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OB IZIDU ZBORNIKA
Vse poti so samo sledi, ki jih srečanja ljudi puste …
(Fran Milčinski Ježek)
V 200 letih se je v zgodovini planinskega šolstva nabralo mnogo sledi – dogodkov,
srečanj, uspehov in rezultatov. Danes se vse odvija z neizmerno hitrostjo, nimamo se
več časa ustaviti, se pogovoriti, kajti pred nami so že nove naloge, cilji.
Nalogo, da sodelujem pri izdaji zbornika, sem z veseljem sprejela. Ne pretiravam, če
zapišem, da sem uživala v prebiranju kronik. Ko sem odpirala debele knjige, ki
samevajo v omari, listala po zarumenelih listih, polnih različnih rokopisov, sem
vstopala v popolnoma drug svet in razkrivali so se zanimivi podatki. Čisto tihe so te
šolske kronike, a hkrati tako zgovorne. Z vsako prebrano stranjo se je odstrl delček
zgodovine, skrivnosti, ki te žene naprej, da bereš in bereš. Pisci kronik si verjetno niso
predstavljali, kakšen zaklad nam bodo zapustili z vestnim beleženjem dogodkov.
Opisovali so šolske dogodke, pomembne dogodke iz kraja in sveta, ter opisali tudi
svoja občutenja ob družbenih in političnih spremembah.
Prva kronika, ki obsega leta od 1817 do 1910, je pisana v stari nemški pisavi, ki se
imenuje nemška kurenta. Pisava se od današnje razlikuje v obliki črk. Sprva sem z
veliko truda uspela »dešifrirati« posamezne besede, ki pa mi brez konteksta niso
povedale veliko. In ko je že kazalo, da ne bom mogla povzeti nemške kronike, mi je
pomoč pri prebiranju prijazno ponudila gospa Ingrid Peukert, ki je staro pisavo
transkribirala v sodobno nemščino. Gospa Peukert dobro pozna Planino, saj jo je že
večkrat obiskala. Ko smo bili pred desetimi leti vključeni v evropski projekt, smo se
povezali z eno od nemških šol, ki ji je takrat ravnateljevala. Po toliko letih smo tudi
skozi kroniko poglobili prijateljstvo z njo in se skozi prebiranje kronike znova čuti zelo
povezano s Planino.
Poleg nekaterih težko berljivih rokopisov sem imela težave pri izboru vsebin. V
posameznih šolskih letih se je zgodilo toliko zanimivega in pomembnega, da se je bilo
težko odločiti, česar ne bom vključila v zbornik.
Vabim vas, da se podate na potovanje skozi 200 šolskih let na Planini, spoznate
učitelje in dejavnosti učencev v različnih obdobjih ter značilnosti šolskih sistemov.
Želim vam prijetno branje in obujanje svojih lastnih spominov na šolo.
Polonca Volavšek
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BESEDA RAVNATELJICE
V decembru 2017 s ponosom in radostjo obeležujemo 200-letnico javnega šolstva na
Planini. Začetki segajo v leto 1817, ko se je 4. novembra začel pouk v takratni mestni
hiši, saj šola še ni imela svojega poslopja. Za današnjo šolo so temeljni kamen položili
24. avgusta 1969, graditi so jo začeli maja 1970, uporabljati pozimi v šolskem letu
1971/1972, 1. septembra 2012 pa je svoja vrata uradno odprla nova posodobljena
šola in 8. marca 2014 še nova telovadnica.
V teh dveh stoletjih se je utrip življenja in dela šole v marsičem spremenil in še vedno
je v nenehnem spreminjanju. Šolstvo so skozi čas zaznamovale številne reforme, ki
so težile k stalnemu prizadevanju po vpeljavi modernega vzgojno-izobraževalnega
sistema, ki bo kos razvoju in spremembam časa. Velik razvoj je šolstvo doživelo tudi
na področju učnih pripomočkov ter opreme, tudi na Planini se je tablica s kredo
izpred 200 let počasi spremenila v moderno interaktivno tablico na dotik.
200 let šolstva je dolga in častitljiva doba, na katero smo lahko vsi, ki smo soustvarjali
šolstvo na Planini, resnično ponosni. Zavedamo se, da je vsakdo, ki je obiskoval šolo,
v njej pustil svoj pečat. Vsak strokovni delavec je dodal kapljico v morje znanja in
vrednot, ki so jih učenci planinske šole odnesli v svet.
V tem duhu se bomo trudili še naprej. Pri tem nas bo vodila naša vizija, ki pravi: Z roko
v roki želimo v odprti šoli pomagati učencem poiskati pot do kvalitetnega in
uporabnega znanja ter okrepiti človeške vrednote in slediti napredku na področju
izobraževanja in znanosti.
Ponosni na preteklost z željo po znanju in napredku zremo v prihodnost.
Matejka Zendzianowsky, ravnateljica
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ŠOLSKA LETA 1817–1868
Prvi del

Šolska kronika se začne z opisovanjem zgodovine kraja Planina, nato pa je razdeljena
na dva dela. Prvi del zajema obdobje od leta 1817 do 1868. Pisec večinoma piše o
številu otrok in učiteljih, ki so poučevali na šoli, dotakne se tudi pomembnejših
dogodkov, povezanih s šolo. Kdo je pisec prvega dela kronike, ne vemo. V tem delu
niso omenjena vsa šolska leta. Začetku javnega šolstva na Planini – torej letu 1817 –
kronist posveti precej pozornosti, zato navajamo dobeseden prevod.
»Nekdanja fara Šentvid je obsegala sedanje fare Jurklošter, Dobje, Prevorje in Zagorje
in v nobeni ni bilo šole. Zato je bila leta 1817 v trgu Planina ustanovljena šola, ki je
bila v središču omenjenega kraja. Pouk se je pričel 4. novembra 1817. Pouk je bil
celodneven in je trajal dopoldne od 10. do 12. ure in popoldne od 13. do 15. ure. Šola
je imela 60 učencev. Šola ni imela lastnega šolskega poslopja, ampak se je pouk odvijal
v mestni hiši, ki je stala na mestu, kjer stoji današnje šolsko poslopje (na mestu
današnje »stare šole«). Za veliko noč se je končal zimski semester in učenci so morali
opraviti semestralni izpit. Pouk se je končal s slovesno mašo in javnim izpitom. Izpit je
vodil šolski nadzornik in dekan iz Kozjega, gospod Kočevar. Prvi začasni učitelj je bil
Jožef Kovač. Njegov dohodek je na začetku znašal 66 mernikov pšenice in 66 mernikov
ajde, kar mu je na njegovo prošnjo šolski nadzornik iz Kozjega izplačal v denarju, in
sicer 130 goldinarjev kot plačo in 120 goldinarjev za vzdrževanje dveh mežnarjev, od
katerih je eden služil v Šentvidu, drugi pa pri podružnični cerkvi na Planini.
Učenci so bili vpisani iz naslednjih krajev: Šentvid, Podpeč, Podlog, Planinska vas, Vrh,
Podvine, Hrušovje, Žegar, Presečno, Loke, Manga, Košnica, Doropolje, Brdo, Tajhte,
Golobinjek, Visoče, Planina, Prapretno, Meniško Podpečje in Mrzlo Polje.«
Zapisi od 1818 do 1870 so zelo skopi, niso razdeljeni po posameznih šolskih letih,
ampak so zapisani sklenjeno.
Kronist za prva tri leta omenja le število vpisanih učencev. Leta 1818 je bilo vpisanih
72 učencev, leta 1819 je šolo obiskovalo 76 učencev, leta 1820 pa 73.
Leta 1821 je bil za pravega cerkvenega šolskega učitelja imenovan Anton Kramberger,
ki je prej poučeval na Pilštanju. Novembra istega leta je bil začasni učitelj Jožef Kovač
poslan za pravega cerkvenega šolskega učitelja v Šmartno na Pohorju, nato v Trbovlje
in en kraj na Koroškem, kjer je tudi umrl. Število učencev je bilo 81. Ker se je število
8

otrok, ki so obiskovali šolo, povečevalo, so leta 1822 na pobudo takratnega dekana iz
Kozjega (gospoda Kočevarja) oziroma župnika iz Šentvida pri Planini (gospoda Legata)
zgradili lastno šolsko poslopje v vrednosti 4900 goldinarjev. Graščina Planina je
prispevala
gradbeni
material, patronat šentviške
župnije (župnija Gornji
Grad) je poskrbel za
rokodelce,
vaščani
župnijske skupnosti Šentvid
pa so delali tlako. V
zgornjem nadstropju sta bili
dve veliki čitalnici, v pritličju
pa dve sobi, ki sta bili
namenjeni
učiteljevemu
stanovanju.
Naslednje leto je število učencev spet naraslo na 93. Učitelj Anton Kramberger je bil
med ljudmi zelo priljubljen. Leta 1824 je dobil od občine Planine malo manj kot 1
joh1 (okrog 4400 m2) občinske zemlje v uporabo. To zemljišče so poimenovali šolska
njiva in je od takrat naprej ostalo pri šoli.
Ker se je število otrok povečevalo, si je učitelj Anton Kramberger leta 1828 priskrbel
pomočnika Jožefa Potočnika in leto kasneje Antona Kregarja. Plačeval in oskrboval ju
je sam.
Leta 1832 je bilo učencev že 125. Končni izpit je bil 12. septembra ob treh popoldne.
Septembra tega leta je bil Anton Kramberger prestavljen za učitelja v Kozje. Na
Planino je prišel Jožef Praunseis, cerkveni šolski učitelj iz Zibike.
Leta 1833 je pouk obiskovalo 122 učencev. 3. aprila popoldne je bil 1. semestralni
izpit. Učitelj verouka je bil Anton Zdolšek. Pouk je trajal dopoldne od 10. do 12. ure
in popoldne od 13. do 15. ure. Planinski občan Ignac Sluga je bil krajevni šolski
nadzornik. Leta 1833 je poleg šole ob delavnikih in ponovitvene šole potekala tudi
slovenska elementarna (osnovna) šola za odrasle mladostnike. Pouk elementarne
šole so izvajali vsako nedeljo in ob praznikih od 12.00 do 13.30 za fante in od 13.30
do 15.00 za dekleta.
Število učencev je leta 1834 znašalo 135, leta 1835 pa 131.

1

Joh je nekdanja ploščinska mera ̶ 57,55 a
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Leta 1836 je učitelj Jožef Praunseis po dekretu zamenjal delovno mesto s svojim
bratom Francem Praunseisom, učiteljem iz Oplotnice. To leto so v šoli poučevali 132
učencev.
Leta 1837 je bilo pri pouku 142 učencev. Gospod Raimund Neuner, upravitelj
gospostva na Planini, je revnim otrokom razdelil denar in šolske potrebščine.
Od 1840 do 1858 je bila na Planini ženska delavska šola. Vodila jo je žena učitelja
Franca Praunseisa, gospa Tereza Praunseis, in sicer vsak dan po pouku, za to delo ni
dobila plačila. Tereza Praunseis je prva ženska, ki je omenjena v procesu
izobraževanja na Planini, saj so pedagoško delo večinoma opravljali učitelji.
Med letoma 1832 in 1849 sta imela dr. Jožef Gorišek in njegova žena Ivana v lasti
grofijo Planina. Jožef Gorišek je bil zdravnik, rojen na Planini, sicer pa je imel na
Dunaju tiskarno. V tem času so zelo slovesno praznovali šolski izpit ob zaključku
drugega semestra. Učitelj je moral na Dunaj vsako leto sporočiti datum izpita in
imena ljudi, ki so bili prisotni pri izpitu. Na izpitni dan je bila v kapelici pri gradu maša,
ki so se je udeležili učenci in vse osebje na gradu. Po maši so šli učenci, učitelji,
uradniki in družina Gorišek v spremstvu glasbe in strelov iz možnarjev v šolo, kjer se
je začel izpit. Po opravljenem izpitu je Ivana Gorišek razdelila 120 knjig pridnim in
olikanim učencem, obdarila pa je tudi deklice, ki so se izkazale v industrijski šoli. Vsaka
je dobila dva goldinarja. Nato je Jožef Gorišek vsako leto povabil domov na kosilo 20
pridnih učencev, ki sta jim stregla sama z ženo. Po kosilu so bili učenci še bogato
obdarjeni, pred odhodom pa jim je Gorišek naredil še presunljiv poduk.
V letih 1842, 1845 in 1846 je na dan izpita z Dunaja na Planino prišlo nekaj višjih
osebnosti, npr. minister Josef Anton Lasser in dvorna svetnika. Ivana Gorišek je tudi
po prodaji grofije Planina ostala velika dobrotnica šole. Šoli je darovala 550
goldinarjev v obligacijah, katerih obresti so se vsako leto do prevrata uporabljale za
šolske potrebščine revnih šolarjev. 1858 sta oba dobrotnika umrla na Dunaju.
Potomcev nista imela. Na Planini in na Hrvaškem sta imela velika posestva, ki jih je
podedoval nečak Karl Gorišek, rojen na Planini. Prej je bil gozdar, zaposlen pri grofiji
Planina, in je imel slabe dohodke. Ko je podedoval veliko premoženje, se je leta 1860
poročil s hčerko učitelja Franca Praunseisa, ki ji je bilo ime Tereza.
Karl Gorišek je nato živel na Dunaju in je zaupal upravljanje premoženja na Planini in
na Hrvaškem svojemu tastu Francu Praunseisu. Praunseis je nehal poučevati in si je
priskrbel dva pomočnika, ki jima je plačeval 80 goldinarjev letno. Leta 1860 je bil
Franc Hanaus pomočnik, Franc Kupnik pa podučitelj. Oba učitelja sta živela v
Gorišekovi hiši, št. 8. Drugi in tretji razred sta imela pouk od 9. do 12., prvi razred pa
od 13. do 15. ure. Število učencev se je zelo zmanjšalo, ko je bila v Šentvidu na pobudo
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škofa Antona Martina Slomška ustanovljena privatna šola. Obiskovali so jo otroci iz
bližnjih občin.
Leta 1864 je bila privatna šola v Šentvidu razglašena za javno ljudsko šolo in podučitelj
Kupnik se je zaposlil v Šentvidu. Leta 1867 so na Planini ustanovili župnijo in za
kateheta je bil nameščen Jan Novak. Število učencev je bilo 99.
24. avgusta 1868 je bil
opravljen zadnji izpit,
ki mu je predsedoval
dekanat iz Kozjega.
Odlok z dne 28.
oktobra 1868, ki se
nanaša na nadzor
šolskega
območja
Kozje, je zadnji zapis v
prvem delu kronike.

ČAS AVSTRO-OGRSKE
Drugi del
V drugem delu kronike postane pisec bolj sistematičen in vsako šolsko leto je
zapisano po enakem vzorcu. K spremembi zapisov sta verjetno pripomogla zakona z
dne 25. maja 1868 in 14. maja 1869, ki sta zahtevala reformo vseh ljudskih šol.
Planinska šola se je uvrstila med enorazrednice.
Kronist za vsako šolsko leto zapiše datum začetka in konca pouka. Pouk se je začenjal
v začetku novembra in trajal do začetka septembra. Vsako šolsko leto se je začelo s
slavnostno mašo. Pisec navaja, kako se je izvajal pouk; ponavadi od 9. do 12. ure za
starejše učence in od 13. do 15. ure za mlajše učence. Pojavijo se datumi okrajnih in
»hišnih oziroma domačih« učiteljskih konferenc. V drugem delu pisec navede
konkretno, koliko otrok je bilo vpisanih v šolo in koliko jih je šolo dejansko obiskovalo.
Vsako leto je bilo približno od 20 do 30 otrok, ki jim ni bilo potrebno hoditi v šolo.
Večino otrok so oprostili šole zaradi velike oddaljenosti od šole in slabega telesnega
razvoja. Nekaj so jih vsako leto preusmerili na druge šole. Število otrok, ki je
obiskovalo šolo, je bilo prikazano v tabelah, iz katerih je bilo razvidno, iz katerega
kraja so in koliko je dečkov ter deklic. Kronist pogosto omenja tudi veroizpoved in
narodnost.
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Pisec omenja tudi imena učiteljev in njihovo plačo. Kadar se je na šoli zaposlil nov
učitelj, lahko v kroniki preberemo njegov natančen življenjepis. Prav tako se je ob
upokojitvah ali premestitvah učiteljev kronist razpisal o njihovem življenju in delu.
Pisec je skrbno omenil vsa dela, ki so potekala na šolski zgradbi, in podatke o stroških
popravila.
V nadaljevanju lahko preberemo, katere knjige in učbenike so uporabljali in sestavo
(imena članov) šolskega sveta. Datumsko so opredeljene tudi počitnice. Božične
počitnice so trajale od 24. decembra do 1. januarja, učenci so imeli dva prosta dni za
pust, velikonočne počitnice so trajale en teden (od srede pred velikim četrtkom do
torka po veliki noči), učenci pa so imeli tudi en teden binkoštnih počitnic. Vsak četrtek
je bil pouka prost dan.
Šolo je vsaj enkrat letno obiskal okrajni šolski inšpektor, ponavadi ob koncu šolskega
leta, ki je preverjal znanje, disciplino, urejenost šole.
Ker se podatki ponavljajo, so v nadaljevanju izpostavljena tista šolska leta, pri katerih
je pisec napisal kaj posebnega ali nenavadnega. Vzrok za kakšno manjkajoče šolsko
leto je tudi slabo berljiva pisava posameznega pisca kronike.
Ob branju ugotovimo, da so bili ljudje izredno naklonjeni avstro-ogrskemu cesarstvu.
Iz kronike lahko razberemo globoko spoštovanje do cesarja, saj pisec podrobno opiše
vsak dogodek, ki je kakorkoli povezan s cesarstvom.
1869/1870
23. decembra 1869 so učencem prvič razdelili obvestila o šolskem delu. Prvo
obvestilo so domov odnesli pred božičem, drugo obvestilo so dobili po veliki noči,
tretje pa po binkoštih. 21. marca 1970 so v Gradcu ustanovili komisijo za izpite za vse
ljudske in meščanske šole. Učenci so pri pouku uporabljali Abecednik za slovenskonemške šole, Učbenik I, II in III ter Računico.
1871/1872
Na zasedanju šolskega sveta so sprejeli sklep, da je potrebno starše otrok, ki so stari
do 12 let, ustno obvestiti o obveznem šolanju. Pri tem jih je potrebno opozoriti, da
bodo uporabljena prisilna sredstva, če starši otrok ne bodo pošiljali v šolo.
1872/1873
9. avgusta 1873 je bil upokojeni učitelj Franc Praunseis imenovan za okrajnega
šolskega nadzornika na območju kozjanskega šolskega okoliša. Ob tej priložnosti je
12

