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POVZETEK 

Stavba Osnovne šole Štore ţe 50. leto sluţi svojemu namenu. Tudi zato sva se 

odločili raziskati razvoj šolstva v Štorah, ki sega v 19. stoletje, in začetke v novi 

stavbi.  

Z anketo sva ugotovili, da učenci prepoznajo šolo na starejši sliki, z njeno starostjo 

ter podruţnicami pred 50 leti pa niso nujno dobro seznanjeni. Ob prebiranju virov in 

literature sva primerjali šolski leti 1967/68 ter 2015/16. V primerjavi s šolskim letom 

2015/16 je bilo pred 50 leti na matični šoli več učencev. V obeh letih je bilo med 

zaposlenimi več ţensk kot moških. Kroţkov, tekmovanj in prireditev sva v šolskem 

letu 1967/68 našteli manj kot v šolskem letu 2015/16. Večji poudarek kot danes je bil 

na športnih in šahovskih tekmovanjih. Političnemu sistemu primerno so pred 50 leti v 

šoli zelo poudarjali pionirstvo. Poleg tega je raziskovanje pokazalo, da je bila 

otvoritev nove šole slovesna. O njej se je poročalo v časopisih Štorski ţelezar in 

Celjski tednik ter na RTV Ljubljana. 

V zvezi z »najino« šolo ostajajo še odprte teme. Raziskovalno delo nama je malce 

obrusilo natančnost in potrpeţljivost ter prineslo nova (spo)znanja. Verjameva, da bo 

naloga, poleg nama, koristila še komu.  

 

Ključne besede: Osnovna šola Štore, podruţnice, otvoritev, poročanje medijev, 

dejavnosti  
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1. UVOD 

Osnovna šola je ustanova, s katero rastemo. Tu si najdemo prve prave prijatelje in se 

naučimo branja ter pisanja. Devet let nabiramo znanje in izkušnje ter pridobivamo 

ocene. Zaradi veliko učenja, truda, dobrih in slabih trenutkov jo zapustimo pametnejši 

in veliko bolj razgledani, kot smo vanjo stopili.  

Toda ali se učenci Osnovne šole Štore zavedamo, kako, kdaj, zakaj se je v našem 

kraju šolstvo sploh začelo, kako se je razvijalo? Prav to vprašanje je bilo po kopici 

različnih idej in dolgem razmisleku povod za najino raziskovalno nalogo. Prepričani 

sva, da šolanje skozi leta ni bilo enako in da je leto 2017 tako za učence in 

zaposlene kot tudi za prebivalce Štor zelo pomembno, saj teče petdeseto leto, odkar 

so  učenci prvič stopili prav v to stavbo, ki jo tudi midve obiskujeva ţe deveto leto, in 

začeli s prvimi urami pouka. 

 

1. 1 RAZISKOVALNI PROBLEM 

2. septembra 2017 bo naša šola oz. stavba naše šole praznovala 50 let. Tudi to naju 

je navdihnilo, da sva se odločili, da podrobneje spoznava zgodovino šole. Skupaj z 

mentoricama sva si zadali cilj, da raziščeva, kako se je začel razvoj šolstva v Štorah 

in kako razvoj naše sedanje šole.  

Podrobneje sva se odločili raziskati šolsko leto 1967/68, kajti to je prvo šolsko leto, ko 

je potekal pouk v novi šolski zgradbi. Zanimalo naju je, koliko otrok je takrat 

obiskovalo šolo, katere kroţke in druge dejavnosti so imeli, koliko učiteljev je bilo 

zaposlenih. Te podatke se nama je zdelo smiselno primerjati s podatki tekočega 

šolskega leta. Ker pa šolsko leto še ni zaključeno in se bo marsikatera dejavnost šele 

izvedla, sva za primerjavo vzeli šolsko leto 2015/16. 

Spraševali sva se, kakšna je bila otvoritev nove šolske stavbe in kako je potekala, ali 

se je novica o tem preko medijev širila tudi izven domačega kraja.   

