši pogoji za učenje ter
šolski prevoz (Lipovšek 2003, str. 15).
V začetku leta 2011 je bilo objavljeno priporočilo Organizacije za ekonomsko sodelovanje
in razvoj (OECD), kjer je bila ugotovljena precejšnja razsipnost slovenskega šolstva.
Priporočilo zato predlaga povečanje števila otrok v oddelkih in ukinitev podružničnih šol. S
tem bi stroške v šolstvu racionalizirali, zmanjšala pa bi se tudi mreža podružničnih šol. Po
drugi strani so težnje Evropske unije ohranjanje podeželja, vendar je prvi pogoj, da je na
podeželju šola (Mastnak 2011). To poročilo je v javnosti sprožilo diskusijo ter polemiko o
pomembnosti teh malih podeželskih šol ter o njihovem pomenu za ohranjanja podeželja.
Ob vse pogostejših namigovanjih, da bi lahko pri manjših oziroma podružničnih šolah
začeli varčevati zaradi ekonomske neupravičenosti, Katja Bolko, predsednica Društva
učiteljev podružničnih šol meni, da je napaka, da bi se varčevalnih ukrepov lotili pri
najobčutljivejših, torej otrocih. Podružnične šole so predvsem v manjših krajih in
predstavljajo kulturno središče kraja, zato bi bilo za njih nepredstavljivo, če bi te šole ukinili.
S podružničnimi šolami se privzgoji pripadnost svojemu kraju in s tem pripomore, da bodo ti
otroci kot odrasli ostali v svojem domačem kraju, ga gradili in razvijali na vseh področjih
(Bolko 2012, str. 40).
Kriteriji za zapiranje podružničnih osnovnih šol so določeni v Pravilniku o pogojih za
ustanavljanje javnih osnovnih šol. Postopek za ukinitev oziroma začasno prenehanje
delovanja podružnic šole se začne, če ustanovitelj ugotovi, da ima šola na obmejnih
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področjih manj kot 14 učencev, na območjih s specifično poselitvijo pa manj kot 5 učencev
(Pravilnik 2003, 13. člen). V primeru, da šola začasno preneha z delovanjem ali je ukinjena,
mora ustanovitelj zagotoviti učencem prevoz v drugo šolo oziroma na drug način zagotoviti
pogoje za njihovo šolanje (prav tam, 16. člen). Ustanovitelj mora pred sprejetjem
dokončnega sklepa o ukinitvi pridobiti soglasje Vlade Republike Slovenije. Če gre za edino
šolo v lokalni skupnosti, ki leži na obmejnem oziroma gorsko višinskem območju, in je njeno
delovanje potrebno tudi zaradi ohranitve poseljenosti ozemlja in slovenskega jezika, lahko
vlada na predlog ustanovitelja, odloči, da se status šole ne spremeni, ne glede na določbe
Pravilnik o pogojih za ustanavljanje javnih osnovnih šol (prav tam, 17. člen). Osnovno šolstvo
je zadeva lokalne skupnosti. Občina je torej tista, ki se odloči, kdaj bo šolo zaprla in ali bo to
začasno ali za stalno.
Vprašanje, ki se postavlja, je kaj storiti z zgradbami podružničnih šol. V nekaterih bodo še
naprej prostori krajevnih skupnosti in kulturnih društev. V primeru, da šola zapre svoja vrata,
jih običajno ne odpre nikoli več. Otroci odidejo v večje kraje, kjer spletejo nove vezi. Kraj tako
izgubi ljudi, ki bi bili nanj navezani.

4.6 DRUŠTVO UČITELJEV PODRUŽNIČNIH ŠOL
Društvo učiteljev podružničnih šol (DUPŠ), ki je bilo ustanovljeno 5. junija 2000 na osnovi
seminarja Celostna kakovost dela in življenja na podružničnih šolah pod vodstvom dr. Fani
Nolimal (Društvo učiteljev podružničnih šol 2013). Društvo si prizadeva za večjo kakovost
dela v kombiniranih oddelkih ter prepoznavnost in priznanost podružničnih šol v Sloveniji.
Zaradi odmaknjenosti od središč so bili učitelji prepuščeni sami sebi in svoji iznajdljivosti. V
okviru Zavoda RS za šolstvo jim je bila zagotovljena svetovalka za kombiniran pouk ter
oblikovanje študijske skupine za kombiniran pouk.
Društvo združuje okoli 150 članov, med katerimi so tako učitelji podružničnih šol po
Sloveniji kot tudi starši otrok, ki te šole obiskujejo. Njihov namen je, da se majhne šole, kot
so podružnice, predstavijo širši javnosti ter informirajo javnost o pomenu in delovanju teh
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šol, da se njihovi delavci, ki poučujejo v zelo specifičnih razmerah srečujejo, družijo in
izmenjajo dragocene izkušnje in načrtujejo prihodnje aktivnosti (prav tam).
Znak Društva učiteljev podružničnih šol stilizira podobo učenca, ki je sklonjen nad knjigo.
Njene valovite strani predstavljajo tudi hribovito podeželje, kjer pogosto stojijo podružnične
šole. Njihova največja posebnost je, da jih obdaja zelena narava, ki učencem kot odprta
knjiga nudi bogato vsebino, iz katere bodo črpali vse življenje (50 let podružničnih šol
Slovenije 2008, str. 3).

Slika 4: Logotip Društva učiteljev podružničnih šol (www.dups.si)

V 5. členu statuta DUPŠ je zapisano, kako društvo uresničuje svoj namen:
-

društvo organizira in izvaja izobraževanja, ki so namenjena članom in učiteljem
podružničnih šol in drugim učiteljem kombiniranih oddelkov v Sloveniji in v
zamejstvu;

-

omogoča izmenjavo izkušenj in različnih možnih rešitev podobnih problemov;

-

uveljavlja interese in pravice učiteljev podružničnih šol, učencev in njihovih
staršev;

-

predstavlja delo in dejavnosti podružničnih šol;

-

vzpodbuja aktualne in didaktično fleksibilne metodične pristope in oblike dela;

-

spodbuja delovanje podružničnih šol v skladu z vizijo podružnice;

-

seznanja člane in javnost s problemi in dosežki društva;

-

daje pobude za sprejem novih ali spremembe in dopolnitve že uveljavljenih
sistemskih rešitev in zakonodaje v zvezi s podružničnimi šolami (Društvo učiteljev
podružničnih šol 2013).
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Društvo je oblikovalo transverzalo podružničnih šol, katere namen je spoznavanje in
medsebojno sodelovanje učiteljev podružničnih šol ter predstavitev širši javnosti.
Organizirani so tudi pohodi v okviru transverzale. Vsako leto pripravijo strokovni posvet na
določeno temo ter tradicionalni gledališki festival Mlinše, ki ga organizira njihova gledališka
skupina Smreka (prav tam).
Srečanja so priložnost za izmenjavo izkušenj, primerjanje različnih rešitev istega
problema in za iskanje najboljših rešitev za dane situacije, ki so na podružničnih šolah in v
kombiniranih oddelkih zaradi specifike vsako leto povsem drugačne.

V naslednjih poglavjih bom podrobno predstavila zgodovino treh različnih osnovnih šol
ter njihovih podružnic. Med izbrane šole sem uvrstila Osnovno šolo Poljane nad Škofjo Loko,
Osnovno šolo Ig in Osnovno šolo Primoža Trubarja Velike Lašče. Na podlagi zbranih podatkov
bom skozi izbrane primere podala različen razvoj podružničnih šol, ki je privedel do
današnjega stanja.
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OSNOVNA ŠOLA POLJANE NAD ŠKOFJO LOKO

Kot posledica šolskih reform cesarja Jožefa II. je bila leta 1781 v Poljanah ustanovljena
trivialna šola (Schmidt, 1988a, str. 197). Takratni župnik je temu nasprotoval, saj bi moral
odstopiti del dohodkov in prostore šoli. Sredi 19. stoletja je šolski okoliš obsegal 26 vasi in
zaselkov, izmed 315 šoloobveznih otrok jih je šolo obiskovalo le 245. Skoraj sto let je pouk v
Poljanah potekal v najetih prostorih. Nekaj časa se je pouk izvajal tudi v mežnariji, vendar ker
so bili prostori premajhni, je občina leta 1879/80 kupila hišo za potrebe šole. Pouk se je
pričel na novi lokaciji v naslednjem šolskem letu. Na pobudo takratnega župnika se je v
šolskem letu 1882/83 enorazrednica razširila v dvorazrednico s štirimi oddelki, za
organizacijo pouka pa so pripravili še en prostor. Že v šolskem letu 1893/94 je v Poljanah
obstajala ponavljalna šola, ločena za dečke in deklice, enkrat tedensko ob četrtkih.
Namenjena je bila tistim šolarjem, ki niso obiskovali pouka vseh osem let. Ti so morali po
končanih šestih razredih obiskovati ponavljalno šolo predvsem v zimskih mesecih, ko ni bilo
toliko dela na kmetijah (Vovko 1981, str. 233-235). Boljše čase za šolstvo je prineslo sprejetje
novega šolskega zakona iz leta 1869, ki je dal učiteljem boljše dohodke. Financiranje plač
učiteljev so prevzele dežele, medtem ko so stroške za šolska poslopja krile občine.
Pouk je bil večkrat prekinjen zaradi epidemij in bolezni. Tudi šolski obisk je bil zelo slab,
ob nadzorovanju šole leta 1882 je bilo prisotnih le 19 otrok (prav tam, str. 234). Slab obisk je
bil posledica oddaljenosti učencev od šole, saj je šolski okoliš obsegal tudi dele sosednjih
občin. Leta 1899 si je šolo ogledala komisija, ki je ugotovila, da je šolsko poslopje neprimerno
za pouk in določila, naj se novo poslopje gradi na župnijskem travniku. Ker se je zidava nove
šole občini zdela predraga, so z njo odlašali več let. Pouk v novi šoli se je pričel šele 31.
oktobra 1908 v treh razredih, leta 1912 so šolo s predelavami (ukinitev dveh učiteljskih sob)
spremenili v štirirazrednico. Leta 1906 je začela v Poljanah delovati tudi hribovska šola, ki je
imela pouk dvakrat tedensko in je bila namenjena učencem iz oddaljenih krajev. Pouk je
potekal od 1. aprila do 15. julija in od 1. septembra do 31. oktobra. V letu 1912 so hribovsko
šolo razširili na celotno šolsko leto. Oddelek za oddaljene je obiskovalo okrog 70 otrok. Leta
1905 so ustanovili podružnično šolo v Malenskem vrhu, kjer je pouk potekal dvakrat
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tedensko. Tako je potekal pouk do leta 1911, ko v Malenskem Vrhu ustanovijo redno
enorazredno osnovno šolo (prav tam, str. 234-237).

Slika 5: Osnovna šola Poljane nad Škofjo Loko
zgrajena leta 1908 (Oblak idr. 2010, str. 20).

Slika 6: Zgradba nekdanje šola v Poljanah leta 2013
(foto: Urška Ravnik).

Leta 1911 so iz dveh stanovanjskih sob za učitelje zgradili četrto učilnico in šolo razširili v
štirirazrednico (prav tam, str. 237). Med prvo svetovno vojno je bil pouk močno oviran,
učitelji so bili mobilizirani v vojsko, učenci pa so doma prevzeli delo očetov in starejših
bratov, ki so bili mobilizirani. Pouk je nemoteno pričel delovati šele v šolskem letu 1919/20,
leta 1920 uvedejo tudi peti razred. Kot posledica prve svetovne vojne se je število učencev v
Poljanah zmanjšalo, zato šolo leta 1927 spremenijo v štirirazrednico, leta 1935 pa zopet v
petrazrednico, ker je število otrok naraslo (Jesenko Filipič, str. 9).
S sprejetjem Zakon o narodnih šolah Kraljevine Jugoslavije leta 1929 je bila uvedena
enotnost pouka za vso državo. Šola je dobila naziv Državna narodna šola Poljane. 15. aprila
1937 je bil uveden naziv Ljudska narodna šola Poljane. V šolskem letu 1939/40 naj bi bila
ukinjena hribovska šola za oddaljene učence, ki pa je dobila izredno dovoljenje za še dve leti
delovanja (Oblak idr. 2010, str. 3-5). V obdobju stare Jugoslavije so bile v Poljansko šolo
všolane naslednje vasi in zaselki: Bukov Vrh, Delnice, Dobje, Dolenje Brdo, Gorenje Brdo,
Gabrška Gora, Hotovlja, Kovski Vrh, Kremenik, Log, Lom, Lovsko Brdo, Podobeno, Poljane,
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Predmost, Smoldno, Srednja vas, Vinharje, Visoko, Volča, Zakobiljek ter Žabja vas iz občine
Poljane in Bane iz občine Trata. Najdlje so imeli do šole učenci iz Bukovega Vrha in
Kremenika, ki so bili od šole oddaljeni okoli šest kilometrov. Šolsko poslopje v Poljanah je
imelo v pritličju stanovanje šolskega upravitelja ter učilnico. V prvem nadstropju so bile še tri
učilnice s hodnikom (Vovko 1981, str. 241).
Medtem je šola dobila leta 1935 prvi oddelek višje narodne šole, s šolskim letom
1939/41 pa še 7. in 8. oddelek. Konec marca 1941 je bila šola sedemoddelčna, od tega je bil
en oddelek namenjen za oddaljenejše učence. Vpisanih je bilo okrog 140 dečkov in 175
deklic (prav tam). Ker je vojska zasedla šolske prostore, je bil pouk prekinjen 6. aprila 1941.
8. maja 1941 je bilo začasno prekinjeno poučevanje v slovenskem jeziku, šolska pisarna
zapečatena, ključi pa so bili izročeni nemškima orožnikoma. Konec leta 1941 v prostore šole z
nemškimi učitelji vržejo bombo, vendar je šola že spomladi leta 1942 obnovljena, pouk pa so
do leta 1944 izvajali v nemškem jeziku (Oblak idr. 2010, str. 5).
Partizani so 21. oktobra 1944 osvobodili Poljane, ob tem je bila požgana tudi šola. Zgorel
je ves inventar in arhiv, ostali so samo zidovi (prav tam). Šolo so po vojni obnovili, v času
obnove je pouk potekal v štirih skupinah (214 učencev) v več hišah v Poljanah, vse do
šolskega leta 1946/47, ko je bila obnova zaključena. Po vojni je na šoli delovalo pet temeljnih
oddelkov in en oddelek za oddaljene učence. Prvič je bila ustanovljena tudi sedemletna šola s
štirimi nižjimi razredi in tremi višjimi razredi ter oddelek za oddaljene s šolskim letom
1947/48. Več kot polovica učencev je bila od šole oddaljena od 4 do 8 kilometrov, kljub temu
sta bila uspeh in obisk zadovoljiva. Naslednje leto so na šoli začeli izvajati program nižje
gimnazije, ki ga je obiskovalo 99 učencev. V Poljanah je bila tako edina gimnazija na področju
od Škofje Loke do Žirov. S šolskim letom 1957/58 in novo šolsko reformo sta bili ukinjeni
osnovna šola in nižja gimnazija, ustanovljena je bila osemletna šola s podružnicama v
Malenskem vrhu in v Javorjah (prav tam, str. 5-7).
Šola se je leta 1961 poimenovana po Rudolfu Robniku Šiškarjevem, komandirju Poljanske
čete. Pouk je na začetku šestdesetih let potekal v dveh izmenah zaradi velike prostorske
stiske na šoli. Dopoldne so imeli pouk višji razredi, popoldne pa nižji. Do konca šolskega leta
1969/70 je pouk potekal tudi ob sobotah. Iz podružnične šole Malenski Vrh so prihajali
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učenci v Poljane v 4. razred, iz Javorij pa v 7. razred. Ti učenci so po navedbah iz šolske
kronike slabo napredovali zaradi slabe podlage in naporne poti, saj niso imeli urejenega
šolskega prevoza (Šolska kronika Osnovne šole Poljane nad Škofjo Loko 1969/70). V šolskem
letu 1963/64 so bili ukinjeni višji razredi javorske šole in podružnice v Malenskem Vrhu.
Javorska šola je bila kot samostojna šola ukinjena in priključena kot podružnica poljanski šoli
(Oblak idr. 2010, str. 9-10).
Šolsko leto 1970/71 je bilo zadnje leto popolne osemletne šole. Poljansko šolo je v tistem
času obiskovalo okoli 200 učencev, kar je bilo premalo za takratne standarde za obstoj
osemletne šole. Z ukinitvijo osemletne šole v šolskem letu 1971/72 je bil uveden
enoizmenski pouk za razredno stopnjo (1. – 4. razred) v dopoldanskem času. Učenci višjih
razredov so šolanje nadaljevali v novo zgrajeni šoli Ivana Tavčarja v Gorenji vasi, kar je bilo
odločeno z referendumom na šoli 3. avgusta 1968. Gorenja vas je v sedemdesetih letih
prerasla Poljane, ki so dolini dale ime. Prevoz otrok z avtobusom je bil organiziran za učence
iz Poljan in Javorij. Učitelji razredne stopnje so ostali na šoli Poljane, ostali so bili premeščeni
v Gorenjo vas (Oblak idr. 2010, str. 12).

Slika 7: Novozgrajena šola v Poljanah nad Škofjo Loko (Oblak idr. 2010, str. 21).