bilo ob koncu šolskega leta praznovanje. 17. avgusta 1873 je delo nadučitelja prevzel
Anton Rauter.
Štajerski deželni šolski svet je 17. avgusta 1873 razširil šolo na Planini v dvorazrednico.
1873/1874
Število šoloobveznih otrok je bilo 165, dejansko pa je šolo obiskovalo 120 otrok. 2.
decembra 1873 so praznovali 25. obletnico vladanja cesarja Franca Jožefa. Učenci so
se udeležili slovesne maše.
18. maja 1874 je kulturno in šolsko ministrstvo izdalo nov učni načrt za vse kategorije
ljudskih šol.
1874/1875
Število šoloobveznih otrok je bilo 175, dejansko pa je šolo obiskovalo 144 otrok. V
veljavo je stopil nov učni načrt. Ena od večjih sprememb je bila, da četrtek ni več
pouka prost dan.
1875/1876
8. marca 1876 je okrajni šolski svet izdal sklep, ki pravi: »Ker se je dogajalo, da so
šolski otroci nosili umrle za škrlatinko, višji deželni šolski svet z 22. februarjem 1876
prepoveduje, da otroci nosijo mrliče.«
3. avgusta 1876 je višji deželni šolski svet odločil, da dva dni ob pustu nista več pouka
prosta dneva. Namesto teh dveh dni so bili učenci prosti en dan spomladi.
1876/1877
Okrajni šolski svet iz Kozjega je sporočil sklep cerkvene oblasti, ki je v šolo vnesel
precej verskih vsebin. Pouk se je začel in končal z molitvijo. Poleg tega je morala
šolska mladina od štirikrat do petkrat letno iti k spovedi. Učenci so se morali udeležiti
vstajenjskih procesij in procesij, pri katerih se izrekajo prošnje. Po veliki noči so bile
šolske maše dvakrat tedensko.
Minister za kulturo in šolstvo je določil, da imajo učenci v šoli od tega šolskega leta
naprej dvakrat tedensko po eno uro verouka. Učitelj Franc Lesjak je bil prestavljen v
Rače in zaradi njegovega odhoda je bila šola od 22. junija do 17. septembra zaprta.
Nadomestil ga je Ivan Vogler, podučitelj iz Brežic. Na delovno mesto nižje učiteljice
se je prijavila Ivana Vidic iz Ljubljane, ki so jo na šoli začasno zaposlili.

13

1877/1878
3. oktobra 1877 je učiteljica Ivana Vidic zapustila delovno mesto. Namesto nje se je
zaposlila Frančiška Ritiar iz Trsta, ki pa je 2. decembra 1877 prav tako prenehala
delati. Delovno mesto nižjega učitelja je tako ostalo nezasedeno.
18. avgusta 1878 je šolski svet prvič kaznoval starše z denarno kaznijo, ker otrok niso
pošiljali v šolo. Kazen je znašala en goldinar.
Okrajni šolski svet je spremenil čas počitnic – jesenske počitnice so od sedaj naprej
trajale od 1. septembra do 16. oktobra.
1878/1879
24. aprila 1879 so praznovali srebrno poroko cesarja Franca Jožefa in cesarice
Elizabete. Nadučitelj je imel slavnostni govor, učenci so deklamirali in peli
domoljubne pesmi. Popoldne so se na gradu zbrali prebivalci trga in šolska mladina,
imeli so pogostitev s hrano in pijačo.
1879/1880
14. maja 1890 so bili starši, ki otrok niso pošiljali v šolo, kaznovani z enim goldinarjem.
1880/1881
Pouk se je pričel 16. oktobra 1880. Šoloobveznih otrok je bilo 130, šolo pa je
obiskovalo 110 otrok. Okrajni šolski inšpektor Nerath je revnim učencem podaril 30
zvezkov.
1881/1882
27. oktobra 1881 je deželni šolski svet odredil, da bo dan vernih duš odslej praznik.
Kronist prvič omeni tudi učiteljsko konferenco, na kateri so učitelji poslušali
predavanje o pomenu pisnih vaj.
9. februarja 1882 je dobilo vodstvo šole sliko prestolonaslednika Rudolfa
Habsburškega in Štefanije Belgijske.
6. aprila 1882 so na seji šolskega sveta sklenili, da bodo občino Planina prosili za kos
zemljišča za šolski vrt. Prošnjo so naslovili tudi na gozdno upravo, da bi šoli dovolila
planoto pri gradu uporabljati za telovadbo. 21. maja 1882 je grof Gustav von Blome
dovolil uporabo planote pri gradu za pouk telovadbe za nedoločen čas, za najem pa
je zahteval 10 krajcarjev letno.
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Leto za letom se je pojavljala želja, da bi bilo potrebno ustanoviti knjižnico. Prav tako
so menili, da je potreben strožji nadzor pri ugotavljanju števila šoloobveznih otrok.
Učitelj je moral od »hiše do hiše« večkrat letno preveriti, zakaj nekateri otroci ne
hodijo v šolo in staršem zagroziti z denarno kaznijo in zaporom. Namen je bil, da bodo
otroci pridno, redno in neprekinjeno hodili v šolo.
1882/1883
V šoli so dobili veliko podarjenih knjig. Obisk pouka je bil zelo dober pozimi, poleti pa
zelo slab, to je zapisano pri večini šolskih let. Če starši niso pošiljali otrok v šolo, so bili
kaznovani s 15 goldinarji. Največja pridobitev to leto je bila ustanovitev knjižnice.
2. julija 1883 so obeležili veliko praznovanje 600-letnice, kar je Štajerska začela
pripadati Habsburžanom. Kronist navaja, da je bilo vse slavnostno okrašeno, učenci
so deklamirali in peli domoljubne pesmi, po trgu pa se je vil sprevod.
18. avgusta 1883 so cesarjev rojstni dan praznovali s slavnostno mašo.
To leto se pojavi obsežen zapis o počitnicah med šolskim letom. Pouka prosti dnevi
so:
‒
‒
‒
‒
‒
‒

dan vernih duš,
božične počitnice (od 24. decembra do vključno 1. januarja),
velikonočne počitnice (od srede pred veliko nočjo do srede po veliki noči),
en dan spomladi,
binkoštne počitnice (od sobote pred binkoštmi do srede po binkoštih),
rojstni dan njegovega veličanstva cesarja.

1883/1884
Ker so dograjevali in širili gostilno, so bila dela včasih hrupna in moteča za učence.
V šoli so dobili veliko knjig, termometer ter šolsko tablo s črtami, zamenjali so stare
klopi.
1884/1885
Zaradi ogromne količine snega in izrednega mraza je bil obisk pouka pozimi zelo slab.
Aprila 1885 je na šoli začel veljati odlok, da morajo biti vsi uradni šolski dokumenti in
spričevala v slovenskem in nemškem jeziku. Med poletnimi počitnicami so se morali
učitelji udeležiti izobraževanja na šoli za vinogradništvo v Mariboru. Tako kot pretekla
leta so učenci dobili obvestila o delu v šoli trikrat letno.
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1885/1886
Ornitološko društvo iz Dunaja je poslalo dopis, v katerem želi, da so na šoli oprema in
zbirke za poučevanje koristnih ptic. Zaradi prevelike oddaljenosti od šole so nekaj
učencev dodelili v šolo v Jurklošter. Za zaposlene učiteljice in podučiteljice so v
Gradcu ustanovili društvo za podporo pri njihovem delu.
1887/1888
Pozimi je večkrat zapadlo obilo snega, zato je bil obisk pouka slab. Učenci so poleti
hodili dvakrat tedensko k šolski maši.
1888/1889
Pouk je potekal celodnevno, ob daljši bolezni katerega od učiteljev pa poldnevno.
Zaradi epidemije je bila šola od 26. novembra do 18. decembra 1888 zaprta. Zaradi
nalezljivih bolezni je 5 učencev umrlo.
Kronist je poleg datuma obiska šolskega inšpektorja gospoda Gustava Voduška začel
navajati tudi inšpektorjevo poročilo. Inšpektor je preverjal znanje in disciplino
učencev, stanje šolskega poslopja in uradne knjige, z vsem je bil zelo zadovoljen.
1889/1890
To šolsko leto kronist veliko pozornosti nameni sadjarstvu, gojenju zelenjave in negi
rož. O sadjarstvu so se teoretično učili v razredu, praktično pa v drevesnici. Cepili so
460 drevesc in presadili 30 »divjakov«. Razširili so šolski vrt. Prvič je pod šolskim letom
podpisan kronist in tako izvemo, da je pisec kronike od tega leta dalje nadučitelj Alojz
Zaplata.
1890/1891
V 82. letu je umrl Franc Praunseis, nekdanji planinski učitelj in šolski upravitelj.
1891/1892
V celem letu je bil obisk šole zelo slab; pozimi zaradi hudih vremenskih razmer in
poleti zaradi ošpic. Šola je bila od 6. do 20. avgusta zaprta.
1892/1893
Alojz Zaplata je bil razrešen funkcije nadučitelja in je šel za meniha v samostan
Schwanberg na spodnje Štajersko. Nalogo pisca kronike je prevzel nadučitelj Franc
Rauter. Obisk pouka je bil dober, čeprav se je poleti pojavilo kar nekaj primerov
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škrlatinke. Rauter piše o sadjarstvu, prvič pa omeni tudi teoretičen in praktičen pouk
čebelarstva. Za šolskim poslopjem so postavili čebelnjak. Kupili so vilice za odpiranje
satnic in knjigo Novo uporabno čebelarstvo. Učenci so šli na izlet v bližnjo okolico. Žal
ne piše, kam so odšli.
1893/1894
Rauter se na več straneh razpiše o pouku sadjarstva in čebelarstva. Krajevni šolski
svet se je sestal petkrat, učitelji pa so imeli 12 konferenc.
1894/1895
Razberemo lahko večje spremembe pri prvem in zadnjem šolskem dnevu. Šolsko leto
se je prvič začelo (1. oktobra 1894) in končalo (31. julija 1895) prej. Pouk je bil
celodneven. Obisk pouka je bil dober, razen januarja in marca zaradi hudega
sneženja. Učitelji so začeli opozarjati na neprimerno izvajanje telovadbe, saj ni bilo
nobenih telovadnih orodij. Krajevni šolski svet se je sestal petkrat, učitelji pa so imeli
10 konferenc.
Na velikonočno jutro leta 1895 je bil potres, v katerem je bila poškodovana šola.
Popravila na šoli so se začela takoj, pouk pa je bil za tri dni odpovedan.
Na šolo so dobili nov odlok o počitnicah. Jesenske počitnice bodo od naslednjega
šolskega leta trajale od 1. avgusta do 15. septembra.
1895/1896
Pouk se je začel 17. septembra 1895. Šolo je obiskoval tudi en gluhonem otrok. Pisec
že nekaj let zapovrstjo navaja, da se deklice učijo ročnih del, ko imajo dečki telovadbo.
Ker niso imeli telovadnih orodij in telovadnice, so lahko delali le proste in raztezalne
vaje. Pouk telovadbe je pozimi potekal v razredu, poleti pa pred gradom.
Učitelji so učence seznanili s kulturo ameriške vinske trte in jim tudi praktično
prikazali načine cepljenja.
Jesenske počitnice so preimenovali v glavne počitnice.
1896/1897
Šoloobveznih otrok je bilo 192, šolo pa jih je obiskovalo 179. Rauter piše o pouku
telovadbe, sadjarstvu, čebelarstvu, verouku in šolskih mašah. Od 11. oktobra do 8.
novembra 1896 je bila šola zaradi ošpic zaprta. 28. marca 1897 so na seji krajevnega
šolskega sveta sklenili, da bodo zaradi oddaljenosti opustili šolski vrt v Semišah. Za 12
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let bodo v neposredni bližini šole najeli njivo, ki bo služila pouku sadjarstva in
cepljenju vinskih trt.
1897/1898
Nadučitelj Rauter se je v Mariboru udeležil tečaja Kultura in cepljenje ameriških
vinskih trt.
1898/1899
Največji dogodek je bila 50. obletnica vladanja cesarja Franca Jožefa. Kronist Rauter
zapiše: » Leto 1898 je za narode Avstrije pomembno leto, ki je bilo na eni strani veselo
in radostno, na drugi strani pa žalostno. 2. decembra je minilo 50 let, kar je naš
veličasten monarh cesar Franc Jožef I. prevzel krono od svojega očeta. Pol stoletja že
ta mili in dobrosrčni mož vodi našo domovino z modro razsodnostjo, varno roko,
toplim in sočutnim srcem ter pogumom …«. Kronist na več straneh obsežno opiše
zasluge in vladanje Franca Jožefa.
»V času glavnih počitnic kot strela z jasnega udari tragična vest o smrti njegove žene,
cesarice Elizabete. Naša dobra cesarica Elizabeta je mrtva, bila je žrtev nizkotnega
izprijenega morilca …«. Rauter na več straneh navede njen življenjepis in okoliščine
njene smrti. V oktobru 1898 so imeli mašo zadušnico za cesarico, v avgustu 1899 pa
slovesno mašo ob 50. obletnici vladanja Franca Jožefa.
1899/1900
Število knjig v knjižnici se je povečalo (imajo že 115 knjig). Kupili so nekaj novih učnih
pripomočkov: sobni termometer, barometer, stenski zemljevid in stekleno prizmo.
Šola se je iz dvorazrednice spremenila v trorazrednico. Glavne počitnice so trajale od
1. septembra do 15. oktobra. Če je pouk zaradi bolezni učiteljev ali drugih razmer
odpadel, je bilo potrebno dneve nadomestiti ob nedeljah in četrtkih, ki so sicer zopet
postali pouka prosti dnevi.
1990/1901
Konec leta 1900 je bilo štetje prebivalstva. Praznovali so 70. rojstni dan cesarja Franca
Jožefa in zastonj dobili 100 učbenikov za revne otroke. Od cesaričine smrti dalje so se
učenci vsako leto udeležili maše za rajno cesarico.
1901/1902
Kronist je napisal, da si učenci v velikem številu izposojajo knjige v knjižnici. Razredi
so bili razdeljeni drugače. V 1. razredu so bili učenci, ki so šolo obiskovali prvo leto. 2.
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razred so sestavljali otroci, ki so se šolali drugo, tretje in četrto leto. V 3. razredu so
bili učenci, ki so v šolo hodili od pet do šest let.
1902/1903
Pouk je ves čas potekal v slovenščini, razen pri nemščini je bil nemški. Učenci 3.
razreda (najstarejši učenci) so se v nemščini učili tudi računanja in spoznavanja
družbe in narave.
V šolskem vrtu je raslo 150 štiriletnih, 200 triletnih, 300 dvoletnih in 300 enoletnih
cepljenih drevesc. Dve tretjini je bilo jablan, ena tretjina pa hrušk. Od gojenih
jabolčnih sort pisec omenja kanada renete, damasonske renete, ananas renete,
rumene lepocvetke, pisani kardinal in carjevič. Gojili so naslednje sorte hrušk:
pastorjevka, salzburška hruška, maslenka in vinska moštnica.
Rauter prvič zapiše tudi teme učiteljskih konferenc:
‒ Kakšna sredstva lahko uporabi učitelj, da bo pravilno usmerjal mladostnike?
‒ Kako opazovanje narave koristi učenčevemu značaju?
‒ Pravičnost v šoli
‒ Naloge učbenikov
‒ Oblikovanje učenčevega značaja
‒ Petje učencev po posluhu
‒ Zakaj se mora učitelj dodatno izobraževati?
‒ Uporaba pregovorov pri osnovnem pouku
‒ Učitelj kot vzgojitelj
Prvič so omenjene tudi hospitacije. Učitelja v 1. in 2. razredu sta morala vsak drugi
mesec pripraviti določeno temo in jo obdelati v razredu v prisotnosti ravnatelja kot
hospitanta. O hospitacijah so se pogovorili na učiteljskih konferencah, ravnatelj pa je
moral poročilo o hospitacijah poslati tudi v Gradec.
1903/1904
Število šoloobveznih otrok je naraslo na 219, šolo pa je obiskovalo 190 učencev. Ker
najemodajalec drugo leto ne bo dal več zemljišča za namene sadjarstva, je morala
šola poiskati novo zemljišče. Šola je želela od družine Wambrechtsamer kupiti ali
najeti kos zemljišča za šolski vrt, vendar so bila pogajanja z družino Wambrechtsamer
na veliko jezo ravnatelja neuspešna. Ker v bližini šole ni bilo na voljo nobenega
zemljišča, so morali pol kilometra oddaljeni šolski vrt spremeniti v drevesnico.
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Kot zanimivost navajamo teme učiteljskih konferenc:
‒
‒
‒
‒
‒
‒
‒
‒
‒
‒
‒

Vzgoja mladih v pridne in marljive odrasle ljudi
Vzgoja solidarnosti in ljubezni do domovine
Sadjarstvo v osnovni šoli
Nepristranskost učiteljev
Pomen lepopisja v prvih razredih
Delovanje učitelja izven šole
Dostojanstvo učitelja
Pomen iger
Kako naj učitelj navadi učence na poslušnost?
Katera sredstva ponuja pedagogika učitelju, da ostane potrpežljiv?
Sodelovanje med šolo in starši

Učiteljske konference so bile tudi v Gradcu. Tam so razpravljali o negi zdravja, zlorabi
alkohola in pomanjkanju spoštovanja učencev pred avtoritetami.
1905/1906
V šoli so cepili divjake, učenci pa so jih doma posadili. Ker je bilo najeto zemljišče blizu
šole in najema niso hoteli podaljšati, je bilo potrebno obnoviti vrt in sadovnjak v
Semišah. 400 cepljenih drevesc so presadili v nov šolski vrt. V tem šolskem letu so
kupili 34 šolskih klopi, štiri table letni časi in knjige. Glavne počitnice so se za dva
tedna podaljšale in so trajale od 1. avgusta do 30. septembra.
1906/1907
Obisk pouka je bil slab. 12 učencev je zbolelo za ošpicami. V decembru in februarju
je močno snežilo in poti so bile dolgo neprehodne. Za naše kraje je dolgo časa vztrajal
nenavaden mraz (–23 °C). Na konferencah so učitelji dali predloge o reformah, ki si
jih želijo pri pouku. Pogovarjali so se tudi o nujnosti odmorov, pomanjkljivem
spoštovanju učencev in o tem, ali je preveč glasno govorjenje učiteljev v razredu res
potrebno.
Rauter prvič omeni, da morajo učenci, ki so zaradi slabega telesnega razvoja
oproščeni šole, prinesti zdravniško opravičilo.

