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1. DELO ČLANOV ZGODOVINSKEGA KROŽKA 

 

Na ustanovnem sestanku je mentorica podrobno predstavila letošnjo temo in  delo 

zgodovinskega krožka, ki bo raziskoval obšolske dejavnosti. 

  

 Najprej smo pregledali šolsko publikacijo in ugotovili, katere dejavnosti se odvijajo v 

šolskem letu 2004/2005. Ugotovili smo, da bomo rabili tudi mi pisne vire – kronike, 

zapisnike itd. in ustne vire – informatorje, na katere bomo naleteli pri pregledovanju 

kronik 

 Zbrali  smo vse šolske kronike - pisne vire, ki smo jih dobili v šolskem arhivu - in se 

lotili pregledovanja. Ugotovili smo, da se nekaj zapisov nanaša tudi na obšolske 

dejavnosti;zato  smo si razdelili  delo in si izpisali najpomembnejša dejstva 

 Za leta  do  konca druge svetovne vojne smo v raziskovalni nalogi zapisali le 

najzanimivejše podatke; podrobneje smo proučili leta po drugi svetovni vojni, ker smo 

imeli več pisnih virov, in po letu 1970 tudi že  informatorjev . 

 Odločili smo se, da bomo za nekatere mentorje, omenjene v Kronikah pravili 

vprašalnike. 

 Vprašalnike o prostovoljnih dejavnostih smo pripravili tudi za starejše občane. 

 V intervjuju z g. Dragom Jazbinškom, ki je vrsto let vodil ŠŠD smo ugotovili, da 

ima na razpolago  ogromno pisnih virov: kronike ŠŠD, zapisnike, diplome in tudi 

materialne vire - pokale. Odločili smo, da bomo po splošnem pregledu podrobno 

preučili delovanje ŠŠD Planina. 

 Kronike ŠŠD so bile zanimive, saj so poleg vseh šolskih in občinskih rezultatov 

kronisti zbirali rezultate in slikovni material s športnih dosežkov v republiškem 

merilu.   

 

1.1 CILJ NALOGE 

- ugotoviti, katere  obšolske dejavnosti so potekale včasih in  v kakšnem obsegu;  

- na kakšen način so potekale interesne dejavnosti;   

- kdo jih je vodil;  

 

1.2 ČLANI ZGODOVINSKEGA KOŽKA 

 

1.Mihaela Zupanc   8/8 razred 

2.Neja Jančič           8/8 razred  

3.Mateja Pavlič        8/8 razred 

4.Katja Sehur           8/8 razred 

8.Tjaša Kolman        8/9 razred 

9.Anja Senica           8/9 razred 

10.Petra Koželj         8/9 razred 

11.Nina Šetar            8/9 razred 

12.Renata Romih      8/9 razred  
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2. PLANINA PRI SEVNICI 

2.1 LEGA 

Planina se je razvila na križišču cest iz Laškega v Pilštanj in iz Šentjurja pri Celju v Sevnico.  

17 km je treba prevoziti iz Šentjurja  pri Celju do Planine pri Sevnici in iz Celja 29 km. 

Planina pri Sevnici je gručasto naselje urbanega značaja, ujeta med dolinama Gračnice in 

Sevnične. Kažipoti so usmerjeni proti Šentjurju, Sevnici, Jurkloštru in Kozjanskem. Njegova 

lega pod Bohorjem je izredno lepa predvsem zaradi razgleda po bližnjih zaselkih in gričih.  

Krajevna skupnost Planina je po površin druga največja krajevna skupnost v šentjurski občini. 

Leži na skrajnem južnem delu, središče je trg Planina. Kmetijsko prebivalstvo se ukvarja z 

gozdarstvom in živinorejo. Planina je pretežno kmetijsko področje, vendar je čistih kmetij le 

še malo, večinoma je vsaj en član družine zaposlen na Planini, v Šentjurju, Celju ali 

drugod. Kmečko prebivalstvo se ukvarja z gozdarstvom in živinorejo.  

 Edino večje podjetje na Planini je Tajfun, ki se je razvilo  iz delavnice puhalnikov, kjer 

izdelujejo kmetijske in gozdarske stroje. Na Planini je osnovna šola, zdravstveni dom, 

oddelek vrtca, pošta, banka, več trgovin, gostišče… 

 

2.2 ZGODOVINA 

V antiki je tod vodila rimska cesta. Na skalni pečini nad naseljem so v 12. stoletju postavili 

grad, ki se prvič omenja leta 1227. 1884 so grad razkrili in kmalu je  propadel - danes se 

obnavlja. Planina se prvič  kot vinorodna vsa omenja leta 1190, že leta 1345 pa je omenjena 

kot trg.  Ta je bil ob koncu 16.st. obzidan.   

Nekdaj je bila pomembna zaradi živinskih sejmov. Kar 10 jih je bilo na leto. Turki so trg 

izropali 1494 leta. 

Planina je močno povezana s kmečkimi punti . Obstajajo domneve, da so Planinci sodelovali 

že v puntu iz leta 1515. Leta 1574 je kmečka vojska Ilije Gregoriča začasno zavzela Planino. 

Slovence je vodil ključavničar Šterc iz Jurkloštra. Ta je na Planini po izdaji padel v grajsko 

ječo. 

Leta 1646 je tod morila kuga, čeprav piše v Planinski kroniki, da na Planini ni nikoli bilo 

kuge. Na poti s Planine v Visoče je kamnit steber, ki naj bi spominjal na to, da je  kuga  na 

Planini vendarle bila. Požar je Planino uničil leta 1862.  

 

 Iz Šentvida pri Planini sta bila doma Davorin Valenček (1834-1886), strokovni publicist, ki 

je med drugim pisal turi o Prešernu in Trubarju; Karel Gorišek (1823-1871), tiskar in založnik 

na Dunaju. Na Planini pri Sevnici se je rodila pisateljica Anna Wambrechstsammer, ki je 

napisala zgodovinski roman  Danes grofje celjski in nikdar več 

 

Planina je seveda najbolj znana iz časa NOB. Tu je že poleti 1941 delovala I. celjska četa in 

imela na Pustih njivah boje z Nemci. Leta 1942 so bili tu pokrajinski komite KPS, okrožni 

odbor OF za Kozjansko, I. štajerski bataljon in leta 194 Kozjanski odred. 17. avgusta 1944 so 

partizanske enote osvobodile Planino, ki je bila  s kratkimi presledki ob hajkah in ofenzivah 

središče političnega in kulturnega delovanja. 

Izletniki radi obiskujejo razvaline starega gradu, kakor tudi obeležja in spomenike NOB. Pod 

Sv. Križem je Svetokriško brezno, edina izključno tektonska jama v Sloveniji.  

Za hitrejši napredek manj razvitega kozjanskega območja so prišle leta 1973 na pomoč 

mladinske delovne brigade. Najpomembnejši objekt, ki so ga zgradili brigadirji, je cesta 

Gračnica – Ledinščica.  

 



OSNOVNA ŠOLA PLANINA PRI SEVNICI    ZGODOVINSKA RAZISKOVALNA NALOGA 

ŠOLSKE IN OBŠOLSKE DEJAVNOSTI 

 4 

2.3 PLANINA V SLIKAH
1
 

 

               
Planina                          Kužno znamenje          Grad                     Turška lipa      Planina nekoč 

 

 
 Svetokriško                                                                                           Ana Wambrecthsammer  

brezno 

                                    
Trg Planina                      Partizanska bolnica         Živinski sejem             Avtobusna proga          

                                                                                                                  Planina   -    Sevnica              

                                                 
Planinska četa                             Spominska plošča                                         Tajfun                      

                                                 Ani Wambrecthsammer 

                                                
1
 Planina skozi čas 

Priročni krajevni leksikon , DZS, 1995 

http://guest.inetia.com/com-page/planina/slike/planina_1880.jpg
http://guest.inetia.com/com-page/planina/slike/planina_1880.jpg
http://guest.inetia.com/com-page/planina/slike/grad_bakrorez1790.jpg
http://guest.inetia.com/com-page/planina/slike/anika.jpg
http://guest.inetia.com/com-page/planina/slike/cas_okupacije.jpg
http://guest.inetia.com/com-page/planina/slike/cas_okupacije.jpg
http://guest.inetia.com/com-page/planina/slike/partizanska_bolnica.jpg
http://guest.inetia.com/com-page/planina/slike/sejem.jpg
http://guest.inetia.com/com-page/planina/slike/avtobus.jpg
http://guest.inetia.com/com-page/planina/slike/Javornik_na_Bohorju_1944.jpg
http://guest.inetia.com/com-page/planina/slike/Javornik_na_Bohorju_1944.jpg
http://guest.inetia.com/com-page/planina/slike/grad/anika.jpg
http://guest.inetia.com/com-page/planina/slike/grad/vitle.jpg
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3. ZGODOVINA OSNOVNE ŠOLE
2
 

 

Šola na Planini ima svoj začetek leta 1798 pri Sv. Vidu –  današnji Šentvid (o tem je v 

graškem deželnem arhivu ohranjen dopis), kjer je bila kasneje odprta samostojna šola. 