Decembra 1986 je bila slavnostna otvoritev nove zgradbe šole (prav tam, str. 15). Zaradi
velike prostorske stiske na matični osnovni šoli v Gorenji vasi, so se začele aktivnosti za drugo
fazo gradnje šole v Poljanah. S tem bi šola spet postala popolna osemletna šola. Otroci bi
torej vseh osem let ostali v domačem kraju. Poljanski šoli pa bi se kot podružnična šola zopet
priključila javorska šola. Na zboru volivcev leta 1989 je bila izražena želja za drugo fazo
gradnje šole za ponovno popolno osemletko (Šolska kronika Osnovne šole Poljane nad Škofjo
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Loko 1989/90). Leta 1992 se je v Poljanah ponovno oblikoval 5. razred. S tem so želeli
razbremeniti matično šolo, saj je število šoloobveznih otrok ves čas naraščalo. Šoli pa je celo
pretil dvo- oziroma troizmenski pouk, zato so si prizadevali za gradnjo nove šole v Poljanah,
ki bi razbremenila šolo v Gorenji vasi. S tem bi bili zadovoljni tudi Poljanci, ki so si želeli nazaj
popolno osemletno osnovno šolo (Žalar 1992, str. 3). S šolskim letom 1997/98 je bila
ponovno uvedena popolna osemletka. Zaradi obsežnega šolskega okoliša in redke
poseljenosti, je za otroke, ki so oddaljeni več kot štiri kilometre od šole, organiziran šolski
prevoz s kombijem oziroma avtobusom. Šola se je poimenovala v Osnovno šolo Poljane,
njena ustanoviteljica pa je Občina Gorenja vas – Poljane. Leta 2007 sledi še otvoritev
sodobne telovadnice.
Graf 4: Število učencev na Osnovni šoli Poljane nad Škofjo Loko med leti 1900 in 2014
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Vir: Šolske kronike Osnovne šole Poljane

Iz Grafa 4 je razviden izrazit padec števila učencev s šolskim letom 1971/72, ko je bila v
Poljanah ukinjena samostojna osnovna šola. Število učencev se je več kot prepolovilo. Kljub
temu je v letih, ki so sledila število le-teh ves čas naraščalo, kar je posledica nadpovprečno
visoke natalitete na tem področju. S ponovno ustanovitvijo samostojne osnovne šole se je
število učencev povzpelo nad 300. To število pa se tudi v zadnjih letih ohranja.
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5.1 PODRUŽNIČNA ŠOLA JAVORJE
Začetki šolstva v Javorjah segajo v leto 1877, ko je tamkajšnji župnik začel poučevati
otroke v branju in pisanju. Leta 1900 so ustanovili zasilno šolo, šolska stavba pa je bila
dograjena leta 1905. Šola je bila enorazredna ljudska šola s 64 učenci in učenkami. Pouk je bil
v zimskih in zgodnjih pomladnih mesecih še kar reden, ko pa so otroke, zlasti starejše
potrebovali za delo na poljih in pašnikih, je bil obisk slabši. Šolski okoliš javorske šole je
vključeval naslednje vasi: Javorje, Murave, Dolenčice, Podvrh, Brinja, Četena Ravan, Mlaka,
Zapreval, Dolenja Žetina, Gorenja Žetina, Jarčje Brdo in Krivo Brdo. Eden izmed vzrokov za
slabši šolski obisk je bila tudi velika oddaljenost nekaterih vasi od šole (Pavlič 1994, str. 3334).

Slika 8: Podružnična šola Javorje leta 1905 (Frelih idr.
2005, str. 7).

Slika 9: Podružnična šola Javorje leta 2013 (foto:
Urška Ravnik).

Pouk je potekal samo dopoldne v enem razredu. Šola ni imela telovadnice, zato je
telovadba poleti potekala na šolskem vrtu, pozimi pa v učilnici. Med prvo svetovno vojno je
c.kr. deželni šolski svet izdal odlok, da je zaradi vojne dovoljena uporaba šolskih otrok pri
kmetijskih opravilih in so zamude in izostanki opravičljivi. Učiteljica pa je dobila odlok o
sodelovanju z učenci pri različnih akcijah, kot pomoč za vojake v boju. Šolska mladina je za
vojake zbirala listje, kose oblačil, blazine in tudi denar. Ker je primanjkovalo papirja, so
učenci ponovno začeli uporabljati tablice. Višja skupina je imela zaradi poljskega dela pouk le
enkrat na teden. Pozimi je bil šolski obisk zelo slab, saj je primanjkovalo petroleja, otroci pa
so bili brez čevljev, zato niso mogli obiskovati pouka (Frelih 2005, str. 7-10).
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Z odlokom višjega šolskega sveta dne 27. januarja 1920 se je javorska šola razširila v
dvorazrednico. Člani krajevnega šolskega sveta so se pritožili nad novo organizacijo pouka,
saj so menili, da zaradi oddaljenosti takšen pouk ni možen. Pritožba ni bila sprejeta. Ker sta
bili na šoli dve učni moči, je pouk potekal dopoldne v drugem razredu, popoldne v prvem.
Vsak razred je imel dva oddelka. Leta 1930 so preuredili učilnico, ker je bila premajhna so
odstranili steni, ki sta tvorili kabinet in drvarnico. Tako so dobili učilnico, ki se je razprostirala
po vsej širini šolskega poslopja. Naslednje leto so na šoli naredili provizorični oder, kjer so
otroci pripravili predstave. Z zbranim denarjem od predstav so šolski oder še povečali. V
kroniki je zapisano, da so ljudje radi obiskovali gledališke igre (prav tam, str. 12-17).
Gradbena komisija za povečanje šolskega poslopja je leta 1938 sklenila, da se šolska
poslopje podaljša proti jugu. Zato so še istega leta kupili sosednjo parcelo, vendar je bil
prizidek zaradi vojne dograjen šele leta 1945. Šolska kronika je bila spisana do marca 1941,
med vojno pa je bila pospravljena na varnem mestu. Kljub temu so jo marca 1945 našli in
raztrgali, zato manjkajo določeni podatki. Med drugo svetovno vojno so nemški vojaki sprva
zapečatili šolo, nato pa nastavili nemškega učitelja, ki je otroke poučeval v nemščini. Šola je
bila med vojno požgana, ostalo je le zidovje, zato je pouk po vojni začasno potekal v župnišču
(prav tam, str. 19-23).
Zaradi pomanjkanja prostora je nekaj časa del pouka potekal v različnih zasebnih
prostorih, zato je bila potreba po večjem šolskem prostoru vedno večja. Po nasvetu šolskega
inšpektorja sta se 2. in 3. razred združila v en oddelek, 1., 4. in 5. razred pa so ostali
samostojni. Vendar v zimskem času pouk ni potekal kot so predvidevali, saj prostori v zasebni
hiši niso bili uporabni zaradi hudega mraza in slabe luči. Primeren je bil le šolski prostor, zato
so bili učenci združeni v kombinirane oddelke. V septembru 1954 je bilo na šoli šest razredov
in le ena učilnica. Vse do polletnih počitnic se je pouk vršil izmenoma. En dan so dopoldne
prihajali v šolo učenci 5. in 6. razreda, popoldne 3. razred, drugi dan pa dopoldne učenci 4.
razreda, popoldne pa učenci 1. in 2. razreda. V drugem polletju je pouk potekal ločeno po
razredih in to celodnevno, zato je bil četrtek prost. Gradnja nove šole ni bila dokončana, ker
so bile ukinjene investicije (prav tam, str. 26-28).
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Graf 5: Število učencev na Podružnični šoli Javorje med leti 1906 in 2014
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Vir: Šolske kronike Podružnične šole Javorje.

S šolskim letom 1955/56 je bil na šoli v Javorjah uveden še 7. razred. Dve učiteljici sta
razdelili razrede v štiri oddelke. S šolsko reformo leta 1958 naj bi v Javorjah ukinili 5., 6. in 7.
razred. Učenci, ki dokončajo 4. razred, bi se prešolali na osemletno šolo v Poljane. Zaradi
oddaljenosti vasi od šole (Žetina, Zaprevalj, Mlaka) je v Javorjah še ostala sedemletna šola.
Sedmi razred je bil ukinjen v šolskem letu 1961/62, 5. in 6. razred pa 1963/64, učenci so se
vpisali na Osnovno šolo Rudolfa Robnika v Poljanah, kamor so se vozili z avtobusom. Šola v
Javorjah je prišla pod administrativno upravo šole v Poljanah, z novim letom 1964 pa pod
popolno upravo. Osnovna šola v Javorjah je tako postala podružnica Osnovne šole Poljane
(prav tam, str. 29-35).
Na začetku sedemdesetih let je Osnovna šola Poljane postala podružnica Osnovni šoli
Ivana Tavčarja Gorenja vas, prav tako je tudi podružnična šola Javorje postala podružnica
Osnovni šoli Gorenja vas. Pouk je potekal delno v kombinaciji, delno v dveh izmenah. Učenci
2. in 4. razreda so začenjali s poukom ob 8.00 in so imeli tri ure kombiniranega pouka. Po
tretji uri so imeli glavni odmor in takrat so v šolo prišli učenci 1. in 3. razreda. Sledila je ena
ura kombiniranega pouka, nato so učenci 2. in 4. razreda odšli domov. Četrtki so bili pouka
prosti dnevi, ob sobotah je bil ves pouk kombiniran. Naslednje leto so bile namesto četrtka
proste sobote. Za učence iz oddaljenih vasi je bil urejen prevoz s kombijem (prav tam, str.
36).
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Na Javorjah je pouk potekal od 1. do 4. razreda, večinoma v treh oddelkih. Učence iz
oddaljenih vasi so v šolo vozili s kombijem (Šolska kronika Podružnične šole Javorje 1980/81,
str. 1). S šolskim letom 1997/98 je šola v Poljanah ponovno postala samostojna osnovna šola,
šola v Javorjah pa ponovno njena podružnična šola. Od uvedbe devetletne osnovne šole v
šolskem letu 2003/04 je v Javorjah spet pet razredov (Frelih 2005, str. 50). V šolskem letu
2009/10 ni bilo vpisa v 1. razred, je pa bilo zato istega leta odprtje vrtca za okoli 30 otrok
(Šolska kronika Podružnične šole Javorje 2009/10, str. 124).
Danes je na Podružnični šoli Poljane prvih pet razredov osnovne šole. Za učence je
organizirano jutranje varstvo, kosilo in podaljšanje bivanje. Za oddaljene učence pa še šolski
prevoz. Šola v Javorjah ni ogrožena, saj je otrok veliko. Tudi Občina Gorenja vas – Poljane je
ena izmed občin z najvišjo nataliteto. Šola je pomemben kraj druženja, saj predstavlja
športno igrišče eno redkih ravnih površin v okolici.

5.2 PODRUŽNIČNA ŠOLA MALENSKI VRH
Šola na Malenskem Vrhu je bila ustanovljena 30. junija 1904, z namenom da bi
razbremenili tiste otroke, ki so imeli daleč do poljanske šole. Šolski okoliš je obsegal vasi
Malenski Vrh, Gorenja Ravan, Dolenja Ravan, Jazbine, Dolenja Žetina (del, ki je spadal v
župnijo Poljane), Jelovica, Suša. Učenci so imeli do šole tudi 5 kilometrov, njihovo pot so
pozimi ovirali snežni zameti, v drugih letnih časih pa občasne poplave. Z ekskurendnim
poukom, ki je potekal le dvakrat tedensko, so začeli 1. oktobra 1905. Poučeval je učitelj iz
šole v Poljanah. Leta 1911 je bila ustanovljena redna enorazrednica, ki je vse do šolskega leta
1961/62 delovala v stari kmečki hiši (Vovko 1981, str. 235-237). Pouk je obiskovalo okoli 65
učencev. V času druge svetovne vojne je bil pouk na šoli okrnjen, potekal pa je v nemškem
jeziku. Zgradba v kateri je bila šola, ni bila požgana, ker je bila v zasebni lasti. S 16. oktobrom
1945 se je spet pričelo z rednim poukom na enorazrednici, vendar poslopje ni bilo primerno
za pouk, ker ni bilo zidano v ta namen (Pavlič 1994, str. 39).
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Slika 10: Zgradba šole na Malenskem vrhu leta 1962 (fototeka SŠM)

Otvoritev nove šolske zgradbe je bila za kulturni praznik 8. februarja 1962, vendar je
pouk v njej potekal le do šolskega leta 1971/72, ko je bila šola ukinjena, otroci pa prešolani
na Osnovno šolo Ivana Tavčarja Gorenja vas. Šolske kronike šole v Malenskem vrhu se niso
ohranile, prav tako pa ni nikakršnih zapisov o njihovem obstoju. V nekdanjem šolskem
poslopju si je atelje uredil akademski slikar Metod Frlic.
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OSNOVNA ŠOLA IG

Na podlagi zapisa učitelja Primoža Ušeničnika (1886-1888), ki je tudi začel pisati Šolsko
kroniko, naj bi bila šola na Igu že leta 1631 (Oris zgodovine in razvoj državne ljudske šole na
Igu 1940, str. 1). Vendar se navedeni učitelj ne omenja samostojno, ampak v povezavi z
organistom v pomenu dopolnitve njegove dejavnosti. Po Status animarum je kot organist in
učitelj imenovan Jacomin Jurij, ki je stanoval na št. 26, kjer je bilo kasneje tudi šolsko
poslopje, tam naj bi živel od leta 1631 do 1660 (prav tam).
Pred šolskimi reformami cesarice Marije Terezije na Igu ne moremo govoriti o pravi šoli.
Redne šole na Igu tudi več let po uzakonitvi Splošne šolske naredbe leta 1774 še ni bilo.
Ustanovitev prave šole pomeni šele drugi osnovnošolski zakon iz leta 1806, ko je skrb za šolo
zopet prevzela Cerkev (Okoliš 2002, str. 136). Na Igu se omenja šola šele leta 1809 kot
enorazrednica oziroma trivialka, čeprav lahko domnevamo, da je pouk na ižanski šoli potekal
že pred tem (Gestrin 1993, str. 27). Tudi v kroniki se v tem času omenja Jakob Mikolič (17981810) kot prvi pravi učitelj. Pouk je najprej potekal v kaplaniji ob župnijski cerkvi, ki so jo
uporabljali za šolsko poslopje, podobno je bilo tudi v drugih krajih na Slovenskem. Ker je bila
šolska soba premajhna in neprimerna za pouk, kar naj bi tudi negativno vplivalo na šolski
obisk ter kvaliteto pouka, je bil že leta 1815 občini predstavljen zahtevek za izgradnjo nove
šolske zgradbe (Oris zgodovine in razvoj državne ljudske šole na Igu 1940, str. 3-4). V času
Ilirskih provinc šola na Igu ni delovala (Schmidt 1988b, str. 65).
Novo šolo, tj. prvo šolsko poslopje je Ig dobil šele leta 1859, postavljena je bila na mesto,
kjer je bilo prej učiteljevo domovanje. Tako imenovana »šomaštrija« je bila majhna, lesena,
zanemarjena in s slamo krita hiša, okrog katere je bil sadni vrt. Ob šolski zgradbi je stal hlev,
ki so ga kasneje zaradi potrebe po razširitvi šole morali podreti. Sklenili so, da bodo obstoječi
zgradbi dozidali dve sobi. Načrti o tem so bili oblikovani že leta 1884, vendar so bili
uresničeni šele leta 1891. V potresu leta 1895 je bila šolska zgradba močno poškodovana,
zato je bil pouk nekaj časa celo prekinjen. Dokler šola ni bila popravljena so pouk nadaljevali
v zasebni hiši. Leta 1910 je bil v šolo speljan vodovod, vendar le do učiteljevega stanovanja,
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medtem ko so otroci še naslednjih trideset let hodili po vodo v oddaljeni studenec (Oris
zgodovine in razvoj državne ljudske šole na Igu 1940, str. 3).

Slika 11: Osnovna šola na Igu pred drugo svetovno
vojno (fototeka SŠM, V: Okoliš 2002, str. 142).

Slika 12: Nekdanja osnovna šola na Igu leta 2013 v
kateri je danes Občina Ig (foto Urška Ravnik).

Po komisijskem ogledu leta 1930 so se zopet pojavile ideje o gradnji nove oziroma
popravku stare šolske zgradbe, ki pa zaradi splošne gospodarske krize v tridesetih letih niso
bile nikoli uresničene (prav tam, str. 3). V zapisniku o pregledu šole na Igu je zapisano, da
šola nujno potrebuje novo šolsko poslopje, zaradi naraščajočega števila otrok in pomanjkanja
učilnic. Učilnice so bile le štiri, oddelkov pa osem. Vendar bi bil za občino to prevelik izdatek
zaradi takratne elektrifikacije kraja. Leta 1939 je tudi v šolski zgradbi prvič posvetila
električna luč (Zapisnik o završnem pregledu šole na Igu 1939, str. 1).
Med drugo svetovno vojno je del šole pogorel, uničena je bila šolska knjižnica, šolska
oprema pa je bila v zelo slabem stanju. Med šolsko dokumentacijo je bila uničena tudi šolska
kronika, ki tako obstaja od 1. septembra 1946. S šolskim letom 1945/46 dobi Pijava gorica, ki
je bila pod Igom, samostojno enorazredno šolo. Po vojni so bile za pouk obnovljene tri
učilnice, kljub temu se je ponovno pokazala potreba po zidavi novega objekta (Šolska kronika
Osnovne šole Ig 1945/46, str. 12).
Sedemletna šola se je s šolskim letom 1950/51 preimenovala v nižjo gimnazijo, ki pa je
bila v šolskem letu 1952/53 zaradi premajhnega števila otrok ukinjena. Namesto tega je bila
uvedena osemletna šola (Šolska kronika Osnovne šole Ig 1950/51; Šolska kronika Osnovne
šole Ig 1952/53, str. 42). Leta 1952 je bila šola prenovljena, dobila je pet učilnic, kabinet,
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delavnico, zbornico, pisarno in učiteljsko stanovanje (Okoliš 2002, str. 139-142). Po šolski
kroniki iz šolskega leta 1958/59 naj bi bila na šoli organizirana centralna šola z osmimi
razredi. Od 4. razreda dalje obiskujejo šolo tudi učenci iz Tomišlja in Iške vasi. Istega leta je
šola praznovala 150-letnico šole na Igu ter 100-letnico šolske zgradbe (Šolska kronika
Osnovne šole Ig 1958/59). Leta 1963 se je prostorsko stanje zopet močno poslabšalo, saj naj
bi, če ne bi prišlo do gradnje nove zgradbe, pouk potekal v štiri izmenah (Okoliš 2002, str.
139-142).
K matični šoli na Igu naj bi se kot podružnične šole priključile pred šolsko reformo iz leta
1958 samostojne šole: Iška vas, Tomišelj, Golo in Zapotok. Popolna združitev ni bila mogoča
takoj po reformi zaradi finančnega poslovanja šol. Izvajale so se le skupne konference (Šolska
kronika Osnovne šole Ig 1961/62). Z gradnjo nove šole za 350 učencev so začeli leta 1964
(Nova osemrazrednica na Igu 1963, str. 6). V prvem polletju šolskega leta 1964/65 je prišlo
do reorganizacije šolske mreže. Zaradi premajhnega števila šoloobveznih otrok je bila istega
leta ukinjena šola v Zapotoku. Učence od 1. do 4. razreda so s šolskim prevozom vozili v šolo
na Golo, otroke od 4. do 8. razreda iz Golega in Zapotoka pa na centralno šolo na Ig (Šolska
kronika Osnovne šole Ig 1964/65). Novo telovadnico so k šoli na Igu zgradili leta 1981,
današnjo podobo pa je šola dobila leta 2002 (Osnovna šola Ig 2013).