20

1908/1909
Šola je bila zaprta med 13. in 26. julijem 1909, ker se je pojavil primer davice in je ena
učenka umrla. Izkazalo se je, da je bil to edini primer davice. V tem času so dezinficirali
celo šolo. Sicer pa je bilo to šolsko leto v znamenju praznovanja 60. obletnice vladanja
Franca Jožefa. Učenci so se udeležili slovesne maše, programa so se udeležili člani
šolskega sveta in predstavniki občine. Prireditev je bila v 2. razredu, ki je bil lepo
okrašen. Potek programa:
‒ slavnostni govor nadučitelja Franca Rauterja,
‒ učenci zapojejo prvo kitico narodne himne,
‒ deklamacija pesmi Poklon domovini,
‒ petje pesmi Pozdravljam, domovina, te,
‒ deklamacija pesmi enega učenca,
‒ petje pesmi Ljubezen do domovine,
‒ pogostitev učencev in deljenje cesarjevih slik,
‒ zaključni govor nadučitelja Franca Rauterja,
‒ petje četrte kitice narodne himne.
Učitelji so imeli 12 konferenc. Ravnatelj se je udeležil konference za ravnatelje v
Sevnici in Brežicah, učitelji pa so imeli okrajno učiteljsko konferenco v Vidmu.
Med glavnimi počitnicami so zamenjali tla v 2. in 3. razredu.
1909/1910
Omembe vredno je prvo cepljenje otrok. Čeprav ni konkretno navedeno, proti kateri
bolezni so bili cepljeni, so bile verjetno to koze, saj se v naslednjih šolskih letih pojavlja
zapis, da so bili cepljeni proti kozam. Cepit jih je prišel zdravnik iz Brežic.
To šolsko leto je kronist označil za
zelo pomembno zaradi vodovoda.
»Dolgo
pričakovana
želja
prebivalcev trga se je končno
izpolnila – Planina je dobila
vodovod. Dragocena pitna voda je
napeljana iz izvira Lipa, ki je od
šole oddaljen 1,5 km.« Pojavila se
je nalezljiva bolezen trahom.
To je zadnje šolsko leto, ki ga je v
nemščini zapisal ravnatelj Franc Rauter. Konec leta je Rauter zbolel in pisanje kronike
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je začasno prevzel učitelj Emil Križman, ki je začel pisati v slovenščini. Še isto leto je
pisanje kronike nadaljeval Franc Rauter, ki je prav tako kot Križman od tedaj naprej
pisal v slovenščini. V slovenski kroniki so šolska leta opisana zelo podrobno;
posamezno šolsko leto je v povprečju opisano na 16 straneh rokopisa. Kronist je
vsako leto izdelal temeljit zapis o začetku šolskega leta, šolskem popisovanju,
razvrstitvi učencev v razrede in oddelke, prestopu učencev v višje razrede,
zdravstvenem stanju učencev, šolskem obisku, učnih metodah in učnih knjigah,
poročilu o predmetih, domačih učiteljskih konferencah, nadzorovanju šole, obisku
knjižnice, deželnem in okrajnem šolskem vetu, plačah učiteljev, počitnicah, odlokih
in koncu šolskega leta.
Po posameznih šolskih letih bomo zopet izpostavili zgolj najpomembnejše dogodke
in posebnosti.
1910/1911
Pouk je bil celo šolsko leto celodneven. Otroci, ki so dopolnili 14 let in so opravili vse
šolske dolžnosti, so lahko konec šolskega leta zaključili šolanje in podelili so jim
odpustnice. Nekaj učencev je imelo gripo, en učenec je umrl zaradi škrlatinke, trije pa
so imeli oslovski kašelj.
25. oktobra 1910 so slovesno obhajali 80. rojstni dan Franca Jožefa. Po slovesni maši
je šolski upravitelj učencem v dolgem govoru razložil pomembnost tega dneva. Nato
je sledilo petje domoljubnih pesmi.
1912/1913
Na domačih učiteljskih konferencah so to leto obravnavali nekaj tem in če jih
primerjamo s temami iz preteklih let, ugotovimo, da se kar precej ponavljajo. Tako so
razpravljali o naslednjih temah:
‒ Zakaj naj učitelj pri pouku ne govori preglasno?
‒ Nadaljnje izobraževanje učiteljev
‒ Učitelj – bodi v šoli nepristranski!
‒ Vzroki izprijenosti šolske mladine
‒ Poročilo o hospitacijah
‒ Obiskovanje kmetijske nadaljevalne šole
Učitelj Križman, ki je poučeval sadjarstvo in vzgojo trsnih cepljenk, je izrazil smiselnost
obiskovanje te šole v Šentjurju, kjer je tudi sam opravil poljedelski tečaj. Sledil je
pregled podrobnega učnega načrta za kmetijsko nadaljevalno šolo.
Učenci so dobili obvestila o šolskem delu štirikrat letno.
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PRVA SVETOVNA VOJNA
1913/1914
Rauter se na začetku razpiše o velikih političnih spremembah, ki bodo po njegovem
mnenju vplivale na našo domovino, Evropo in cel svet. Opiše atentat na Franca
Ferdinanda v Sarajevu in začetek vojne.
Zaradi slabega zdravstvenega stanja več učiteljev in vojnih razmer se je v tem šolskem
letu zamenjalo več učiteljev. Zdravstveno stanje učencev je bilo dobro, le ena učenka
je zbolela za škrlatinko in ena za tuberkulozo. V veljavo so stopili novi učni načrti.
18. julija 1914 je bila na Planini sveta birma v navzočnosti ekscelence lavantinskega
knezoškofa dr. Mihaela Vapotnika. Knezoškofa je dan prej slovesno sprejela šolska
mladina z učiteljem na čelu. Njegov sprejem je bil sijajen. Škof je drugi dan iz prižnice
opominjal starše, naj otroke pridno pošiljajo v cerkev, spoštujejo učitelje in kateheta,
ker bodo le tako svoje otroke dobro vzgojili. Birme se je udeležilo 119 otrok.
Učiteljska knjižnica je štela že 193 knjig, šolska pa 145 knjig.
Šolsko leto se je zaradi vojnih dogodkov končalo že 3. avgusta 1914.
1914/1915
Za vojno oskrbo je šolska mladina nabrala okrog 100 kg kopinjevega 2 listja za čaj, 70
kg raznih kovinskih reči (srebro, baker, cin,3 cink) in 21 kron za božična darila vojakom.
Učenke višjih razredov so v zimskem tečaju napletle oblačila (ušesnike, zapestnike in
nogavice).
Šoloobveznih otrok je bilo 216, šolo pa je obiskovalo 194 učencev.
Učiteljica Leopoldina Rauter se je upokojila. Učitelj Emil Križman je moral že drugič iti
v vojno službo, vendar je bil čez nekaj časa spoznan za nesposobnega za vojno službo.
Šolski obisk je bil zaradi zime slab januarja in februarja, v toplejših mesecih pa je obisk
upadel pri starejših učencih, saj so morali zaradi pomanjkanja delovne moči pomagati
pri delu doma. Eden od odlokov je določil, da je dan pred birmo pouka prost dan.

2
3

Robidovje
Bela, lahko taljiva kovina
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1915/1916
Šola je zopet organizirala zbiralne akcije, v katerih so zbrali veliko starih reči iz
bombaža, volne, kavčuka in kovin. Šola jih je poslala na Dunaj in v Gradec. Rauter
navaja, da se je tako kot pri drugih zbiralnih akcijah tudi v tednu Rdečega križa (od
30. aprila do 7. maja 1916) pokazala požrtvovalnost planinskih prebivalcev.
Pouk se je zaradi vojnih razmer končal že 20. julija 1916. Rauter konec leta zaključi z
vzklikom: »Vse za dom in cesarja, za cesarja blagor – kri.«
1916/1917
»V začetku tega šolskega leta je zadel Avstrijo in njene narode hud udarec usode, dne
21. decembra 1916 je ob devetih zvečer umrl naš preblagi, ljubljeni cesar Franc Jožef
I., v 87. letu svoje starosti. Avstrijska ljudstva so izgubila v pokojnem svojega
najboljšega očeta in najplemenitejšega vladarja, ki je skrbel skoro sedemdeset let za
nje z očetovsko ljubeznijo, čudovito modrostjo in neumorno delavnostjo …« so prve
besede kronista v omenjenem šolskem letu. V nadaljevanju omenja hudo sušo, zaradi
katere ni bilo veliko poljskih pridelkov, in zbiranje predmetov za pomoč vojakom.
Učenci so se morali dvakrat tedensko udeležiti šolarskih maš, procesij ob veliki noči
in telovem4, maš za rajnim cesarjem in cesarico ter maš ob godu cesarja in rojstnem
dnevu cesarice. Navedeni so tudi datumi, kdaj so učenci prejeli sveto obhajilo.
Šolski nadzornik Gustav Vodušek je bil zaradi svojih izrednih zaslug imenovan za
cesarskega svetnika.
1917/1918
Rauter začenja pisanje s prošnjo, »da bi se nam kmalu podaril ljubljeni mir.«
Pouk je bil v zimskih mesecih celodneven, v poletnih mesecih pa večkrat poldneven,
saj sta bila Franc Rauter in Emil Križman zaposlena tudi kot občinska žetvena
komisarja. Tako kot že dve leti poprej, se je šola začela in končala eno uro prej, s čimer
so varčevali z razsvetljavo. Zaradi več primerov škrlatinke je bila šola od 24. marca do
4. maja 1918 zaprta. Zamujeni dnevi so se nadomestili ob četrtkih in med počitnicami.
En deček je umrl zaradi griže in ena deklica zaradi škrlatinke. Griža je razsajala
predvsem v zabukovski občini, kjer je mnogo ljudi zaradi te bolezni umrlo, v
Golobinjeku, Doropolju, Mangi in na Praprotnem pa je prav tako zahtevala več žrtev.
Zaradi neugodnih zdravstvenih razmer učenci niso bili cepljeni proti kozam.
4

Praznik na drugi četrtek po binkoštih; (sveto) rešnje telo
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Šolski obisk je bil slab. Pozimi so otroci zaradi pomanjkanja obleke, obuval in hrane
ostajali doma. Pozneje so šolski obisk ovirale nalezljive bolezni in nujno kmečko delo.
Zaradi teh razlogov ni bil nihče od staršev kaznovan.
Čeprav je v tem letu minilo 100 let od začetka javnega šolstva na Planini, kronist tej
obletnici v kroniki ne nameni niti besede.

MED OBEMA VOJNAMA
1918/1919
»Kakor angelsko petje je po več kot štiriletni svetovni vojni zadonel glas Mir …« je prvi
Rauterjev zapis v novem šolskem letu, ki se je začelo 16. oktobra 1918. Zaradi španske
gripe je bila šola zaprta od 25. oktobra do 9. novembra 1918. Zamujeni čas pouka se
ni nadomestil.
1. decembra 1918 je nastala nova država Kraljevina Srbov, Hrvatov in Slovencev. V
Sloveniji je tudi po tem datumu veljala staroavstrijska šolska zakonodaja. Edina
novost, ki jo je v šolstvu uvedla država, je bila ukinitev nemškega jezika. Nemščina se
je poučevala kot neobvezni predmet na tistih šolah, kjer se je zanjo prijavilo vsaj 30
učencev. Na planinski šoli so se zanjo odločili le trije učenci, zato se pouk nemščine
ni izvajal.
Še ena sprememba, ki je izhajala iz političnih razmer, je bila, da ni bilo več maš v čast
cesarju in cesarici, temveč so bile maše ob godu in rojstnem dnevu kralja Petra in na
Vidov dan.
Na šolskem poslopju so prekrili streho.
Najvišjo šolsko oblast za Slovenijo je predstavljal Višji šolski svet v Ljubljani.
Šolsko leto se je končalo 14. avgusta 1919.
1919/1920
Okrajni šolski svet v Sevnici je od aprila uvedel nerazdeljen dopoldanski pouk, ki je
trajal od osmih do dvanajstih oziroma enih. Po vpeljavi nerazdeljenega
dopoldanskega pouka se je šolski obisk precej izboljšal.
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6. julija 1920 je bila v Šentvidu birma za župnije Šentvid, Planina, Dobje in Zagorje.
Zakrament birme je prejelo 119 planinskih učencev.
Njegovo kraljevo veličanstvo regent Aleksander je junija 1920 obiskal nekaj
slovenskih mest. Planinska šolska mladina se zaradi oddaljenosti ni mogla udeležiti
pozdrava regenta, so ji pa učitelji razložili pomen tega obiska.
Ravnatelj je moral začeti ocenjevati učitelje. Pri oceni je upošteval učiteljeve metode,
marljivost, točnost, vestnost, uporabnost, vedenje in njegovo delovanje zunaj šole.
Načelnik krajevnega šolskega sveta Franc Rauter je po neprekinjenih 25 letih odstopil
s funkcije načelnika, ker pa nihče ni hotel sprejeti mesta načelnika, je okrajni šolski
svet v Sevnici za načelnika zopet določil Rauterja.
1920/1921
Šola je z globo od 6 do 10 kron kaznovala tri družine, ki otrok niso pošiljale v šolo. Po
tem kaznovanju se je obisk zopet izboljšal.
Zdravstveno stanje učencev je bilo dobro, v drugi polovici šolskega leta pa so začele
razsajati koze, zaradi katerih je v celjski okolici umrlo veliko ljudi. En učenec je umrl
tudi zaradi griže.
Učenci 3. razreda so se od tega leta dalje začeli učiti srbohrvaščine, navajali so se tudi
na pisanje in branje v cirilici.
1921/1922
Zdravstveno stanje učencev je bilo izredno slabo. Med glavnimi počitnicami se je
pojavila griža in s to boleznijo je bil kmalu okužen ves šolski okoliš. Zaradi griže in
jetike je umrlo nekaj učencev.
Ker je bilo pomembnih dogodkov v kraljevi rodovini veliko, je bilo šolarskih maš
precej. Po smrti kralja Petra je novi kralj postal Aleksander I., ki mu je učiteljstvo tega
kraja priseglo lojalnost 23. decembra 1921 v Sevnici.
1922/1923
Šolsko leto se je pričelo 2. oktobra 1922 in končalo 28. junija 1923.
Poleg že omenjenih šolarskih maš so s slovesno mašo praznovali tudi 60. obletnico
smrti Antona Martina Slomška. Telovadbe so se še vedno udeleževali samo dečki 2.
in 3. razreda, istočasno pa so za deklice 1., 2. in 3. razreda potekala ženska ročna dela.
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1923/1924
Trajanje šolskega leta je postalo precej enako sedanjemu. Šolsko leto se je pričelo 1.
septembra 1923 in končalo 28. junija 1924.
Ker je bilo potrebno po novem zakonu kolkovati tudi šolska obvestila, učenci pa niso
prinesli kolkov (taksa), so odpustnice izročili le petim učencem.
18. maja 1924 je gospod dekan iz Kozjega prišel preverit znanje verouka. Na ta dan
so tudi svečano dvignili nov zvon, ki so ga nabavili župljani s prostovoljnimi prispevki.
1. februarja 1924 se je na šoli ustanovil podmladek Rdečega križa. K društvu je
pristopila večina učencev, ki so za članarino plačevali 2 kroni. Polovico nabranega
zneska so morali poslati oblastnemu odboru tega društva v Ljubljani.
Ker se je šolski nadzornik Gustav Vodušek upokojil, je delo šolskega nadzornika
prevzel Franc Drnovšek, učiteljski upravitelj iz Sevnice.
Za upokojitev je po 38 letih neprekinjenega dela zaprosil tudi Franc Rauter. Pohvalo
in priznanje za mnogoletno kulturno delovanje mu je izrekel celo kralj. Šolsko vodstvo
je prevzel Emil Križman, ki je poskrbel tudi za zapise v kroniki.
1924/1925
Skoraj vsi učenci so zboleli za mumpsom.
16. 5. 1925 so obeležili dan treznosti. Proslava je trajala dve uri, njen namen pa je bil
boj proti pijančevanju. Program proslave:
‒
‒
‒
‒
‒
‒
‒
‒
‒

uvodni govor šolskega upravitelja,
deklamacija: Aškerčeva balada o sv. Martinu,
učna slika »Alkohol«, predavateljica stalna učiteljica Zora Skalovnik,
deklamacija: Najboljše vince za otroke,
branje berila: Mož beseda iz 4. čitanke,
deklamacija: Jaz pa nekaj vem iz lista Mladi junak,
branje berila: Vrl gostilničar,
Anton Kosi – deklamacija s petjem: Vino in voda,
zaključni govor šolskega upravitelja.