Poučevali so duhovniki. 

 

Ta zasebna šola je delovala, dokler ni bila na Planini odprta javna trivialna šola leta 1817, v 

kateri je začel poučevati prvi laični učitelj Jožef Kovač. Pouk je bil v občinski hiši na Planini. 

Šolski okoliš je obsegal Planino, Sv. Vid, Zagorje, Prevorje, Dobje in Jurklošter. V začetku je 

šolo obiskovalo 60 otrok. 

 

Leta 1822 so sezidali novo šolsko poslopje, ki je bilo uporabno do druge svetovne vojne. Leta 

1865 so pri Sv. Vidu ponovno odprli zasebno šolo, njeno odprtje je podprl tudi Anton Martin 

Slomšek. 

 

Šolo na Planini je podpiral zdravnik dr. Jože Gorišek, lastnik tiskarne na Dunaju, ki je tiskala 

tudi slovenske šolske knjige. To šolo je obiskovala  znana domačinka pisateljica Ana 

Wambrechtsammer. Pouk je  do leta 1849 potekal v nemškem jeziku. 

  

Decembra 1944 so ustaši in Nemci napadli in požgali Planino, požgana je bila tudi šola. Nova 

šola je bila končana šele v šolskem letu 1953/54; ker pa to poslopje ni ustrezalo pogojem za 

sodoben pouk, so leta 1970 pričeli graditi novo, kjer se je začel pouk 1. decembra 1971. Po 

otvoritvi so jo poimenovali po Kozjanskem odredu, leta 1991 pa se je ponovno preimenovala 

v Osnovno šolo Planina.  

 

2. maja 1974  je Planino in šolo obiskal predsednik SFRJ Josip Broz - Tito. 

 

 

 
 Tito in Jovanka  

 
 »2. maja so prišle iz sosednjega Šentvida mladinske brigade. Ob tej priložnosti je učence 

obiskal Josip Broz Tito s soprogo Jovanko. Po slovesnosti si je tovariš Tito ogledal šolske 

prostore.« « Šolska kronika 1974 » 

 

 

 

                                                
2 Spletna stran OŠ Planina pri Sevnici 

http://www.geocities.com/osplanina/Slike/Scan_11_11_10.jpg
http://www.geocities.com/osplanina/Slike/Scan_11_11_6.jpg
http://www.geocities.com/osplanina/Slike/anika2.jpg
http://www.geocities.com/osplanina/Slike/anika2.jpg
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4. PROSTOVOLJNE DEJAVNOSTI 
 

III. DRUGE ZA ŠOLO OBVEZNE VZGOJNO – IZOBRAŽEVALNE DEJAVNOSTI 

 

5. Druge prostovoljne dejavnosti učencev »Prostovoljne dejavnosti učencev so sestavni del 

življenja in dela v šoli. Osnovna šola je dolžna pomagati učencem, v okviru pionirske in 

drugih samostojnih organizacij učencev razvijajo razne oblike dela s pomočjo družbenega, 

kulturnega in gospodarskega življenja. Pri tem šola mora upoštevati načela prostovoljnosti, 

samouprave učencev in samostojnosti njihovih organizacij . ( 30. člena zakona o osnovni šoli) 

 

Prostovoljne dejavnosti obsegajo različna področja in jih razvijamo v različnih 

organizacijskih oblikah, praviloma v okviru pionirske in mladinske organizacije učencev v 

šoli. Sem sodijo predmetni krožki, kot so: jezikovni, zgodovinski, kemijski, matematični.  

Druge oblike vključujejo dejavnosti po posebnem programu. 

 

V osmih letih šolanja naj bi imel vsak učenec možnost vključiti se v dejavnost na različnih 

področjih ter tako ugotoviti in razviti svoje interese, nagnjenja in sposobnosti na tem ali onem 

področju. To narekuje raznolikost in prilagodljivost vsebine, pa tudi možnost, da zlasti na 

nižji stopnji učenci tudi sredi leta prehajajo od ene k drugi dejavnosti. 

 

4.1 NAČRTOVANJE PROSTOVOLNIH DEJAVNOSTI
3
 

 

Obseg, vsebina in oblike dela prostovoljnih dejavnosti bi naj na vsaki šoli nastajali glede na 

potrebe učencev in možnosti šole. 

Program dela za posamezne interesne je prost. Dejavnosti morajo ustrezati vsem članom, sicer 

bodo dejavnosti zapuščali tisti, ki jim je delo pretežko, kakor tudi tisti, ki jih povprečni 

program ne zadovoljuje. Program dela mora torej upoštevati vse učence, ki so vanj vključeni. 

Šola vključuje v prostovoljne dejavnosti kot mentorje tudi zunanje sodelavce. 

 

SMOTRI ORGANIZIRANIH DEJAVNOSTI UČENCEV: 

- razvijati samoupravno organiziranost učencev; 

- poglabljati in širiti učenčevo znanje ter povezovati teorijo s prakso; 

- razvijati učenčeve kulturne in delovne navade ter smisel za kolektivno delo in 

življenje; 

- vključevati učence v proizvodno in družbeno koristno delo; 

- navajati učence na smotrno in kulturno izkoriščanje prostega časa; na vedro, zdravo 

zabavo in na telesno ter duševno rekreacijo. 

Prostovoljne dejavnosti obsegajo različna področja in jih razvijamo v različnih 

organizacijskih oblikah, praviloma v okviru pionirske in mladinske organizacije učencev 

na šoli. 

 

Področja prostovoljnih dejavnosti 

 

1. Kulturno umetniško področje obsega gledališko, pravljično, recitacijsko, literarno, 

novinarsko, glasbeno, filmsko dejavnost itd. 

                                                
3 OSNOVNA ŠOLA:Vsebina vzgojno-izobraževalnega dela, Zavodi SRS za šolstvo Ljubljana, 

1979 



OSNOVNA ŠOLA PLANINA PRI SEVNICI    ZGODOVINSKA RAZISKOVALNA NALOGA 

ŠOLSKE IN OBŠOLSKE DEJAVNOSTI 

 7 

Prostovoljne dejavnosti s tega področja se deloma vežejo na pouk nekaterih predmetov in 

ga lahko dopolnjujejo (slovenski jezik, glasbena vzgoja, likovna vzgoja) ali pa so izraz 

spontanega ustvarjanja, doživljanja in izražanja na področju kulture in umetnosti.  

2. Poljudnoznastveno področje obsega predvsem dejavnosti predmetnih krožkov in 

drugih oblik, pri katerih učenci poglabljajo, dopolnjujejo in  širijo pri pouku 

pridobljeno znanje in razvijajo veselje do dela na teh področjih. 

3. Tehnično področje in gospodinjstvo vključuje radioamaterstvo, fotoamaterstvo, 

elektrotehniko, gradbeništvo, modelarstvo, jadralstvo, letalstvo, oziroma šivanje, 

pletenje, krojenje itd. Učenci si razvijejo kulturo s področja tehnike, proizvodnje in 

gospodinjstva. 

4. Telesnovzgojno področje obsega raznovrstne krožke in dejavnosti telesne vzgoje in 

športa ter šolskih športnih društev. S tem dosegamo zdravo rast, krepitev telesne 

kondicije, zdravo razvedrilo in kulturno zabavo. 

5. Kulturno zabavno področje obsega izlete, sprehode, taborjenje, igre, praznovanja. 

6. Področje proizvodne dejavnosti obsega dejavnosti, kot so: nabiranje zelišč, plodov, 

semen, pogozdovanje, delo na šolskem vrtu, uničevanje škodljivcev, čiščenje 

sadovnjakov, delo v knjižnici, skrb za zgodovinske znamenitosti iz NOB in druge 

kulturne spomenik, skrb za nasade in parke, za čistost okolja in varstvo narave  
»OSNOVNA ŠOLA: Vsebina vzgojno-izobraževalnega dela, Zavodi SRS ZA ŠOLSTVO, 

Ljubljana 1979«                

 

V pravilniku o šolskem koledarju za osnovne in srednje šole,Ur. list SRS, št. 4-149/75 pod 

točko tri je zapisano: 

 

III. PROSLAVE 

 

13. člen 

»Šola organizira proslave dneva republike, ustanovitve OF, praznika dela, obisk in okrasitev 

grobov padlih borcev pred praznikom. Ta dan ni pouka prost dan. 