Slika 13: Osnovna šola Ig leta 2013 (foto Urška Ravnik).
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Šola je bila prvotno župnijska ustanova, zato so bile meje šolskega okoliša enake mejam
župnije. Dohodki za učitelja so se pobirali od kmetij celotne župnije. S preureditvijo cerkvene
organizacije, se je spreminjala tudi šolska organizacija. Leta 1869, ko so naloge za delovanje
šol prevzele občine, so se nove šole in šolski okoliši začeli ustanavljati tudi v manjših krajih.
Prvotni šolski okoliš je zajemal še Preserje in Želimlje. Velik okoliš in hitrejša rast prebivalstva
sta zahtevala dopolnitev šolske mreže k čemur je pripomogla tudi večja skrb države za
osnovno šolstvo. Preserje je svojo šolo dobilo leta 1854, kmalu zatem pa tudi Želimlje
(Gestrin 1993, str. 27-28). Osnovnošolski zakon iz leta 1869 je šolo podržavil, jo odvzel
nadzorstvu Cerkve in uveljavil osemletno obvezno šolanje. Z novim zakonom je bil urejen
tudi status učitelja, ki je dobival državno plačo.
Leta 1875 je bil sprejet sklep, da se tedanji šolski okoliš razdeli na Ig, Tomišelj in Iško vas.
Ekskurendna šola je bila v Tomišlju pod vodstvom ižanskega učitelja Primoža Useničnika
odprta v šolskem letu 1886/87. Kljub temu sta bili šolski poslopji v Tomišlju in Iški vasi
zgrajeni šele leta 1898, do takrat pa so morali otroci iz teh krajev hoditi v šolo na Ig. Šola v
Tomišlju je tedaj postala samostojna dvorazrednica (prav tam, str. 28). Iz ižanskega okoliša so
se izšolala naselja Tomišelj, Brest, Vrbljene, Strahomer, Podkraj, Iška vas in Gornji Ig. Ime
kraja in šole je bilo prvotno Studenec-Ig, ki pa se leta 1937 dokončno preimenuje v Ig. Šolska
mreža se je s tem ustalila in se ni več veliko spreminjala. Kljub temu so imeli nekateri učenci
še vedno več kot 4 kilometre do šole. Zaradi tega pa je bil boljši šolski uspeh. Kljub slabim
prometnim povezavam, predvsem v zimskem času, je bilo obiskovanje pouka bolj redno,
zaradi tega so bili boljši tudi učni rezultati. Čeprav je večina prebivalstva poznala pomen in
korist elementarnega šolskega znanja, so starši svoje otroke, zlasti v času zaostrenih
socialnih razmer, na račun šolskega pouka vse preveč izrabljali za različna kmetijska opravila.
Nekateri otroci so za pot v šolo na Ig še v prvih letih po drugi svetovni vojni porabili dobro
uro hoda (najbolj oddaljena kraja sta Sarsko in Dobravica). V zimskem času so otroci iz
oddaljenih vasi tudi zaradi visokega snega zelo neredno obiskovali šolo (Oris zgodovine in
razvoj državne ljudske šole na Igu 1940, str. 1). Danes osnovno šolo Ig obiskujejo učenke in
učenci z Iga, Golega, Dobravice, s Sarskega, Kremenice, z Rogatca nad Želimljami, Visokega, iz
Iške Loke, Matene, Staj, Kota, Tomišlja, Brsta, Vrbljen, Strahomerja, Selnika, Škrilj, Zapotoka,
Iške vasi, Iške, Podkraja, Drage, Suše, s Podgozda in z Gornjega Iga (Osnovna šola Ig 2013).
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Razvoj šole je bil povezan in odvisen s prostorskimi razmerami in sposobnostjo župnije
ter občine, da sta vzdrževali še enega učitelja – šolskega pomočnika. Ko je bila leta 1859
zgrajena nova šola, se je prej enorazrednica preoblikovala v dvorazrednico. Ob popisu v
šolskem letu 1864/65 je imela šola na Igu dva razreda z dvema oddelkoma ter eno, a veliko
učilnico. Z dvorazredno trivialko se je spremenil tudi učni načrt in učne vsebine. Učili so se
verskih pesmic, pisanja, branja in računanja. Pouk je trajal uro in pol ter je obsegal vse štiri
učne predmete. V tem šolskem letu je redno šolo na Igu obiskovalo 167 učencev, 97 dečkov
in 70 deklic, nedeljsko šolo pa 113 otrok, 54 dečkov in 59 deklic (Okoliš 2002, str. 143).
Naraščanje prebivalstva, gospodarske potrebe in uveljavljena šolska obveznost so
pripeljale do tega, da se je šolstvo na Igu in Tomišlju izpopolnjevalo. Šoli sta postajali vedno
bolj popolni ljudski šoli, z večjim številom razredov in učnim osebjem. Šola v Iški vasi pa je
ostala enorazrednica. S šolskim letom 1892/93 in novim prizidkom je šola na Igu postala
trirazrednica, v šolskem letu 1909/10 se je preoblikovala v štirirazredno ljudsko šolo. Prva
vzporednica je bila odprta v šolskem letu 1912/13 za prvi razred, druga vzporednica pa leta
1921/22. S šolskim letom 1925/26 se je ena vzporednica ukinila, namesto nje je šola postala
petrazrednica. Zaradi velikega števila otrok so v šolskem letu 1928/29 odprli novo
vzporednico. Leta 1930 je bila odobrena razširitev šole v šestrazrednico z eno vzporednico,
vendar se to ni zgodilo, ker zaradi velikega števila učencev niso mogli ukiniti vzporednice.
Šola postane šestrazrednica v šolskem letu 1930/31, leta 1934/35 pa je bila dovoljena nova
vzporednica. V šolskem letu 1937/38 je imela šola, skladno z Zakonom o narodnih šolah iz
leta 1929, sedem temeljnih oddelkov in eno vzporednico. V takšni obliki je delovala tudi med
drugo svetovno vojno (Oris zgodovine in razvoj državne ljudske šole na Igu 1940, str. 2).
Med drugo svetovno vojno je bil šolski obisk slab, zaradi vojnih razmer je šolo začasno
zapustilo veliko število učiteljev. Med vojno so ves čas delovale le tri učiteljice (Podatki o
dogodkih na šoli na Igu pri Ljubljani za časa domovinske vojne 1946). Po vojni se je šola
preimenovala v Osnovno šolo Ljuba Šercerja Ig pri Ljubljani. Centralna šola je imela štiri
podružnične šole: Iška vas, Tomišelj, Golo in Zapotok. Šola je imela 5 učilnic, 12 oddelkov,
pouk je potekal v treh izmenah. Šola ni imela kabinetov, imela pa je telovadišče, dvorišče ter
vrt. Poleg tega je na šoli še zbornica in upraviteljeva pisarna in njegovo stanovanje. Učilnice
so bile vlažne, temne in neprimerne za pouk. Tudi stanje učil je bilo slabo. Učenci so prihajali
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iz večinoma konservativnega kmečkega okolja, ki pa je bil premoženjsko dobro situiran.
Znanje učencev vključenih iz podružničnih šol naj bi bilo slabo. Nivo znanja je bil mnogo nižji
kot pri učencih centralne šole, zlasti pri slovenščini in matematiki. Pri slovenščini manjka
učencem besedni zaklad, slabo se izražajo tako ustno kot pisno. Pri matematiki ne znajo
logično misliti, pravilno sklepati ter nimajo utrjenih osnovnih računskih operacij. Kot glavni
vzrok za nižji nivo znanja se navaja kombiniran pouk (Poročilo OŠ Ljuba Šercerja Zavodu za
PSS Vič 1962).
Šola je osemrazrednica/osemletna osnovna šola postala šele leta 1965. Takrat je imela
13 oddelkov, 351 učencev, med katerimi je bilo tudi veliko vozačev. Na njej je bilo zaposlenih
18 učiteljev: ravnatelj, trije diplomirani učitelji, dva absolventa brez diplome ter deset
učiteljev razrednega pouka. Razredni in predmetni pouk sta potekala v treh izmenah. Šola je
imela status centralne šole h kateri so pripadale tri podružnične šole:
•

Golo (1.-4. razred): 1 oddelek – 23 učencev, 1 učna moč, 1 kuharica, ki je tudi
snažilka;

•

Iška vas (1.-3. razred): 2 oddelka – 25 učencev, 1 snažilka in 1 kuharica, ki sta
zaposleni vsaka po 4 ure dnevno;

•

Tomišelj (1.-4. razred): 4 oddelki – 82 učencev, 1 snažilka, ki je istočasno tudi
kuharica (Poročilo o pregledu centralne šole na Igu 1965).

Na Igu je bil 1. septembra 1949 ustanovljen tudi Dijaški dom za otroke iz oddaljenih
krajev, ki so obiskovali peti razred sedemletke na Igu. Dom se je prvotno nahajal v župnišču,
nato se je preselil v bivšo kaplanijo, ki je bila last šole. Viri navajajo, da je v domu živelo od 28
do 35 učencev. Zaradi premajhnega števila učencev se je s koncem šolskega leta 1951/52
dom ukinil in se preuredil v učiteljsko stanovanje (Šolska kronika Osnovne šole Ig 1950/51,
str. 34).
Glede na podatke o razdalji in prevoznem sredstvu učencev iz leta 1965 (Tabela 5) lahko
razberemo, da se je večina učencev iz manj kot 9 kilometrov oddeljenih krajev v šolo vozila s
kolesom. Učenci, ki so do šole imeli več kot 9 kilometrov so za pot do šole uporabljali
avtobus.
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Tabela 4: Razdalja in prevozno sredstvo učencev OŠ Ig v letu 1965

Do 2 km

Peš

Kolo

90

84

Do 3 km

62

Do 4 km

47

Do 5 km

19

Do 6 km

3

Do 7 km

9

Do 8 km

10

Avtobus

Do 9 km

1

Do 10 km

10

Več kot 10 km

5

Vir: Preglednica socialnega stanja učencev 1965.

Od leta 1964, ko je bila na Igu zgrajena nova šolska stavba, je pouk potekal v dveh
stavbah. V stari šoli je potekal pouk nižjih razredov, v novi šoli pa pouk višjih razredov. Zaradi
prostorske stiske so se v sedemdesetih letih začeli intenzivno pripravljati na uvedbo
celodnevne šole, tako za učence nižjih kot tudi učence višjih razredov (Šolska kronika
Osnovne šole Ig 1974/75, str. 65). Konec sedemdesetih so inšpektorji zaradi dotrajanosti
izdali nalog za zaprtje stare šole (Taška 1979, str. 10). Zaprtje šole je sledilo šele s šolskim
letom 1995/96, zaradi posledic več potresov, ki so povzročili številne razpoke na stenah in
stropih. Ugotovljeno je bilo, da »stara šola« ni več primerna za izvajanje vzgojnoizobraževalne dejavnosti. Zaradi zaprtja starega šolskega poslopja je prišlo do popolne
reorganizacije dela na šoli (Šolska kronika Osnovne šole Ig 1995/96, str. 173). Učenci od 1. do
3. razreda so svoje prostore našli v izobraževalnem centru za zaščito in reševanje na Igu.
Učenci 4. razreda pa v telovadnici podružnične šole v Tomišljem (Za ižanske otroke začasna
rešitev 1995, str. 25). Rešitev prostorske stiske, ki je bila na Osnovni šoli Ig prisotna že vse od
leta 1981, so rešili z dograditvijo prizidka k obstoječi šoli. Slavnostjo odprtje je bilo 7.
septembra 1996 (Šolska kronika Osnovne šole Ig 1996/97, str. 205).
Prvi statistični podatki o šolskem obisku so iz šolskega leta 1861/62, ko je bila na Igu že
dvorazredna šola, število otrok je na začetku zelo nihalo (Graf 6). Podatki za enorazrednico
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niso ohranjeni. Dvorazrednico je v omenjenem šolskem letu obiskovalo 119 otrok, dve leti
kasneje 254, leta 1865/66 spet nekoliko manj 174 otrok, leta 1866/67 zopet 256, v
naslednjem letu pa že 321 učencev. Takrat so redno šolo obiskovali 203 otroci (od tega več
dečkov), nedeljsko pa 118 otrok (od teh več deklic). Največje število otrok pri pouku je
zabeleženo za šolsko leto 1879/80, ko je v šolo prihajalo 526 učencev.
Na sredini osemdesetih let 19. stoletja je šolski pouk obiskovalo 609 učencev (skupaj z
učenci kmetijskega tečaja). Po odprtju šol najprej v Tomišlju (1886/87) ter nato še v Iški vasi
(1898/99) je v šolo na Igu hodilo le še 279 učencev. Enajst let kasneje (1909/10) je to število
zopet nekoliko naraslo, na 382. V času pred drugo svetovno vojno pa se je število učencev
ustalilo pri 300 učencev.
Graf 6: Število učencev na Osnovni šoli Ig med 1862 in 2014.
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Vir: Šolske kronike Osnovne šole Ig.

Med prvo svetovno vojno je bil pouk večkrat prekinjen, obisk pa je bil slab, ker so morali
otroci, zaradi odsotnosti moških opravljati dela na kmetijah. Nereden obisk med drugo
svetovno vojno je imel za posledico nepredelano snov oziroma manjkajočo podlago za
napredovanje učencev (Oris zgodovine in razvoj državne ljudske šole na Igu 1940, str. 9).
Število otrok na osnovni šoli Ig se v šestdesetih letih prejšnjega stoletja kot posledica
šolske reforme iz leta 1958 močno poveča, saj matično šolo na Igu začnejo obiskovati tudi
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učenci višjih razredov podružničnih šol. V letih, ki sledijo, število učencev ostaja približno
enako.
Zaradi povečanja števila učencev (za približno 100) v šolskem letu 1989/90, ki je bila
posledica priseljevanja v novo zgrajene večstanovanjske bloke, je bilo potrebno na razredni
stopnji organizirati dve izmeni (Šolska kronika Osnovne šole Ig 1989/90, str. 3). Sledilo je
obdobje upadanja števila učencev, sedaj pa število otrok zopet narašča.
Matična šola na Igu in Občina Ig danes podpirata obstoj podružničnih šol, saj
predstavljajo kulturno središče kraja v katerem se nahajajo. Strošek podružnične šole je
sorazmerno visok v primerjavi s številom učencev, ki jo obiskuje. Če bi na podružnične šole
gledali zgolj iz finančnega vidika, potem se podružnične šole ekonomsko ne izplačajo. Kljub
temu se šola in občina, kot ustanoviteljica, zavzemata za ohranitev obstoječih podružničnih
šol, saj so njeni učniki pozitivni.
Starši svoje otroke, več ali manj, vpisujejo v šolski okoliš kateremu pripadajo. Vsako leto
imajo nekaj prošenj za vpis na matično šolo. Na vseh podružničnih šolah poteka pouk od 1.
do 3. razreda. To pomeni, da učenci na podružničnih šolah zaključijo prvo triado, kar pomeni
zaključeno celoto. S 4. razredom se vpišejo na matično šolo. Obvezna devetletna šola ni
prinesla bistvenih sprememb v podružnične šole v primerjavi z matično osnovno šole.
Organizacija pouka se izvaja skladno z zakonsko določenimi normativi.
Šolske kadre financira država, medtem ko vzdrževanje občina. Prav tako država financira
en oddelek (dvakrat pol oddelka) podaljšanega bivanja na podružničnih šolah Tomišelj in Iška
vas. Občina financira preostali del oddelka. S tem je staršem omogočen nadstandard na
podružničnih šolah Iška vas ter Tomišelj z organiziranim podaljšanem bivanju. Podaljšano
bivanje je dandanes pomemben faktor zaradi delovnih obveznosti staršev.
Podružnične šole so zelo povezane z okoljem in okoliškimi ljudmi. Šolski otroci so vabljeni
na vse aktivnosti in prireditve, ki jih prirejajo okoliška društva in različne interesne skupine.
Včasih predstavlja to tudi težave, saj so take prireditve predvsem ob koncu tedna, ko pouk
ne poteka. Vendar učitelji večino tega dela opravijo prostovoljno, saj se zavedajo, da je to
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značilnost in »naloga« podružničnih šol. Podružnična šola predstavlja torej kulturni in
družbeni center kraja.
Po drugi svetovni vojni je pečat osnovni šoli pustila šolska reforma iz leta 1958, ki je
dokončno uvedla osemrazredno osnovno šolo. Pouk se je vse bolj koncentriral v središčnih
krajih, kjer so nastajale centralne šole, medtem ko so v manjših krajih organizirali večinoma
nepopolne podružnične šole. Centralni šoli na Igu so pripadle šole, ki so pred drugo svetovno
vojno nastale na prvotnem ižanskem šolskem okolišu. Osnovna šola Ig ima še danes status
centralne šole, kateri pripadajo tri podružnične šole: Golo, Iška vas in Tomišelj.