21. maja 1925 je potekal dan treznosti za odrasle z istim programom kot za učence.
Namesto učne slike je šolski upravitelj v daljšem govoru navduševal navzoče ljudstvo
(polna šolska soba) za boj proti pijančevanju.
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Vsako šolsko leto se je končalo s proslavo Vidovega dne.
1925/1926
Šolska knjižnica je štela že 196 knjig, učiteljska pa 349 knjig.
Šolsko poslopje se je prebelilo zunaj in znotraj, popravila so se okna in vrata.
1926/1927
Šolski obisk je bil povprečno dober, zaradi nerednega šolskega obiska je bilo
kaznovanih šest družin s skupno globo 150 dinarjev. Marca je nastopila španska gripa,
zaradi katere je obolela večina učencev.
Šolski upravitelj je začel hospitirati vsak mesec v 1. in 2. razredu, da se je prepričal o
stanju razredov glede vzgoje, pouka in vodenja uradnih spisov. Svoje opazke in
nasvete je podal na učiteljskih konferencah.
1927/1928
Za šolsko mladino so se letos izvajala naslednja predavanja:
‒ desetletnica smrti dr. Janeza Evangelista Kreka,
‒ predavanje ob obletnici premirja v svetovni vojni,
‒ proslava 50. obletnice Otona Župančiča,
‒ protialkoholno gibanje – predavanje na treznostni dan,
‒ materinski dan,
‒ dan zdravja,
‒ predavanje o Rdečem križu.
Za odrasle je bilo več predavanj o sadjarstvu, čebelarjenju in alkoholu.
1928/1929
Prvič so se pouka telovadbe udeležile tudi deklice.
V nadaljevanju nam Križman razkrije, kako so praznovali 100-letnico obstoja stavbe
planinske šole. »Ker obstaja planinska šola že 107 let in se 100-letnica zaradi različnih
zaprek ni mogla praznovati, se je ponavljalo vse točke proslave Narodnog
Prosvećivanja naslednji dan s proslavo 100-letnega jubileja po sledečem sporedu:
‒
‒
‒
‒

otvoritev slavnosti in pozdrav gostov,
deklamacija: Kosovo polje,
petje: Oj, Doberdob,
igra: Trdna volja,
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‒ deklamacija: Rodni jezik,
‒ petje: Bratje, Slovenci, smo,
‒ slavnostni govor (Vidov dan in 100-letni jubilej),
‒ deklamacija: Ob 100-letnici,
‒ petje: V hribih se dela dan,
‒ igra: Čista vest,
‒ telovadba,
‒ rajanje najmlajših,
‒ petje: Rožice rumene,
‒ prizor z rajanjem: V kresni noči,
‒ petje: Slovo od domovine,
‒ živa slika z deklamacijo: »Našemu kralju« in petje državne himne,
‒ zaključitev slovesnosti,
‒ razstava ročnih del in risb.
Prireditev je bila obiskana v naravnost rekordnem številu. Po izčrpnem programu je
bila šolska mladina bogato pogoščena z mrzlo zakusko in slaščicami, katere so
pripravile planinske dame in starši. Na razpolago jim je bilo tudi 8 zabojev pokalice in
malinovec. Ker je upraviteljstvo poslalo vsem bivšim učencem povabilo na proslavo, je
prispelo nešteto pisnih čestitk k 100-letnemu jubileju, v kolikor se niso bivši učenci,
sedaj zasedajoči važna mesta, sami osebno odzvali vabilu.«

100-letni jubilej obstoja stavbe planinske šole so praznovali na zadnji dan pouka, 29.
6. 1929, ki so ga združili z Vidovo proslavo.
Najslovesneje so se obeležili tudi vsi drugi državni prazniki:
‒
‒
‒

1. december – Ujedinjenje,
17. december – rojstni dan njegovega veličanstva kralja,
28. junij – Vidov dan.
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1929/1930
Tega in naslednjega leta ni bilo posebej izstopajočih dogodkov. V kroniki so zapisi
precej krajši in obsegajo približno šest strani za posamezno šolsko leto.
1931/1932
Učitelji so poučevali po začasnem učnem programu in učna metodika se je
izpolnjevala v smislu delovne šole. Za šolsko mladino so organizirali naslednja
predavanja:
‒
‒
‒
‒
‒
‒
‒
‒
‒

stoletnica Levstikovega rojstva,
proslava
sv.
Save
in
Strossmayerjev dan,
dan trezne mladine,
olikano vedenje učencev,
predavanje o Vuku Karađiču,
dvestoletnica rojstva Georga
Washingtona,
materinski dan,
dan Zrinjskega in Frankopana,
koristi gozdov in čuvanje gozdnih kultur.

1933/1934
Učitelj France Gruden
je ustanovil mladinski
zbor, ki je 1. junija
1934 sodeloval pri
nastopih mladinskih
zborov v Ljubljani ter
bil ocenjen »skoraj
odlično«. Zbor je
priredil
samostojne
nastope na Planini, v
Šentvidu, Primskovem
pri Kranju in Kozjem.
Sodeloval je pri vseh
proslavah v šoli in pel večkrat v cerkvi, stalno pa pri šolarskih mašah.
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Opaziti je velike spremembe pri počitnicah. Binkoštnih počitnic ni bilo več. Božične
počitnice in velikonočne počitnice so trajale 14 dni.
Septembra 1933 so se občine Planina, Šentvid, Planinska vas, Loke, Presečno,
Golobinjek in Dobje združile v veliko občino Planina pri Sevnici.
Narodna šola Planina pri Sevnici se je prenesla pod šolsko upravo Šmarje pri Jelšah.
Šolsko leto je bilo izredno deževno in zaradi težke in ilovnate zemlje je bila letina zelo
slaba.
Iz poročila o stanju in oskrbovanju šolskega vrta in zemljišča izvemo, da meri ves šolski
prostor 7 arov in 73 m2 in od tega je bilo pozidanega 3,60 ara, drevesnica in vrt pa sta
merila 4,13 ara. Stanje lesene vrtne ograje je bilo prav dobro, stanje vrtnega orodja
zadostno, zaradi oddaljenosti od šole pa je bila lega vrta manj primerna. Drevesnica
je imela v tem letu 133 enoletnih in 13 štiriletnih cepljenih drevesc. Planinska graščina
je za vrt prispevala en voz gnoja.
1934/1935
»9. oktobra se je izvršil gnusen zločin, ko so podli zločinci umorili v Franciji našega
kralja Aleksandra I. Ves svet je bridko pretresla ta grozna novica, saj je šel na pot v
tujino ravno zaradi koristi naše države. Med nami bo živel kot svetel spomin, izvrševali
bomo njegovo oporoko. Čuvali bomo Jugoslavijo!« pretreseno piše kronist. Učiteljstvo
se je udeležilo žalne seje in naslednji dan priseglo novemu kralju Petru II. Šolska
mladina se je udeležila žalne maše in komemoracije.
1935/1936
Šolski upravitelj Emil Križman je obhajal 35-letnico službovanja na planinski šoli.
Učiteljstvo in otroci so mu z lepim sporedom prekrasno čestitali.
30. aprila 1936 so bile vse oči uprte v Planino, saj jo je obiskal ban dravske banovine
dr. Marko Natlačen. Otroci so
napravili vence za okrasitev šole in
dva slavoloka. Gospod ban je bil
sprejet s petjem, visokega gosta so
pozdravili tudi predstavniki društev.
Občina Planina in graščina Planina sta
šoli odstopili 40 m2 zemljišča za
razširjanje vrta pri šolskem poslopju.
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DOBA NARODNOOSVOBODILNEGA BOJA
Kronika in vse uradne knjige, ki obsegajo šolska leta od 1936 do leta 1945 so bile
požgane, zato natančnih podatkov za to obdobje na šoli ni. Je pa upraviteljstvo
planinske šole 14. marca 1947 Slovenskemu šolskemu muzeju poslalo poročilo o
dogajanju v teh letih.
Šolski upravitelj najprej poda stanje šole na dan 31. marca 1941, tik pred začetkom
druge svetovne vojne. Šolsko poslopje je bilo staro in vlažno, stropi so bili slabi. V
njem so bile tri učilnice in stanovanje za šolskega upravitelja. Predvidevala se je
gradnja novega šolskega poslopja, ker je objekt stal na neprimernem mestu. Šola je
imela tri razrede in je trajala 8 let. V njej so poučevali trije učitelji: učitelj in šolski
upravitelj Franc Gruden ter učiteljici Marica Repič in Poldika Zadelj. V šolo je bilo
vpisanih okrog 150 otrok, vendar točnih podatkov ni. Na šoli so imeli šolarsko in
učiteljsko knjižnico, ki sta imeli precej knjig. Žal so vse zgorele.
Šolsko poslopje je bilo v času
okupacije
renovirano.
Po
pripovedovanju ljudi je bilo
popravljeno zelo dobro. Šolsko
poslopje so partizani požgali 10.
decembra 1944 iz strateških
razlogov.
Dve učilnici sta stalno služili za
namene pouka, razen kratkega
obdobja od maja 1941 do junija
1944. Po juniju 1944 je vso šolo zasedla nemška vojska, ki je ostala do umika 20.
avgusta 1944, ko so Planino zasedli partizani. S prihodom partizanov je pouk v šoli
začel potekati v slovenskem jeziku, kar je bilo otrokom v izredno veselje. Partizanska
šola je trajala do 10. decembra, ko je nemška vojska ponovno zasedla Planino. Šolo
in vsa boljša poslopja so partizani požgali, preden so zapustili Planino, umikajoč se
premočnim nemškim enotam.
Pouk se je izvajal redno. V vseh razredih se je poučevalo izključno v nemškem jeziku.
Vsak razred je imel dve knjigi – računico in nemško vadnico. V prvih dveh razredih so
se učili v latinici, v tretjem razredu pa v gotici. Šolski upravitelj je na terenu dobil le
eno nemško knjigo, kajti vse ostale so otroci prve dni partizanske šole raztrgali ali vrgli
proč. Tudi zvezkov niso imeli več, ker so uničili vse, kar je bilo nemškega.
32

Na šoli se je zamenjalo kar nekaj nemških učiteljev. Eden od njih je bil Hans Sprung,
ki so ga otroci klicali Janez Skok, doma pa je bil iz Judenburga na avstrijskem
Štajerskem. Na Planini je služboval od leta 1941 do 1943 in je bil šolski upravitelj.
Kasneje je bil prestavljen v Sromlje pri Brežicah. Z njim je na šoli poučevala tudi Pavla
Leks iz Gradca. Ona je znala govoriti tudi slovensko. Z omenjenima učiteljema je nekaj
mesecev na šoli deloval tudi Ernest Bleimaier. Leta 1943 je za Leksovo prišla na šolo
Lucija Snovbner, ki je znala zelo dobro govoriti slovensko. Bila je zelo huda učiteljica
in je na Planini poučevala le kratek čas. Snovbnerjevo je nasledila Marija Walenberg
iz Dunaja. Otroci so jo klicali Mici in je bila z njimi prijazna. Po premestitvi upravitelja
Sprunga je bil za učitelja nameščen Rudolf Scherb, ki je bil zelo strog učitelj, posebno
kar se tiče nemškega jezika. Z njim je poleg Marije Walenberg poučevala še Greti
Valter. Vsi učitelji so junija zapustili Planino in nihče se ni več vrnil. S seboj niso odnesli
ničesar.
Slovenska učiteljska in šolarska knjižnica je dolgo ostala na Planini. Vse slovenske
knjige so bile prenesene v klet občinske hiše, kjer so čakale, da jih odpeljejo v
predelavo. Knjig niso odpeljali, ampak so zgorele z občinsko hišo. Prav tako so zgoreli
vsi pomembni spisi, razen nekaterih, ki so jih, po pripovedovanju ljudi, Nemci
odpeljali v Sevnico in nek grad blizu Salzburga.
Nemci so imeli svojo mladinsko knjižnico, v kateri je bilo največ slikanic. Vse nemške
knjige in uradni spisi so skupaj s šolo zgoreli.
Tilka, Mihael in Hedvika Romih niso več obiskovali šole, ker so bili s starši preseljeni v
Srbijo. V taborišču je bila tudi Anica Doberšek, ki se je vrnila. Šest otrok kmeta Pavla
Tislja iz Mange so za nekaj dni odpeljali v Celje, vendar so se vrnili. Oče je bil streljan,
ker je s hrano in denarjem podpiral partizane. Ubitih otrok ni bilo. V planinski šolski
okoliš ni bilo naseljenih nemških družin in otrok.
Učitelji so z učenci ravnali zelo strogo, sploh glede šolskega obiska in nemščine.
Posebnih primerov krutosti ni bilo. Šolski obisk je bil reden in dober. Učitelji so
staršem poslali poziv že, če je učenec manjkal en sam dan. Posebnih uspehov niso
dosegli, ker se učenci niso naučili čisto nič nemškega. Tudi iz drugih predmetov niso
vedeli ničesar. Učenci so veliko telovadili, tekali in se igrali.
Od bivših jugoslovanskih učiteljev je bil šolski upravitelj Franc Gruden s svojo družino
preseljen v Srbijo. Vse njegovo imetje je ostalo na Planini in je zgorelo (pohištvo,
obleka). Gruden se je kasneje vrnil v okolico Ljubljane in sodeloval pri
narodnoosvobodilni vojski in partizanskih odredih Slovenije. Poldika Zadelj je zbežala
v Ljubljano in po pobegu se ni o njej izvedelo ničesar. Marica Repič je ostala na Planini
pri možu, ki je bil zdravnik. Med okupacijo ni učila in je na Planini ostala do
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osvoboditve. Bila je simpatizerka partizanstva in pri njih na domu so se sestajali vodje
partizanov, npr. Kocbek in še drugi. Čas od 10. decembra 1944 do osvoboditve so
prebili v bunkerju blizu Planine.
Za potujčevanje mladine so Nemci uporabljali šolsko knjižnico in enkrat lutkovno
gledališče, za odrasle pa jezikovne tečaje. Za mladino so dvakrat tedensko organizirali
popoldansko telovadbo.
Kakšen je bil torej položaj šole do 15. oktobra 1945? Šole na Planini sploh ni bilo,
ampak so učenci obiskovali šoli v Šentvidu in Dobju. To sta bili dve najbližji šoli, ki
nista pogoreli. V Šentvidu je poučevala le ena učiteljica. Knjižnice ni bilo. Ljudje so
želeli pristopiti k obnovi starega šolskega poslopja, vendar jih je zaustavil nek inženir,
ker je v svojem predavanju obrazložil, da ne smejo ničesar delati brez načrtov. Sklenili
so, da staro poslopje sploh ne bo obnovljeno, ker je premajhno, ampak se bo gradila
nova šola. Največje težave pri izvajanju pouka v Šentvidu in Dobju so bile, da ni bilo
šolskih klopi in nobenih učil, razredi so bili nabito polni, primanjkovalo je veliko
učiteljev.
Učitelji niso mogli zbrati nobenega materiala, saj so iz šolske knjižnice zgorele vse
knjige. Vse šolske izdelke so učenci v času partizanske šole uničili sami ali pa so v
požarih od 10. do 30. decembra 1944 pogoreli. Zgorele so vse uradne šolske knjige,
učila in slike. Uničeni so bili tudi vsi odloki.
Šola na Planini je bila znova odprta 27. novembra 1945. Pouk je potekal v privatni hiši
in vsi trije razredi so imeli pouk v eni učilnici.

ŠOLSKA LETA 1948–1989
1948/1949
Šolsko leto se je začelo 1. septembra s proslavo. Pouk je potekal v obnovljeni
»Šešerkotovi« stavbi. Učencev je bilo 120. V gospodarskem smislu je bilo v tem
šolskem letu veliko težav. Menjavanje šolskih upraviteljev, slabi šolski prostori ter
ostale okoliščine so ovirale vzgojno-izobraževalno delo. Krajevni ljudski odbor je začel
obnavljati staro šolo. Največja napaka je bila, da se ni poskrbelo, da bi bila stavba
čimprej pod streho. Kronist zaključi vsako šolsko leto s pozdravom: »Smrt fašizmu –
svoboda narodu!«
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1949/1950
V celotnem zapisu lahko razberemo močno nezadovoljstvo pisca kronike. Navaja, da
se začasni šolski upravitelj ni dobro znašel pri vodenju šole. V šolskih prostorih so bili:
šola, postaja narodne milice, Gukup5, krajevna delavnica in privatna stanovanja.
Prostorska stiska, nemir, pomanjkanje učil zaradi požganega materiala med okupacijo
in še druge okoliščine niso zdravo vplivale tako na učiteljstvo kakor tudi na učnovzgojno delo z učenci. Kronist zaključi: »Kraj ima svoje posebnosti, kar je razvidno iz
zgodovine. Vsak, kdor bo zaposlen na Planini, naj ne pozabi, da si ohrani vero v zmagi
nad zaostalostjo. Učiteljstvo je bilo v času počitnic premeščeno, prišlo je drugo,
kateremu so odprta pota k poštenim uspehom.« Po dekretu so premestili vseh pet
učiteljev in v septembru se je sestavil popolnoma nov učiteljski zbor.
1950/1951
Ko so 31. decembra 1950 krasili novoletno jelko, so med učence razdelili 285 metrov
tekstilnega blaga in okrog 40 kg slaščic. Z učenci so uprizorili igro Rdeča kapica, v zvezi
s tem je bil tudi nastop dedka Mraza. Otroci in starši so bili z obdaritvijo zelo
zadovoljni.
8. februarja so s proslavo obeležili obletnico smrti Franceta Prešerna, 27. aprila pa
dan OF. Na predvečer 1. maja so imeli kresovanje.
20. maja 1951 so šli učenci od 3. do 6. razreda na izlet v Zagreb.
V 5., 6. in 7. razredu so bile ure dolge 60 minut. Šolo je obiskovalo 123 otrok.
22. julija 1951 je bil na Planini velik partizanski dan, ki se ga je udeležilo 5000 ljudi. Ta
dan je na Planini prvič zagorela električna luč.
Od agrarne reforme je bilo šoli
dodeljenih pet parcel, na kateri naj bi
se gradila nova šola. To zemljo pa ni
uporabljala šola, temveč privatniki.
Šola je uporabljala le vrt v izmeri 4
arov.
Od meseca februarja naprej je na šoli
delovala mlečna kuhinja. Vsi otroci