Dan pionirjev, dan mladosti in Prešernov dan proslavlja šola na sam dan teh praznikov. Če je 

ta dan sobota ali nedelja, je proslava na dan pouka pred tem dnevom ki pa ni pouka prost 

dan.« 

 

14. člen 

Šola organizira proslavo tudi na spominski dan. Proslava traja največ dve uri. Spominski 

dnevi niso pouka prosti dnevi. Če je spominski dan prosta sobota ali nedelja, je proslava na 

dan pouka pred tem dnevom. 

Spominski dnevi so zlasti: 

-24. oktober-dan združenih narodov, 

-7.november obletnica oktobrske revolucije, 

-22. december-dan jugoslovanske ljudske armade, 

-8.marec – dan žena, 

-9. maj-dan zmage, 

-občinski praznik, 

-dan šole, ki ga določi svet šole. 

 

Iz predmetnika za osnovne šole, ki ga je sprejel svet SR Slovenije 1. 6. 1966 

»Osnovna šola je dolžna organizirati kot fakultativne dejavnosti praktično delo iz 

gospodinjstva in zborovsko petje. Prav tako je dolžna razvijati različne druge oblike 



OSNOVNA ŠOLA PLANINA PRI SEVNICI    ZGODOVINSKA RAZISKOVALNA NALOGA 

ŠOLSKE IN OBŠOLSKE DEJAVNOSTI 

 8 

prostovoljnih dejavnosti. Organizirajo jih bodisi sama šola bodisi pionirska oziroma druge 

samostojne organizacije učencev (šolska športna društva ipd): 

V okviru prostovoljnih dejavnosti in s prilagoditvijo pouka mora šola omogočiti nadarjenim 

učencem hitrejši razvoj.« 

 

5. OBŠOLSKE OZ. ŠOLSKE DEJAVNOSTI MED LETOM 1910 

DO KONCA DRUGE SVETOVNE VOJNE 
 

V obdobju 1910 do 1936 sta  za obe šoli (OŠ Šentvid-Bohor in Planina pri Sevnici) omenjeni 

naslednje dejavnosti: sadjereja in čebeloreja, ženska ročna dela. Leta 1926 se pojavijo deška 

ročna dela, 1921 pa še šolski vrt, ki je omenjen do leta 1970. Verjetno so bile te dejavnosti 

sestavni del pouka, a za nas so bile kljub temu zelo zanimive, saj se danes ne izvajajo.  

Sredi raziskovanja smo tudi ugotovili, da so bila ročna dela ocenjena.   

 

5.1 SADJEREJA IN ČEBELOREJA 

V sadjereji in čebeloreji so se učenci 3. razreda teoretično in praktično poučevali. Kot šolski 

vrtnar je deloval to leto učitelj Emil Križman.  

Ta obšolska dejavnost je obstajala od šolskega leta 1910/1911 do šolskega leta 1935/1936, 

vmes pa so delovali različni mentorji, kot sta Emil Križman, Gruden Franc. 

Ročna dela so vzporedno potekala tudi v Osnovni šoli Bohor - Šentvid pri Planini. Tudi dečki 

so se  jih v šolskem letu 1921/1922 udeleževali ter pomagali deklicam. Učence so poučevali 

njihovi razredniki.  

 

»Ženskih ročnih del se je udeležilo 15 učenk 1. razreda, 27. učenk 2. razreda in 31. učenk 3. 

razreda, skupaj 73 deklic. Kot učiteljica ženskih ročnih del je delovala v 1. in 2. razredu 

skupno učiteljica Leopoldina Raurter, v 3. razredu do Velike noči učiteljica suplentinja 

Antonija Šerbec in od Velike noči do konca šolskega leta pa Leopoldina Rauter.«  
»Šolska kronika OŠ Planina« 

 

5.2 DEŠKA ROČNA DELA 

V Osnovni šoli Bohor, Šentvid pri Planini, se je v šolskem letu 1926/1927  začela obšolska 

dejavnost deška ročna dela. Učence so poučevali njihovi razredniki. V 1. razredu so učenci 

zbirali papir ter iz njega delali razne okvirčke in okraske, iz lesa pa razne vilice in nože; v 2. 

razredu so učenci izdelovali razno orodje ter mize, stole, lestve, križe itd. V 3. razredu  ni bilo 

deških ročnih del, ker šola ni imela nobenega orodja. V naslednjem letu  so učenci 3. razreda 

iz barvnega papirja izdelovali razne zvezdice in jih lepili na papir. V nadaljnjem so izdelovali 

različne predmete praktične vrednosti: grabljice, žagice, podnožke (pručke), žličnjake, 

spletene iz šibic, peharje, klopi, samokolnice, mizice, kladiva itd.  

 Deška ročna dela so se  zaradi pomanjkanja denarnih sredstev poučevala v zmanjšanem 

obsegu. 

  

V predvojnem času jim gradiva za to obšolsko dejavnost ni primanjkovalo, ko pa je nastopila 

vojna, so bili uspehi slabši kot pred njo. V povojnem letu jim materiala ni primanjkovalo, zato 

so učenke dosegale večje uspehe.  

Kmalu po 2. svetovni vojni so se te obšolske dejavnosti končale. 
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5.3 ŠOLSKI VRT 

V Osnovni šoli  Bohor, Šentvid pri Planini so se učenci v šolskem letu 1921/1922 udeleževali 

šolskega vrta.  Ker ni bilo mogoče dobiti primernega zemljišča za povečanje šolskega vrta, se 

je sklenilo, da se en del sedanjega vrta  določi za drevesnico. Les za ograjo je bil sicer že več 

mesecev pripravljen, a ga zaradi pomanjkanja vode niso mogli žagati. Obljubljeno je bilo, da 

bodo še tisto leto napravili plot. V naslednjem letu je šolski vrt dobil nov plot. Ker šolski vrt 

ni imel drevesnice, so učenci vadili pri posestnikih. Učenci so se učili oskrbovati mlada, 

necepljena drevesa, divjake za cepljenje enoletne in dvoletne okulante. Na divjakih so se učili 

pravilno okulirati (vstavljati cepiče). Vrt je služil tudi za gojitev cvetlic, predvsem vrtnic, ki 

so jih učenci sami okulirali. Na šolskem vrtu  sta delala  škodo voluhar in bramor, ki ju ni bilo 

mogoče zatreti. 

 

Med 2. svetovno vojno (1941/1945) je bil šolski vrt zapuščen. Ograja okoli vrta je bila na 

nekaterih krajih popolnoma odstranjena, saj so jo ustaši uporabljali za kurjavo. Po vojni so vrt 

dobro pognojili, prekopali in posejali z razno zelenjavo. 

 

6. OBŠOLSKE DEJAVNOSTI PO DRUGI SVETOVNI VOJNI 
 

Interesne dejavnosti na  naši šoli so pionirji in mladinci organizirali v pionirski in mladinski 

organizacij, šolski ter razredni skupnosti. K sodobni obliki dela nove šole  so spadale tudi 

interesne dejavnosti. Te dejavnosti  je  šola organizirala  po programih. Na šoli Planina je  

obstajalo preko dvajset sekcij raznih društev in krožkov. Poleg krožkov in sekcij  sta obstajala 

na šoli še PRK  in pionirska hranilnica. 

Na šoli so obstajala naslednja društva, krožki in sekcije: planinsko društvo, športno društvo s 

različnimi sekcijami, dramski krožek, matematični krožek, novinarski, šahovski, strelski, 

prometni, zgodovinski, literarni, ročnodelski, bralna značka, vesela šola, šolska hranilnica; 

izvajala so se tekmovanja: športna in druga, vezana na posamezne dejavnosti, delovne akcije, 

zbiralne akcije, akcije za varstvo okolja in narave. Šola je aktivno v vseh letih obstoja 

posegala v kulturno in politično življenje kraja. 

 

Takoj po vojni je prevladovalo področje proizvodnje dejavnosti, ki jih po letu 1970 zasledimo 

v manjšem obsegu, nekatere pa sploh ne več; le-te so bile: zidarski krožek, šolski vrt,  

pleskarji. Po letu 1975 sta se hitro začela razvijati poljudnoznanstveno in telesnovzgojno 

področje. 

 

Osrednja šolska organizacija na osnovni šoli je bila Zveza pionirjev, vanjo so bili vključeni 

učenci od 1. do 7. razreda. V Zvezi mladine pa ostali učenci.   

Prostovoljne dejavnosti so potekale v okviru Pionirske organizacije (PO),  Zveza socialistične 

mladine (MO) in Šolskega športnega društva, ki je bil del teh dveh organizacij. 

PO in MO so ob pričetku šolskega leta sprejele svoje programe dejavnosti in jih ob zavzeti 

pomoči učiteljev mentorjev tudi zavzeto uresničevali. 