Odkriti pa sva hoteli še, kako učenci Osnovne šole Štore poznajo njeno preteklost.  
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1. 2 HIPOTEZE 

Postavili sva naslednje hipoteze: 

1. hipoteza: Večina anketiranih učencev na sliki prepozna stavbo Osnovne šole Štore 

na Lipi. 

2. hipoteza: Večina anketiranih učencev ne ve, koliko je stara stavba Osnovne šole 

na Lipi. 

3. hipoteza: Večina anketiranih učencev ne ve, koliko podruţnic in katere podruţnice 

je imela Osnovna šola Štore pred 50 leti. 

4. hipoteza: O otvoritvi nove šolske stavbe so poročali lokalni mediji. 

5. hipoteza: V šolskem letu 1967/68 je matično šolo Osnovne šole Štore obiskovalo 

več učencev kot v šolskem letu 2015/16. 

6. hipoteza: V šolskem letu 1967/68 je na šoli potekalo manj dejavnosti (tekmovanj, 

kroţkov, izletov, prireditev) kot v šolskem letu 2015/16. 

7. hipoteza: V šolskem letu 1967/68 je bilo med zaposlenimi na Osnovni šoli Štore 

več moških kot ţensk. 

 

1. 3 RAZISKOVALNE METODE 

Med izdelovanjem raziskovalne naloge sva uporabili več metod. Delo je bilo 

večinoma kabinetsko. Raziskovali in prebirali sva literaturo in vire. Veliko sva izvedeli 

iz šolske kronike ter diplomske naloge. Opravili sva telefonski klic na Radio Celje, 

kontakt z RTV Slovenija pa je vzpostavila najina mentorica. Obiskali sva Osrednjo 

knjiţnico Celje, kjer sva iskali časopisne članke, ki bi poročali o otvoritvi šole. Izvedli 

sva tudi anketo, ki so jo reševali učenci od šestega do devetega razreda. Vse 

pridobljene podatke sva skrbno preučili in iz njih izvlekli bistvo. Zapisali sva besedilo 

in naredili tabele in grafikone. Poskrbeli sva še za dovolj primernega slikovnega 

gradiva. 

  



4 
 

2. OSREDNJI DEL 

2. 1 TEORETIČNI UVOD 

2. 1. 1 PREGLED RAZVOJA ŠOLSTVA V ŠTORAH 

Skozi celotno zgodovino je bilo šolstvo v Štorah zelo povezano z razvojem ţelezarne. 

Otroci iz Štor so se najprej šolali na Teharjah ali v Celju. Leta 1891 pa je kraj dobil 

samostojno osnovno šolo, ki je bila privatna dvorazrednica. V letu 1907/08 se je 

razširila v trirazrednico. V njej sta potekala nemški pouk in vzgoja. Šolo je vzdrţevala 

tovarna s pomočjo nemškega Schulvereina. S šolskim letom 1919/20 je šola postala 

slovenska dvorazrednica, kasneje tri- in štirirazrednica. Pouk je potekal redno do 6. 

aprila 1941. 

Med drugo svetovno vojno je nemška vojska zasedala šolsko poslopje. V tistem času 

je pouk potekal v privatnih hišah v povprečju dveh ur na teden. 

Leta 1946 je pouk potekal v petih oddelkih, kasneje v šestih in nato v šolskem letu 

1950/51 v sedmih oddelkih. Leta 1954/55 pa ja bila šola ţe pretesna. Učenci tretjih in 

četrtih razredov so gostovali v lesenih barakah v gozdu nad šolo, ki niso ustrezale 

šolskim predpisom. Teţavo je do graditve nove šole rešil direktor ţelezarne Andrej 

Svetek. Tovarna je zgradila provizorij oz. četvorček, ki ga je dala v uporabo osnovni 

šoli. V šolskem letu 1957/58 je šola bila ţe osemletka. Obiskovalo jo je 455 učencev.  

 

Slika 1: Stavba Osnovne šole Štore v spodnjih Štorah, danes so tu stanovanja 

(http://www.os-store.si/files/2009/03/store.png, 28. 2. 2017) 

 

http://www.os-store.si/files/2009/03/store.png
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Zaradi prevelike prostorske stiske je bila nujno potrebna nova šolska stavba. 