5

Najverjetneje je to gozdarska in kmetijska uprava.
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so dnevno prejemali obrok mleka, 50 socialno šibkih in oddaljenih učencev pa je
dobilo tudi kruh in sir.
Šolski upravitelj je bil Anton Jovan.
1951/1952
V zimskih mesecih je bil obisk pouka slabši, saj učenci zaradi snežnih metežev niso
mogli redno obiskovati šole. Od počitnic med letom pisec omenja zgolj polletne
počitnice od 16. januarja do 1. februarja.
Šolski pouk se je še vedno vršil v prostorih lastnika stavbe Ludvika Šešerka. Obenem
se je obnavljalo šolsko poslopje, ki je bilo med vojno požgano. Kot vzroke, da obnova
ni potekala v redu, pisec navaja nekatere tukajšnje prebivalce, ki so nasprotovali
obnovi požganega poslopja.
1952/1953
1. septembra 1952 je na Planini za stalno zagorela električna luč – tudi v šoli.
Proti staršem, ki so otroke zaradi dela zadrževali doma, se je izvršil uradni postopek.
Obnova šolskega poslopja se ni
premaknila z mrtve točke. V mesecu
maju je tukajšnji občinski ljudski odbor
vzel gradnjo v svoje roke in delo se je
nadaljevalo s podvojeno silo.
V tem letu so proslavili naslednje
narodne in šolske slavnosti:
‒ 29. november – dan republike,
‒ 31. december – proslava novoletne
jelke,
‒ 27. april – dan OF,
‒ 30. april – kresovanje,
‒ 11. junij – dan matere in otroka.
25. junija je bil skupni šolski izlet na
Javornik.
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1953/1954
Število učencev je znašalo 140.
Za šolskega upravitelja je bil imenovan Drago Šimenko.
Učenci višjih razredov so se odpravili na dvodnevni izlet v Ljubljano, kjer so si ogledali
znamenitosti, prespali pa so pri ljubljanskih pionirjih. Za vse učence je bil skupni izlet
v maju, odšli so na Netopir (Bohor).
Šola je bila delno obnovljena. Dela so bila opravljena slabo in polovičarsko. V zimskem
času je potekal na šoli tečaj Rdečega križa in tečaj za ženska ročna dela. Na šolo je
prišla ekipa zobozdravnikov, ki je otrokom brezplačno pregledala in popravila zobe.
1954/1955
Učenci 3. razreda so odšli na izlet v Zagreb, učenci višjih razredov pa v Postojno, Reko,
Opatijo in Zagreb. Smučarski izlet je bil v Jurkloštru.
15. novembra 1954 je bila v kraju ustanovljena kmetijsko gospodarska šola. V 1. letnik
te šole se je vpisalo 34 mladincev in mladink. Strokovne predmete so poučevali
kmetijski strokovnjaki iz Celja, splošne predmete pa domači učitelji.
Zanimive so pripombe pisca kronike, »da skušajo nekateri nastrojeni elementi učitelja
pri delu ovirati in mu komandirati. Nekateri večji kmetje gredo prek vseh koristi kraja,
šolstva in zaostale mladine, samo da bi ostali kralji na Betajnovi …«
1955/1956
Spomladi 1956 je na pobudo šolskega upravitelja Šimenka in prosvetnega društva
prišlo do gradnje prosvetne dvorane v zadružnem domu. Otvoritev dvorane je bila 1.
julija 1956.
Prvi letnik kmetijsko gospodarske šole je obiskovalo 24 učencev, drugi pa 16 učencev,
ki so konec marca uspešno opravili izpit.
Ker šola ni imela primernega prostora za šolsko mlečno kuhinjo, so učenke višjih
razredov kuhale mleko v učilnici na peči, obroke pa delile na stopnišču pri prehodu
na podstrešje.
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1956/1957
Šolo je obiskovalo 135 učencev.
Ob koncu šolskega leta je 60 %
učencev zbolelo za ošpicami.
Skupina šolarjev je šla na
tridnevni izlet preko Ljubljane
in Postojne na morje, kjer so si
ogledali Reko in Opatijo.
Za Planino je bilo v upravnem
smislu to leto vsekakor
prelomno. Kronist je označil
dva pomembna dogodka v
kraju. Prvi je bila ukinitev
občine Planina in priključitev k
občini Šentjur pri Celju. Drugi pomembnejši dogodek je bila izvedba živinorejske
razstave (17. avgust 1957) v okviru zadnjega občinskega praznika. Prvič po
osvoboditvi je bila Planina res praznično razpoložena. Drugi dan občinskega praznika
je bila dopoldne komemoracija pri spomeniku padlih borcev, nato pa motoristična
prireditev in kolesarske dirke.
Mladinska knjižnica je imela 250 knjig, učiteljska pa 320 knjig.
Spomladi je prišlo do prvih razmišljanj o bodoči osemletki in zadeva je bila odložena
na pleča novi občini v Šentjurju pri Celju. Za novo osemletko je imela več pogojev šola
na Planini kot pa v Dobju.
Ker šola ni imela primernega igrišča, je spomladi pridobila v uporabo sosednje
dvorišče gozdne uprave, kjer so učenci izravnavali zemljišče in izkopali okrog 20 m3
zemlje.
1957/1958
Na Planini je bil ustanovljen krajevni urad. Ureditev šolskih prostorov in učiteljskih
stanovanj tudi v tem šolskem letu ni bila rešena. Učenci 3. razreda so bili na izletu v
Zagrebu, učenci višjih razredov pa v Mariboru, na vrh Pohorja pa so se peljali s
pohorsko vzpenjačo.
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1958/1959
Kronist potoži, da je učiteljevo delo vse premalo cenjeno. Uslužbenke krajevnega
urada so na grob in neprimeren način blatile učiteljstvo na raznih krajevnih
zborovanjih. Za šolo je bilo predvidenih pet učiteljskih mest, zasedena pa so bila le
štiri mesta in na šoli bi nujno potrebovali vsaj še eno učiteljsko moč.
Športni dnevi so potekali v Jurkloštru, na Bohorju, Netopirju, Javorniku in Križu.
Zaključni izleti so bili po razredih v Rimske Toplice, Velenje, Ljubljano in na Bled.
Še vedno so se pojavljale težave z učiteljskimi stanovanji in nekateri učitelji so bili
neprimerno nastanjeni v okoliških hišah. Sicer je bila šolska stavba vzdrževana in na
novo prepleskana.
28. maja 1959 je bilo na Planini zborovanje učiteljev, ki se ga je udeležilo 80 učiteljev
občine Šentjur pri Celju. Zborovanje je bilo pri turški lipi.
1959/1960
Na šoli so poučevali 145 otrok.
Poleti je občina končno uredila učiteljsko stanovanje v hiši bivšega zdravnika dr.
Repiča.
1960/1961
Za napredek planinske osnovne šole je bilo odločilnega pomena, da je postala
osemletka. V šolo je bilo vpisanih 198 učencev. Iz šole Dobje je prihajalo na Planino
preko 50 učencev višjih razredov. Vsi razredi, od 1. do 8. razreda, so postali
samostojni. Učnega kadra je bilo premalo in vsi učitelji so bili prekomerno
obremenjeni z nadurami.
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Osmi razred je prvič priredil čajanko ob novem letu, ob zaključku šolskega leta pa tudi
prvič zaključno interno prireditev. Zaključni izleti so potekali v okolici šole. Višji razredi
so izvedli enodnevno taborjenje na Bohorju, kjer so postavili poljsko kuhinjo in
pripravili topla jedila za vse udeležence.
Obnovitvenih del na šoli ni bilo.
1961/1962
Pouk je obiskovalo 232 učencev.
V kraju je postalo zelo aktivno turistično društvo. Na gradu so naredili bife in menjali
cvetlične nasade v trgu. Proslavo ob krajevnem prazniku so tokrat izvedli v Mangi.
Učenci zaključnih razredov so se udeležili izleta v Rovinj. Končni izlet v Rovinj je postal
stalnica nekaj naslednjih šolskih let.
1962/1963
Februarja 1963 so imeli učenci za dva tedna podaljšane počitnice zaradi nenavadno
hude zime.
Ena od najpomembnejših šolskih slovesnosti je bil sprejem vlaka bratstva in enotnosti
– to je gostiteljev slovenskih izseljencev med vojno v Srbiji in na Hrvaškem. Pionirji so
goste iz Srbije in Hrvaške sprejeli na trgu s cvetjem, petjem in recitacijami. Pionirski
fotokrožek je dogodek posnel tudi na filmski trak. V aprilu je bila izvedena Titova
štafeta. V njej je sodelovalo 68 pionirjev – nosilcev štafetne palice, vsi ostali pionirji
pa so sprejeli štafetno palico na planinskem trgu in pozdravili nosilce štafete s
cvetjem, pesmijo in aplavzom. Dan mladosti so proslavili z izleti v naravo.
Za upravitelja planinske šole je bil imenovan Ferdinand Žagar.
S 1. januarjem 1963 je bila k OŠ Planina pri Sevnici pripojena osnovna šola Bohor –
Šentvid. Osnovna šola Bohor se od takrat dalje smatra za podružnično šolo Planine s
tremi oddelki do vključno petega razreda. Otroci višjih razredov so hodili v šolo na
Planino.
Učenci predmetnega pouka so dobili nekaj novih učbenikov, ki so bili boljše snovno
urejeni in otrokom bolj zanimivi zaradi bogatih ilustracij.
Ob zdravstvenih pregledih šolske medicine je bilo ugotovljenih več primerov
slabokrvnosti, rahitisa in gnilobe zob.

40

1963/1964
V šolski kuhinji je dobivalo malico 70 % učencev. Prispevek učencev je znašal 250
dinarjev mesečno. V jeseni so z nabiralno akcijo uspeli zbrati večjo količino krompirja
in zelja, tako da se je jedilnik popestril in izboljšal.
Zdravnica je pri zdravstvenem pregledu otrok ugotovila visoko število podhranjenih
otrok, slabokrvnosti in rahitisa. Podhranjenim učencem je šola nudila brezplačno
malico.
Veliko pozornosti so namenili občinskemu prazniku v okviru 20. obletnice ustanovitve
Kozjanskega odreda, npr. asfaltirali so cesto skozi planinski trg, mlekarna in prosvetni
dom sta dobila fasado, trg je dobil modernejšo cestno razsvetljavo in tudi v šoli so se
opravila večja obnovitvena dela. Na predvečer slavja, 15. avgusta, je celjski ljudski
oder uprizoril dramo Veronika Deseniška. Na dan proslave so v šolo povabili vse
nekdanje učitelje planinske šole. Presenetil nas je podatek, da se je ob tej priložnosti
na Planini zbralo kar 8000 ljudi.
1964/1965
V šolske klopi je sedlo 193 učencev.
Redni pouk se je vršil v dveh izmenah. Dopoldne so imeli pouk učenci višjih razredov
(od 5. do 8. razreda), popoldne pa nižji razredi.
Šola je tudi v tem šolskem letu, tako kot mnoga leta poprej, prejela živila od
mednarodnega Rdečega križa (moka, olje, mleko v prahu). Prostori šolske kuhinje so
bili v župnišču. Za uporabo kuhinje in kleti so morali plačevati najemnino.
Učenka Jerica Krofl je bila sprejeta v delegacijo za sprejem pri predsedniku republike
tovarišu Titu. Podarila mu je album s slikami iz zgodovine Planine in njene bližnje
okolice.
1965/1966
V šolo je hodilo 209 učencev. Drugih posebnosti ni bilo.
1966/1967
Odmeven dogodek v kraju je bila pridobitev novega gasilskega doma. Ob otvoritvi je
prostovoljno gasilsko društvo v sodelovanju s prosvetnim društvom igralo
zgodovinsko igro Za staro pravdo, avtorice Anike Wambrechtsamer.
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1967/1968
Kronist Žagar omenja hudo prostorsko stisko, zato je bilo izvajanje pouka zelo
oteženo, zlasti izvajanje dopolnilnega pouka in male šole.
Trgovsko podjetje Merx je na Planini zgradilo sodoben trgovski lokal. Dotedanji
pretesni prostori v Šešerkotovi hiši so služili trgovini le še kot skladišče. Trgovina je
imela samopostrežni tehnični in prehrambni oddelek.
1968/1969
V juniju je bila na Planini izredno pomembna novinarska konferenca. Njen glavni
namen je bil ugotoviti in prikazati zaostalost in gospodarsko nerazvitost Planine. Prvi
od pristopov k reševanju nerazvitosti je bila ideja o izgradnji novega šolskega poslopja
na Planini. Ob koncu šolskega leta je občina Šentjur odkupila gradbeno parcelo za
novo šolo. Ta je bila last Jožeta Jazbeca s Planine. Odkupnina je znašala 17.500 din.
Za občinski praznik (25. obletnica osvoboditve Planine) je bila 24. avgusta proslava, ki
sta se je udeležila predsednik republiške skupščine SRS6 tov. Sergej Kraigher in
podpredsednik republiške skupščine tov. dr. Jože Brilej. Tov. Brilej je položil temeljni
kamen na mesto, kjer se bo naslednje leto začela graditi nova šola.
1969/1970
V zvezi s prešolanjem učencev višjih razredov iz Dobja je bilo med krajani Dobja kar
nekaj hude krvi. Ustanovljena je bila posebna komisija, ki je odločala o nujnosti
prešolanja. Komisija se je odločila za prešolanje in združitev šole Dobje z osnovno šolo
Planina, takoj ko bo zgrajena nova šolska zgradba na Planini.
Tako kot že nekaj let poprej razreda ni izdelalo približno 10 % šolarjev. Glede na velik
osip učencev je Zavod za šolstvo izdal posebna navodila in priporočila za izboljšanje
uspeha. Poudarek je bilo potrebno dati individualizaciji pouka. Pri ocenjevanju naj bi
se učitelji izogibali negativnih ocen pri srbohrvaščini, glasbeni in likovni vzgoji ter pri
gospodinjskem in tehničnem pouku.
V maju se je pričela gradnja nove šole.
1970/1971
Uveden je bil petdnevni delovni teden in sobote so postale pouka prosti dnevi.
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Večina otrok je bila cepljena proti gripi. Uvedeni so bili telesnovzgojni kartoni za vso
šolsko mladino.
1971/1972
Ob pričetku šolskega leta piše v šolski kroniki: »Nova šolska zgradba ni bila vseljiva
do pričetka šolskega leta, kakor je bilo predvideno. Dela so se nadaljevala pospešeno.
S poukom smo začeli redno, to je s septembrom. S pričetkom šolskega leta 1971/1972
se šteje tudi združitev osnovnih šol Planina in Dobje, čeprav je bil pouk v obeh šolah,
pa tudi na podružnični šoli v Šentvidu v enaki organizacijski obliki kot lansko šolsko
leto.« Osnovna šola Dobje je postala podružnica osnovne šole na Planini.
Podružnična šola v Šentvidu je bila ukinjena, zato so se učenci v celoti prešolali na
Planino.