V intervjujih upokojenih  učiteljev smo ugotovili, da so prostovoljne dejavnosti učencev in 

njihove organizacije vodili mentorji – učitelji, ki so na šoli poučevali, le redko kdaj se je 

pojavil kakšen zunanji sodelavec.V krožkih so učenci zadovoljevali svoje interese in 

nagnjenja. V prostovoljne dejavnosti so se vključevali učenci, ki so bivali v bližini. Vozači 

niso bili deležni teh dejavnosti.  

Za dosežene uspehe so prejeli več republiških priznanj, bodisi za skupino učencev ali kot 

posamezniki. 

Sodelovali oz. izvajali so:  
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- kulturne nastope v okviru šolskih proslav ob državnih praznikih in drugih svečanih 

dnevih, ki  so  jim prisostvovali  tudi starši in predstavniki krajevnih organizacij in 

društev; 

- javne nastope  na prireditvah, ki  so jih organizirale krajevne organizacije in društva 

ob raznih proslavah in komemoracijah, ob praznovanju krajevnega praznika, ob 

spominskih obeležjih padlih borcev in talcev, ob jubilejnih dneh umrlih pesnikov in 

pisateljev in ob podobnih priložnostih; 

- dramske uprizoritve, recitacije, glasbene nastope pevskih zborov  in druge prireditve 

ter razstave, namenjene javnosti. 

Šolo  so afirmirala in vključevala  v tok družbenih dogajanj tudi šolska športna društva, 

nastopi učencev na šolskih, medšolskih, občinskih in republiških športnih tekmovanjih in 

prireditvah ter aktivna udeležba učencev v zunajšolskih športnih društvih. 

 

Ugotovili smo, da je  tudi naša šola prirejala kulturne programe, proslave, komemorcije ob 

državnih praznikih in spominskih dnevih, ki so navedeni v predmetniku za osnovne šole. 

Prireditve so se bistveno razlikovale od današnjih.  Potekale so tudi druge dejavnosti učencev 

v okviru Zveze pionirjev in Zveze socialistične mladine. 

 

Prireditve so potekala vsako leto, zato smo se  odločili, da bomo utrinke iz obšolskih 

dejavnosti do leta 1990 prikazali v slikah... 

 

 

  

6.2 OBŠOLSKE DEJAVNOSTI V SLIKI 

 

 

 
 

Slika iz Pionirske kronike, 1960. Šolski vrt sta koristili učiteljici in del učenci; 

pridobivali so zelenjavo za šolsko kuhinjo. 
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 Slika iz Pionirske kronike, 1960.       Slika iz Pionirske kronike, 1960.  Pleskarski krožek                                       
 

 
Slika iz Pionirske  kronike, 1960.  

 

 

Slika iz Pionirske kronike1960.                   Slika iz Pionirske kronike1960.  

Šolski pevski zbor pri otvoritvi                        Pionirska strelska družina 

razstave NOB 
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Slika iz Pionirske kronike 1960. Proste dejavnosti  
 

 
 

Slika iz Pionirske kronike 1960. Igra pri Turški lipi 
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         Sliki iz Pionirske kronike 1960.                                      Pionirji gasilci 

                 Za novoletno jelko          

 

 
         Slika iz Pionirske kronike 1960. Mi pionirji borci smo Tita 

 

    
Sliki iz Pionirske kronike 1961.                Telovadni nastop na Titovi štafeti 

Titova štafeta 
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Slika iz Pionirske kronike 1961. Dramski krožek 

 

 

     
Slika iz Kronike OŠ Planin 1984.                      Slika iz Kronike 1984.  

Mladinski pevski zbor poje                                  Mlada harmonikarja nastopata na pionirski                  

pod vodstvom Slavice Rajh, 1983/84                        konferenci 1983/84 

na pionirski konferenci 

 

 

 

 
Slika iz Kronike. Konferenca                      Slika iz Kronike. Sprejem cicibanov iz 

pionirskega odreda »Bohor«, 29.9.1982    prvega razreda v Pionirsko organizacijo 

                                                                       na proslavi ob dnevu republike,1982 
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Slika iz Kronike. Proslava v počastitev dneva   Slika iz Šolske kronike Planina. Otroški in  

 republike, 1987                                                        mladinski pevski zbor, 1989 

 

Zapis ravnatelja  Vinka Petelinška v Kroniki: Osnovne šole Planina leta 1989: 

»Med dvajsetimi interesnimi dejavnostmi učencev imata posebno mesto mladinski in otroški 

pevski zbor. Oba zobra vodi učiteljica Slavica Rajh.«  

 

Iz slik in kronik je razvidno, da so delo v pionirski organizaciji vodili učenci pod vodstvom 

mentorjev. Slikovno gradivo in zapisi v kroniki dokazujejo, da je bila osrednja slovesnost na 

šoli ravno 29. septembra ob dnevu pionirjev in  ob dnevu republike 29. novembra. 

 

»PO je vodila tov. Poldka Tovornik. Delo se je odvijalo v dveh krožkih: dramatskem in 

pevskem. Dramatski krožek je vodila tov. Cvetka  Tržan, pevskega pa Poldka Tovornik. Oba 

krožka sta pripravljala kulturne programe za vse interne in glavne proslave. Dramatski krožek 

pa je poleg navedenih proslav naštudiral pravljično igro v petih dejanjih «Pogumni Tonček«, 

katero smo kot samostojno prireditev izvedli dne 26.februarja v prosvetni dvorani.Prireditev 

je dobro uspela, denar, ki smo ga zaslužili smo namenili za končni izlet.«  Šolska kronika-

osnovne šole na Planini od 1948 do 1979 
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7. ŠOLSKO ŠPORTNO DRUŠTVO »KOZJANSKI ODRED« 
 

 
Šolsko športno društvo (ŠŠD) je bilo ustanovljeno v šolskem letu 1974/75 in je obstajalo do 

leta  1990. Mentor ŠŠD je v letu 75/76 postal  učitelj telesne vzgoje Drago Jazbinšek in ostal 

mentor vse do   šolskega leta 1990, ko so bile ukinjene samoupravne interesne skupnosti.  

 

»ŠŠD » Kozjanski odred« je bilo ustanovljeno v šolskem letu 1974/75. Prvo leto društvo ni 

pobiralo članarine. V tekmovanju za najboljše ŠŠD je izmed 106 društvo doseglo 74. mesto. 

V šolskem letu 1975/76 je mentorstvo prevzel Drago Jazbinšek. Občni zbor društva je bil 

29.9.1975 ob 11. uri. Občnega zbora se je udeležil tudi svetovalec za telesno vzgojo, prof. 

Karel Jug.«  Kronika ŠŠD Kozjanski odred, 1975/76  

 

 
Prvo vabilo na občni zbor mentorja ŠŠD Draga Jazbinška iz zapisnika sej ŠŠD »Kozjanski 

odred«  

 

7.1 Naloge in pomen ŠŠD 

 

ŠŠD ni bila nova oblika telesne kulture, pač pa podaljšana oblika redne šolske telesne vzgoje. 

To so bile  ena izmed oblik prostovoljne šolske dejavnosti po njihovih interesih: košarka, 

rokomet, odbojka, nogomet, namizni tenis, strelstvo, gimnastika, atletika, smučanje, šah. ŠŠD 

je  bila del PO (Pionirske organizacije) in MO (Mladinske organizacije),  zato je morala imeti 
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delegata tudi v teh organizacijah,, čeprav je  imela svoj posebni odbor in je deloval povsem 

samostojno. ŠŠD naj bi imele vse popolne osnovne šole, na podružnicah pa naj bi delovali 

športni krožki, vezani  na ŠŠD matične šole.  

 

»Izredno hiter razvoj znanosti in tehnike  spreminja način človekovega življenja. Organizem 

je  preveč enostransko obremenjen in se  ruši človekovo duševno in telesno ravnotežje, kar 

povzroča živčno napetost, vznemirjenost, utrujenost. Redno in intenzivno šolsko delo se doma 

podaljšuje z učenjem več ur in organizem je preveč enostransko obremenjuje, da narašča 

število telesnih okvar, zmanjšuje se telesna odpornost, naraščajo obolenja srca in ožilja. 

Deformacije šolske mladine so v slabi telesni drži, okvara hrbtenice, stopal, bolezni prebavil. 

Vsa ta spoznanja narekujejo, da se moramo več gibati in nenehno in vse hitreje ustvarjati 

možnosti, da bi postala telesna kultura sestavni del življenja vseh prebivalcev naše republike. 