Odločitev za izgradnjo nove zgradbe je bila realizirana septembra 1965, ko so poloţili 

temeljni kamen nove šolske stavbe. Gradnja je trajala dve leti. 

 

Slika 2: Ob postavitvi temeljnega kamna za novo osnovno šolo 

(SI_ZAC/1291) 

 

2. septembra 1967 je v Štorah potekala svečana otvoritev nove osnovne šole. 

Naselje Lipa je dobilo novo trinadstropno stavbo, ki je imela 20 učilnic ter moderno 

telovadnico, kuhinjo, jedilnico, kabinete. Stavba je dobila tudi pripomočke, ki so 

izboljšali izobraţevanje učencev in delo zaposlenih: pralni stroj, peč, prenosni 

kemični laboratorij, magnetofon, mikroskop … 

Po letu 1976 so učenci prvih štirih razredov, kasneje tudi petih in šestih, izkusili nov 

način šolanja, t.i. celodnevno obliko dela. Zato je bilo potrebno izboljšati pogoje dela. 

Nujno sta bili potrebni prenova kuhinje in nova jedilnica. Zgrajena je bila tudi 

sekundarna telovadnica. Takrat je bila načrtovana celodnevna oblika dela tudi za 

preostale razrede. Posledično so načrtovali prizidek šoli.  

S šolskim letom 1991/92 je pouk znova postal le poldnevni. V obdobju od jeseni 1988 

do pomladi 1992 se je šola imenovala Osnovna šola štorskih ţelezarjev. Prizidek pa 

je šola dobila v šolskem letu 1998/99. Z njim smo pridobili novo knjiţnico z 
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medioteko, dve večnamenski učilnici ter specialni učilnici za fiziko in kemijo. Hkrati je 

potekala tudi prenova starega dela šole, kjer so popolnoma na novo opremili vse 

učilnice, hodnike in sanitarije. Tudi zunanja podoba šole se je polepšala (nova 

streha, nova okna, prebeljena fasada, na novo urejena okolica). 

 

Slika 3: Osnovna šola Štore pred šolskim letom 1998/99 

(http://www.os-store.si/files/2009/03/lipa1.png, 28. 2. 2017) 

 

 

Slika 4: Osnovna šola Štore danes 

(http://www.os-store.si/files/2014/10/sola.jpeg, 28. 2. 2017) 

 

  

http://www.os-store.si/files/2009/03/lipa1.png
http://www.os-store.si/files/2014/10/sola.jpeg
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2. 1. 2 PODRUŢNICE 

 

Slika 5: Na zemljevidu so označeni kraji s spodaj opisanimi podruţnicami 

(http://zemljevid.najdi.si/najdi, 3. 3. 2017) 

 

2. 1. 2. 1 KOMPOLE 

Otroci s Kompol so do leta 1874 hodili v šolo na Teharje. Šola na Kompolah je bila 

ustanovljena leta 1875 v cerkveni hiši. Šolsko poslopje so zgradili leta 1876. V 

šolskem letu 1962/63 je šola Kompole postala podruţnica Osnovne šole Štore. V 

šolskem letu 1967/68 jo je v štirih oddelkih (1.—4. razred) obiskovalo 75 učencev.  

Število učencev je ves čas upadalo, a kljub temu je šola dobila prizidek in so stavbo 

obnovili. To je danes edina podruţnica Osnovne šole Štore. Trenutno jo v dveh 

oddelkih obiskuje 22 učencev. Učenci 1. in 2. razreda so zdruţeni v en oddelek.  