6.1 PODRUŽNIČNA ŠOLA GOLO
Podružnična šola Golo je danes s tremi oddelki šole, podaljšanim bivanjem in štirimi
oddelki vzgojno-varstvene organizacije, največja podružnica Osnovne šole Ig. V šolskem letu
2012/13 je šolo obiskovalo kar 40 učencev (1. razred: 14 učencev, 2. razred: 15 učencev, 3.
razred: 11 učencev) (Osnovna šola Ig 2013). Šolski okoliš Podružnične šole na Golem obsega
naselja Golo, Selnik, Rogatec nad Želimljami, Škrilje, Visoko in Zapotok (Odlok o ustanovitvi
javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovne šole Ig 2008, 10. člen).
Na Golem so imeli pouk že v sredini 19. stoletja, vendar v različnih prostorih (župnišče,
zakristija). Leta 1893 so prenovili pritlično stanovanjsko hišico, v kateri je prebival župnik, in
je kasneje dobila naziv šola. Namenjena je bila izključno šolskim potrebam. Leta 1908 je bila
zasilna šola spremenjena v enorazrednico, ki je po ločitvi države in cerkve potekala v
zasebnih prostorih (Kronika narodne šole na Golem 1937, str. 1).
Med leti 1918-1923 so potekali spori med prebivalstvom Golega in sosednjih vasi zaradi
zemljišča za gradnjo nove šole. Šolo so začeli graditi na že pred vojno kupljenem prostoru, ki
pa je bil za šolo najmanj primeren, saj je bil izpostavljen vetru in snežnim zametom (prav
tam, str. 3).
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Enonadstropna šolska zgradba, kjer je podružnica še danes, je bila zgrajena leta 1925.
Imela je dve učilnici, vendar so od leta 1965 uporabljali samo eno, druga je bila namenjena
za sestanke in kulturne prireditve. V pritličju je bila še pisarna, v zgornjem nadstropju pa dve
družinski stanovanji (Poročilo o pregledu centralne šole na Igu 1965). V začetku leta 1944 je
na Osnovni šoli Golo deloval le en razred (Pavlič in Smolej 1981, str. 37).

Slika 14: Podružnična šola na Golem pred drugo
svetovno vojno (fototeka SŠM, v: Okoliš 2002, str.
150).

Slika 15: Podružnična šola Golo leta 2013 (foto Urška
Ravnik).

V šolskem poslopju je po vojni živelo več družini, katerih domovi so bili med vojno
požgani (Šolska kronika Podružnične šole Golo 1946/47, str. 16). Zaradi obstreljevanja delno
poškodovano šolo so po vojni obnovili. Šola je imela svoj vrt s 13 drevesi in kapnico, bila je
enorazredna z dvema oddelkoma. En oddelek (1. in 2. razred) je pouk obiskoval popoldne,
drugi oddelek (3. – 5. razred) pa dopoldne (Šolska kronika Podružnične šole Golo 1947/48,
str. 42-43). Zaradi bolezni ene od učiteljic je leta 1963 šola postala zopet enooddelčna. Druga
učiteljica je poučevala vseh osem razredov (19+12 učencev), dopoldne 5.-8. razred in
popoldne 1.-4. razred. Pouk je bil v obeh oddelkih kombiniran (Poročilo o pregledu centralne
šole na Igu 1965).
Zaradi sprememb v organizaciji šolstva je šola na Golem v letu 1963 postala podružnica
centralne šole na Igu. Finančno poslovanje je bilo že pred tem preneseno na Osnovno šolo Ig
(Šolska kronika Podružnične šole Golo 1963/64, str. 9). Po letu 1965, ko je šola na Igu postala
osemrazredna šola, so začeli učence od 5. do 8. razreda s kombijem prevažati na centralno
šolo na Ig. Takrat je bila premeščena tudi učiteljica na centralno šolo, na podružnično šolo na
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Golo pa je prišla učiteljica iz ukinjene podružnične šole v Zapotoku (Poročilo o pregledu
centralne šole na Igu 1965).
Na šoli je bil organiziran tudi dopolnilni pouk ter različni krožki: ročno delo, lutkovni pouk
ter dramsko – recitacijski krožek (Šolska kronika Podružnične šole Golo 1980/81).
Graf 7: Število učencev na Podružnični šoli Golo med šolskim letom 1928 in 2014.
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Vir: Šolske kronike Podružnične šole Golo.

Število otrok se je iz leta v leto spreminjalo (Graf 7). Največ otrok je šolo na Golem
obiskovalo pred drugo svetovno vojno, okoli 80. To število se med vojno več kot prepolovi.
Po vojni število učencev ponovno narašča do uvedbe šolske reforme leta 1958. Posledica
reforme je bila, da šole ne obiskujejo več učenci višjih razredov, kar pomeni številčno pomeni
skoraj polovico manj učencev. V zadnjih letih število učencev ponovno narašča, predvsem
zaradi priseljevanja.
Podružnična šola Golo je bila pred leti deležna temeljite prenove, dobila pa je tudi
prizidek, ki je bil nujno potreben zaradi vedno večjega vpisa otrok v šolo. To je posledica
novogradenj ter priseljevanja. Šola na Golem ima tako tri učilnice, računalniški kabinet ter
zbornico. Z vrtcem, ki je v isti zgradbi, pa si deli večnamenski prostor ter jedilnico. V zadnjih
letih poteka na Golem pouk v treh čistih oddelkih.
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Po mnenju dolgoletne učiteljice Podružnične šole Golo se vloga manjših šol v kraju
spreminja. Tudi razmere za učitelje so drugačne. Pred skoraj tridesetimi leti, ko je začela s
poučevanjem na Golem v kombiniranem oddelku, so bile prometne povezave vezane na čas
pouka. V času počitnic in pozimi je bilo skoraj nemogoče priti do Ljubljane. Večina krajanov
se je ukvarjala s kmetijstvom. Medtem ko danes le-ti predstavljajo manjšino. Skupaj s krajani
se spreminja tudi vloga podružnične šole v kraju.
Šola torej deluje in živi s krajem. Učenci s svojimi nastopi popestrijo vsako proslavo ali
prireditev v kraju. Prav tako so šolska vrata odprta različnim dejavnostim izven pouka:
družabnim srečanjem, rekreaciji odraslih ipd. Pred leti je šolo v povprečju obiskovalo okoli 15
učencev. V zadnjih letih pa se zaradi priseljevanja ljudi v kraj ta številka povečuje. Na šoli
delujejo trije razredi od tega sta dva kombinirana. Šola je sodobno opremljena s plezalno
steno ter dvema učilnicama. V šolski zgradbi deluje tudi vrtec, ki je pomemben dejavnik pri
nadaljnjem vpisu otrok na podružnično šolo ter podaljšano bivanje.

6.2 PODRUŽNIČNA ŠOLA IŠKA VAS
V Iški vasi je bila leta 1898 zgrajena pritlična šola, ki je imela eno učilnico in učiteljsko
stanovanje. Šolski okoliš je obsegal vasi: Iška vas, Iška in Gornji Ig. Od leta 1935 je bila šola
organizirana kot dvorazrednica z dvema učiteljema in je s krajšo prekinitvijo delovala vse do
šolskega leta 1961/62 z največ 55 učenci. Od takrat deluje kot enorazrednica s kombiniranim
poukom za 1., 2. in 3. razred. Med drugo svetovno vojno so se v šolski stavbi nasilno naselili
italijanski vojaki, ki so požgali vso vas, šolsko klet pa uporabljali za zapore. Zaradi
obstreljevanja s Krima je bila šola med vojno zelo poškodovana, uničena so bila vsa okna,
šolski inventar in pod. Po vojni so jo za silo popravili (Okoliš 2002, str. 150-151).
Šolska kronika šole je bila med vojno uničena, zato je ohranjena od leta 1945 dalje. Pouk
je potekal v dveh skupinah in sicer za 1., 2. in 3. razred popoldan, za 4. in 5. razred dopoldne
(Šolska kronika Podružnične šole Iška vas 1947/48, str. 16). Učitelji so se ves čas menjavali,
zato je bil pouk zelo nereden. V tem obdobju je šolski okoliš obsegal tudi zaselek Ustje, z leti
pa se je zmanjšal na vasi Iška vas, Iška in Kot (Pelikan-Prek 1998). Leta 1956/57 je bila šola v
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Iški vasi sedemoddelčna, medtem ko je bila v šolskem letu 1960/61 zaradi šolske reforme
spet štirioddelčna (Šolska kronika Podružnične šole Iška vas 1956/57; Šolska kronika
Podružnične šole Iška vas 1960/61). Na podružnični šoli v Iški vasi so imeli leta 1965 samo
prve tri razrede osnovne šole, ki so bili združeni v eno skupino s kombiniranim poukom. Pouk
je tako potekal ponovno le dopoldne (Šolska kronika Podružnične šole Iška vas 1964/65).
Komisija, ki je bila prisotna pri pouku leta 1965 je ocenila, da so učenci prikazali dovolj
razgibanosti in pridobljenega znanja, se radi oglašajo, dobro pišejo in berejo ter dobro
govorijo, delno še v domačem narečju. Pohvaljena je bila tudi učiteljica, učenci so bili stalno
zaposleni in priprava na pouk je bila dobra (Poročilo o pregledu centralne šole na Igu 1965,
str. 8-9). Delo na šoli je potekalo v enem kombiniranem oddelku (1., 2. in 3. razred). Dnevno
je bila ena ura nekombinirana in sicer menjaje slovenski jezik in matematiko. Učencem pa je
bil na voljo tudi dopolnilni pouk (Šolska kronika Podružnične šole Iška vas 1973/74).

Slika 16: Podružnična šola v Iški vasi pred drugo
svetovno vojno (fototeka SŠM, v: Okoliš 2002, str.
151).

Slika 17: Podružnična šola Iška vas leta 2013 (foto
Urška Ravnik).

Sredi sedemdesetih let so želeli obstoječo šolsko zgradbo spremeniti v muzej, za kar so že
začeli zbirati gradivo, vendar do realizacije ni prišlo. V primeru, da bi te zamisli uresničili, bi
morali za šolarje zgraditi novo enooddelčno šolo (Šolska kronika Osnovne šole Ig 1974/75,
str. 65). S šolsko stavbo so bile ves čas težave. Obnovitvena in sanacijska dela so se sicer
opravljala, vendar je bilo zaradi pomanjkanja denarja izvedeno le najnujnejše. Večja
popravila so bila opravljena leta 1963, 1964, 1981 in 1986 (Pelikan-Perk 1998). Zaradi
slabega ostrešja in lesenih stropov je stavba postala nevarna, zato je leta 1993 ob svoji 95letnici dobila novo podobo (Podružnična šola Iška vas je ob 95 letnici dobila novo podobo
1993, str. 10).
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Šola je svojo družabno in kulturno vlogo aktivno opravljala ves čas, predvsem do leta
1983, ko je bila v središču vaškega življenja, saj v vasi ni bilo drugega primernega prostora za
različne družbene in kulturne prireditve (Pelikan-Perk 1998). Število učencev je ves čas
nihalo. V poznih osemdesetih letih je padlo celo na samo sedem učencev. Zaradi
nezadostnega števila učencev, ugodnih zvez z Igom (šolski avtobus), je matična šola na Igu
predlagala, da bi šolo začasno zaprli, jo temeljito obnovili in ko bi število učencev ustrezalo
normativom (16 učencev), šolo ponovno odprli. Krajani Iške vasi se s predlogom niso strinjali,
zato so se odločili za postopno obnovo šolske zgradbe (Durjava 1987, str. 10).
Dolgoletna učiteljica na podružnični šoli v Iški vasi je ob njeni stoletnici leta 1998 zapisala:
»Lepo je delati na tej šoli, čeprav to zahteva veliko predanost. Mislim, da imajo otroci, ki v
tem času obiskujejo take šole, katerih je čedalje manj, veliko srečo. V tem našem kotičku si je
razvoj podal roko z domačnostjo minulih dni. Prostore preveva občutek topline, varnosti,
udobja. V njih so tudi odnosi med otroki in učitelji pristnejši. Želim si, da bi imelo čim več
prihodnjih generacij tu in drugod po Sloveniji možnost začenjati svojo pot na malih, toplih
podružničnih šolah.« (Pelikan-Perk 1998)
Graf 8: Število otrok na Podružnični šoli Iška vas med letoma 1948 in 2014.
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Vir: Šolske kronike Podružnične šole Iška vas.

Gibanje števila učencev, ki so obiskovali šolo v Iški vasi je predstavljeno v Grafu 8. Podatki
so na voljo od leta 1948 dalje, saj je bila šolska dokumentacija med vojno uničena. Število
otrok je od leta 1960 zaradi prehoda s sedmih na štiri oziroma tri razrede padlo za skoraj
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polovico. S povojnega povprečja štirideset učencev se število otrok v zadnjem obdobju giblje
med 10 in 20 učencev.
V času prenove šole na Igu v devetdesetih letih prejšnjega stoletja so v Iški vas gostovali
učenci matične šole, ki so se v podružnično šolo vozili s šolskim avtobusom. S tem so
učencem centralne šole omogočili le dopoldanski pouk (Šolska kronika Podružnične šole Iška
vas 2002/03, str. 90). V času prehoda iz osemletne na devetletno osnovno šolo sta na šoli
delovala dva 1. razreda, ki sta bila združena v en kombiniran oddelek (Šolska kronika
Podružnične šole Iška vas 2005/06, str. 144).
Na prelomu tisočletja se je šola spopadala z izredno nizkim številom učencev (6 učencev),
vendar so bile napovedi optimistične in v naslednjih letih je število učencev naraslo. Pred
desetimi leti je bilo število učencev zopet nizko (10 učencev), kar je bila posledica tudi
upadanja števila rojstev in s tem otrok v osnovni šoli. V Iški vasi je celo šolsko leto tekla
intenzivna akcija za obstoj šole, katere pobudniki so bili pravzaprav starši. S podporo matične
šole in Občine Ig jim je uspelo šolo obdržati ter celo prvič odpreti oddelek podaljšanega
bivanja in jutranje varstvo, ki poteka od 6. do 8. ure (Šolska kronika Podružnične šole Iška vas
2004/05, str. 140-141).

Slika 18: Učencev na podružnični šoli Iška vas je vse manj (vir: Pelikan-Perk 1998).

Od leta 1964 do leta 2010 je pouk potekal za prve tri razreda v enem oddelku. V šolskem
letu 2010/11 je šola zopet dobila dva oddelka z dvema učiteljicama. V šolskem letu 2012/13
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je bilo v prvi razred vpisanih kar devet učencev, v drugi razred 3 učenci in v tretji razred pa 7
učencev, kar kaže, da se za obstoj šole v Iški vasi ni za bati.

6.3 PODRUŽNIČNA ŠOLA TOMIŠELJ
Že leta 1875 so šolske oblasti na Igu sklenile, da v Tomišlju ustanovijo podružnično šolo.
Ekskurendna šola je začela delovati šele v šolskem letu 1886/87. Pouk je potekal deljeno,
učenci 2. in 3. razreda so skupaj obiskovali pouk dopoldan, učenci 1. razreda pa popoldan.
Enonadstropna šola v Tomišlju je bila zgrajena leta 1898. V času prve svetovne vojne je bil
pouk večkrat prekinjen. Zelo slab je bil tudi obisk učencev, zaradi pomoči pri kmečkih
opravilih, saj so bili njihovi očetje v vojski (Osnovna šola Ig 2013).
Z dograditvijo stavbe je šola postala samostojna dvorazredna šola, ki je obsegala
naslednji šolski okoliš: Tomišelj (55 hiš), Brest (55 hiš), Lipe (19 hiš), Vrbljene (71 hiš) in
Strahomer (41 hiš). Leta 1899 je v tomišeljsko šolo od 233 šoloobveznih otrok hodilo le 166
učencev. Leta 1923 je bilo v šolskem okolišu Tomišelj 738 prebivalcev in 241 šoloobveznih
otrok. Krajevni šolski odbor je leta 1922 sprožil akcijo za razširitev šole v Tomišlju in že isto
leto so na šoli uvedli štirirazrednico, ki je tik pred drugo svetovno vojno postala
petrazrednica. Šoloobveznih otrok je bilo v letu 1924/25 že 155, v letu 1936/37 198 ter tik
pred vojno pa 168. Leta 1930 so na šoli uvedli tudi kmetijsko nadaljevalno šolo. Že leta 1927
so zgradili šolski oder in v naslednjem letu se je zvrstilo 14 predstav. Pri tem delu sta se
uveljavila predvsem upravitelj Franc Belin in učitelj Ivan Škafar (Gestrin 1993, str. 28-40).
Od šolskega leta 1935/36 je bila šola v Tomišlju razdeljena na štiri razrede osnovne šole
in na štiri razrede višje narodne šole (Šolska kronika Podružnične šole Tomišelj 1935/36, str.
124). Leta 1939 je bila šola prenovljena. Med drugo svetovno vojna je v šoli delovala vaška
straža, katero so napadli partizani in ob tem požgali tudi šolo. Šolo od katere so ostali samo
zidovi so obnovili leta 1948. Dokler šola ni bil obnovljena, je pouk potekal v gasilskem domu
in v zasebni hiši »pri Mokarju.« V obnovljeni šoli sta bili dve učilnici, kabinet in učiteljsko

89

Razvoj podružničnih šol na Slovenskem

Urška Ravnik

stanovanje. Stavba je bila sicer zelo prostorna, vendar vlažna, brez vode in brez urejenih
sanitarij (Poročilo o pregledu centralne šole na Igu 1965, str. 2).

Slika 20: Podružnična šola Tomišelj leta 2013 (foto
Urška Ravnik).

Slika 19: Podružnična šola v Tomišlju pred drugo
svetovno vojno (fototeka SŠM, v: Okoliš 2002, str.
151).