Te možnosti pa dajejo vam učenci prav ŠŠD, katerih je glavni cilj prav množičnost, ki se ji 

daje danes tako velik pomen.«Kronika ŠŠD Planina, Drago Jazbinšek, 1975 

 

Iz zapisnikov ŠŠD Kozjanski odred Planina smo ugotovili, da so se učenci šole, tovariši in 

tovarišice vsako leto v mesecu septembru sestali na občnem zboru. V letu 1975/76 se je seje 

udeležil tudi pedagoški svetovalec o.e Celje, tov. Karel Jug, z Zavoda SRS za šolstvo.  

Na teh sestankih so izvolili delovno predsedstvo, zapisnikarja overovatelja zapisnika.Občni 

zbor je vodilo delovno predsedstvo. Vsako leto so izvolili nov upravni odbor, ki so ga  

sestavljali predsednik, podpredsednik, tajnik, blagajnik, gospodar. Izvolili so tudi nov  

tričlanski nadzorni odbor oziroma samoupravno kontrolo. 
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Zapisnik občnega zbora iz zapisnikov sej ŠŠD Kozjanski odred 

 

 

Člani odbora so tudi vodje posameznih sekcij in športni referenti razrednih skupnosti. 

Vsako ŠŠD je moralo imeti pravilnik, zato so ga na vsakem občnem zboru tudi sprejeli in je 

visel na šolski oglasni deski.  

 Sprejeli so program dela za tekoče šolsko delo in podali poročilo za prejšnje leto. Sprejeli so 

tudi finančni načrt in določili  članarino, ki jim je služila za nakup potrebnih stvari.  

 

  
Program ŠŠD za šolsko leto 1975/76 iz Kronike ŠŠD »Kozjanski odred« 
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Predlog finančnega načrta iz zapisnikov sej ŠŠD Kozjanski odred, 1975/76 

 

V šolskem letu 1976/78 so na 1. seji upravnega odbora izvolili knjižničarja in  določili 

delovni čas delovanja knjižnice, ki bo odprta vsak petek od 12. 20 do 13. 15. Izvolili so tudi 

komisijo za propagando in utrjevanje oglasne deske. Pod točko razno so zapisali ugotovite, da 

ŠŠD sloni na samoupravljanju učencev, zato bodo morali dokumentacijo voditi sami.  

»Torej dober samoupravljalec – učenec bo tisti, ki bo odgovorno, zavzeto, kritično in 

dosledno opravljal svoje delo ter pri tem upošteval možnosti in dolžnosti slehernega člana 

društva pri ustvarjanju skupnih hotenj. Če se bomo ravnali pri delu po teh principih, , bomo 

resnično lahko trdili, da je navajanje na samoupravno delo v šoli vzgojni proces.« 
ŠŠD, BILTEN republiškega centra za šolska športna društva, Ljubljana , februar 1976, letni VI, številka 3 

Naloge članov odbora so bile: 

predsednik in podpredsednik  je usklajeval in skrbel za realizacijo programa društva; 

tajnik  je sprejemal pošto, pisal zapisnike, skrbel, da so bili o sklepih obveščeni vsi člani na 

šoli; 

blagajnik  je zapisoval prejemke, izdatke, pobiral članarino; 

gospodar  je skrbel za rekvizite, drese, predlagal  nakup novih;  

tekmovalna komisija je predlagala tekmovalni sistem, skrbela, da so se v tekmovanje 

vključevali vsi razredi, sestavljali urnik tekmovanj, organizirala sodnike, zapisnikarje, 

časomerilce; 

disciplinska komisija  je reševala spore in pritožbe ter prekrške članov.. 

Komisija se je  sestala večkrat letno in pregledala delo društva,ob koncu leta je pregledala 

realizacijo programa; 

mentor   je pomagal in svetoval odboru društva, kako se vodijo sestanki, organizirajo 

tekmovanja, vodi administracijo, kroniko; skratka,  je navajal učence na samostojno 

delo.Vloga mentorja je bilo vzgojno delo in je bil izključno svetovalec. 

 

Pomembni so bili tudi stiki s starši. Obveščali so jih, kdaj in kje je vadba ter kje tekmujejo. 

Povabili so jih na tekmovanje, proslavo ali akademijo.  

 

Vodenje administracije ŠŠD je zahtevala veliko dela: ŠŠD je moral imeti vsako leto občni 

zbor, napraviti načrt dela, podati poročilo o preteklem letu, voditi zapisnike, voditi evidenco 

članstva, obiska sankcij, evidenco sodnikov, zapisnikarjev, časomerilcev; vsa dejavnost je 

morala biti dokumentirana, kar je vidno iz spodnjih poročil, ki so jih morali voditi posamezni 

člani Upravnega odbora ŠŠD  .  
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Poročila iz Zapisnikov sej ŠŠD Kozjanskega odreda. Zapisnik  občnega zbora z dne  

29. 9. 1978  

 

Republiški center (RC) ŠŠD je vsako leto od leta 1970 razpisovala tekmovanje za najbolj 

množično in najbolj samoupravno organizirano PŠŠD. 

 

»PROPOZICIJE TEKMOVANJA ZA NAJBOLJ PRIZADEVNO IN NAJBOLJ 

SAMOUPRAVNO ORGANIZIRANO ŠOLSKO ŠPORTNO DRUŠTVO V LETU 1975/76 

v okviru novega petletnega ciklusa tekmovanj, ki se prične s šolskim letom 1975/76 

razpisujemo tekmovanje za najboljše ŠŠD na: 

- srednjih šolah 

- osnovnih šolah 

- posebnih osnovnih šolah 

-  vzgojno-varstvenih ustanovah. 

Tekmovanje bo trajalo od 1. septembra 1975 do 24. junija 1976, ko bodo razglašeni rezultati 

tekmovanja, in sicer ločeno za posamezne vrste šol.« 
ŠŠD, bilten republiškega centra za šolska športna društva, Ljubljana, september 75, letnik VI, štev.1   
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 Tudi osnovna šola Planina se  je  udeleževala  tekmovanja za najbolj prizadevno in 

samoupravno organizirano športno društvo. Delo društva so ocenjevali dvakrat letno. Vsako 

leto je tekmovalo več ŠŠD, to je kazalo na dejstvo, da so se izboljšali pogoji šolske telesne 

vzgoje in da so se izboljševali tudi pogoji delovanja ŠŠD. Vse več je  bilo telovadnih in 

drugih športnih objektov, strokovnjakov, kar je vplivalo, da se je prijavljalo vse več društev. 

Delo društva se je točkovalo po posebnih kriterij in merilih, ki se so v letu 75/76 nekoliko 

spremenila in  bila dopolnjena zaradi vrhunskega športa, ki se je pojavil v osnovnih šolah.  

 

»PREDLOG KRITERIJEV ZA TEKMOVANJE ŠŠD V letih 1975776-1979/80 

OPIS KRITERIJEV 

I. Samoupravljanje 

II. Množičnost 

III. Manifestacije in pohodi 

IV. Delovanje sekcij in krožkov 

V. Športna tekmovanja 

VI. Propaganda in arhivsko gradivo 

VII. Članarina in vodenje blagajne 

VIII. Skrb za objekte 

IX. Stalnost tekmovanja »   
ŠŠD, bilten REPUBLIŠKEGA CENTRA ZA ŠOLSKA ŠPORTNA DRUŠTVA, Ljubljana, september, letnik VI, 

številka 1 

 

S tem letom so se kriteriji  za nadaljnje petletno obdobje nekoliko spremenili na predlog 

predsednikov in mentorjev ŠŠD.   

 

Za športna tekmovanja ŠŠD v okviru razpisov so bile šole razdeljena v  10 področij: Celje, 

Koper, Kranj, Ljubljana, Maribor, Ravne, Murska Sobota, Nova Gorica, Novo mesto in 

Zasavje. 

Naša šola  je bila v področju Celja skupaj z občinami Celje, Velenje, Slovenske Konjice, 

Žalec, Šmarje pri Jelšah in Šentjur pri Celju. Pobudnik organizacije področnega tekmovanja 

je bil Karel Jug, Zavod SRS za šolstvo, o.e. Celje, Cankarjeva 1. 
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Iz zapisnika leta 1977/78  z dne 21. 11. 1977 

 

Ugotovili smo tudi, da se je UO posebej sestajal in določal naloge članom. Izvolili so  tudi 

knjižničarja ( Jazbec Urška) . Knjižnica bo odprta vsak petek od 12 20 do 13.45. 