Učenci iz Dobja so se v šolo vozili z delavskim avtobusom, otroci iz Lok in Šentvida pa
s kombijem. Ker je bila selitev v novo šolsko zgradbo pozimi, je bila glavna proslava v
zvezi z otvoritvijo 1. julija 1972. Šola je bila poimenovana po Kozjanskem odredu.
V tem šolskem letu je bil zelo uspešen badmintonski krožek. Pionirji so postali državni
prvaki.
1972/1973
Pouk je prvič celo šolsko potekal v novi zgradbi. Učitelji so poskušali s sodobnimi
oblikami dela in uporabo sodobnejših učil. Konec maja so se nekateri najboljši učenci
udeležili obiska v pobrateno občino Užičko Požego, od koder so prinesli najlepše
spomine in navezali prijateljstva s pionirji iz Srbije.
Konec maja so prišle na Kozjansko prve mladinske delovne brigade, ki so gradile cesto
Gračnica–Ledinščica. Šola jim je za obdobje udarniške akcije dala v uporabo kuhinjo
in večnamenski prostor ter telovadnico.
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1973/1974
Nabavljen je bil nov 30-sedežni avtobus za prevoz šolarjev, ki je nadomestil kombi.
2. maja 1974 so prišle v Šentvid mladinske
delovne brigade Kozjansko 74. Ob pričetku akcije
je isti dan obiskal Planino predsednik SFRJ Josip
Broz – Tito s soprogo Jovanko. Spremljali so ga
vidni zvezni in republiški funkcionarji.
Dobrodošlico sta jima zaželela učenca Barbika
Jazbec in Marko Špan. Po krajši slovesnosti si je
Josip Broz – Tito ogledal šolske prostore in se
zanimal za učno-vzgojno delo.
V tem letu so zopet obeležili obletnico ustanovitve Kozjanskega odreda ter
osvoboditve Planine. »18. avgusta je bila na novozgrajenem šolskem igrišču velika
slovesnost – občinski praznik občine Šentjur v spomin 30. obletnice ustanovitve
Kozjanskega odreda ter 30. obletnice osvoboditve Planina.« Kot že leta 1963 se je tudi
tokrat ob tej priložnosti zbralo veliko ljudi, navedeno je število 6000.
Večji potresni sunki 20. junija na šoli niso pustili vidnih razpok, so pa hudo poškodovali
1309 objektov na področju občine Šentjur. Na šoli je bila v okviru Ljubljanske banke
ustanovljena šolska hranilnica.
1974/1975
Šola se je povezovala z družbeno-političnimi organizacijami v kraju. Z njimi je
sodelovala ob proslavah za javnost in pri raznih akcijah, kot so bile npr. čiščenje
okolja, urejanje cvetličnih nasadov, sodelovanje pri vzdrževanju cest, zbiranje starega
papirja in pogozdovanje.
Ker je bilo v šoli več primerov obolenj za zlatenico, so skozi celo šolsko leto posvečali
posebno skrb higieni.
1975/1976
Na šoli je bila podelitev bralnih značk za vse šole v občini. Udeležila sta se je pisatelja
Branka Jurca in Ivo Zorman. Deset učencev 8. razreda se je udeležilo celodnevnega
(nočnega) pohoda po poteh XIV. divizije. V začetku maja je šola sprejela mladinske
delovne brigade Kozjansko 75.
Ustanovljeno je bilo šolsko športno društvo, ki je obstajalo do leta 1990.
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Zaradi denarnih težav tudi v tem letu niso uspeli realizirati plavalnega tečaja oziroma
šole v naravi. Smučarskega tečaja pa se je udeležilo 36 učencev.
1976/1977
Ravnatelj Ferdo Žagar je dolgoletno vodenje šole prepustil ravnateljici Zofiji Gregorc,
ki je v okviru šole za starše uvedla redna mesečna predavanja.
»Pomembna novost je bil tudi na novo formiran svet staršev, katerega predsednik je
postal dr. Janez Šmid.«
Posebej so bili pohvaljeni učenci zgodovinskega in likovnega krožka, ki so s svojimi
uspehi ponesli ime šole preko meja.
Na šoli sta aktivno delali mladinska in pionirska organizacija.
27. junija je začel z delom otroški vrtec, zanj je bilo s strani staršev veliko zanimanje,
vrtec je imel svoje prostore na šoli. 49 otrok je bilo razdeljenih v mlajšo in starejšo
skupino.
1977/1978
Po odhodu ravnateljice je ravnateljsko mesto prevzel Vincenc Petelinšek.
Zaradi vojaške vaje Planina 77 je bil pouk tega leta moten, saj so bili šolski prostori
zasedeni. V akciji so sodelovali tako učenci kot kurirji. Pouk je trpel tudi zaradi
udeležbe učiteljev v tej vaji. V skladu z obrambnim načrtom je pouk 10. in 11. oktobra
potekal na skritih lokacijah (kot v razmerah prave vojne).
To leto so bili zelo uspešni mladi likovniki in učenci, ki so tekmovali v znanju iz različnih
predmetov in Vesele šole. Literarno-novinarski krožek je izdal šolsko glasilo Kozjanski
kurir.
V tem šolskem letu so se učenci OŠ Planina ob dnevu mladosti prvič srečali z OŠ
Lesično. Igrali so košarko, rokomet in tenis, prehodni pokal so osvojili učenci OŠ
Lesično.
1978/1979
Učenci in učitelji so sodelovali v čistilnih in
pogozdovalnih akcijah. Šola je bila organizator
šahovskega tekmovanja, kjer so naši šahisti
zasedli prvo mesto. Na dan mladosti je bilo poleg
kulturnega programa organizirano športno
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srečanje z osnovno šolo Lesično. Poleg teh dejavnosti je šola organizirala tudi tečaj
smučanja.
Prvič so bili organizirani informativni dnevi za učence 8. razredov. Na srednje šole je
bil organiziran avtobusni prevoz.
1979/1980
Prvič se je izvajalo varstvo vozačev v enem oddelku pred poukom in po njem. Delovna
organizacija Tajfun Planina je v letu 1980 prevzela patronat nad našo šolo. Zelo
aktivno je bilo športno društvo, ki je v republiškem merilu za petletno obdobje
doseglo 46. mesto izmed 190 tekmujočih šolskih športnih društev.
4. maja je ob smrti tovariša Tita zapisano: »Po končanih praznikih dneva OF in prvega
maja nas je v večernih urah nedelje, 4. maja, silno pretresla vest, da je umrl naš dragi
tovariš Tito. Naslednji dan smo v šoli spremljali na televiziji žalostno slovo Slovenije od
dragega predsednika. Izredno globoko so sočustvovali učitelji, učenci in vsi občani.
Vse slike pokojnega predsednika smo opremili z žalnimi trakovi in izobesili zastave na
pol droga. Na hodniku smo pripravili razstavo fotografij iz leta 1974, ko je 2. maja
tovariš Tito obiskal našo šolo. Kolektiv naše šole se je sestal sredi dneva na žalni
svečanosti. Na šoli smo odprli knjigo žalosti, v katero so se vpisali vsi učenci. V šoli smo
z učenci spremljali tudi ves potek pogrebnih svečanosti. V tem času je bil ves kraj kot
izumrl …«
1980/1981
Šolo so obiskali novinarji Novega tednika in predstavili delo in življenje na šoli. Učenci
iz 8. razreda so na Bohorju posadili 6000 smrekic. 8. novembra so se naši mladinci
udeležili občinskega kviza Tito – revolucija – mir.
Učiteljica Cvetka Tržan je 28. februarja prejela odličje Svobode za izjemne uspehe pri
vodenju in usmerjanju kulturnega delovanja PD Zarja v Šentvidu pri Planini ter za
prizadevno kulturno-vzgojno delo med mladimi na šoli in izven nje.
1981/1982
Pionirke so postale občinske prvakinje v odbojki. Od 1. do 5. februarja 1982 je sedem
učencev iz Karlovca preživelo pri družinah in vrstnikih pri nas. Šola je 19. junija 1982
pripravila občinsko srečanje prosvetnih delavcev.
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1982/1983
V septembru so učenci pomagali pri siliranju silažne koruze na kmetijskem posestvu
na Marofu. V tem šolskem letu so se učenci 5. in 6. razreda prvič delili v dve skupini
pri pouku tehnične vzgoje.
1983/1984
Ustanovljena je bila šolska zadruga, ki je združevala mlade sadjarje, vrtnarje,
fotografe, gospodinje in pionirsko hranilnico. Zelo aktivni so bili letalski in raketni
modelarji.
Na obisku so bili učenci, učitelji in vzgojitelji iz Užičke Požege. To je bilo že osmo
srečanje, začetek srečanj pa sega v leto 1973.
1984/1985
S pomočjo Tajfuna je šola kupila računalnik ZX Spectrum 16K. Učitelji so to novost
sprejeli z nezaupanjem.
Učenci in učitelji so izredno bogato gobarsko leto izkoristili za nabiranje gob na
športnem dnevu, nato pa pripravili razstavo gob, ki so si jo ogledali številni krajani.
1985/1986
Na šoli je bilo občinsko tekmovanje Mladi v SLO (Slovenski ljudski odpor) in DS
(Družbena samozaščita). Zmagali so naši učenci, ki so se udeležili regijskega
tekmovanja v Preboldu.
V aprilu so učenci šole prenašali kar tri štafete mladosti, in sicer šolsko, lokalno
mladinsko in zvezno.
1986/1987
Za potrebe filmske vzgoje je bil nabavljen videorekorder.
OŠ Planina je postala ekipni prvak na tekmovanju Kaj veš o prometu. Na občinskem
tekmovanju mladih tehnikov sta zmagala naša zmajarja.
Na dan republike so učenci na Bohorju posadili 4000 smrekovih sadik.
Zapis v zgodovino si zagotovo zaslužita tudi dva dogodka povezana s krajem. 11.
oktobra 1986 je Planina dobila sodobno planinsko črpalko. V prostorih nekdanje
kašče na planinskem gradu je bil urejen bistro, ki so ga zelo radi obiskovali mladi
Planinčani, saj je bil v njem ob koncu tedna daleč naokoli edini disko.
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1987/1988
Na dan mladosti, 25. maja, je šola gostila pet učencev in enega učitelja iz pobratene
Užičke Požege. Stanovali so pri svojih vrstnikih. Istočasno se je odvijalo tradicionalno
športno srečanje z osnovno šolo Lesično. V tem šolskem letu je zadnjič omenjeno
srečanje s športnim društvom Lesično, ki je bilo prav na dan mladosti.
V tem letu je bil dosledno deljen pouk tehnične vzgoje in gospodinjstva.
Opravili so slikopleskarska dela v pritličju in obnovili električno napeljavo v tehnični
delavnici.
Učenci 8. razreda so aprila spet pogozdovali in zasadili 5000 smrekovih sadik.
1988/1989
Novo šolsko leto se je začelo pod udarci intervencijske zakonodaje, ki je krčila
sredstva tudi za osnovno šolstvo. Med počitnicami je bila urejena učilnica za kemijo
in fiziko z inštalacijskimi bloki in demonstracijsko mizo.
V Dobju so se začela pripravljalna dela za novo šolo.
1989/1990
Celjska turistična zveza je tudi to leto uvrstila planinsko šolo med šole z vzorno
urejenim okoljem. Šola je nabavila osebni računalnik in tiskalnik, saj je bilo potrebno
omogočiti boljše pogoje za računalniški krožek.
Zaradi zanimanja učencev in staršev je bil v tem letu prvič izveden tečaj angleškega
jezika. Pionirska hranilnica je za petnajstletno delo na šoli prejela posebno priznanje
(v regiji je prejelo priznanje le devet šol).
Božič je bil v Sloveniji prvič dela prost dan.
Učenci so bili uspešni na občinskih tekmovanjih Kaj veš o prometu in na tekmovanju
mladih tehnikov (rakete, avtomobili in letala).

SAMOSTOJNA SLOVENIJA
1990/1991
V razredih so se snele Titove slike. Namesto tovariš in tovarišica se je vse bolj začelo
uveljavljati poimenovanje gospod učitelj, gospa učiteljica. V vsebine nekaterih
predmetov so se začele vračati verske vsebine.
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Počitniške dni so pretresali siloviti politični in vojaški pretresi – Slovenija je 25. junija
razglasila neodvisnost, potem pa so se začeli dnevi agresije na Slovenijo (desetdnevna
vojna). Odpadla je počitniška kolonija in šola v naravi v Crikvenici.
Tega leta je bilo tudi sklenjeno, da občinski praznik ne bo več 18. avgusta kot spomin
na prvo svobodo na Planini, ampak 24. septembra, ko je Šentjur leta 1340 dobil trške
pravice.
Učenci so imeli prvič zimske počitnice med 22. decembrom in 2. januarjem.
1991/1992
Pouk v novi šoli v Dobju se je pričel šele 16. septembra, do takrat se je skupni pouk
izvajal na Planini. Po tem datumu je Planina obdržala le po en oddelek, enako pa je
bilo tudi v Dobju. Učiteljski kolektiv se je razdelil, nekaj učiteljev je poučevalo na obeh
šolah. Na naši šoli so prvič uvedli enoizmenski pouk.
VIZ Šentjur je bil ukinjen, šola je postala javni zavod in se preimenovala v OŠ Planina
pri Sevnici.
Na naši šoli je bila 17. aprila posneta oddaja Veseli tobogan.
1992/1993
Staršem in krajanom je bila predstavljena projektna naloga Mati – kruh. Naloga je
govorila o kruhu in pomenu matere pri peki kruha. Ob predstavitvi projektne naloge
so učenci pripravili kulturni program ter bogato razstavo domačega in industrijskega
kruha, pripomočkov za peko kruha ter likovnih in drugih izdelkov.
Košarkarice so tekmovale na državnem prvenstvu v Murski Soboti, učenci Vesele šole
pa v Ljubljani. Šola je uspešno sodelovala na sejmu obrti v Šentvidu pri Grobelnem,
na sejmu Vse za otroka so se predstavili s projektom Mati – kruh.
Šola je dobila priznanje za vzorno urejeno šolsko okolje.
Učenci so bili uspešni tudi na drugih tekmovanjih, šola je dosegla uspehe, kakršnih
dotlej še ni bilo. Žal ni navedeno, kateri so bili ti uspehi.
Od 23. do 26. novembra so se odvijale vaje teritorialne obrambe. Vojaki so uporabljali
šolsko telovadnico s pomožnimi prostori za prenočevanje, šolsko igrišče pa za vozni
park. V šolski kuhinji so za vojake tudi kuhali. Učenci so se seznanili z vojaško tehnično
opremo, ki jih je zelo zanimala.
Ob koncu šolskega leta so učenci pripravili projektno nalogo Gasilstvo skozi čas.
Predstavili so jo 24. julija 1993 ob 100-letnici PGD Planina s kulturnim programom,
spominsko brošuro in bogato razstavo gasilstva skozi čas.
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Velika pridobitev za kraj je bilo odprtje gostilne Montparis.
1993/1994
Na šoli so pripravili gobarsko razstavo, ki so si jo ogledali tudi starši.
Šola je zopet prejela priznanje za najlepše urejeno šolsko okolje v celjski regiji, na kar
so bili zelo ponosni.
Med počitnicami je bila zamenjana kritina na celotni strehi, zatem se je nadaljevala
adaptacija podstrešja.
1994/1995
Z likovnimi, tehničnimi in literarnimi izdelki so se učenci uspešno predstavili ob
zaključku meseca požarne varnosti v občini Šentjur.
Končana je bila obnova strehe, salonitno kritino so zamenjali z opeko. Adaptacija
podstrešja ni bila dokončana, zato niso mogli centralizirati šolske knjižnice.
22. aprila so pripravili
projektno nalogo Planina
skozi
čas
s
pestrim
kulturnim programom in
bogato razstavo, ki so jo
ponovno predstavili ob
slovesnosti 650-letnice trga
Planina v juliju 1995.
Razstava Planina skozi čas je
bila predstavljena tudi v
Alposu v Šentjurju. Razstavo
so obiskali tudi zgodovinarji
društva Historischer Verein
iz Gradca.
1995/1996
Šola je pridobila knjižnico, učilnici za likovno vzgojo in nemški jezik, likovni kabinet,
računalniško učilnico in kabinet za svetovalno delavko. S pomočjo sponzorjev je lahko
kupila pohištvo za računalniško učilnico in najnujnejšo računalniško opremo.
Uvedeno je bilo zgodnje učenje nemškega jezika, ki se poučuje sedaj že v 3. in 4.
razredu. Na preverjanju z republiškimi testi pri matematiki in slovenščini se je 8.
razred s svojimi rezultati uvrstil med najboljše v državi.
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1996/1997
V tem šolskem letu so začeli uporabljati nove prostore na
podstrešju,
učilnico
likovne
vzgoje,
učilnico
računalništva, knjižnico, kabinet likovne vzgoje in sobo za
svetovalno službo.
Člani društva Mladi gasilec so se udeležili 6. državnega
srečanja društev DMG v Črenšovcih in osvojili 1. mesto s
svojim glasilom Gasilčki.
Učenci so staršem in krajanom predstavili projektno
nalogo Tako so se ženili. Pripravljen je bil pester kulturni
program z ženitovanjskimi običaji, pesmimi in razstavo.
8. razred je ob pomoči Gasilskega društva Planina igral na
TV-igrici Hugo. Učenci so nastopili tudi v oddaji Pod klobukom, kjer so predstavili svoj
kraj.
Maja je s svojim nastopom učence navdušil Jan Plestenjak.
Podjetje Telekom je v uporabo predalo novo telefonsko centralo na Planini, telefon
je dobilo veliko krajanov.
1997/1998
Septembra so se v Postojni udeležili državnega tekmovanja Mladi gasilec, kjer so
osvojili dve prvi mesti.
Spomladi je bila na Planini odprta poslovalnica celjske banke.
Krajevni praznik Planina so slavili v Šentvidu, saj je društvo Zarja praznovalo 90-letnico
obstoja in ob tej priložnosti uprizorilo igro Divji lovec na prostem.
1998/1999
S pomočjo občine je bila za učence uvedena nova avtobusna proga v Vejice.
Ob mesecu požarne varnosti je potekala občinska vaja reševanja otrok in učiteljev iz
šole ter gašenja šole.
6. in 7. razred sta si z likovnimi in literarnimi izdelki prislužila kolektivno nagrado
Slovenskih železnic – izlet z vlakom po Sloveniji.
Sredi novembra so se začele vojaške vaje pakta NATO. Vojaki so se razporedili tudi
okoli šole in zdravstvenega doma, helikopterji pa so pristajali za šolo in pod otroškim
vrtcem.
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Obilen sneg je potrgal električno napeljavo in zaustavil promet, zato 10. in 11.
februarja ni bilo pouka.
»Gledališki navdušenci iz gasilskega društva Planina so pod izkušenim režiserjem
Ferdom Žagarjem, nekdanjim ravnateljem šole, na grajski razvalini uprizorili Sketovo
Miklovo Zalo.«
1999/2000
Šolska hranilnica je dobila priznanje Banke Celje za 25-letnico delovanja.
Od 25. do 27. aprila je bil organiziran planinsko-naravoslovni tabor na Lisci.
»Za krajevni praznik Planine so slovesno blagoslovili očiščene in polepšane kapelice
križevega pota do cerkve Svetega Križa.«
2000/2001
Angleščina je postala v 5. razredu prvi tuji jezik, 6., 7. in 8. razred pa je še nadaljeval
z nemščino. Postopoma so prehajali na angleščino.
8. maja 2001 je pripeljal na športno igrišče Evrobus, kjer so dobili izčrpne informacije
o Evropski uniji in vključevanju Slovenije vanjo.
Ob koncu šolskega leta se je upokojil dolgoletni ravnatelj Vincenc Petelinšek, njegovo
mesto pa je prevzela Anica Novak kot vršilka dolžnosti ravnatelja.
Člani prosvetnega društva Zarja so v šentviški dvorani večkrat uprizorili žive jaslice.
2001/2002
30-letnico šolske stavbe so praznovali
11. maja 2002 v telovadnici šole, kjer
je bila pripravljena zanimiva razstava,
ob tej priložnosti pa je bil izdan tudi
bilten.
Člani
prostovoljnega
gasilskega
društva Planina so konec junija na
gradu
uprizorili
ljudsko
igro
Rokovnjači.
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15. junija je podjetje Tajfun praznovalo 35. letnico obstoja. V mesecu juliju so
mladinci pripravili Klumpanje (športne prireditve in dejavnosti za otroke čez dan,
zvečer koncert Tinkare Kovač).
Planina je vložila predlog za ustanovitev samostojne občine, na predlog ustavnega
sodišča je državni zbor že drugič razpravljal o tem predlogu, vendar poslanci predloga
niso sprejeli.
2002/2003
Veliko pozornosti je bilo namenjeno pripravi na devetletko. Učitelji so se izobraževali
za izbirne predmete naravoslovja in za poučevanje šestletnikov. Skupaj z devetletko
se je pojavila potreba po šolskih prostorih in potrebno je bilo izdelati adaptacijski
načrt za potrebe devetletke.
V začetku oktobra je bil za učence in starše organiziran pohod okoli Planine. Prireditev
za matere je bila pripravljena v Šentvidu skupaj s krajevno skupnostjo.
Celotna šola je šla v projekt Ekošola, tematskemu sklopu Odpadki je bil posvečen dan
odprtih vrat, ekozastavo so dvignili v Ljubljani 5. maja, 23. maja 2003 pa podpisali
ekolistino.
Šentviški zbor je pripravil prireditev srečanje vseh zborov Šentvidov, za to priložnost
je bila pripravljena razstava zgodovinskega pregleda Planine.
Podjetje Tajfun je dobilo za dolgo dobo v najem planinski grad.
2003/2004
V tem letu se je pričelo z izvajanjem devetletnega programa v 1. in 7. razredu. 6.
razreda ni bilo, ker so učenci iz 5. razreda osemletke preskočili v 7. razred devetletke.
Na novo so se pojavili izbirni predmeti in nivojski pouk v 7. razredu devetletke. 1.
razred so začeli obiskovati šestletniki. Delo v 1. razredu se je spremenilo, saj je bila
pri 10 urah pouka na teden prisotna vzgojiteljica.
2004/2005
Šola je bila vključena v projekt Mreže učečih se šol 2 – V učence usmerjeno
poučevanje. V okviru tega projekta je 23. maja 2005 šolo obiskalo 40 udeležencev iz
sedmih šol iz različnih krajev Slovenije.
2005/2006
Med poletnimi počitnicami je KS skupaj z Občino Šentjur zgradila prehod za pešce in
pločnike za varno pot učencev od avtobusne postaje do šole. Kovinske ovire pred
šolo je naredil Tajfun.
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2006/2007
To leto sta bili prvič dve redovalni obdobji.
Začel se je izvajati mednarodni projekt
Comenius, ki je spodbujal sodelovanje
med evropskimi šolami. Skupaj z
osnovnimi šolami Zakladna škola T. J.
Moussona (Michalovce) iz Slovaške,
Grundschule Heiligkreuz (Kempten) in
Grundschule Kottern/Eich (Kempten) iz
Nemčije smo sodelovali v projektu z
naslovom Življenje učencev v različnih
evropskih regijah.
Prvi obisk je potekal od 27. novembra do 3. decembra na Slovaškem, nas pa so od 9.
do 14. aprila obiskali učitelji in učenci iz Slovaške in Nemčije.
V tem letu so se zamenjala dotrajana okna s plastičnimi po celotni šoli razen v
telovadnici. Zamenjani so bili tudi vsi radiatorji.
2007/2008
V sklopu projekta Comenius smo to leto obiskali osnovno šolo Heligkreuz in odšli na
Slovaško. Hkrati je potekal tudi projekt Evropska vas, kjer smo podrobneje predstavili
partnersko šolo iz Slovaške.
S projektom Verjamem vase smo skušali razvijati pozitivno samopodobo. Nadaljevalo
se je tudi z naslednjimi projekti: Knjigobube, Hura, prosti čas, Krpan, Zlati sonček.
Namen projekta Berem – razumem je bilo izboljšanje razumevanja besedil.
Učenci so sodelovali v projektu Vodni detektiv, Pomladni dan in likovni koloniji
Planina 2007.
Vsako leto je bila izvedena komemoracija in proslava ob pohodu XIV. divizije.
Gledališki krožek je pripravil štiri igre: Ljubezen gre skozi telefon, Doma je najlepše,
dramatizacijo Prešernove Železne ceste in opereto Rdeča kapica, ki je bil zahteven
projekt, saj je vključeval tudi glasbeni del. Opereta je bila premierno predstavljena
30. maja, ponovili pa so jo 31. maja.
S predstavo Ljubezen gre skozi telefon smo sodelovali na Pikinem festivalu, v
Dramljah, Šentjurju, Dobju in na Festivalu ustvarjalnosti in inovativnosti pri učenju v
Ljubljani.
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2008/2009
Izvedena so bila tri projektna srečanja v sklopu
projekta Comenius. 14. novembra 2008 so nas
obiskali učitelji in učenci iz Slovaške in nemške
partnerske šole. Spomladi smo vrnili obisk v
Nemčijo, junija pa je bil z zadnjim srečanjem
na Slovaškem projekt zaključen. V vseh treh
letih se je mobilnosti v Nemčijo ali na Slovaško
udeležilo 19 učiteljev in 15 učencev. Kljub
uradnemu zaključku projekta se je
sodelovanje z obema šolama nadaljevalo.
Mladinski pevski zbor se je prvič v zgodovini
šole udeležil mednarodnega pevskega
tekmovanja Slovakia cantat. Vseh udeležencev
je bilo 22. Prejeli so bronasto priznanje.