Leta 1958 je prišlo do reorganizacije osnovnih šol in učenci od petega razreda dalje so
začeli obiskovati centralno šolo na Igu (Osnovna šola Ig 2013). V Tomišlju so bili leta 1965
štirje oddelki in dva učitelja, zato je pouk potekal cel dan. Komisija, ki je istega leta opazovala
pouk 2. razreda je pohvalila učiteljico za hitro popravljene šolske naloge ter sprotno
opozarjanje na napake, o katerih so razpravljali, jih popravili in tudi odpravili. Tako je
učiteljica k sodelovanju pritegnila tudi slabše učence, boljše učence pa izkoristila za pomoč
drugim (Poročilo o pregledu centralne šole na Igu 1965, str. 9).
V šestdesetih in sedemdesetih letih prejšnjega stoletja so poskušali izboljšati delovne
pogoje, napeljan je bil vodovod. Pred tem so vodo nosili iz vodnjaka. Uredili so tudi stranišča
na izplakovanje, centralno ogrevanje, šolsko kuhinjo ter zunanje igrišče. Učenci ter učitelji so
ves čas sodelovali s krajani, saj so skupaj pripravljali proslave in druge prireditve (Pavčič
1989, str. 10).
Graf 9 prikazuje gibanje števila otrok na Podružnični šoli Tomišelj. Šolske kronike med
letoma 1944 in 1975 so izgubljene in tako ni natančnih podatkov o številu otrok in o
dogajanju v zvezi s šolo v tistem času. Sicer je iz grafa razvidno, da se je število otrok od
tridesetih let 20. stoletja do danes zmanjšalo iz 200 na približno 10. Opazen je dvig števila
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učencev v letu 1996, ko so v času prenove matične osnovne šole, v prostorih tomišeljske šole
uredili začasne učilnice za učence iz Iga.
Graf 9: Število otrok na Podružnični šoli Tomišelj med leti 1929 in 1942 ter leti 1976 in 2014.
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Vir: Šolske kronike Podružnične šole Tomišelj.

V šolskem letu 2012/13 podružnično šolo Tomišelj obiskuje le 6 učenk in učencev, ki so
združeni v en kombiniran oddelek od 1. do 3. razreda. Na šoli je organizirano tudi jutranje
varstvo ter podaljšano bivanje (Osnovna šola Ig 2013). Šolski okoliš Podružnične šole
Tomišelj, ki ni več tako velik kot ob odprtju šole, obsega naselja Tomišelj, Brst, Vrbljene in
Strahomer (Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovne šole Ig
2008, 10. člen).
Podružnična šola v Tomišlju ima zadnja leta nekoliko nižje število vpisanih otrok kot je
šoloobveznih otrok v šolskem okolišu. To je posledica različnih dejavnikov. Centralna šola na
Igu si z različnimi aktivnostmi že vrsto let trudi in želi podružnično šolo približati staršem.
Prebivalci vasi, ki spadajo v šolski okoliš, so si med seboj zelo različni. Večina je domačinov,
vendar je v zadnjih letih vse več tudi priseljenega prebivalstva. Nekateri od teh sploh ne
vedo, da je v kraju šola. Posledica vsega tega je, da so krajani med seboj nepovezani. Šolsko
zgradbo in njeno okolico bodo preuredili, tako da bo šola tudi na prvi pogled delovala
2

Šolske kronike med letom 1944 in 1975 so izgubljene, zato ni podatkov o številu otrok, ki so v tem obdobju

obiskovali šolo v Tomišlju.

91

Razvoj podružničnih šol na Slovenskem

Urška Ravnik

privlačno. Sama zgradba je namreč starejša in verjetno ni tako vizualno privlačna kot je
matična šola na Igu ali popolnoma prenovljena podružnična šola na Golem.
Eden izmed sicer neutemeljenih razlogov za manjši vpis otrok v podružnično šolo s strani
staršev je tudi kombiniran pouk. Marsikdaj želijo starši zaradi nepoznavanja in strahu pred
kombiniranim poukom svoje otroke vpisati na matično šolo. Šola se zato trudi, da bi staršem
predstavila kombiniran pouk, kakšen je način dela ter njegove prednosti in slabosti. Starši z
več otroki želijo zaradi lažje domače organizacije tudi svojega drugega otroka vpisati na Ig, v
kolikor prvi otrok že obiskuje šolo na Igu. Šola in občina poskušata s čim večjim prilagajanjem
staršem spodbujati vpis na podružnično šolo. Na šoli je organizirano jutranje varstvo,
podaljšano bivanje in druge aktivnosti za učence. Vrtca v Tomišlju ni, zato morajo starši svoje
otroke voziti v enega od enot vrtcev na Igu. Posledično starši želijo, da otroci tudi šolanje
nadaljujejo na Igu. Tako bi ostali v isti socialni skupini in ne bi menjali okolja. Šola in občina
sta zato postavili pogoj, da naj se krajani sami odločijo ali želijo imeti šolo v kraju ali ne. Tako
šola kot tudi občina si ne želita podružnične šole zapreti.

6.4 PODRUŽNIČNA ŠOLA ZAPOTOK
Pred ustanovitvijo Državne ljudske šole leta 1911 so le redki otroci iz Zapotoka obiskovali
pouk, saj so bile sosednje šole preveč oddaljene. Enorazrednica je bila nastanjena v zasebni
hiši. Šolska stavba ni ustrezala zahtevam šole, zato se je pokazala potreba po gradnji nove
šole (Gradivo za muzej slovenskega šolstva 1940, str. 1).
Nova šola v Zapotoku je bila zgrajena leta 1935 in ukinjena leta 1965. Učiteljico, ki je
takrat poučevala v enonadstropni osemrazredni šoli z učiteljskim stanovanjem, so premestili
v šolo na Golo (Okoliš 2002, str. 151).
S šolskim letom 1961/62 je bila šola v Zapotoku organizacijsko priključena k matični
osnovni šoli na Igu (Šolska kronika Podružnične šole Zapotok 1961/62, str. 23). Šolo v
Zapotoku so obiskovali tudi učenci višjih razredov iz Četeža in Osredka, ker so bili na šoli na
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Turjaku ti razredi ukinjeni. Za Četežane pa so bile Velike Lašče preveč oddaljene in v zimskem
času težko dostopne (Šolska kronika Podružnične šole Zapotok 1962/63).

Slika 21: Osnovna šola v Zapotoku (fototeka SŠM, v:
Okoliš 2002, str. 152).

Slika 22: Stavba nekdanje Podružnične šole Zapotok
leta 2013 (foto Urška Ravnik).

Šola v Zapotoku je bila leta 1965 ukinjena, ker je imela premalo šoloobveznih otrok in za
naslednja štiri leta ni bilo predvidenih novih vpisov. Učenci od 1. do 4. razreda so se tako
priključili šoli na Golem, kjer je ostal pouk za te razrede. Učence od 5. do 8. razreda so vozili
na Ig, prav tako učence teh razredov z golske šole (Šolska kronika Podružnične šole Zapotok
1964/65). Za učence ukinjene šole je bil organiziran prevoz na Golo oziroma Ig s kombijem, ki
so ga kupili v ta namen (Šolska kronika Podružnične šole Golo 1964/65, str. 26).
Graf 10: Število otrok na Podružnični šoli Zapotok med leti 1960 in 1965.
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Vir: Šolska kronika Podružnične šole Zapotok.
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Ohranjena je zgolj šolska kronika med šolskima letoma 1959/60 in 1964/65. Ostale šolske
kronike so izgubljene. Iz Grafa 10 je razvidno, da je bilo v tem času število učencev konstanto
okoli 20. Vendar je zaradi šolske reforme leta 1958 in zmanjševanja obsega programa, število
učencev močno upadlo.
Po zaprtju šole v Zapotoku se je pojavila ideja, da bi v nekdanji šolski stavbi za okoliške
šole potekala šola v naravi. Vendar do realizacije projekta ni nikoli prišlo (Šolska kronika
Osnovne šole Ig 1974/75, str. 65). Nekdanja šolska zgradba, ki se je po vojni preimenovala v
Dom borcev in mladine je trenutno v občinski lasti. Občina dom oddaja različnim društvom in
organiziranim skupinam (Zveza prijateljev mladine Ljubljana Vič-Rudnik, taborniki, skavti idr.)
za njihove potrebe. Stavba je v zelo slabem stanju in potrebuje temeljito obnovo.
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OSNOVNA ŠOLA PRIMOŽA TRUBARJA VELIKE LAŠČE

Začetki šolstva v Velikih Laščah segajo že v leto 1759, ko je v mrliški knjigi vpisana smrt
Marjane, hčerke učitelja Antona Raniloviča, ki je umrl leta 1783 v stari šoli. Po drugih
podatkih pa sega začetek šolstva v Velikih Laščah v leto 1750. Prvotna šola je bila lesena in v
tako slabem stanju, da je bila podprta s tramovi (Zgonc 1998, str. 14). Leta 1819 so šoli
prizidali sobo za učitelja. Leta 1831 so zgradili novo, pol leseno pol zidano šolo, ki pa je
pogorela. Pri tem je bila uničena tudi vsa šolska kronika. Po požaru je pouk potekal v zasebni
hiši. Leta 1859 so pričeli z gradnjo novega enonadstropnega objekta, ki je imel dve
stanovanji, tri velike učilnice in kuhinjo. Leta 1863 je bila šola razširjena v dvorazrednico, leta
1879 pa v štirirazrednico (Šolska kronika Osnovne šole Primoža Trubarja Velike Lašče
1870/71).
Šolo je v šolskem letu 1900/01 obiskovalo 354 učencev, leta 1904/05 pa kar 520. Leta
1906 so sprejeli sklep, da šolo dvignejo za eno nadstropje in tako pridobijo prostor za še dve
dodatni učilnici. S tem naj bi se šola razširila v mešano petrazrednico. Šola je bila do takrat le
trirazrednica, ker se je občina Lužarji branila zidati šolo na Karlovici. Na velikolaški šoli je
delovala tudi ponavljalna šola, ki je trajala od jeseni do spomladi le nekajkrat na teden,
ločeno za dečke in deklice. Število otrok je ves čas naraščalo, tako da je šola kljub temu, da je
imela vzporednici za 1. in 2. razred ter dve učilnici v zasebni hiši, imela težave s šolskim
prostorom. Šolski obisk je bil odvisen tudi od dela na kmetiji, saj so starši otroke zaradi
pomanjkanja delavcev potrebovali za pomoč. Mnogi otroci so imeli uro ali več (tudi dve uri)
daleč do šole, kar je bil problem predvsem v zimskih razmerah (Šolska kronika Osnovne šole
Primoža Trubarja Velike Lašče 1907/08.). Veliko otrok, vsako leto okoli 60, ni obiskovalo
pouka zaradi oddaljenosti (11 – 19 km), iz vasi Podstrmec, Brlog, Kotel, Novi pot in Lužarji
(Šolska kronika Osnovne šole Primoža Trubarja Velike Lašče 1919/20). Ta problematika se je
rešila z ustanovitvijo in odprtjem nove šole na Karlovici leta 1923.
Po drugi svetovni vojni je bilo število učencev precej manjše kot pred vojno. V šolskem
letu 1946/47 je šolo obiskovalo 260 učencev, leta 1947/48 223 učencev in leta 1949/50 le
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186 učencev. Ministrstvo za prosveto je 19. maja 1950 sedemletno šolo Velike Lašče
preimenovala v nižjo gimnazijo. V šolsko leto 1952/53 je bilo vpisanih 261 učencev. S šolskim
letom 1945/55 je prišlo do sprememb v šolskem okolišu podružnične šole Karlovica in šole v
Velikih Poljanah. V šolskem letu 1957/58 je bilo na osnovni šoli 114 učencev, na gimnaziji pa
127 učencev. Zaradi povečanja števila učencev so v garderobi zadružnega doma pridobili
novo učilnico, organizirali pa so tudi prevoz s poštnim avtobusom. V šolsko leto 1960/61 je
bilo vpisanih 322 otrok, naslednje leto pa 380 učencev. Prvič sta bila organizirana tudi dva
oddelka osmega razreda (Zgonc 1998, str. 15-17).

Slika 23: Stara šolska zgradba okoli leta 1968 (Šolska
kronika Osnovne šole Primoža Trubarja Velike Lašče
1968/69).

Slika 24: Nekdanja zgradba Osnovne šole Primoža
Trubarja Velike Lašče leta 2013 (foto Urška Ravnik).

Šolsko leto 1962/63 je pomenilo reorganizacijo šolske mreže, po kateri je popolna
osnovna šola v Velikih Laščah postala centralna šola, sedem oddelčnih šol s kombiniranim
poukom pa so spremenili v podružnične šole centralne šole. Razen šol v Mohorju in Krvavi
Peči so zadržale v svojem šolskem okolišu učence do 4. razreda osnovne šole, potem pa so
učenci bili preusmerjeni k pouku na centralno šolo. Slaba stran tega je bila prevelika fizična
obremenitev otrok, saj so posamezni učenci imeli tudi do 12 km v eno smer. Neurejena je
bila tudi njihova prehrana, kar je šola reševala z enolončnico. Poleg oddaljenosti je te učence
bremenila tudi slaba podlaga v znanju, ki jo je bilo težko pridobiti v večji meri na šolah s
kombiniranim poukom (Šolska kronika Osnovne šole Primoža Trubarja Velike Lašče 1962/63).
S šolskim letom 1965/66 začne število otrok upadati. Vseh učencev na centralni šoli in
podružnicah je bilo 495 (342 na centralni šoli, 153 na podružničnih šolah skupaj). Posamezne
podružnične šole, zlasti Turjak, Veliki Osolnik in Krvava Peč so imele iz leta v leto manj
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učencev. Mladina po končani osemletni osnovni šoli ni ostajala doma, ampak je odhajala v
gospodarsko razvitejše kraje, zlasti v Ljubljano. Širši šolski okoliš je bil tako raztresen, da je
bilo težko urediti prešolanje tamkajšnjih otrok, saj so imeli do avtobusne postaje na Robu
tudi do 7 kilometrov. Ena od možnosti je bila ureditev prostorov v stari šoli, kjer bi bilo
organizirano varstvo šolskih otrok, v zimskem času pa bi namestili otroke – vozače za
mesece, ko je vreme najbolj neugodno (Šolska kronika Osnovne šole Primoža Trubarja Velike
Lašče 1965/66). Celoten pregled gibanja števila otrok je podan na Grafu 11. Manjkajoči
odsek med letoma 1922 in 1945 je posledica izgubljene šolske kronike.
Graf 11: Število otrok na Osnovni šoli Primoža Trubarja Velike Lašče med leti 1871 in 1921 ter 1946 in 2014.
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Vir: Šolske kronike Osnovne šole Primoža Trubarja Velike Lašče.

Zavod za prosvetno pedagoško službo je v svojem letnem poročilu za leto 1968 predlagal
ukinitev podružničnih šol Krvava Peč (11 učencev) in Veliki Osolnik (7 učencev) ter prešolanje
učencev na sosednjo podružnično šolo Rob. Vendar so pri iskanju rešitve nastale težave, saj
bi bilo prevažanje otrok zelo drago. V zimskem času bi prišlo do novih težav, zastojev in
prekinitev pouka. Tudi internat za zimske mesece bi bil drag (oprema, prehrana, nadzor), in
neprimeren za učence nižjih razredov v dobi srednjega otroštva. Vodstvo velikolaške šole se
je odločilo rešitev preložiti za eno leto, čeprav bi to pomenilo za učence kvalitetnejši pouk.
Starši otrok so se s to rešitvijo strinjali (Šolska kronika Osnovne šole Primoža Trubarja Velike
3

Šolske kronike med leti 1921 in 1946 so izgubljene, zato ni natančnih podatkov o številu otrok, ki so v tem

obdobju obiskovali osnovno šolo v Velikih Laščah.
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Lašče 1968/69). Poleg pomanjkanja učencev na višinskih šolah (Mohorje, Krvava Peč, Veliki
Osolnik) je bilo čutiti tudi pomanjkanje učne moči. Na razpis za delovno mesto razredne
učiteljice na podružnični šoli Karlovica ni bilo niti ene prijave. Podeželje je bilo v tistem času
vedno manj privlačno za mlajše pedagoške kadre (Šolska kronika Osnovne šole Primoža
Trubarja Velike Lašče 1970/71). Na podružničnih šolah je postajala migracija prebivalstva iz
leta v leto večja. Vzrok odhajanja mladine je bil predvsem ekonomski. Kmetijstvo za mlade
generacije ni nudilo dovolj dobre perspektive, možnosti zaposlitve v domačih krajih pa so
bile majhne. Še tiste družine, ki bi sicer ostale v domačih krajih so se sčasoma odločile za
naselitev v večjih gospodarskih centrih, delno pa je pripomogla k odhodu mladih tudi
urbanistična urejenost in dolgotrajno čakanje na pridobitev gradbene dokumentacije (Šolska
kronika Osnovne šole Primoža Trubarja Velike Lašče 1976/77).

Slika 25: Nova šolska zgradba okoli leta 1968 (Šolska
kronika Osnovne šole Primoža Trubarja Velike Lašče
1968/69).

Slika 26: Osnovna šola Primoža Trubarja Velike
Lašče leta 2013 (foto Urška Ravnik).