Izvolili so tudi komisijo za propagando in urejevanje oglasne deske.  
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Eden izmed mnogih rezultatov z občinskega tekmovanja, ki jih je objavljala Zveza telesno 

kulturnih organizacij Šentjur pri Celju.Kronika ŠŠD Kozjanski odred, 1977 

 

 

   
Slika iz Šolske kronike, košarkaška                Slika iz Šolske kronike, naša ekipa tekmuje v                        

ekipa naše šole z mentorico                                 streljanju z zračno puško na tekmovanju                 

  Lenko Kovačič                                                 SLO v Celju, 18.4.1981  
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Poleg vseh tekmovanj (kros, streljanje, košarka¸ šah, gimnastika, tekmovanje z zračno puško, 

odbojka, rokomet za mlajše in starejše pionirje in pionirke.), ki so bila izvedena v tem 

šolskem letu, je društvo izvedlo  prvo delovno akcijo: čiščenje naplavljenega potoka, katerega 

voda je ogrožala gospodarsko poslopje družine Jevšnik v Visočah. Pri tej  hiši je živela 

partizanska vdova, ki je bila že petnajst let priklenjena na posteljo in njena hčerka. Akcije se 

je udeležilo 30 članov ŠŠD. 

Društvo je 31. 10. 1975 markiralo črte v telovadnici, ker se že skoraj niso nič več videle. Delo 

sta vodila tov.  Drago Jazbinšek in tov. Goce Kalajdžinski. Delo so končali v enem tednu. 

 

Zanimiv je tudi naslednji podatek iz Kronike ŠŠD Kozjanski odred, 1975/76  

»Letošnja zima nas ni preveč razočarala. Med počitnicam je zapadlo dosti snega. Ker pa v 

Sloveniji že nekaj časa ni bilo snega za smučanje in sankanje, so bile počitnice podaljšanje za 

teden dni. V tem tednu pa je bil na naši šoli smučarski tečaj v smuku in veleslalomu. Tečaj je 

vodil tov. Drago Jazbinšek, tov. Senica Ludvik in Žagar Vesna. Na tečaju so tudi tekmovali. 

Tekmovalci so bili razporejeni v tri skupine.«   

 »Še posebej moramo poudariti, da se v dejavnosti društva  ne vključujejo samo športniki, 

temveč tudi ne športniki, ki imajo veselje do organizacijskega dela kot sodniki, zapisnikarji, 

časomerilci, fotografi itd.¨« Zapisnik občnega zbora ŠŠD DNE, 21, 11. 1977 

 

Večina nalog so učenci sami, pri delu pa jim je pomagal mentorji ter drugi sodelavci in vodje 

sekcij.  

»Le  tako boste tudi kasneje koristni člani socialistične družbe in dobri samoupravljalci. 

Osnovna naloga vseh učencev in učiteljev pa je, da dosegamo čim boljše učno-vzgojne 

uspehe. Marsikateri učenec, ki ima slabe ocene išče nadomestilo v športu. Njegova osebnost 

se ne more uveljaviti v razredu. Ne najde se, mora se nekam umakniti, ter si poiskati 

nadomestilo in zadovoljstvo. Lahko smo veseli, če pobegne k športu in ne v malodušje, ki 

često povzroča duševne krize ter zahajanje v slabo družbo ali gostilno. 

 S športom  se ohranja kontakt z družbo, z garanjem v športu pa oblikujejo zdrave delovne 

navade, saj brez teh v športu ni mogoče več uspeti. Nevzgojno je učenca odtujevati od športa 

zaradi slabega učnega uspeha, ker lahko to povzroči ravno nasprotno reakcijo. Zato je 

potrebno, da angažiramo vse sile in omogočimo naši mladini čim večjo telesno aktivnost. V 

delo ŠŠD je treba pritegniti tudi zunanje sodelavce. Še več pomoči pa pričakujemo od telesno 

– kulturnih organizacij.« 

Zapisnik občnega zbora ŠŠD DNE, 21, 11. 1977 

 

1979/80 

»Razen pouka smo izvajali še številne interesne  dejavnosti: knjižnica, pevski zbor, dramski 

krožek, fakultativni gospodinjstvo, številni predmetni krožki. Zelo aktivno je bilo šolsko 

športno društvo, ki je sodelovalo pod mentorstvom tovariša Jazbinška in drugih učiteljev. 

Imelo je veliko sekcij, vadba je potekala celo leto. Mladi športniki so se udeleževali vseh 

občinskih tekmovanj. Dosegli smo dobre uspehe. V republiškem merilu smo 5-letno obdobje 

dosegli 46 mesto izmed 190 tekmujočič ŠŠD. Razen osnovne šole Šentjur so ostala za nami 

vse šole v naši občini. Naš hodnik krasi številne diplome in pokali, ki so jih naši športnik 

osvojili na občinskih in tudi regijskih prvenstvih.Prvič učenci razredne stopnje  obeh šol 

tekmujejo za športno značko.« 
Ravnatelj  Vinko Petelinšek, Kronika od1979 do1995 
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V šolskem letu 77/78 so se učenci OŠ Planine prvič srečali z  OŠ Lesično. Igrali so košarko, 

rokomet in tenis - prehodni pokal so osvojili učenci OŠ Lesično. 

»II. SEJA IO dne 9.5.1979 OB 11. 30 

Dnevni red: 

1. Priprava na srečanje športnikov z OŠ Lesično 

2. Tov. Predsednik Jager Matjaž je poudaril, da mora biti športno srečanje 25. maja z 

osnovno šolo Lesično izvedeno čim boljše. Potrebno je, da se na srečanje čim bolje 

pripravimo, da jih seznanimo z okolico Planine in jih pogostimo, izvolimo 

pripravljalni odbor, ki bo imel skrb, da bo srečanje čim bolje izvedeno.« 
ŠŠD Kozjanski odred, kronika 1978/79 

 

V šolskem letu 1987/88 je zadnjič omenjeno srečanje  s ŠŠD Lesično 25. 5. na dan mladosti 

 

 
Slika iz Šolske kronike, veselo srečanje     Slika iz Kronike, utrinek s srečanja z Oš  

  prijateljskih šol ob dnevu mladosti –                               Lesično 

športna tekmovanja z OŠ  Lesično 1979 /80 

                                   
 Slika iz Konike, veliki športni uspehi            Slika iz Kronike, Učenka Jevšnik                

–Učenka Jožica Jazbec, Mihaela Gračner       Marija sprejema čestitke na 

 in Darja Krnc so zmagale na                          republiškem prvenstvu za pokal Dela v    

občinskem prvenstvu na Ponikvi v                   Sevnici. Dosegla je odlično 4. mesto 

 namiznem tenisu.                                             v krosu, 1980 

Na tekmovanju v Podčetrtku so osvojile                

 še naslove območnega prvaka.  

Tekmovanje je bilo 26. 3. 1980 
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»Imele smo izredno težke nasprotnice, bile smo izredno vesele uspeha, saj nismo vedele, da 

smo tako dobre Občutkov se ni dalo opisati.«  Jožica Jazbec 

 

»c)Na republiškem prvenstvu /enako na občinskih in področnih/ mora vodja vsake ekipe pred 

pričetkom tekmovanja predložiti spisek tekmovalce, potrjen od ravnatelja šole, kateremu 

morajo biti priložene izkaznice ŠŠD za vsakega tekmovalca. Ekipa, ki ne izpolnjuje 

navedenega, ne more nastopiti. V kolikor dani podatki niso resnični, bo vodstvo šole, ki je 

potrdilo nepravilen dokument, odgovarjajo o.e. Zavoda za šolstvo  

č) vsi tekmovalci, ki nastopajo na republiškem prvenstvu morajo: 

- biti zdravniško pregledani 

biti nezgodno zavarovani/šolsko zavarovanje 

imeti izkaznico ŠŠD, v kateri so navedena potrdila 

d) tekmovalci lahko nastopajo le v športnih oblačilih 

e) z ekipo odnosno s tekmovalci mora biti obvezno spremljevalec-vodja ekipe, ki je 

odgovorna oseba«  ŠŠD, bilten republiškega centra za šolska športna društva, Ljubljana, september 75, 

letnik VI, št.1  

 

 

V šolskem letu 1989/90 se zadnjič omenja RC ŠŠD v Ljubljani in zaključna prireditev na 

Planini. 

Akademija na Planini 1989/90 je zaključna prireditev, ki je potekala 27.6.1990 ob 9.30 uri. 

Najprej je bil aktiv športnih pedagogov, nato družabno srečanje. 

Zaključna akademija je bila vsako leto na drugi šoli. Udeleževali so se je mentorji in učenci 

»Akademije, to so nastopi v zaprtih prostorih, vezani na praznike ali kakšne druge 

proslave.Pogosto so vezane še na kak drug kulturni program. Za akademijo naj bi izbirali 

vsebinsko najbogatejše  točke. Po kvaliteti izvedbe so najbolj pripravljene in z manjšim 

številom vadečih.« ŠŠD, bilten republiškega centra za šolska športna društva, Ljubljana, 

december 70, št.2 

 

 

V šolskem letu 1978 /79 se poleg vseh že navedenih dejavnosti pojavi tudi tečaj  smučanja. 