Kraj in šola sta zelo povezana. 

http://zemljevid.najdi.si/najdi
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Slika 6: Podruţnična osnova šola Kompole 

(http://www.os-store.si/files/2009/03/kompole.png, 28. 2. 2017) 

 

2. 1. 2. 2 TEHARJE 

Na Teharjah najdemo prve sledove pouka v ţupnišču (1812) in kaplaniji (1817). V 

novo zgrajeni šolski stavbi se je pouk začel leta 1869. V času obeh vojn je pouk v 

slovenskem jeziku potekal dokaj nemoteno. V šolskem letu 1963/64 je šola Teharje 

postala podruţnica Osnovne šole Štore. V šolskem letu 1967/68 jo je v treh oddelkih 

obiskovalo 56 otrok. Zaradi prenizkega števila otrok je bil 2. ali 3. razred priključen 

štorski šoli (v šolski kroniki sta navedena različna podatka). Ţe takrat so oblasti 

hotele šolo zapreti, a so si domačini izborili nadaljnji obstoj do leta 1982, ko je zaradi 

premajhnega števila otrok šola prenehala z delom. 

 

Slika 7: Podruţnična osnovna šola Teharje, danes pošta ter Ţelezarski muzej Štore 

(https://mw2.google.com/mw-panoramio/photos/medium/54448017.jpg, 28. 2. 2017) 

http://www.os-store.si/files/2009/03/kompole.png
https://mw2.google.com/mw-panoramio/photos/medium/54448017.jpg
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2. 1. 2. 3 SVETINA 

Na Svetini so ustanovili osnovno šolo in zgradili prvo šolsko poslopje leta 1872. Med 

drugo svetovno vojno je šola pogorela. Tako so do šolskega leta 1946/47, ko se je 

pouk začel v novi šolski zgradbi, otroci imeli pouk v kmečki hiši in gostilni. Šola je leta 

1958 še enkrat pogorela. S šolskim letom 1967/68 se je šola Svetina kot podruţnica 

priključila Osnovni šoli Štore. V štirih oddelkih jo je obiskovalo 96 otrok. Učenci 2. in 

3. razreda so bili zdruţeni v en oddelek. Prav tako učenci 6., 7. in 8. razreda. Učenci 

5. razreda pa so se ţe s tem letom vključili v osrednjo šolo. S koncem šolskega leta 

2006/07 je Podruţnična osnovna šola Svetina zaprla svoja vrata. 

 

Slika 8: Podruţnična osnovna šola Svetina danes sameva 

(http://www.os-store.si/files/2009/03/svetina.png, 28. 2. 2017) 

 

2. 1. 3 NOVA ŠOLSKA ZGRADBA 

Nova šolska stavba je imela 16 rednih in 4 posebne učilnice ter moderno opremljeno 

telovadnico. Upravni prostori so obsegali zbornico, pisarno za ravnatelja, 

računovodstvo  in tajništvo. V šoli so se nahajali tudi kabineti, kot je kabinet za foto 

kroţek. Šola je imela jedilnico, kuhinjo in shrambo ter lepo urejeno knjiţnico.  

Okolica šole je bila ločena na tri dele. Juţno od šole je bilo šolsko dvorišče, 

jugovzhodno je stala kolesarnica, na severu pa je načrt predvideval okrasni park z 

nasadi roţ, grmičevjem in drevjem. Na njegovem skrajnem severozahodu naj bi bili 

igrišči za košarko in odbojko, ki pa nista bili nikoli postavljeni. 

http://www.os-store.si/files/2009/03/svetina.png
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Slika 9: Nova šola pred otvoritvijo 

(SI_ZAC/1291) 

 

2. 1. 3. 1 OTVORITEV NOVE ŠOLSKE STAVBE NA LIPI 

Pripravljalni odbor za otvoritev nove šole je skupno z gradbenim odborom pripravil 

prireditev, ki je bila predvidena za 25. avgust 1976, a je bila zaradi objektivnih 

razlogov preloţena na 2. september. 

Na dan otvoritve so se ob spremstvu godbe na pihala učenci in učitelji poslovili od 

stare šole in se v povorki skozi Štore odpravili pred novo poslopje na Lipi, kjer so jih 

ţe čakali občani in povabljeni gostje.  