Kljub temu začnejo v Velikih Laščah s šolskim letom 1965/66 z gradnjo nove šole. V
šolskem letu 1973/74 so prvič uvedli podaljšano bivanje. Na centralni šoli je potekal eno in
pol izmenski pouk, medtem ko je bil na vseh podružničnih šolah dvoizmenski. Vseh učencev
je bilo 420 (od tega 100 na podružnicah). Naslednje šolsko leto je bilo 52% učencev vozačev.
S šolskim letom 1981/82 se zopet poveča število otrok, na 361 (Zgonc 1998, str. 17-18).
Velikolaški okoliš obsega kar 88 vasi, zato šolski prevozi predstavljajo veliko finančno
obremenitve predstavljajo šolski prevozi. V šolskem letu 1998/99 je bilo vseh vozačev na
centralni šoli 255 (99 na razredni stopnji in 155 na predmetni stopnji), na podružnični šoli
Turjak 25 učencev, podružnični šoli Rob 23 učencev in na podružnični šoli Karlovica 6
učencev. Skupaj kar 309 vozačev (prav tam, str. 6). V šolskem letu 1988/89 je bil za vse
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učence, oddaljene nad 4 kilometre organiziran šolski prevoz. Na centralni šoli je bilo 13
oddelkov, 4 oddelki na Turjaku, na Robu 2 ter po 1 v Karlovici, Mohorju in Velikem Osolniku,
skupaj kar 22 oddelkov. Naslednje leto so tudi na centralni šoli ukinili dvoizmenski pouk in
prešli na enoizmenskega. V šolskem letu 1990/91 pa je bil vpeljan enoizmenski pouk na vseh
šolah. Leta 1994 je šola dobila priznanje Turistične zveze Slovenije za najbolj urejeno
slovensko šolo (prav tam, str. 20-24).
Po pogovoru z ravnateljico Osnovne šole Primoža Trubarja Velike Lašče šolski okoliš še
danes obsega 88 naselij. Večina učencev, ki obiskuje šolo je vozačev, kar je ena izmed
posebnosti šole. Šolske poti nekje ogrožajo zveri, zato šolski prevoz delno sofinancira tudi
država. Osnovna šola Primoža Trubarja Velike Lašče je imela včasih kar sedem podružnic,
danes sta aktivni le še dve: Podružnična šola Turjak in Podružnična šola Rob. Varstvo
predšolskih otrok je organizirano v zgradbi podružnične šole na Turjaku (en oddelek) ter
stavbi bivše podružnične šole v Karlovici (trije oddelki).

7.1 PODRUŽNIČNA ŠOLA ROB
Enorazredna šola v Robu je bila sezidana leta 1869. Ko so leta 1891 pri šoli postavili
vodnjak, je šolo obiskovalo kar 123 učencev (Šolska kronika Podružnične šole Rob 1894/95).
Šolski okoliš so sestavljale naslednje vasi: Bavdki, Centi, Dolščaki, Gradišče, Knej, Laz, Maček,
Marinček-Ambroži, Osredek, Peček-Strletje, Podhojni hrib, Purkarče, Rob, Srnjak, Skamevec,
Tomažini, Uzmani in Veliki Osolnik. Leta 1902 si je tamkajšnji učitelj prizadeval za zidavo
nove šole, vendar je pri krajanih naletel na nezaupanje. Grozili so mu, da ga bodo celo
pretepli. Tako z novogradnjo ni bilo nič (Zgonc 1998, str. 37). Leta 1909 je prišlo do
spremembe šolskega okoliša, vas Sekirišče postane del šolskega okoliša Rob, vas Zgonče pa
določijo v šolski okoliš Mohorje, vendar učenci obiskujejo šolo na Robu, ker Mohorje še
vedno ni imelo svoje šole. Velik problem je bil prostor v šoli (Šolska kronika Podružnične šole
Rob 1908/09). V eni klopi, dolgi 105 cm, se je gnetlo kar 8 učencev. Leta 1910 jim mizar
naredi štiri nove klopi, kupijo železno črpalko za vodo in prvič dobijo tablo na škripec (prav
tam).
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Po prvi svetovni vojni, 9. aprila 1920, šola v Robu dobi dvorazrednico (Šolska kronika
Podružnične šole Rob 1919/20). Leta 1924 je izdan odlok, da se mora telovadbo izvajati na
prostem tudi med zimskimi meseci (prav tam, str. 37-38).

Slika 28: Podružnična šola Rob leta 2013 (foto Urška
Ravnik).

Slika 27: Podružnična šola Rob (Zgonc 1998, str. 38).

Število učencev po prvi svetovni vojni začne močno upadati, nato pa ponovno začne
naraščati v tridesetih letih 19. stoletja (Graf 12). Zato šolo v šolskem letu 1934/35 razširijo v
trirazrednico, saj so do takrat v enem oddelku poučevali tudi 100 otrok. Leta 1937 je sprejeta
uredba, da vzdrževanje šol prevzamejo banovine. V istem letu pride do preimenovanja šol,
šole niso več »narodne«, ampak »ljudske«. V šolski kroniki šole v Robu je zapisano, da so
končno tudi ljudje postali bolj naklonjeni šoli.
Graf 12: Število učencev na Podružnični šoli Rob med šolskim letom 1891 in 2014.
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Leta 1941 je bil pouk prekinjen, italijanski vojaki zasedejo šolsko poslopje. Otroci višje
ljudske šole 7. in 8. razreda so bili brez pouka, ker ni bilo učilnice. Šolo so obiskovali le učenci
od 1. do 6. razreda. V robarski šolski okoliš so se všolali tudi otroci, ki so prej obiskovali šolo v
Krvavi Peči ali pri Mohorjih ter so kot begunci prišli v šolski okoliš Rob. Po italijanski okupaciji,
leta 1943, so obnovili šolsko poslopje, vendar se pouk zaradi izbruha davice ni pričel. Konec
leta 1943 je bila šola namenoma požgana, da se v njej ne bi naselila nemška in domobranska
vojska. Zgorel je celoten šolski inventar ter knjižnica. Ker v vasi ni bilo drugega primernega
prostora so učenci ostali brez pouka (prav tam, str. 38-39). V začetku leta 1944 so na osnovni
šoli Rob delovali 3 razredi, vendar je šola že marca prenehala delovati (Pavlič in Smolej 1981,
str. 37). Decembra 1945 se je pouk nadaljeval v zasebni hiši, vendar je bilo delo zaradi
splošnega pomanjkanja in pomanjkanja učnih pripomočkov težko (prav tam, str. 39).
Po drugi svetovni vojni je pouk potekal delno v adaptirani šolski stavbi, delno v zasebni
hiši. Obe sta bili pretesni in zaradi vlage neprimerni. Leta 1952 je iz Ljubljane prišla komisija
za določitev lokacije nove šole. V Krvavi Peči so zgradili novo šolo, zato krajevni otroci niso
več obiskovali šole v Robu. Novembra 1954 so začeli podirati staro šolo, da bi pridobili
kamen za novo šolsko zgradbo. Leta 1960 se je šola preselila v prostore Krajevne zadruge
Rob, v isti hiši je delovala še pošta, trgovina, zadružna pisarna in suha roba. Na šoli do
šolskega leta 1963/64 deluje ena sama učiteljica. Število učencev po vojni stalno upada, ker
se ljudje izseljujejo v mesto ali tujino (prav tam, str. 40). Zaradi potreb devetletne osnovne
šole so k stavbi dogradili še dodatne učilnice, kabinet, sanitarije, hodnik in ropotarnico
(Zgonc 1999, str. 25).
V šolskem letu 2011/12 šolo obiskuje 19 učencev. Na šoli sta organizirana dva
kombinirana oddelka (1. in 2. razred ter 3. in 4. razred). Situacija na podružnični šoli Rob ni
enaka kot je na podružnični šoli Turjak. Ljudje niso tako povezani med seboj, zato tudi vloga
šole v kraju nima tako povezovalne vloge. Šolski okoliš šole na Robu je manjši in tako šola
tudi nima organiziranega podaljšanega bivanja na šoli. Otroke, ki želijo obiskovati podaljšano
bivanje, vozijo na matično osnovno šolo v Velike Lašče.
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7.2 PODRUŽNIČNA ŠOLA TURJAK
Otroci s Turjaka, Ščurkov in Četeža so do leta 1901 hodili v šolo v Škocjan. Leta 1899 se je
začela graditi šola na pobudo grofa Lea Auersperga, ki je v čast petdesetletnici vladanja
cesarja Franca Jožefa I. dal zgraditi na svoje stroške na graščinski zemlji šolo. Pri gradnji so s
tlako pomagali tudi prebivalci bližnjih vasi. Zgradba je obsegala šolsko sobo, učiteljsko
stanovanje in stranske prostore (Šolska kronika Podružnične šole Turjak 1901/02).

Slika 29: Osnovna šola Turjak (Zgonc 1998, str. 28).

Slika 30: Podružnična šola Turjak leta 2013 (foto
Urška Ravnik).

Leta 1901 se je začel pouk v novi zgradbi, šoloobveznih je bilo 70 otrok (36 dečkov in 34
deklic), vendar jih je redno šolo obiskovalo le 41 (19+22) ter dva učenca ponavljalno šolo. S
šolskim letom 1902/03 se je ponavljalna šola priključila vsakdanji šoli. Šola je imela tri
oddelke in enega učitelja, ki je poučeval vse tri oddelke. Med prvo svetovno vojno se je pouk
zaključeval predčasno, saj so potrebovali otroke za delo na polju. V šoli so tudi zbirali
kovinske izdelke, volnene stvari in kavčuk za vojne namene. Šolski obisk je bil v času vojne
slab, predvsem spomladi, zaradi dela na polju (Zgonc 1998, str. 28-29).
Na šoli je že pred vojno deloval šolski oder, kjer so uprizarjali različne gledališke
predstave in proslave. Po vojni je bil oder obnovljen s prostovoljnimi prispevki in delom
vaščanov. Otroci so bili za Božič ali ob Miklavžu obdarjeni s strani grofa ali grofice Auersperg
s praktičnimi darili (kosi oblačil, pecivo, sadje ipd.) (prav tam, str. 29-30).
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Po prvi svetovni vojni, v šolskem letu 1921/22, so bili učenci razdeljeni v dve skupini:
nižjo skupino s 30 učenci in višjo skupino s 33 učenci. Delovala je tudi ponavljalna šola, ki je
imela 14 učencev. V šolskem letu 1923/24 je šolo obiskovalo 41 učencev (Šolska kronika
Podružnične šole Turjak 1921/22, str. 90). Takrat je bila zaključena tudi podstrešna soba za
učitelja, ki so jo prostovoljno uredili ljudje in prispevali ves material. Skladno z Zakonom o
narodnih šolah iz leta 1929 se je tudi šola na Turjaku delila na dve stopnji, osnovno šolo (1. –
4. razred), ki jo obiskuje 25 učencev in višjo narodno šolo (5. – 8. razred), kjer je 13 učencev
(Zgonc 1998, str. 30). Tik pred drugo svetovno vojno število otrok zopet začne naraščati, v
šolskem letu 1938/39 šolo obiskuje 55 učencev.
V šolski kroniki je zapisano, da pouk med drugo svetovno vojno ni potekal redno, a v
slovenskem jeziku, saj okupatorskih učiteljev ni bilo na šoli (Stoji učilna zidana 1901 – 2001,
str. 11). Stanje po vojni je bilo: enooddelčna šola s šestimi razredi. Stavba je imela na novo
zastekljena okna, popravljena vrata, v učiteljevem stanovanju pa je bil močno poškodovan
pod. Med vojno je bil uničen arhiv, vendar so šolske kronike ostale. Pouk v letu po vojni je bil
večkrat prekinjen zaradi premestitve učiteljstva, bolezni učitelja in obilice snega. Ker so bila v
šoli le mokra drva, so otroci prezebali. Okrajna komisija za agrarno reformo je izdala začasno
potrditev, da je bila v last šoli podeljena parcela, ki je prej pripadala Herwardu Auerspergu
(Zgonc 1998, str. 30-31).
Po vojni ostaja odprto vprašanje dvorazrednice na Turjaku, stroški kateri bi znašali
1.600.000 din, vendar je bil šolski proračun zaradi gospodarskih razmer v občini Velike Lašče
močno zmanjšan. Odpadla so tudi vsa popravila šolskega poslopja. Šolski okoliš je ostal
nespremenjen, prisotna pa je ostala želja, da bi se pritegnilo šoloobvezno mladino iz
sosednjih vasi: Laporje, Gradež, Veliki in Mali Ločnik, Sloka Gora, ki so takrat obiskovali šolo v
Škocjanu (Šolska kronika Podružnične šole Turjak 1952/53).
Vse do šolskega leta 1954/55 je bila šola enorazrednica, potem je dobila dve učni moči.
Šolsko stavbo so nekoliko popravili in prekrili streho, zamenjali so okna v eni od učilnic in
učiteljskem stanovanju. Uredili so še stanovanjsko sobo na podstrešju in odprli novo učilnico.
Zanjo so uporabili večjo stanovanjsko sobo in jo na novo opremili. Vprašanje prešolanja
otrok iz Laporja in Gradeža ostaja odprto, ker se ljudje s tem niso strinjali (Šolska kronika
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Podružnične šole Turjak 1954/55, str. 34-35). Pouk je potekal celodnevno v dveh učilnicah. V
prvem oddelku se je poučevalo dopoldne 3. in 7. razred, popoldne pa 2. in 4. razred. V
drugem oddelku pa dopoldne 5. in 6. razred, popoldne pa 1. razred (Šolska kronika
Podružnične šole Turjak 1959/60, str. 58). Zaradi premajhnega števila učencev v višjih
razredih konec petdesetih let se je vse učence od 5. razreda dalje prešolalo na osemletno
Osnovno šolo Velike Lašče (Šolska kronika Podružnične šole Turjak 1960/61, str. 66).
Po šolski reformi je na šoli zopet poučeval le en učitelj. Tudi število učencev se je iz leta v
leto zmanjševalo, zato so razmišljali o vpisu v šolo vsako drugo leto (Šolska kronika
Podružnične šole Turjak 1962/63, str. 82). V šolskem letu 1964/65 na Podružnični šoli Turjak
ni bilo vpisa v 1. razred, zaradi premajhnega števila učencev. Prebivalci Turjaka so si želeli, da
bi občina uredila reden prevoz šolarjev na osemletno osnovno šolo v Velike Lašče. Leta 1968
je zaradi nezdrave pitne vode in slabe toplotne izolacije Sanitarni inšpektorat SRS
podružnično šolo zaprl z odločbo, da mora šola dobiti zdravo pitno vodo in odpraviti vse
pomanjkljivosti. Šoli je pri tem pomagala Krajevna skupnost Turjak, ki je napeljala vodo iz
vaškega vodovoda, kupili so tudi nova vrata, popravili okna v učilnici in na podstrešju (Zgonc
1998, str. 33). S šolskim letom 1972/73 so se prvič prešolali na turjaško šolo vsi učenci
Krajevne skupnosti Turjak, ki so do takrat obiskovali šolo v Škocjanu, otroci iz vasi Laporje,
Gradež in Sloka Gora. Tamkajšnjo šolo je občina Grosuplje zaprla zaradi premajhnega števila
učencev (Šolska kronika Podružnične šole Turjak 1972/73, str. 157).
Graf 13: Število učencev na Podružnični šoli Turjak med šolskim letom 1901 in 2014.
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Število učencev je konec šestdesetih let močno upadlo, ker je kraj zapustilo veliko ljudi,
predvsem mladih. Leta 1977 so šolo ponovno adaptirali, zato je bil pouk moten in je potekal
v spodnjih prostorih učiteljičine hiše. Šolska stavba je bila popolnoma preurejena. Zamenjali
so tlake, pode, vrata, okna, sanitarije, vhod v učilnico, uredili kabinet in začasno telovadnico.
Obnovljena je bila vodovodna in električna napeljava. Šola je dobila tudi centralno ogrevanje
s kurilnico. Streha je bila na novo prekrita in fasada popravljena. Pouk je še vedno potekal
celodnevno z eno samo učiteljico. Leta 1985 je začel otroke iz Četeža in Podturjaka voziti
kombi. Zaradi vlage v šoli začnejo krajani razmišljati o novogradnji, ki bi potekala v več fazah.
Zaradi naraščanja števila učencev pride do kadrovskih sprememb. V šolskem letu 1988/89 je
bil na šoli vpeljan pouk čistih oddelkov, kar se je zgodilo prvič v 88 letih obstoja šole (Zgonc
1998, str. 34-35).
Čeprav učencev ni bilo veliko, je bila šolska stavba premajhna za vsa, saj je obsegala le
eno dovolj veliko učilnico in dve zasilni, zato so učenci morali pouk obiskovati dopoldan in
popoldan. Učiteljsko stanovanje so v šolskem letu 1989/90 predelali v drugo učilnico in tako
prvič uvedli enoizmenski pouk. Po osamosvojitvi, ko število učencev zopet nekoliko upade,
pouk poteka v treh oddelkih: 1. in 3. razred kot čista oddelka, 2. in 4. razred kot kombinirani
oddelek (prav tam, str. 36).
Leta 1999 se je začelo poskusno uvajanje devetletnega osnovnošolskega izobraževanja,
kar pomeni, da so učenci prvič prestopili šolski prag s šestimi leti. V učilnici pa je poleg
učiteljice tudi vzgojiteljica (Stoji učilna zidana 1901 – 2001, str. 7). V kasnejših letih pride do
različnih kombinacij poučevanja oddelkov, vendar trije oddelki ostajajo. V šolskem letu
2011/12 Podružnično šolo Turjak obiskuje 24 učencev v treh oddelkih (Osnovna šola Primoža
Trubarja Velike Lašče 2013).
Pri podružničnih šolah je zelo pomemben medgeneracijski vidik, saj ima podružnična šola
povezovalno vlogo v kraju. Seveda pa je to odvisno tudi od kraja oziroma od prebivalcev
okoliških krajev. Družbeno in kulturno vlogo podružnična šola Turjak aktivno opravlja ves čas,
saj je tesno vpeta v okolje in povezana s krajem in krajani. Veliko okoliških prebivalcev se še
vedno ukvarja s kmetijstvom, kar pa je povezano tudi s tradicijo. To ohranjajo in gradijo
skupaj s podružnično šolo.
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Podružnična šola na Turjaku stoji ob regionalni cesti med Ljubljano in Kočevjem, ki
pomeni dnevno relacijo za prebivalce teh krajev. Ugodna lega šole posledično zahteva tudi
oddelek vrtca in podaljšanega bivanja. Problem predstavlja le to, da šola nima lastne kuhinje,
za kar poskrbijo na matični šoli. Na matični šoli vsako leto obravnavajo nekaj prošenj v zvezi z
vpisom otrok izven svojega šolskega okoliša, vendar pri tem ravnajo skladno z zakonodajo in
normativi. Razlog za prošnje ni v kombiniranem pouku, temveč v drugih interesih staršev.
Starši se zavedajo, da ima kombiniran pouk tudi prednosti, učencem da določene vrednote,
odgovornost ter delovne navade.