Vodila sta ga tovariša OŠ Planine. Učenci so bili razdeljeni v dve skupini , prva je predelovala 

osnovne elemente nadaljevalne šole smučanje, druga pa elemente osnovne šole smučanja. 

Program obeh šol smučanja ni bil v celoti realiziran zaradi prekratkega trajanja tečaja in 

nedopustnih snežnih razmer na Planini. Vodja tečaja je bil  Drago Jazbinšek,  tudi mentor 

ŠŠD. 

V tem šolskem letu se pojavijo planinski pohodi  kot novost – mentorica tovarišica  Marija 

Pintar je organizirala pohod na Boč in Lisco. Učencev, ki so hodili na pohode, je bilo malo, 

zato so s planinarjenjem prenehali . 

 

 

V poročilu ŠŠD 1980 na občnem zboru z dne 29. 9.1980, ki ga je pripravil  Marjan Kolar, 

predsednik ŠŠD, beremo: 

»Poleg svojih rednik šolskih obveznosti še vedno najdemo čas in interes, da s svojimi 

športnimi dosežki in aktivnim organizacijskim delom prispevamo k utrditvi in ugledu svoje 

šole. Vadba v šolskem športnem društvo pomeni dopolnitev redne telesne vzgoje, možnost za 

sprostitev in rekreacijo, za razvijanje sposobnosti vsakega osnovnošolca, ob sistematičnem 

delu pa tudi možnost za doseganje vrhunskih rezultatov. Tako delo prinaša osebno 

zadovoljstvo, vzpodbudo za doseganje boljših rezultatov, prispeva k zdravemu telesnemu 

razvoju in krepi obrambno sposobnost celotne generacije. Pa ne samo to, življenje in delo 
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ŠŠD temelji na samoupravljanju učencev, zato aktivno organizacijsko delo v ŠŠD pomeni  

obenem šolo samoupravljanja. 

Rezultati, ki smo jih dosegli v preteklem tekmovalnem obdobju naj bodo vzpodbuda, da 

bomo v tem letu dosegli še več.  

Pet let že tekmujemo za najbolj množično in samoupravno organizirano ŠŠD v Sloveniji. V 

tekmovalnem obdobju 1976-1980 za prehodni pokal smo, izmed 184 šol ŠŠD v  Sloveniji, 

kolikor jih tekmuje, na 74. mestu. 

Za preteklo leto pa smo se uvrstil na 30. mesto izmed 80 tekmujočih športnih društev.¨ 

 

1979/80 

"Razen pouka smo izvajali še številne interesne  dejavnosti: knjižnica, pevski zbor, dramski 

krožek, fakultativni gospodinjstvo, številni predmetni krožki. Zelo aktivno je bilo šolsko 

športno društvo, ki je sodelovalo pod mentorstvom tovariša Jazbinška in drugih učiteljev. 

Imelo je veliko sekcij, vadba je potekala celo leto. Mladi športniki so se udeleževalo vseh 

občinskih tekmovanj.Dosegli smo dobre uspehe. V republiškem merilu smo 5-letno obdobje 

dosegli 46 mesto izmed 190 tekmujočič ŠŠD. Razen osnovne šole Šentjur so ostala za nami 

vse šole v naši občini. Naš hodnik krasi številne diplome in pokali, ki so jih naši športnik 

osvojili na občinskih in tudi regijskih prvenstvih. Prvič učenci razredne stopnje  obeh šol 

tekmujejo za športno značko. 
Ravnatelj  Vinko Petelinšek, Kronika od1979 do1995 

 

 

Uspešno delo ŠŠD Kozjanski odred je bilo predstavljeno tudi v Novem tedniku, 1981, kjer je 

zapisano: 

PLANINA NAD SEVNICO- V prijaznem kraju, ki je vse bolj znan kot izletniška toča, so se 

učenci osnovne šole dobro organizirali v ŠŠD Kozjanski odred. V društvo vključeni vsi 

učenci, v letošnjem šolskem letu pa so imeli na voljo kar 18 vadbenih skupin, učenci od 1.do 

4. razred pa aktivnosti športne značke. 

Učenci so pozimi opravili vrsto smučarskih, skakalnih in sankaških tekmovanj, ob ugodnih 

snežnih razmer pa so pripravili tudi vrsto tečajev. Kljub temu , da nimajo na voljo atletskih 

naprav, na občinskih atletskih tekmovanjih dosegajo dobre rezultate. Med igrami 

prevladujeta košarka in odbojka – v slednji igri so na občinskem prvenstvu osvojili dvoje 

drugih mest. društvo vodi učenec Janez Remih, mentor pa je Drago Jazbinšek. 
Novi tednik, 1981, K. J.  

 

Iz poročila blagajnika je razvidno, da se je denar ŠŠD uporabljal za povračilo potnih stroškov 

učencem, ki  so šli  na tekmovanja, ter za nakup drobnih športnih rekvizitov in potrebščin. 

  

»V ŠŠD  je od 336 otrok sodelovalo 263 učencev;  vodilo jih je  12 vaditeljev. Šola je dobila 

72 priznanj (posameznih) in 12 skupinskih ter 7 šola kot celota. » 
Šolska kronika 1980/81, zapis ravnatelja Vinka Petelinšek,  
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Iz zapisnika 1. seje IO ŠŠD 

»Športni referenti razrednih skupnosti naj bi opozarjali učitelje, ki ne izvajajo minute za 

zdravje, da jo izvedejo med svojo uro in o tem poročajo izvršnemu odboru ŠŠD oz. mentorju., 

prav tako morajo aktivno sodelovati pr8 organiziranju rekreativnega odmora in o tem seznani 

svoje razredne skupnosti.« 

 

Iz zapisnika občnega zobra ŠŠD dne 29.9.82 

»Ugotovili smo, da sekcij premalo natančno vodijo svojo dokumentacijo in da vse ne pišejo 

zapisnike svojih tekmovanj. Razredni športni referenti bodo morali biti še bolj aktivni.«  

 

Zaključnih prireditev se je udeleževal mentor Drago  Jazbinšek  ter dva učenca.  

Zaključna prireditev ŠŠD SLOVENIJE  je  bila tudi v letu  1982/83  v Ljubljani.  

 

 
 

Slika iz Šolske kronike, naša vrsta na občinskem tekmovanju, Kaj veš o prometu 
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Slika iz Šolske kronike, Občinsko tekmovanje v veleslalomu na Planini 

 

 
 

 

Slika iz Šolske kronike,Jesenski kros 
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Članek iz Dela o delovanju ŠŠD Kozjanski odred, 1983 

. 
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V šolskem letu  83/84 je bila  zaključna akademija ŠŠD 12. 6. 1984 na Planini, kjer so bila 

podeljena priznanja in skromne nagrade najboljšim športnikom šol in mentorjem ŠŠD.  

 

Zaključne prireditve v Ljubljani  sta se udeležila dva učenca in mentor  ŠŠD Osnovne šole 

Kozjanski odred, ki je v republiškem merilu v  tekmovanju za najbolj samoupravno 

organizirano šolsko športno društvo osvojilo bronasto plaketo, saj je zbralo 1033 točk (zlato 

plaketo 48 šol, srebrno 85 šol in bronasto 86 in priznanja 4) 

 

 
 

Iz zaključnega poročila 1984/85 ob šesti obletnici  smo ugotovili, da je bilo članov ŠŠD več 

kot polovica preko 150 učencev, delovale pa so naslednje sekcije: košarka, odbojka, nogomet, 

atletika, šah, streljanje, smučanje, namizni tenis, gimnastika in  rokomet. Vse sekcije niso 

mogle delovati preko celega leta, ampak samo občasno. Posamezne sekcije so vodili tovariši, 

ki so poučevali na šoli. 

Po programu dela, ki so si ga zadali na občnem zboru v začetku leta na dan pionirjev, so 

organizirali razredna in šolska prvenstva ter se udeleževali občinskih tekmovanj.  

Prijateljsko tekmovanje  so imeli 2- krat letno s ŠŠD Lesično, navadno v košarki, rokometu, 

nogometu in to za dan pionirjev in 25. maja.  

Vsako leto so tekmovali v republiškem  tekmovanju »za najbolj organizirano in samoupravno 

ŠŠD«, kjer so lani 83/84 osvojili bronasto plaketo. Za športno značko pa so tekmovali vsi 

učenci od 1.- 4. r ter 5. in 6. razreda. 

 

 

 

»Problem so vozači, telovadnica, ki je majhna in najslabše opremljena v občini in mora tudi 

delo potekati večkrat v neustreznih higienskih razmerah. Tudi za razvoj atletike nimamo 

pogojev, čeprav je to prioritetna športna panoga. »Dnevnik tekmovanj ŠŠD, Drago Jazbinšek, 

1985 
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Iz   spodnjih slik je tudi razvidni pogoji za delovanje šolskega športnega društva, ki je imelo 

na razpolago telovadnico in športno igrišče, ki ju OŠ Planina še danes uporablja.  