Otvoritev se je pričela ob 14. uri. Pozdravne besede je izrekla predsednica 

upravnega odbora Osnovne šole Štore, nato pa je o poteku gradnje govoril 

predsednik krajevne skupnosti Štore. Sledil je govor predsednika Zveze borcev 

Štore, kajti ob vhodu v šolo so odkrili spominsko ploščo padlim borcem NOB. Nato je 

sledil kratek govor predsednice občinske ljudske skupščine Celje Olge Vrabič, ki je 

prerezala trak in uradno predala novo šolo svojemu namenu.  

Otvoritev je popestril še kratek program učencev. Pevski zbor je zapel pesem »Naš 

novi dom«. Za tem je govoril še ravnatelj Janez Rauter. 
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Sledil je ogled nove šole. Po končani svečani otvoritvi je bila zakuska za goste in 

člane kolektiva. TVD Partizan je ob tej priloţnosti pripravil še krajši športni program 

(nogomet, kegljanje, namizni tenis, splošna vadba). Po tem programu je bila zabava 

s plesom ob zvokih ansambla bratov Ocvirk. 

 

Slika 10: Otvoritev nove šole 

(SI_ZAC/1291) 

 

 

Slika 11: Šolo je svojemu namenu predala predsednica občinske skupščine 

(SI_ZAC/1291) 



12 
 

2. 1. 3. 2 »NAŠ NOVI DOM« 

Po omenjeni pesmi, ki jo je pevski zbor izvajal na otvoritvi, sva naslovili najino 

raziskovalno nalogo. Kajti skoraj nisva mogli verjeti svojim očem, ko sva v šolski 

kroniki prebrali, kdo je s pesmijo povezan. Pesnik Fran Roš je prav za priloţnost 

otvoritve nove šolske stavbe v Štorah napisal besedilo. Na prošnjo ravnatelja 

Rauterja ga je za mladinski (šolski) zbor delno uglasbil Radovan Gobec. 

 

Slika 12: Izsek iz šolske kronike, ki govori o avtorjih pesmi "Naš novi dom" 

(SI_ZAC/1291) 

 

 

Slika 13: Fran Roš 

 

Slika 14: Radovan Gobec 

 (https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/b/b5/Fran_Ro%C5%A1.jpg, 1. 3. 

2017) 

(https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/c/c2/Radovan_Gobec.jpg, 1. 3. 

2017) 

 

Odločili sva se, da besedilo pesmi vključiva v nalogo.  

 

 

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/b/b5/Fran_Ro%C5%A1.jpg
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/c/c2/Radovan_Gobec.jpg
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Ob otvoritvi nove šole v Štorah 

 

Naš novi, prelepi dom, pozdravljen, 

ki v soncu ponosen si vstal, 

na našo slovensko zemljo postavljen, 

da sluţiš ljudstvu, širok in svetal. 

 

 

 

Visoka je cena bila svobodi, 

ki iz krvi je pognala svoj cvet. 

Ko zdaj gospodarji smo lastni usodi, 

sami si ustvarjamo boljši svet. 

 

 

 

O, štorska šola, naš dom prosvete, 

mladino našo druţila boš ti, 

velike nam boš izpolnila obete, 

sejala boš seme nove rasti. 

 

 

Bodočim rodovom vrata odpiraš, 

k zakladom znanja široko pot, 

v ljubezni do dela jih zvesto zbiraš, 

da zdrav in bogat bo njih truda plod. 

 

 

Naj šola ta zaţivi veselo, 

naj bo kovačnica dobrih ljudi. 

Naj ljudstvu v sredo bo njeno delo 

in mnogim rodovom prihodnjih dni! 
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2. 1. 4 ŠOLSKO LETO 1967/68 

Matično šolo v Štorah je obiskovalo 592 otrok, ki so bili razdeljeni na osem razredov 

in 22 oddelkov. Eden od njih je bil šolski varstveni oddelek za tiste, ki doma niso imeli 

pogojev za učenje ali nadzora staršev. Pouk je za učence prvih štirih razredov 

potekal dvoizmensko, za ostale v dopoldanskem času. Osnovno šolo na Lipi sta 

obiskovala tudi 5. razred podruţnice Svetina in 2. ali 3. razred podruţnice Teharje. V 

tistem času je v sklop Osnovne šole Štore poleg treh podruţnic spadala še vzgojno-

varstvena ustanova z dvema oddelkoma. Z drugimi besedami to pomeni: Osnovna 

šola Štore je imela v šolskem letu 1967/68 35 oddelkov in 852 učencev. 