2009/2010
V tem šolskem letu se je šola vključila v projekt E-šolstvo, ki je potekal pet let, namen
pa je bil nadaljevati in pospešiti proces informatizacije vsakega vzgojnoizobraževalnega zavoda. V kroniki je zabeleženih tudi zelo veliko tekmovanj in
projektov.
2010/2011
OŠ Planina pri Sevnici je bila od 1.
septembra 2010 do 30. junija 2011
vključena v projekt Postopno uvajanje
drugega obveznega tujega jezika v
osnovne šole (nemščine), ki smo ga
začeli izvajati v 7. razredu.
Najodmevnejši dogodek v tem
šolskem letu je bila zagotovo
otvoritev novega igrišča 22. junija
2011. Otvoritve so se udeležili župan
občine mag. Marko Diaci, državna sekretarka na Ministrstvu za šolstvo in šport Alenka
Kovšca, predsednik krajevne skupnosti Rihard Stopinšek ter drugi predstavniki
občine, učenci, učitelji, starši in krajani.
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Kulturni program je bil pripravljen na šoli, za pogostitev pa je poskrbela krajevna
skupnost. Ob otvoritvi je bila izdana publikacijo Naše novo igrišče in posajena lipa, ki
jo je Občina Šentjur prejela od Republike Slovenije ob 20. obletnici njene
osamosvojitve. Po otvoritvi so se odigrale prve tekme med krajevnimi športnimi
ekipami in ekipami predstavnikov občine ter izvajalcev del na igrišču.
2011/2012
V tem šolskem letu se je začela prenova, zato smo vzgojno-izobraževalno delo
opravljali na različnih lokacijah: na krajevni skupnosti, v bistroju Tina, nekdanji banki,
gasilskem domu in zdravstvenem domu. Delo smo z veseljem prilagodili trenutnim
razmeram, saj smo vedeli, da bomo v jeseni začeli s poukom v novih prostorih.
2012/2013
Začetek tega šolskega leta si zasluži
posebno pozornost, saj se je pričel s
selitvijo v prenovljene prostore šole. Selitev
je bila zahtevna in pomagali so nam tudi
starši in javni delavci, da je bila celotna šola
pripravljena za otvoritev. Pričetek pouka je
bil izjemoma v soboto, 1. septembra 2012.
Ob tej priložnosti smo obeležili tudi 40.
obletnico šole, izšel je tudi zbornik, ki smo ga delili na dan otvoritve. Slovesne
otvoritve so se udeležili predstavniki ministrstva in občine, šotor pa so popolnoma
napolnili še krajani in drugi obiskovalci. Rekonstrukcija in dozidava objekta šole je
stala 1,6 milijona evrov.
To šolsko leto se od drugih šolskih let razlikuje tudi po tem, da je mesto ravnateljice
prevzela dosedanja učiteljica matematike Matejka Zendzianowsky, nekdanja
ravnateljica Anica Novak pa se je vrnila na delovno mesto učiteljice matematike in
fizike.
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2013/2014
8. marca 2014 so se zagotovo najbolj
veselili učenci, saj so s športno-kulturnim
programom otvorili novo telovadnico.
Nova telovadnica je opremljena tako, da
je uporabna tudi kot dvorana za različne
prireditve. S tem je šola še bolj vpeta v
kulturno dogajanje v kraju.
Mladinski pevski zbor je sodeloval na
mednarodnem pevskem tekmovanju v
Pragi, kjer je prejel srebrno priznanje.

2014/2015
Septembra se je šola udeležila podelitve naziva Kulturna šola 2013. Prejela je naziv
in zastavo, ki ju lahko uporablja nadaljnja tri leta. Šola je zelo aktivna na glasbenem,
gledališkem, likovnem in literarnem področju ter pri ohranjanju dediščine.
Eden od večjih uspehov je tudi 1. mesto
na državnem kuharskem tekmovanju
Zlata kuhalnica.
V preteklosti je imela šola velik in
zgledno urejen šolski vrt, ki so mu
namenjali precej pozornosti. Šola nato
dolgo časa ni imela šolskega vrta, v tem
letu pa ga je znova uredila med
telovadnico in zdravstvenim domom.
Po skoraj štirih letih so na Planini ponovno odprli knjižnico. Prenovljeni prostori so
sodobni, nova oprema pa omogoča boljši pregled knjižničnega gradiva.
V Sloveniji so potekale lokalne volitve. Predsednik krajevne skupnosti Planina je
postal Anton Špan, sicer dolgoletni hišnik na planinski šoli.
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2015/2016
Na prireditvi ob dnevu samostojnosti in
enotnosti
so
učitelji
pripravili
presenečenje za učence in nastopili v
predstavi Trije dobri možje. Učitelji so
bili v vlogi igralcev, učenci pa so bili
gledalci.

6. aprila 2016 je celo šolo na obisk v
predsedniško palačo v Ljubljano povabil
predsednik Slovenije Borut Pahor.
Odmevnejša dogodka v kraju
sta bila otvoritev novega
vodovoda pri Robičevi žagi in
praznovanje 25. obletnice
delovanja mešanega pevskega
zbora Zarja Šentvid pri Planini.

2016/2017
Šola še naprej zelo uspešno deluje na kulturnem področju, saj je obdržala naziv
Kulturna šola 2017, poleg tega pa je izredno uspešna na področju zborovskega petja,
kar dokazuje posebno priznanje za izredne dosežke na področju zborovske
dejavnosti, ki ga je prejela od Javnega sklada republike Slovenije za kulturne
dejavnosti.
Podjetje Tajfun je v juliju obeležilo 50. obletnico delovanja.
2017/2018
14. decembra 2017 je šola slovesno obeležila 200-letnico javnega šolstva na Planini.
Vsi učenci so se predstavili v kulturnem programu, ki je bil v telovadnici. Ob tej
priložnosti je šola predstavila šolsko himno, obiskovalcem prireditve pa smo razdelili
zbornik o pregledu šolstva na Planini v 200 letih …
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HIMNA OŠ PLANINA PRI SEVNICI (Alenka Križnik)
1.
Pred mnogimi leti so se trudili,
da bi šolo dobili in znanje delili.
Verjeli so v sanje bodočega uma,
tudi za tiste brez prav'ga poguma.
Danes pa včasih nič več ne znamo,
ceniti lepote, iskati vrednote.
Za šolo pravo,
vsakomur dano.
2.
Če kdaj se zalomi v naši sredini,
poiščimo roko v naši bližini.
Skupaj zgradimo nove oboke:
za zdrave, pogumne – planinske otroke.
3.
Že 200 let se tu rojeva
ljubezen prva marsik'tera.
Že 200 let se tu krepijo
koraki čvrsti – za domovino.
Danes zato dam objem ti čez ramo
in spomnim te v srcu, da že jo imamo.
Šolo pravo,
saj radi jo imamo.

PRISPEVKI UČENCEV
Kako si predstavljamo šolo včasih?
Učencev je bilo veliko, šola pa majhna. Pouk je potekal v enem razredu. Učitelji so
tepli učence, če so pisali z levo roko, če so klepetali, se igrali in prekinjali učitelja. Če
učenci še drugače niso bili pridni, so jih dali klečat na koruzo. V šoli so pogosto
manjkali, ker je bilo preveč snega. Veliko je bilo revnih učencev. Učenci so hodili več
km do šole. Uporabljali so samo tablico in kredo.
Domen Mirko Kovač, 5. r., Lan Kolar, 4. r.
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ŠOLA ZUNAJ:
Šola ni bila velika, saj je imela manj razredov. Šola najbrž ni bila živih barv, ni imela
fasade, temveč siv premaz. Šola je imela lesena igrala, če jih je sploh imela.
ŠOLA ZNOTRAJ:
Niso imeli računalnikov. Imeli so lesene šolske potrebščine. Niso imeli zvonca.
UČENCI:
Včasih so bili učenci pred poukom zelo mirni, zdaj pa po razredu dirkamo. Učenci niso
smeli biti glasni, ker jih je bilo v razredu zelo veliko. Če niso imeli čistih nohtov, so bili
tepeni po prstih s palico.
UČITELJI:
Učitelji so bili do učencev zelo strogi. Ocene (redovalnico) so pisali na roke. Velikokrat
so kregali učence in jih poslali klečat v kot na koruzo. Dolgo let so poučevali v
nemščini.
Zala Turnšek, Karin Jošt, 5. r.

Včasih so v šoli morali pisati z desno roko. Tisti učenec, ki je pisal z levo roko, je bil
tepen od učitelja, ki je imel šibo. Doma so otroci morali vikati svoje starše in stare
starše. Tisti učenec, ki se je grdo obnašal, je moral iti klečati na koruzo v kot. V starih
časih so pisali na lesene deske namesto v zvezke. Tisti učenec, ki se je med poukom
pogovarjal ali je nagajal, je dobil lesenega osla na hrbet.
Sara Lah, Aljaž Zupanc, 5. r.

Včasih je bila telovadnica manjša, kot je zdaj. Predstavljava si, da je bila šola sive
barve. Učenci so imeli tablice, na katere so pisali s kredo. Kar so napisali na tablico,
so si morali vse zapomniti. Včasih niso imeli računalnika. V šolo so hodili peš ali s
kočijo. V šolo so nosili svojo malico. Pogosto niso šli v šolo, ker so morali doma delati.
Neja Poljanec, 4. r., Špela Zagajšek, 5. r.
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Učiteljem so rekli učenik. Učitelje so pozdravili z »Bogdaj, gospod učenik«. Učitelji so
bili zelo strogi. Imeli so šibo, s katero so tepli poredne otroke. Starši so otroke morali
redno pošiljati v šolo, drugače so dobili kazen. Učitelj je bil temeljit tudi pri higieni.
Otroci so veliko pomagali doma, da so sploh lahko preživeli. Skoraj vsi so imeli
kmetijo, da so dobili pridelke. Takrat je veljalo pravilo, da je leva roka grda in se z njo
ne piše.
Vid Zapušek, Žiga Gračner, 5. r.
Učenci so bili včasih bolj pridni. Učitelji so tepli učence s palico po prstih, če niso bili
pridni. Poslali so jih tudi klečat na koruzo. V šolo so hodili peš. Včasih niso imeli veliko
zvezkov in niso imeli veliko naloge. Niso imeli tako veliko šolskih potrebščin. Pouk je
potekal v enem razredu z enim učiteljem.
Tilen Pajek, 4. r., Nik Jazbec, 5. r.

POGOVOR MED STARO IN NOVO ŠOLO
STARA: Bogdaj!
NOVA: Zdravo!
STARA: Kako si?
NOVA: Novo!
STARA: Kako se važiš!
NOVA: Ja, se! Sem slišala, da je v letu 1888 umrlo pet učencev! Očitno niste dovolj
skrbeli zanje.
STARA: Ni bila težava v šoli. Bila je epidemija otroške bolezni. Še dobro, da sem svoja
vrata zaprla za skoraj en mesec, sicer bi bila ta številka še veliko večja.
NOVA: Prav imaš, oprosti, če sem bila predrzna.
STARA: Je že v redu.
NOVA: Povej mi, koliko časa poteka pouk pri tebi in v katerem jeziku?
STARA: Pouk poteka na splošno v slovenščini, razen v najstarejšem razredu, tam
govorijo tudi nemško. Pouk poteka od novembra do julija.
NOVA: A učence v vaši šoli kaj zebe?
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STARA: Oja, nimamo prave kurjave.
NOVA: Pri nas pa to ni problem.
STARA: Ja, vam je zdaj res veliko lažje. Veš, da se mi je velikokrat zgodilo, da je pouk
zaradi prevelikega snega odpadel?
NOVA: Pri nas s tem nimamo problemov. Bi bili pa moji učenci tega najbrž zelo veseli.
STARA: Verjetno, a svojim učencem povej, naj si nikar ne želijo v moje čase. Lepo jih
pozdravi in jim povej, da se še lahko kdaj spomnijo name.
NOVA: Bom. Drži si, stara moja. Bomo mislili nate.
Alex Stropnik, David Gagič, 5. r.

POGOVOR MED STARO IN NOVO ŠOLO
STARA: Joj, končno so fantje odšli na telovadbo, dekleta pa izdelujejo ročna dela.
Kakšen mir!
NOVA: Pri meni pa je ravno obratno, fantje lenarijo na klopcah, dekleta pa so športno
aktivne.
STARA: Moja telovadnica sploh nima športnih orodij.
NOVA: Mi imamo trampolin, bradlje, žoge, loparje in še bi lahko naštevala.
STARA: Jaz sem že čisto uničena. Leta 1895 je bil na velikonočno jutro potres.
NOVA: Na meni je samo ena stvar uničena, ponekod omarice.
STARA: Blagor tebi, ti že imaš omarice, jaz ne morem niti sanjati o njih. Otroci sploh
nimajo copatov.
NOVA: Razumem. Povej mi, koliko učencev si imela prvo šolsko leto.
STARA: Uf, da premislim. Že vem, 60 učencev, v enem razredu.
NOVA: Kaj??? Jaz jih imam 113, ampak so razdeljeni v osem razredov. No, pa še vrtec
je v mojih prostorih.
STARA: A še imate maše na začetku in ob koncu šolskega leta?
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NOVA: Eh, ne. Teh nimamo, odkar se je končala 2. svetovna vojna.
STARA: Veš, leta 1877 je šola postala dvorazrednica.
NOVA: A, res? Jaz sem pa devetletka.
STARA: To si že zagotovo slišala, da so starši kaznovani, če otrok ne pošiljajo v šolo.
NOVA: Saj se hecaš?
STARA: Ne, tako je. A pri tebi tega ni?
NOVA: Ne, otroci sedaj redno prihajajo.
STARA: Me veseli. Oprosti mi sedaj, moj čas se izteka in moram iti v prejšnje stoletje.
NOVA: A, že? No, lepo ga pozdravi pa pridi še kaj naokoli.
STARA: Lepo bodi. Adijo.
NOVA: Hvala in adijo.
Gaja Gračner, Karin Jošt, Zala Turnšek, 5. r.