7.3 PODRUŽNIČNA ŠOLA KARLOVICA
Po več kot štiridesetletnem prizadevanju vaščanov je bila 1. maja 1923 odprta
enorazredna šola na Karlovici. Novoustanovljena šola je omogočila šolanje tudi otrokom iz
Podstrmca, Kotla, Lužarjev, Brloga in Novega Pota, ki do takrat zaradi oddaljenosti niso mogli
obiskovati šole v Velikih Laščah. Šolske prostore je v ta namen darovala družina Kosler iz
Ortneka na svojem karlovškem posestvu, v svojem gradiču pa odstopila eno sobo za učitelja.
V šolski okoliš je spadalo 21 vasi: Borovec, Brlog, Črni Potok, Spodnje Kališče, Zgornje Kališče,
Kaplanovo, Karlovica, Kot, Kotel, Krkovo, Logarje, Lužarje, Novi Pot, Podkogelj, Podstrmec,
Podžaga, Polzelo, Poznikovo, Plosovo, Vintarje in Žaga. Te vasi so se izločile iz velikolaškega
okoliša, vendar so nekateri otroci še vedno obiskovali šolo v Velikih Laščah (Šolska kronika
Podružnične šole Karlovica 1922/23, str. 1-7). Že naslednje šolsko leto se šola razširi v
dvorazrednico. Ker je bila potreba po novi šoli velika, so ustanovili poseben sklad za gradnjo
nove šole, ki je bila zgrajena šele 15 let kasneje. Prebivalci Lužarjev, Novega Pota, Kotla,
Brloga in Podstrmeca so se še pred začetkom gradnje nove šole pritožili. Zahtevali so
določitev novega šolskega okoliša za svoje kraje s središčem v Podstrmecu, kjer naj bi bila
enorazredna šola, na Karlovici pa naj bi ostala dvorazrednica. Predlog je naletel na odpor, z
njim se ni strinjal tudi šolski upravitelj. Iz nepojasnjenih razlogov je kraljeva banovinska
uprava prestavila vasi Kaplanovo in Logarje v velikolaški šolski okoliš (Zgonc 1998, str. 43-45).
S šolskim letom 1933/34 se je šola razdelila na osnovno šolo (4. razredi) in na višjo narodno
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šolo (4. razredi) skladno z Zakonom o narodnih šolah iz leta 1929 (Šolska kronika Podružnične
šole Karlovica 1933/34, str. 41).

Slika 31: Osnovna šola Karlovica konec 50ih let
(Šolska kronika Podružnične šole Karlovica 1958/59).

Slika 32: Stavba nekdanje Podružnične šole Karlovica
leta 2013 (foto Urška Ravnik).

V času druge svetovne vojne je šola delovala neredno. Pouk je bil večkrat prekinjen
zaradi izrednih razmer. Januarja 1944 je narodno osvobodilna vojska požgala šolo (Zgonc
1998, str. 45). V začetku leta 1944 sta na osnovni šoli Karlovica delovala dva razreda, vendar
je šola že marca prenehala delovati (Pavlič in Smolej 1981, str. 37).
Po vojni je pouk potekal še vedno v zasilnih prostorih. Obnova šole je sicer potekala,
vendar zaradi pomanjkanja delavcev, zelo počasi. Na šoli je zgolj en učitelj kar tri leta
poučeval dva oddelka. Prvo leto so učenci prihajali v šolo vsak drugi dan. Naslednji dve šolski
leti 1948/49 in 1949/50 je imel 1. in 2. razred pouk popoldne, 3. do 7. razred pa dopoldne.
Ukinjen je bil prosti dan za učitelje, ki poučujejo ves dan. Učitelj je bil večkrat odsoten zaradi
bolezni, pouk je bil takrat prekinjen. Pouk je še vedno potekal v neprimernih prostorih
(Zgonc 1998, str. 45-46). Število učencev se je v petdesetih letih zmanjšalo zaradi prešolanja
učencev iz vasi Lužarji in čedalje večjega odhoda učencev v srednjo šolo (Šolska kronika
Podružnične šole Karlovica 1952/53).
Po šolski reformi leta 1958 je imela šola v Karlovici samo še prve štiri razrede, saj so
starejši učenci 5. razred nadaljevali v Velikih Laščah ali Sodražici. Vse razrede je poučevala
ena učiteljica s celodnevnim poukom. Ob spremembah pri občinskih mejah je prišlo tudi do
sprememb meja šolskega okoliša. Vasi Vintarji, Pugled, Črni Potok in Novi Pot spadajo v
ribniško občino. V šolskem letu 1972/73 je po 19 letih na šolo prišla zopet druga učna moč in
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tako sta dva oddelka poučevali dve učiteljici. V osemdesetih letih 20. stoletja je začelo število
učencev močno upadati, na šoli je bil ponovno organiziran le en oddelek s trojno
kombinacijo. V šolskem letu 1984/85 sploh ni bilo vpisa v 1. razred. Kljub majhnemu številu
otrok na šoli so bila opravljena nekatera obnovitvena dela (Zgonc 1998, str. 47-48).
Graf 14: Število otrok na Podružnični šoli Karlovica med šolskim letom 1924 in 2003.
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V šolskem letu 1990/91 je prišlo do reorganizacije. Oddelek je bil kombiniran iz 1. in 2.
razreda in ne več iz prvih treh razredov. Da bi povečali število učencev na Podružnični šoli
Karlovica, je prišlo do spremembe šolskega okoliša. Na pobudo ravnatelja OŠ Primoža
Trubarja Velike Lašče in v dogovoru s starši so v 1. razred vpisali učence iz vasi Hlebče,
Brankovo in Podsmreka (do tedaj šolski okoliš Velike Lašče) na šolo v Karlovico. Tako se je
število povečalo za 5 učencev, s tem pa je bila ukinjena trojna kombinacija. Učenci 3. razreda
so se prešolali na centralno šolo v Velike Lašče (Šolska kronika Podružnične šole Karlovica
1990/91, str. 1).
Ker za šolsko leto 1995/96 ni bilo vpisanih učencev v 1. razred, so se s starši dogovorili,
da bo na šoli organiziran pouk za 2. in 3. razred. V naslednjem šolskem letu je bil na šoli en
oddelek, kombiniran iz 3. in 4. razreda. V šolskem letu 1996/97 je bil ponovno vpis v 1.
razred, tako je bila na šoli dvojna kombinacija (1. in 4. razred) (Šolska kronika Podružnične
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šole Karlovica 1996/97). Z devetletno osnovno šolo sta bila na podružnični šoli ponovno dva
oddelka ter dve učiteljici. V en oddelek so bili združeni učenci 1. razreda osemletne in 1.
razreda devetletne osnovne šole, v drugem oddelku so bili učenci 2. in 3. razreda) (Šolska
kronika Podružnične šole Karlovica 1999/00, str. 67).
Zadnje leto pouka na podružnični šoli Karlovica je bilo šolsko leto 2002/03, ko je pouk
obiskovalo le še 7 učencev 4. razreda. Šolo so zaprli zaradi premajhnega števila otrok v
šolskem okolišu (Šolska kronika Podružnične šole Karlovica 2002/03, str. 86). Po zaprtju
podružnične šole Karlovica, so se na matični osnovni šoli Primoža Trubarja Velike Lašče z
dovoljenjem Občine Velike Lašče odločili, da bodo nekdanje prostore šole opremili z
vsebinami kulturne dediščine iz velikolaškega okolja (šolstvo, vsebine o velikolaških vodah,
zobotrebčarstvu, furmanstvu ipd.). Eden izmed razlogov za to je bila slaba izkušnja s
podružnično šolo v Dvorski vasi, ki je po zaprtju samo še propadala. Eno izmed učilnic so
uredili s predmeti, ki so jih nabrali na vseh nekdanjih podružničnih šolah Osnovne šole
Primoža Trubarja Velike Lašče, saj ima šola s sedmimi podružničnimi šolami bogato zalogo
starih učil, literature, zemljevidov učbenikov, pohištva ter različne dokumentacije (Zgonc
2004, str. 24). Stavba nekdanje šole na Karlovici je danes v celoti obnovljena. V njej je
organiziran vrtec v treh oddelkih. Predmete iz nekdanjih podružničnih šol, ki so bili zbrani na
Karlovici, so preselili na grad Turjak.

7.4 PODRUŽNIČNA ŠOLA VELIKI OSOLNIK
Po vojni je bila ustanovljena enorazrednica na Velikem Osolniku, pred tem so učenci
hodili v šolo v Rob. Prostori za prvo šolo so bili v zasebni hiši, ki so bili dotrajani in neprimerni
za šolsko poslopje. S podporo vaščanov je učitelj dal pobudo za gradnjo nove šole. Z
udarniškim delom so zgradili zgradbo za namen šole, prostore za prostovoljno gasilsko
društvo, učiteljevo stanovanje ter večnamenski prostor, kjer so potekali različni sestanki in
proslave (Zgonc 1998, str. 56). Leta 1956 je bila šola dograjena. Šele leta 1962 so zgradili
vodnjak. Do takrat je bila šola brez vode (Podatki o šoli 1962). V šolo so hodili učenci od 1. do
8. razreda. V času šolske reforme, leta 1958, so začeli učence množično prepisovati na
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centralno šolo v Velike Lašče, ki je bila bolje organizirana. Takrat je šolo na Velikem Osolniku
obiskovalo okoli 35 učencev (Zgonc 1998, str. 56).

Slika 33: Osnovna šola Veliki Osolnik (Zgonc 1998, str.
57).

Slika 34: Zgradba nekdanje Podružnične šole
Veliki Osolnik leta 2013 (foto Urška Ravnik).

Pouk je potekal v dveh izmenah, v vsaki so bili štirje razredi. V tistem času je bila to
značilnost vseh podružničnih šol na Slovenskem. Za učitelje v dveh izmenah so bili četrtki
pouka prosti in pomenili čas, ko je učitelj urejal uradne zadeve. Leta 1969 so bili na šoli le 4
učenci, dva v drugem in dva v tretjem razredu. Kljub temu, da je bilo učencev malo, vaščani
šole niso dovolili zapreti, saj je bila sosednja šola šele v Robu. Do nje je vodila strma pot skozi
gozd, o kakršnihkoli prevozih pa takrat še ne moremo govoriti (prav tam, str. 56-57). Šolski
okoliš je obsegal kraje: Veliki Osolnik, Laze, Škamevec in Srnjak (Pravila šole 1962, str. 1).
Pred tem je bil del okoliša tudi Javorje, ki je sedaj del turjaškega šolskega okoliša.
V sedemdesetih letih je bila šola potrebna velike prenove, ki jo je bila deležna s pomočjo
vaščanov, občine in centralne šole. Izgubila se je tudi šolska kronika o začetku šole na
Velikem Osolniku. Leta 1982/83 je bilo na šoli 12 učencev. Od takrat je število hitro padalo in
leta 1990/91 je padlo na 5 učencev. Zaradi premajhnega števila otrok je bila leta 1991
ukinjena Podružnična šola Veliki Osolnik. Preostale učence nižje stopnje so vozili v Rob,
učence višje stopnje pa na centralno šolo v Velike Lašče (prav tam, str. 57).
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Graf 15: Število otrok na Podružnični šoli Veliki Osolnik med šolskim letom 1968 in 1991.
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Vir: Šolska kronika Osnovne šole Primoža Trubarja Velike Lašče.

Danes ima v nekdanji šolski zgradbi svoje prostore Prostovoljno gasilsko društvo Veliki
Osolnik. V stavbi je tudi stanovanje ter več namenski prostor.

7.5 PODRUŽNIČNA ŠOLA MOHORJE
Septembra 1922 je bila otvoritev osnovne šole v zasebni hiši v Naredih, šolo je obiskovalo
69 učencev. Že naslednje leto je bil pouk v drugi zasebni hiši. Do leta 1903 ta šolski okoliš
sploh ni bil nikamor všolan. Leta 1928 stečejo pogovori za novo šolo v bližnjem kraju
Mohorje, ki je bil primeren za gradnjo. Pouk v novi šoli se je pričel 5. februarja 1932 (Zgonc
1998, str. 55).
Na ukaz partizanske komande je bil pouk 22. januarja 1943 ukinjen. Izdan je bil nalog za
požig šolske stavbe, da je ne bi zasedli belogardisti. Šolski inventar so rešili, pri tem so
pomagali tako partizani kot vaščani. Šola se je tako z vsem inventarjem preselila na Rašico.
Konec oktobra 1943 se je šola ponovna vrnila v Rute, ker je bilo šolsko poslopje v Mohorjah
požgano, se je šola nastanila v sosednji vasi Boštetje. V šolskem letu 1943/44 je šolo
obiskovalo 50 otrok. Po šestih letih se je šola leta 1949 zopet preselila v obnovljeno zgradbo
v Mohorjah (Zgonc 1998, str. 55-56).
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Graf 16: Število učencev na Podružnični šoli Mohorje med leti 1941 in 1977.
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Vir: Šolska kronika Osnovne šole Primoža Trubarja Velike Lašče.

Podružnična šola Mohorje je prenehala delovati 31. avgusta 1989, ker ni bilo dovolj
šoloobveznih otrok. Za šolsko leto 1988/89 so bili evidentirani trije šoloobvezni otroci ter po
dva otroka za naslednji dve šolski leti. Za šolsko leto 1991/92 ni bilo evidentiranih otrok in
tudi demografski ter razvojni podatki za daljše časovno obdobje niso kazali spremembe
stanja. Predlog o odpravi šole ter preusmeritev učencev v šolo v Novi vasi so podprli starši
otrok, krajevna skupnost ter tudi Svet matične osnovne šole OŠ Primož Trubar. O bodoči
namembnosti objekta podružnične šole se takrat ni odločalo (Sklep o odpravi Podružnične
šole Mohorje 1989, str. 33). Šolska stavba v Mohorjih je delno prodana oziroma je urejeno
etažno lastništvo, k stavbi je bila dozidana cisterna za gasilce. V kleti je večnamenski prostor,
prav tako pa je prostor našel krajevni odbor.

Slika 35: Osnovna šola Mohorje (Zgonc 1998, str. 54).

Slika 36: Zgradba nekdanje Podružnične šole
Mohorje leta 2013 (foto Urška Ravnik).
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7.6 PODRUŽNIČNA ŠOLA KRVAVA PEČ
Šola v Krvavi Peči je bila ustanovljena leta 1927. Kronika šole je bila uničena v požaru leta
1942, ki je uničil tudi šolsko zgradbo. Leta 1953, 11 let po požigu, je bila dograjena nova šola
v Krvavi Peči, zato tamkajšnjim otrokom ni bilo potrebno več hoditi v šolo v Rob. Prvo leto v
novi šoli je pouk obiskovalo 11 učencev (Šolska kronika Podružnične šole Krvava Peč
1953/54, str. 1-2). Pouk je bil v šolskem letu 1957/58 večkrat prekinjen, nekaj mesecev pa je
potekal le dvakrat tedensko, ker je učiteljica nadomeščala na šoli Rob. Za naslednje šolsko
leto je bila dilema ali naj učiteljica ostane v Krvavi Peči ali naj se zaradi pomanjkanja učnega
kadra za dobo enega leta ali več šola ukine. Vaščani se z ukinitvijo niso strinjali in so pri
Območnem ljudskem odboru Lašče dosegli, da se je učiteljica vrnila na šolo. Dokler se je
reševalo vprašanje obstoja šole v Krvavi Peči, je učiteljica izmenično poučevala na obeh
šolah: teden dni v Robu, tedni dni v Krvavi Peči. V tem šolskem letu so tudi pričeli z novimi
učnimi načrti, ki so bili posledica šolskih reform (Šolska kronika Podružnične šole Krvava Peč
1957/58, str. 17-22). Šolska organizacija ostane nespremenjena, saj so bile načrtovane
spremembe uvedene postopoma.
Šolski okoliš je uradno ostal nespremenjen, obsegal je vasi Krvava Peč in Bukovice. Ker je
bil na sosednji šoli v Robu le en učitelj, otrok pa preko 50, so nekateri učenci obiskovali šolo v
Krvavi Peči. Zaradi majhnega števila otrok je šoli pretilo, da šole oziroma pouka v Krvavi Peči
ne bo več. Zato so se vaščani in šolski odbor trudili, da bi v šolo pritegnili tudi učence iz
sosednjih v vasi (Šolska kronika Podružnične šole Krvava Peč 1959/60, str. 30). Po odhodu
takratne učiteljice, so se na šoli Krvava Peč začele resne težave. Na prosto delovno mesto se
ni nihče prijavil, zato so honorarno zaposlili študenta slavistike. Pouk je potekal le do aprila,
nato pa so učitelja razrešili zaradi nevestnega opravljanja dela (Šolska kronika Podružnične
šole Krvava Peč 1960/61, str. 39). Posledica je bil velik manko v znanju učencev. Učiteljica, ki
je prišla naslednje leto, pa je z učenci predelovala snov dveh razredov (tekočega in
prejšnjega razreda).

113

Razvoj podružničnih šol na Slovenskem

Urška Ravnik

Slika 37: Šolska zgradba Krvava Peč leta 1968 (Matični
podatki podružnične šole Krvava Peč s fotografijo
1968).

Slika 38: Stavba nekdanje Podružnične šole Krvava
Peč leta 2013 (foto Urška Ravnik).