 

           
 

Slika iz kronike ŠŠD Kozjanski odred iz šolskega leta 1985/86- 29.5. 1986, ko je potekalo  

SLO – OBČINSKO TEKMOVANJE, kjer je Planina osvojila prvo mesto 

 

Dne 22.4.1986 je bil sestanek mentorjev ŠŠD , kjer je bila tudi prestavljena delitev sredstev, 

ki jih namenja ZTKO  ( Zveza telesno kulturnih organizacij )za dejavnost ŠŠD. 

Planina je prejela 12 8800 din. 

 

 

Akademija na Planini 1989/90 to je zaključna prireditev, ki je bila 27.6. ob 9.30 uri. Najprej je 

bil aktiv športnih pedagogov, nato družabno srečanje. 

Vsako leto je bila zaključna akademija na drugi šoli. Udeleževali so se jo mentorji in učenci 

športniki šole - te so predlagali učenci na občnem zboru. 

 

»Akademije to so nastopi v zaprtih prostorih, vezani na praznike ali kakšne druge proslave. 

Pogosto so vezane še na kak drug kulturni program. Za akademijo naj bi izbirali vsebinsko 

najbogatejše točke. Po kvaliteti izvedbe so najbolje pripravljene in z manjšim številom 

vadečih. »ŠŠD , bilten republiškega centra za šolska športna društva, Ljubljana, december 70, št. 2  

 

 

 

Intervju z g. DRAGOM JAZBINŠKOM, ki je vrsto let vodil ŠŠD Kozjanski odred, zato 

smo ga zapisali v celoti. 

 

1. G. Drago Jazbinšek, ugotovili smo, da ste v letu 1975/76 prevzeli mentorstvo ŠŠD na 

Osnovni šoli Planina. Koliko let ste vodili  mentorstvo ŠŠD? 

 

Res je, da sem s prihodom na OŠ Planina leta 1975, ki se je takrat imenovala po kozjanskem 

odredu, prevzel mentorstvo ŠŠD, ki je temeljilo na samoupravljanju učencev ob pomoči 

mentorja. Veliko šol v Sloveniji je imelo ŠŠD, njihovo delo pa so enkrat letno ocenjevali 

pedagoški svetovalci z Zavoda za šolstvo. Za šport na šoli sem skrbel vse do leta 2001, ko 

sem bil premeščen na drugo delovno mesto zaradi zdravstvenih razlogov.     

 

2. Kaj so bile naloge ŠŠD? 
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ŠŠD je bila nekakšna nadgradnja športne vzgoje. Vanj so se vključevali učenci prostovoljno, 

kot se danes vključujejo v interesno dejavnost. Dana jim je bila možnost, da so izkazali svoje 

potrebe po športu in tekmovanjih. Poleg tega pa smo si v okviru ŠŠD prizadevali tudi za čim 

boljše učne uspehe tudi pri drugih predmetih.   

 

3. Kdo je plačeval članarino, ki smo jo zasledili v vaših zapisnikih ? 

 

Članarina je bila simbolična in jo je plačal vsak član ŠŠD, sponzorjev in donatorjev nismo 

imeli, denar za delovanje ŠŠD pa smo v glavnem dobili od Občinske zveze za telesno kulturo 

Šentjur. 

 

4. Ugotovili smo tudi, da se je VO posebej sestajal in določal naloge članom. Izvolili so  

tudi knjižničarja; knjižnica pa je bila odprta vsak petek od 12 20 do 13.45! 

 

Imeli smo kar dobro založeno knjižnico s strokovnimi knjigami s področja športa in te knjige 

so si učenci lahko izposojali. 

 

5. Bi lahko primerjali takratno organizacijo interesnih dejavnosti z današnjimi – kaj je 

bilo včasih boljše, kaj slabše?  

 

Delo v športu je bilo včasih lažje, ker so bili učenci bolj pripravljeni sodelovati v različnih 

športih, bili so bolj zagnani kot danes. 

 

6. Bi opisali kakšno posebno doživetje v zvezi z mentorstvom v ŠŠD! 

 

Spomnim se zimskega športnega dne v Gaju, ko je tekmovalo v slalomu okrog 80 

tekmovalcev šole. Za pripravo ter teptanje snega ni bilo problem dobiti 30 smučarjev in to v 

popoldanskem času, kar je danes povsem neizvedljivo. 
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8. UGOTOVITVE  
Ugotovili smo, da so se obšolske oz. interesne dejavnosti po drugi svetovni vojni izredno hitro 

razvijale in so bile sestavni del življenja in dela v šoli. Število interesnih dejavnosti je bilo 

podobno današnjemu številu. 

Tudi naša šola je organizirala vrsto dejavnosti glede na pogoje, ki jih je imela in dosegala 

uspehe v občinskem oz. državnem merilu. Organizirane so bile v okviru pionirske in 

mladinske organizacije ter ŠŠD, zato so bili za njih obvezni  organi upravljanja. 

 Organizirane so bile v okviru pionirske in mladinske organizacije ter ŠŠD, zato so bili za njih 

obvezni  organi upravljanja. Danes krožki delujejo samostojno po načrtih, ki jih pripravijo 

mentorji.   

Tako kot danes so morali upoštevati prostovoljnost in so spodbujali množičnost, do leta  1990 

še  samoupravljanje.  

Večino dejavnosti so vodili učitelji oz. tovariši, ki so poučevali na šoli ter nekaj zunanjih 

mentorjev. Z intervjuji upokojenih učiteljev smo tudi ugotovili, da so vsi učitelji vodili vsaj 

eno interesno dejavnost, nekateri pa kar več.  

V šolskem letu 2004/2005 so mentorji izključno delavci šole.  

Včasih so bili veliki problemi z izvajanjem dejavnosti za tiste učenci, ki so bili bolj oddaljeni 

od šole oz. so bili kasneje vozači,  saj so morali učenci, ki so sodelovali v interesnih 

dejavnostih  prihajati prej ali ostajati po pouku  in se potem vračati peš domov. Do izgradnje 

nove šole 1972 so bili še  izredno slabi  prostorski pogoji, ki so se po tem letu nekoliko 

izboljšali. Menimo pa, da nikoli ne bodo imeli vsi učenci enakih pogojev vključevanja v 

šolske in obšolske dejavnosti, saj imajo šole  tudi danes različne prostorske težave  in  

nekatere sodobno opremo.      

Ugotovili smo tudi, da se še danes odvijajo interesne, ki so se pojavile že po drugi svetovni 

vojni, pojavile so se še nekatere nove interesne dejavnosti, ki so povezane z razvojem in so 

izginile npr. strelstvo, šolski vrt  

Ugotovili smo tudi, da so se učenci, ki so se udeleževali interesnih imeli priložnost  včasih 

pokazati na šolskih prireditvah in na prireditvah za javnost ob pomembnih državnih dnevih, le 

da so bili do leta 1990 za šolo pomembni nekateri drugi dnevi kot danes. Na začetku je imela 

ŠŠD zadovoljive pogoje,  zato je dosegala  prav ta dobre rezultate in uspehe. Organizirane so 

bile v okviru pionirske in mladinske organizacije ter ŠŠD, zato so bili za njih obvezni  organi 

upravljanja. 
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PRILOGE 
 

VPRAŠANJA ZA INFORMATORJE 

 

 

1. IME, PRIIMEK 

2. STAROST  

3. KRAJ  OBISKOVANJA OSNOVNE ŠOLE 

3. LETNICA ŠOLANJA (OD KDAJ DO KDAJ ) 

4. OBŠOLSKE DEJAVNOSTI – KATERE SO TAKRAT IZVAJALE 

5. KAJ SO POČELI PRI TEM KROŽKU 

6. IMATE MORDA KAKŠEN DOKUMENT KROŽKOV, KI SO BILI TAKRAT ( PRIZNANJA,   

    POHVALE,ZVEZKE) 

 

 

1. IME,PRIIMEK 

2. LETNICA ROJSTVA 

3. KJE VSE STE SLUŽBOVALI (OD KDAJ DO KDAJ) 

4. KATERI PREDMET STE POUČEVALI 

5. KATERE OBŠOLSKE DEJAVNOSTI SO POTEKALE V ČASU KO STE SLUŽBOVALI 

6. STE MORDA TUDI VI VODILI KATERO OBŠOLSKO DEJAVNOST- KATERO STE VODILI 

7. IMATE KAKŠNA PRIZNANJA, POHVALE,UČNE NAČRTE,VABILA…  

 

 