ŠOLA
Joj, ta ženska,
oh, ta slava,
na habsburškem gradu
ji čisto glavo je zmešala.
1774.
se je očitno neki spremenil,
sej do takrat so otroc' delal
al' pa se lovil.
Zdej pa zgodaj vstajam,
glavo si morim,
matematiko se učim,
aja, pa zraven skor' znorim.
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Sej ne rečem,
sej ne blodim,
sam zakaj že v šolo hodim?
Če ne bi Marije Terezije b'lo,
bi se verjetn' tud dal preživet.
A kaj, ko brez nje
vsak bi bil brez znanja,
že zgodaj šel v svet
brez spoznanja,
kaj je to internet.
Lara Malgaj, 8. r.

ŠOLA NEKOČ
Bognedaj, da si zamudil, sama šola te je kaznovala.
A kako? Tako močno, da je bila cela štala.
Od zjutraj na igrišče smo hoteli, a opreme nismo imeli.
Učitelji so s šibo čakali, da pouka ne bi špricali.
Učenci smo bili skoraj brez pravic.
Učitelji so nas poniževali in se nam posmehovali.
Takrat nismo kričali, le mirno se držali.
Komaj smo čakali, da smo domov zbežali.
Doma smo se pridno učili, da ja ne bi slabe ocene dobili,
ker smo jih dr'gač po prstih s kuhalnico dobili.
Mateja Tovornik, 6. r.
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ŠOLA
Šole obiskovati ni lahko,
a novih stvari se tam naučim veliko.
Šola vesela je, ko se pouk začne,
in dolgčas ji je, če prazna je.

Loviti v razredu se ne smeš.
Pa saj to veš!
Je pa zares lepo,
če v klopi sediš pridno.

Oder v šoli stoji
in se nič ne uči,
Ko prazen je, si želi,
da učenci na njem nastopali bi.

Avijončkov v šoli ni,
ker nesreča se lahko zgodi.
Učiteljice vse skrbi,
da se kaj ne naredi.
Timeja Novak, 6. r.

O STARI ŠOLI V POGOVORU Z DEDKOM IN NJEGOVIM PRIJATELJEM
O šoli pred dobrimi petdesetimi leti sem se pogovarjal s svojim dedkom Antonom
Bobekom in njegovim prijateljem Jožetom Koželjem. Oba sta Planinčana, rojena leta
1947 in sta osnovno šolo obiskovala v petdesetih letih. Ta se je razlikovala od današnje
predvsem po skromnejših razmerah in večjem spoštovanju avtoritete.
Katero šolo ste obiskovali in
kje je bila ta stavba?
Obiskovala sva staro šolo
naproti cerkve. Ker je bila
med vojno požgana, so jo
pravzaprav postavili na novo.
Kakšen je bil odnos med
učenci in učitelji?
V redu je bilo. Učitelji so bili
strožji, malo bolj »šarf«. Bolj
smo morali ubogati.
Kako se je strogost kazala?
Bil je red v razredu. Če se ni spoštoval, se je tudi kaznovalo z vlečenjem za ušesa ali
one »tatanke« ali pa s šibo po prstih.
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Koliko vas je bilo v razredu?
To je bilo različno. Bilo nas je od 18 do 24.
Koliko ur na dan ste imeli navadno? Ali se je kateri predmet imenoval drugače kot
sedaj?
Imeli smo tri, štiri ali pet ur, enkrat na teden pa tudi šest. Predmeti se niso imenovali
drugače, le zemljepis se zdaj imenuje geografija.
Ali se je šola začela isto 1. septembra in končala konec junija?
Ja, to je bilo isto.
Kako je bilo s počitnicami? Jih je bilo toliko kot sedaj in v taki razporeditvi?
Bilo je drugače kot sedaj. Bile so zimske počitnice, letne in državni prazniki. Februarja
so bile počitnice dolge 14 dni. Krompirjevih počitnic pa ni bilo.
Ste hodili v šolo v naravi ali na šolske ekskurzije? Kam ste šli najdlje?
Šole v naravi ni bilo, tudi ekskurzij ne. Na končne izlete pa smo hodili. Najdlje je bilo
v Celje, Zagreb ali Velenje.
Kakšna je bila prehrana? Koliko obrokov ste imeli v šoli? Kakšna je bila malica?
Za malico je bilo, kar smo prinesli s seboj: kruh, domača jabolka. Pozneje je pa že bila
šolska malica. To je bil kakav ali čaj in namazan kruh.
Katere šolske potrebščine ste imeli?
Svinčnik, zvezek, pero in mogoče kakšna knjiga za slovenščino ali matematiko.
Kako je pri vas potekala športna vzgoja? Ste imeli telovadnico?
Telovadnice nismo imeli. Imeli smo majhno igrišče pred šolo, kasneje pa smo imeli
športno vzgojo na gradu.
Se spomnite katere prigode iz šolskih klopi, ki vam je še posebej ostala v spominu?
Ko smo si enkrat nagajali, smo razbili šipo. Ni bilo kaj, šipo smo morali plačati in jo
sami nazaj vstaviti.
Tadej Bobek, 7. r.
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INTERVJU O OSNOVNOŠOLSKIH LETIH
Intervju o tem, kako je bilo včasih v šoli, sem naredila z mojo babico Štefko Potočnik.
Stara je 66 let in živi v Lesičnem.
Kakšni so bili takrat
učitelji?
Prijazni, a zelo strogi.
Si rada hodila v šolo?
Ja, zato, ker smo hodili
peš, poleti tudi bosi.
Kaj ste počeli, ko ste hodili
v šolo?
Po poti smo se igrali in
ušpičili tudi kaj, česar ne
bi smeli. To pa je prišlo
tudi do ravnateljice, ki nas
je, ko smo prišli v šolo, pričakala z leskovo šibo.
Kako ste brisali tablo?
Z vrčem smo šli pod hrib po vodo, jo zlili v umivalnik in reditelj je pobrisal tablo.
Ali ste v šoli dobili malico?
Nosili smo si jo s seboj. Včasih pa smo dobili sir in mlečni prah.
Katere predmete ste imeli na urniku?
Slovenščino, matematiko, nemščino, zgodovino, zemljepis, fiziko, kemijo, glasbo,
športno vzgojo in vedenje.
Koliko vas je bilo v razredu?
Okoli 30.
S čim ste pisali?
Pisali smo s peresnikom, ki smo ga pomakali v črnilo.
Manca Gračnar, 7. r.
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PRAZNIKI IN PRAZNOVANJA V ŠOLI NEKOČ
Katerih praznikov in praznovanj se spominjate iz časa vašega šolanja?

Spominjam se, kako smo
praznovali dedka Mraza.
Ob kulturnem dneva smo
se morali naučiti razne
pesmi in jih nato recitirati.
Prav tako smo praznovali
dan osvobodilne fronte,
praznik dela in dan
republike ter dan mladosti.
(Antonija Zapušek)

Najbolj se spomnim Miklavža, ker
sem odšla za naš razred po darilo, v
katerem je bilo sadje in doma
narejena družabna igra za vse
učence našega razreda. Spomnim
se še dneva republike, na ta dan se
je obesila zastava, pela se je himna
in imeli smo proslavo. V spominu
mi je ostala tudi velika noč, takrat
smo barvali pirhe, imeli proslavo in
okrasili šolo. (Anica Pavlinc)

Ste v šoli praznovali dedka Mraza in kako?

Da, dedek Mraz
je bil eden od
učiteljev, obdaril
nas je z
bomboni, zanje
pa smo morali
zapeti. (Lenka
Kovačič)

Dedek Mraz nam je za darilo
prinesel piškote, stare čevlje
in kakšen svinčnik. Na ta dan
smo dobili tudi malo boljšo
malico. (Franc Poljanec)

Ja, to je bil moj najljubši dan v šoli, dobili smo
darila. In tudi malica je bila posebna, saj nam je
kuharica spekla potičke, za katere smo morali od
doma prinesti jajca. Pili smo ruski čaj ter zraven
dobili še hrenovke. Na ta dan smo se igrali razne
igre ter peli. (Antonija Zapušek)
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Kako je potekal prvi in zadnji šolski dan (proslave)?

Prvi dan smo v šolo prišli v
spremstvu staršev, se med
seboj spoznavali, za malico
smo dobili čaj, kruh in
rumen ameriški sir. Zadnji
dan pa so nam razdelili
spričevala in pohvale,
pridnim učencem pa knjige
za lep učni uspeh. Dobili
smo boljšo malico. (Pavla
Dolar)

Prvi dan – sprejem, boljša
malica. Zadnji dan – dobili
spričevala, športne igre, pohvale
in nagrade najboljšim učencem.
(Lenka Kovačič)

Ni bilo nič posebnega.
(Antonija Zapušek)

Povzeto po intervjujih, ki so jih opravile Nika Dolar, Ana Pavlinc, Dominika Poljanec,
Ana Zapušek.
O STARI ŠOLI V POGOVORU Z BABICO
Za pogovor o šoli nekoč sem izbral svojo babico Marijo Završek (roj. Jazbinšek), ki
se je rodila leta 1934, šolo pa obiskovala med drugo svetovno vojno in dve leti po
njej.
Kam ste hodili v šolo in kje je bila ta
stavba?
Na Planino, šola je stala v bližini cerkve. To je
bila nemška šola. Po vojni pa sem hodila v
slovensko šolo.
Se je šola začela isto 1. septembra in
končala 24. junija?
Do tretjega razreda sem hodila v nemško
šolo, kjer ni bilo točno določeno, kdaj
moramo hoditi v šolo. Kasneje sem hodila v
slovensko šolo, kjer smo imeli pouk od 1. 9.
do 24. 6.
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Kako ste hodili v šolo in kako je potekala vaša pot v šolo?
V šolo smo hodili peš, ker takrat ni bilo prevoza. V šolo smo se odpravili po bližnjici
čez travnike in čez gozd.
Kako ste se sporazumevali, ko še niste imeli telefonov?
Smo ukali ter se tako klicali s hriba na hrib.
Katere jezike ste se učili?
Učili smo se slovenščino, v nemški šoli pa smo govorili nemško.
Kateri predmet je bil vaš najljubši?
Najraje sem imela risanje.
Ste imeli malico in kosilo v šoli ali ste ju morali prinesti s sabo?
V šoli nismo imeli malice in kosila. Le redki so s seboj prinesli hrano.
Kakšne so bile takrat potrebščine?
Imeli smo le knjigo za branje, računico in en zvezek. Pisali smo s svinčnikom.
So bili učitelji strogi?
Učitelji so bili strogi samo do učencev s slabšim znanjem.
Kakšne so bile kazni za poredneže?
Poredneži so morali iti k tabli ter tam nekaj napisati, učitelji so te dali preko kolena
in te udarili po riti z metrom. Moral si klečati pred tablo.
Ste jih kdaj dobili?
Ne velikokrat, ampak vseeno sem jih dobila.
Kako je potekalo pisanje testov?
Pisanje testov je potekalo podobno kot danes.
So se predmeti včasih imenovali drugače kot danes?
Predmeti so se imenovali drugače, ker včasih sploh nismo imenovali predmetov.
So bili učitelji kadilci?
Na naši šoli učitelji niso bili kadilci, ker je bil tobak drag in redek.
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Ste imeli ob požigu Planine vseeno pouk?
Da, pouk smo imeli, vendar smo ga prestavljali iz ene zgradbe v drugo. Ko so
popravili slovensko šolo, smo bili potuhnjeni, da nas Nemci ne bi preganjali.
Kaj se vam je iz šolskih dni najbolj vtisnilo v spomin?
Najbolj si bom zapomnila, da sem izdelala šolo. Šola je takrat imela le šest
razredov.
Patrik Završek, 7. r.
OUR SCHOOL IN DIFFERENT PERSPECTIVES
Do you want to know how was our school created? Who made it? I will present school
in different perspectives, that you could see what is my opinion about the school and
how the others feel about it. So let’s start at the beginning. I think that every student
knows who is Maria Theresa. Yes, this woman founded school in 1774. The lesson
was obligatory for all kids who were from 8 to 12 years old. So I wouldn’t have to go
to school at that time anymore. Nowadays, school is obligatory for every child aged
between 6 and 15 years, so you need to finish primary school.
Many kids accuse Maria Theresa, because we must go to school. However, we
actually don`t know if she destroyed our lives or helped us. There are divergent
opinions. Yes, it’s truth, we don’t like school. We imagine how our lives would be
great if we could be on our phones or sleep all day. We could accept that, but trust
me, in a week you would miss school. Not just because of your friends; you can see
them every day. You can go to the playground and meet them. You would miss
school, because there would be absence in your life. If you walked down the street
and wanted to talk to people, you wouldn’t be able to communicate with them,
because you wouldn’t have any information. You wouldn’t have general knowledge.
And who gave you this? Of course, nobody else than school. Could you write a letter
to your grandma with no computer if you didn’t learn this in school? Could you
calculate how much money do you waste in a market if you didn’t learn about it in
school?
Actually, our lives depend on school. You can’t be a police officer if you don’t finish
school. You can’t get any occupation if you don’t finish any school. I don’t know what
we will become if we don’t reach any education. Everything depends on our
education. Now I showed you how school helped everybody and you know what
school means to me. I think that you will feel the same too … One day ...
Lara Malgaj, class 8
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MY VIEW OF EDUCATION
Education is a complicated thing, but nowadays it is very important and needed,
especially for some more complex jobs that are needed and looked for in the world.
A couple hundred years ago, you could have finished middle school and you were
very educated. In these days you almost can’t get a job without making it through
advanced levels of education. More education that you have got, the more you are
worth in this world, sadly. But still, with more and more people getting higher
degrees of education and getting more knowledge than ever, there is still a problem
for employment. Even though we are getting smarter that does not guarantee us a
job. Many students sometimes forget that you can be very smart and an all-around
knowing person but, if you are lacking, or have poorly developed social skills it might
be harder for you to start paying your own bills. I don’t mean your financial
capabilities or how good you are at maths; I mean that if you know how to get along
with people and have good or at least decent education, you are more likely to get a
job than someone who fails even when talking to people. Yeah, maybe you aren’t the
most talkative but, if you can solve problems or talk them out with someone rather
than just holding a grudge, you definitely will do better in life.
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Nevertheless, things have massively improved in the last 100 years. Education is
easier. Everyone has access to it and it is mandatory as well. There are more jobs in
the world than ever and even more are coming. You can choose from so many and
pretty much you can do whatever your imagination lets you think of and get paid for
it. And education is improving. It’s getting better day by day. Only the fact that you
can have lunch at school and don’t have to bring it with you makes it that much
better.
But maybe in the future at least I would make some changes. For example, I would
make the kids over the age of 12 choose their own timetables. I would let them
decide what classes they need to take and what they don’t. It would all depend on
their wishes for their jobs. If they didn’t want to have maths, that would be fine.
Teachers would teach pupils depending on their schedule and not considering the
age of their students. Basically, scholars from the last three or four grades would
have classes like chemistry, English, foreign languages or even P.E. together. Pupils
could choose their periods from 8.30 till 14.30 and later have that subject at the time
they feel it is best for them. In this way, teenagers would also learn to manage their
time properly, and they would become more organized.
Staš Dimov, class 9
IF I WERE THE MINISTER FOR SCHOOL EDUCATION …
‒
‒
‒
‒
‒
‒
‒
‒
‒
‒

teachers wouldn’t lead school. (Žiga Knez)
all children would need elementary education. Then, school would find child’s
strong areas and teach them in this direction. (Lara Malgaj)
children wouldn’t have marks. (Dominika Poljanec)
we wouldn’t have any test papers. (Nika Dolar)
we would have more quizzes. (Timea Lapornik)
I would ban national assessment tests and introduce a subject about animals.
(Larisa Rauter)
I would make longer holidays. (Manca Poljanec)
I would organise classes in nature and children would have more movement.
(Patrik Završek)
children would have more optional subjects. (Nika Klinar)
children would have more computer lessons. (Žan Žagar)
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IF I WERE THE HEADMASTER OF SCHOOL PLANINA PRI SEVNICI …
‒ I would make a shorter timetable. (Tadej Bobek)
‒ I would make a break longer for an hour. (Larisa Rauter)
‒ I would place vending machines in schools, cancel marks and make school more
fun and enjoyable. (Staš Dimov)
‒ children would have more P. E. (Jan Kolman)
‒ I would build a bigger gym with many trampolines. (Zoran Tovornik)
‒ teachers wouldn’t give many test papers and a lot of homework at the same time.
(Timea Lapornik)
‒ I would introduce more activities; school would finish at 12 o’clock. (Ana Zapušek)
‒ children could use phones between second and third lesson. (Nika Dolar)
‒ children would go on multiple trips that would last for three weeks. (Elvis Gashi)
A SONG ABOUT SCHOOL
When I go to school,
I always stay cool.
Our teachers are fine,
in front of the board they always shine.
I like my school,
because there I feel so powerful.
At first I go on easy,
later I find out that I’m so busy.
In school we have maths, Slovene, PE and art,
after these we are really smart.
We also have music, science and history,
next year we will get biology.
Sometimes we violate the rules
like children in all schools,
but our teachers are not so strict,
what will happen we can’t predict.
Now I need to end my song
before I say something wrong.
Lovro Jazbec, class 7
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VIRI
Arhiv Osnovne šole Planina pri Sevnici, kronike OŠ Planina pri Sevnici.
Slovenski šolski muzej, dokumentacijska zbirka, mapa šole Planina pri Sevnici, vrsta
listine: Kronika iz l. 1939.
Slovenski šolski muzej, dokumentacijska zbirka, mapa šole Planina pri Sevnici, vrsta
listine: Kronika šole.
Slovenski šolski muzej, dokumentacijska zbirka, mapa šole Planina pri Sevnici, vrsta
listine: Kronika šole v dobi NOB 1947.
Slovenski šolski muzej, dokumentacijska zbirka, mapa šole Planina pri Sevnici, vrsta
listine: Poročilo o stanju šolskega vrta v šolskem letu 1933.
Wambrechtsamer, A., 1995. Kronika planinskega gradu in trga: 1995. Planina:
Prosvetno društvo Planina.
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