Leta 1961/62 je šola v Krvavi peči uradno postala podružnična šola Osnovne šole Primoža
Trubarja Velike Lašče. Poučevanje na podružnici je potekalo do vključno 4. razreda. Na
matično šolo se je preselila tudi vsa administracija in finančno poslovanje. Učiteljica v šolski
kroniki zapiše, da to zanjo pomeni razbremenitev, saj se je lahko bolj posvetila izključno
šolskemu delu. Pouk je potekal ves dan: dopoldne skupaj 3. in 4. razred ter popoldne 1. in 2.
razred. Pouk je obiskovalo 12 učencev (Šolska kronika Podružnične šole Krvava Peč 1961/62,
str. 42-43). Z reorganizacijo šolstva so v Krvavi Peči nastale resne težave. Po 4. razredu so
morali učenci obiskovati 15 kilometrov oddaljeno matično šolo v Velikih Laščah (prav tam,
str. 45-46).
Učitelji podružničnih šol in centralne šole so se tekom šolskega leta sestajali na posvetih
in usklajevali učne načrte. V šolskem letu 1962/63 so bili vpisani le trije razredi in 11
učencev, saj ni bilo vpisa v 1. razred. Pouk za 4. razred je potekal dopoldne, kombinacija 2. in
3. razreda popoldne (Šolska kronika Podružnične šole Krvava Peč 1962/63, str. 49-50). Zaradi
tega je bilo s šolskim letom 1963/64 razrednemu učitelju zopet odobreno poučevanje višjih
razredov na podružnični šoli Krvava Peč. S tem je na šoli pričel delovati 5. razred osnovne
šole. Poleg tega sta se dva učenca 6. razreda vrnila v Krvavo Peč iz Velikih Lašč z
obrazložitvijo, da raje obiskujeta domačo šolo kot matično šolo v Velikih Laščah. To je razlog,
da se število učencev poveča na 17, kar je bilo največ v vsej zgodovini šole. Dopoldne je
učiteljica poučevala učence od 4. do 6. razreda, popoldne pa od 1. do 3. razreda (Šolska

114

Razvoj podružničnih šol na Slovenskem

Urška Ravnik

kronika Podružnične šole Krvava Peč 1963/64, str. 55-56). Trojna kombinacija je za učiteljico
pomenilo težave pri poučevanju in usklajevanju učnih načrtov tako da bi delo v razredu
potekalo nemoteno in bi bili učni načrti ustrezno predelani.
Pouk v šolskem letu 1964/65 ni potekal nemoteno, zaradi težav pri iskanju
nadomestnega učitelja. Večino šolskega leta je pouk potekal vsakodnevno le štiri ure, zato so
bili nekateri predmeti izločeni iz predmetnika (telesna vzgoja ter likovni in glasbeni pouk).
Kljub temu preostali učni program ni bil v celoti realiziran. Glavna problematika na šoli pa je
še vedno bilo pomanjkanje učil (Šolska kronika Podružnične šole Krvava Peč 1964/65, str.
61). Težave z iskanjem nadomestnega učitelja se zopet pojavijo v šolskem letu 1967/68, ko
so učenci ostali brez pouka vse do sredine novembra. Od takrat pa do konca prvega polletja
je pouk potekal le dve uri dnevno za vsako skupino. V dogovoru s centralno šolo je učiteljica
poučevala le določene predmete. Šolo so obiskovali učenci prvega, tretjega, petega,
sedmega in osmega razreda (Šolska kronika Podružnične šole Krvava Peč 1967/68). V
naslednjih letih se je število učencev zmanjšalo.
Graf 17: Število učencev na Podružnični šoli Krvava Peč med šolskim letom 1953 in 1971.
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Vir: Šolska kronika Podružnične šole Krvava Peč.

V šolskem letu 1968/69 je šolo obiskovalo le še 9 učencev. Pouk je potekal v dveh
izmenah. Dopoldne 6. in 8. razred, popoldne 2. in 4. razred, a samo dva učenca. Zato so imeli
pouk organiziran tako, da sta ta dva učenca prihajala k pouku nekoliko prej, da sta skupaj z
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prvo skupino bila pri pouku likovne, glasbene in telesne vzgoje. Tako naj bi učenca vsaj pri
skupnih urah začutila, da sta del skupine, da sta v šoli. Učiteljica v šolski kroniki zapiše, da je
imeti le dva učenca v razredu muka tako za učitelja kot za učenca (Šolska kronika
Podružnične šole Krvava Peč 1968/69).
Za naslednje šolsko leto je bilo vpisanih le še šest učencev, kar je najmanj od šolskega
leta 1952/53. Zato so se začeli pogovori glede obstoja podružnične šole v Krvavi Peči. Želja
staršev je bila, da bi se pouk nadaljeval vsaj še dve leti (prav tam). Prvič uvedejo tudi pouk v
eni izmeni, vendar brez prostega četrtka kot doslej (Šolska kronika Podružnične šole Krvava
Peč 1969/70). Tudi naslednje leto je bilo vpisanih le še 6 učencev in to je bil tudi uradni
konec šole v Krvavi Peči. Ker so 8. razred končali 4 učenci, bi za prihodnje leto ostala le še dva
učenca. Za preostala učenca so se dogovorili, da jim v bližini šole v Velikih Laščah poiščejo
primerni družini, kajti prevoz do šole bi bil skoraj nemogoč, saj je do vasi potekala le poljska
pot. Centralna šola je tako uvedla postopek za odpravo te 15 kilometrov oddaljene šole, ki je
odmrla sama (Šolska kronika Podružnične šole Krvava Peč 1970/71). Že drugo leto zapored je
bilo namreč na šoli samo šest učencev. Ukinitev je bila torej povezana s problemom
oddaljenih višinskih oziroma hribovskih šol, kjer so ostali le še starejši ljudje. Mladina se je
zaradi slabe perspektive po dokončani šoli odseljevala v večje centre, zato do mlajših novih
družin ni prišlo, prebivalstvo je upadlo, preostali so osameli, ostareli kmečki ljudje. Šolska
zgradba je danes Dom veteranov Območnega združenja veteranov vojne za Slovenijo Velike
Lašče. Po več kot desetih letih adaptiranja, dograjevanja in urejanje je v zgradbi urejen
manjši muzej, soba za sestanke, kuhinja ter tudi možnost prenočišč.

7.7 PODRUŽNIČNA ŠOLA DVORSKA VAS
Na pobudo takratnega župnika je bil leta 1921 sestanek v Dvorski vas, kjer so obnovili
šestdeset let staro idejo o šoli v vasi (Šolska kronika Podružnične šole Dvorska vas 1931, str.
3). Otvoritev dvorazredne šole je bila v šolskem letu 1926/27. Oba razreda sta imela pouk v
zasebnih hišah. Pouk so lahko obiskovali le otroci Dvorske vas, iz ostalih krajev jih niso pustili
(Zgonc 1998, str. 49-50). Gradnja nove šole se je zaradi mnogih nasprotnikov šole močno
zavlekla. Otvoritev nove šole je bila leta 1930, šele dve leti kasneje pa se pojavi prvi zapis v
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šolski kroniki (Šolska kronika Podružnične šole Dvorska vas 1931/32, str. 9-13). Pouk, ki je
potekal dopoldne in popoldne, je obiskovalo okoli 80 učencev. Učenci so bili združeni v dva
oddelka: prvi trije razredi skupaj, drugi oddelek so obiskovali učenci od 4. do 8. razreda.
Poučevala sta dva učitelja. Na šoli so bile organizirane tudi šolske predstave, kjer pa je bil
obisk nepričakovano velik (Šolska kronika Podružnične šole Dvorska vas 1932/33, str. 22).
Med drugo svetovno vojno so italijanski vojaki v šoli uničili vse slike ter prinesli
Mussolinijevo. Učiteljstvo so prigovarjali naj otroke vpišejo v mladinsko fašistično
organizacijo GIL (Gioventù Italiana del Littorio). V ta namen so ustanovili tudi šolsko kuhinjo
in otroke oskrbovali s hrano. Po podatkih iz šolske kronike se v organizacijo ni vpisal nihče.
Kljub vsemu je pouk na šoli po letu 1942 potekal dokaj nemoteno. Na šoli sta delovala dva
učitelja in tudi obisk učencev ni močno upadel. Leta 1944 je nemška vojska iz vasi odpeljala
vse fante in može, ki so bili mlajši kot 50 let, zato šole pozimi ni bilo mogoče oskrbeti s
kurivom in šola je bila prekinjena za nedoločen čas. Napad partizanske vojske na Velike Lašče
je pomenil tudi požig šolskega poslopja v Dvorski vasi. Pouk je tako spomladi 1944 trajal
samo dva meseca, ker so starši potrebovali otroke pri delu (Šolska kronika Podružnične šole
Dvorska vas 1945/46, str. 87-96).

Slika 39: Šolsko poslopje spomladi leta 1965 (Šolska
kronika Podružnične šole Dvorska vas 1964/65).

Slika 40: Prostor, kjer je nekoč stala šola v Dvorski
vasi, leta 2013 (foto Urška Ravnik).

V šolskem letu 1949/50 so bili učenci kar tri mesece brez pouka zaradi odpoklica
učiteljice. Predlog je bil, da zaradi pomanjkanja učiteljev, otroci obiskujejo bližnje šole,
vendar so se vaščani bali, da bodo ostali brez šole. Na prošnjo so dobili novo učiteljico
(Šolska kronika Podružnične šole Dvorska vas 1949/50).
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Graf 18: Število učencev na Podružnični šoli Dvorska vas med šolskim letom 1932 in 1974.
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Vir: Šolska kronika Podružnične šole Dvorska vas.

S šolskim letom 1961/62 je Osnovna šola Dvorska vas postala podružnična šola Osnovne
šole Primoža Trubarja Velike Lašče. Na šoli je potekal pouk od 1. do 4. razreda. Učenci so bili
razdeljeni v dve skupini: nižjo in višjo. Število učencev je po drugi svetovni vojni močno
upadlo. Vsi učenci, četudi so bili negativno ocenjeni, so svojo učno obveznost nadaljevali na
osemletni osnovni šoli v Velikih Laščah. Drugi razlog je bil, da je bilo otrok na vasi vedno
manj. Vzdrževanje otrok in majhne šole je bilo drago, zato so začeli razmišljati o prevozu na
velikolaško šolo. Vendar to takrat še ni bilo izvedljivo, saj so bili šolski prostori v Velikih
Laščah premajhni (Šolska kronika Podružnične šole Dvorska vas 1960/61; Šolska kronika
Podružnične šole Dvorska vas 1961/62; Šolska kronika Podružnične šole Dvorska vas
1963/64).
Na podružnični šoli v Dvorski vasi od šolskega leta 1974/75 ni bilo pouka, ker se na
razpisano prosto delovno mesto ni nihče javil, kar kaže na veliko pomanjkanje učiteljev
razrednega pouka (Šolska kronika Osnovne šole Primoža Trubarja Velike Lašče 1974/75). Iz
Poročila o pogojih dela in kadrovski problematiki v osnovnih šolah občine Ljubljana VičRudnik iz leta 1979 je razvidno, da je bila podružnična šola Dvorska vas začasno ukinjena, ker
ni bilo učitelja (O materialnih pogojih, pogojih dela in kadrovski problematiki 1979, str. 4).
Vendar pouka v Dvorski vasi ni bilo nikoli več. Šolsko zgradbo so porušili, ker je bila statično
problematična. Danes na istem mestu gradijo novo stavbo.
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SKLEP
Podružnične šole na Slovenskem so že pred leti praznovale svoj 50. rojstni dan. Nastale
so predvsem z namenom, da se mlajšim otrokom omogoči lažji dostop do šole ter skrajša
potovalni čas med domom in šolo. Šola tako deluje v domačem okolju, pouk pa poteka v
manjših skupinah. S tem se ohranja kultura v vsakem, še tako skritem in odročnem območju
Slovenije. Da so se te šole ohranile vse do danes, je gotovo dokaz, da so bile podružnične
šole dobro sprejete in da prinašajo številne pozitivne učinke.
Šola je zlasti od osnovnošolskega zakona iz leta 1869 dalje predstavljala prosvetno,
kulturno in deloma tudi gospodarsko središče na vasi, ne samo v kraju šole, ampak v
celotnem okolišu. Učitelji so bili pobudniki in tudi nosilci različnih dejavnosti, bili so nosilci
društvenega in političnega delovanja. Proces nastajanja novih šol na podeželju s konca 19.
stoletja in z začetka 20. stoletja se je tako v drugi polovici 20. stoletja obrnil v nasprotno
smer. To pa se ni zgodilo samo zaradi razvoja prometa, temveč tudi zaradi spreminjanja
socialnih in gospodarskih pogojev življenja ter manjše rodnosti oziroma manjšega števila
učencev.
Podružnične šole je uzakonila šolska reforma, ki je bila izvedena leta 1958. Mreža
osnovnih šol se je po reformi začela spreminjati. Število šol se začne zmanjševati, ker se
ukinja nižje organizirane šole, narašča pa število centralnih oziroma matičnih šol, ki imajo po
več podružničnih šol. Z razvojem šol v višje organizirane šole so deloma preurejali šolska
poslopja, niso pa jih veliko dozidavali. Poleg upraviteljev in učiteljskih zborov so zasluge za
razvoj šolstva imeli tudi krajevni šolski odbori, katerih predsedniki so nemalokrat nase
prevzemali bremena za ureditev šolskih zgradb.
Vračanje ljudi na deželo, obnavljanje starih domov in zidanje novih kažejo, da je
podeželje prostor aktivne prihodnosti. Vsaka vas ima svojo preteklost, svojo identiteto in je
nekaj posebnega. Podeželje se spet oživlja in za razvoj kvalitetnega življenja je tam potrebna
tudi opremljena šola z visoko in primerno usposobljenim učiteljskim kadrom.
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Podružnične šole so še vedno številne, vanje pa je vključenih bistveno manj otrok kot ob
njihovem nastanku. Število podružničnih šol doseže vrh leta 1966, ko jih je v Sloveniji kar
613. Danes se je to število že skoraj prepolovilo, saj jih je bilo leta 2012 le še 334. Predvsem
zaradi manjšega števila rojstev v Sloveniji, vsako leto svoja vrata zapre nekaj podružničnih
šol. Tudi na večini podružničnih šolah (Malenski vrh, Zapotok, Karlovica, Veliki Osolnik,
Krvava Peč in Mohorje) izbranih osnovnih šol, ki so bile ukinjene, je bil glavni razlog za
njihovo ukinitev premalo število otrok. Tako so te šole odmrle same od sebe. Medtem ko je
Podružnična šola Dvorska vas je bila sprva le začasno ukinjena, ker se na razpisano delovno
mesti ni nihče prijavil, nato pa tudi dokončno ukinjena.
V zadnjem času je razlog za zapiranje manjših podružničnih šol tudi ekonomski, saj so te
šole, v primerjavi z večjimi šolami, zelo drage za vzdrževanje. Drugi vzroki, ki se še pojavljajo
za ukinjanje podružničnih šol so: dotrajanost šolskih zgradb ter možnost šolanja otrok na
centralni šoli. Podružnične šole so pomembne za kraj, in obratno. Ponekod še vedno
predstavljajo kulturno in družbeno središče kraja. V šolskih prostorih se nahaja več namenski
prostor, ki je namenjen tako šolskim kot tudi krajevnim prireditvam. Vendar je obstoj šole v
veliki meri odvisen tudi od prebivalcev šolskega okoliša. Naj navedem primer Podružnične
šole Tomišelj, kjer starši svoje otroke vozijo raje vozijo na matično osnovno šolo na Ig. Starši
na matičnih šolah vidijo mnoge prednosti: jutranje varstvo, podaljšano bivanje, več
interesnih dejavnosti ipd. Zato se šole trudijo, da se tako otrokom kot tudi staršem čim bolj
prilagodijo in njim nudijo vse, kar ponujajo tudi matične šole. Potrebno je torej medsebojno
sodelovanje in prilagajanje.
V Sloveniji je nekaj tudi šol, ki so prerasle svoje okvire in se iz podružnične šole
preoblikovale v samostojno šolo oziroma v matično šolo s pripadajočimi podružničnimi
šolami. Ena izmed teh šol je tudi izbrana Osnovna šola Poljane nad Škofjo Loko. To se je
zgodilo, zaradi prostorske stiske matične šole, predvsem pa želje krajanov po lastni popolni
osemletni osnovni šoli v kraju.
Podružnične šole torej niso več tisto, kar so bile nekoč – slabo opremljene šole z velikim
številom učencev. Kot kažejo primeri izbranih podružničnih šol na Golem, Turjaku in Javorjah
je večina podružničnih šol danes obnovljenih ter ustrezno opremljenih z didaktičnimi
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pripomočki. Zaradi razvite informacijsko-komunikacijske tehnologije ter učiteljev, ki so
usposobljeni za njeno rabo, so podružnične šole z vidika pedagoškega procesa enakovredne
matičnim. Majhni oddelčni in šolski kolektivi dajejo občutek domačnosti, zaupanja, varnosti
in prijateljstva med mlajšimi in starejšimi učenci. Pomanjkljivosti in težave podružničnih šol,
zlasti pri opremljenosti in oskrbi z didaktičnimi pripomočku, so bile pred leti izrazitejše, zdaj
pa se tudi podružnicam namenja večja skrb.
Nekatere podružnične šole danes zapirajo svoja vrata, medtem ko se druge uspešno
razvijajo. Glavni razlog je število otrok v šolskem okolišu podružnične šole. Do leta 2003 se je
število rojstev v Sloveniji zmanjševalo, posledica tega je bilo manjše število šoloobveznih
otrok. V zadnjih desetih letih nataliteta ponovno narašča, pojavil se je tudi trend
preseljevanja mladih družin iz mest. Obstoj podružnice je odvisen tudi od posluha lokalne
skupnosti in interesa matične šole. Seveda pa so glavni dejavnik starši, ki odločajo o tem,
kam bodo otroka vpisali v šolo. Zaradi današnje prometne povezanosti so si šole bližje kot
kadarkoli poprej, starši pa so tisti, ki izberejo najbolj ustrezno šolo za svoje otroke in s tem
posredno vplivajo na prihodnost podružničnih šol na Slovenskem.
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Urška Ravnik

IZJAVA O AVTORSTVU IN OBJAVI NA SPLETNIH STRANEH

Spodaj podpisana URŠKA RAVNIK izjavljam, da je diplomsko delo z naslovom RAZVOJ
PODRUŽNIČNIH ŠOL NA SLOVENSKEM S POUDARKOM NA TREH IZBRANIH ŠOLAH moje
avtorsko delo in da se strinjam z objavo v elektronski obliki na spletnih straneh Oddelka za
pedagogiko in andragogiko.

Kraj in datum:

Podpis:
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