Učni uspeh ob koncu šolskega leta je bil v Štorah 85-, na Teharjah 91-, v Kompolah 

96- in na Svetini 92-odstotni. 

Za vse učence, ki  so ţiveli več kot 4 km od šole, je bil organiziran brezplačni prevoz. 

Socialno stanje druţin je bilo dokaj stabilno, saj je bila večina staršev zaposlena v 

štorski ţelezarni. Tisti otroci, katerih starši niso imeli zaposlitve oz. so bili v slabem 

finančnem stanju, so prejemali malico zastonj oz. po polovični ceni 5,5 N din.  

Šola je poskrbela tudi za zdravje otrok, zato so učence 1. in 8. razreda cepili proti 

črnim kozam. Druge zahtevnejše bolezni se skozi leto niso pojavljale. 

Učitelji so organizirali tudi roditeljske sestanke in govorilne ure, ki pa so se jih v večini 

udeleţevali starši boljših učencev.  

Skozi leto so se učitelji strokovno izpopolnjevali na poučnih izletih po Dolenjski, 

Primorski, Gorenjski. 

Učenci so bili v tem letu zelo športno aktivni. Imeli so 7 športnih dni, ki so obsegali 

pohodništvo, tekmovanje v krosu, različne igre in discipline (skok v daljino, suvanje 

krogle, metanje ţogice, tek na 40 in 20 m …) ter nabiranje borovnic. Na 

medobčinskem tekmovanju v košarki v Ţalcu so dosegli 2. mesto, na pionirski 

olimpijadi v Celju pa 1. mesto v teku na 400 metrov, 1. in 3. mesto v skoku v višino 

ter 4. mesto kot šola. 
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2. 2 REZULTATI – PREVERJANJE HIPOTEZ 

V nadaljevanju analizirava podatke, povezane z najinimi hipotezami. 

 

1. HIPOTEZA  

Lahko potrdiva hipotezo, da večina anketiranih učencev na sliki prepozna stavbo 

Osnovne šole Štore na Lipi. 

 

 

Grafikon 1: Katera stavba je na sliki? 

 

Grafikon prikazuje odgovore 125 anketirancev. 98 % anketiranih ve, da slika 

prikazuje stavbo Osnovne šole Štore.  

Nad rezultati nisva bili presenečeni, saj ne glede na to, da so kasneje zgradili 

prizidek, menjali okna in prepleskali fasado, šola danes izgleda podobno kot pred 50 

leti. Ohranjeni so  prvotna oblika, število nadstropij, značilen dimnik. Nad nekaterimi 

odgovori sva bili začudeni, npr. nad odgovorom, da je na sliki opera. 

98% 

2% 

Katera stavba je na sliki? 

OŠ Štore

drugo
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Slika 15: Slika, na kateri so učenci v veliki večini prepoznali stavbo Osnovne šole 
Štore 

(NAŠIH trideset let, bilten Osnovne šole Štore. Štore: 1997, naslovnica) 

 

2. HIPOTEZA 

Hipotezo, da večina anketiranih učencev ne ve, koliko je stara stavba Osnovne šole 

na Lipi, potrjujeva. 

 

 

Grafikon 2: Koliko let je danes stara stavba Osnovne šole Štore? 

25% 

34% 

33% 

8% 

Koliko let je danes stara stavba Osnovne šole Štore? 

50 let

 več kot 50 let

manj kot 50 let

drugo
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Grafikon prikazuje odgovore 125 anketirancev: 25 % vprašanih je odgovorilo, da je 

šola stara 50 let. 34 % jih je odgovorilo, da je starost šole višja od 50 let in  33 %, da 

je starost šole niţja od 50 let.  

Sklepava, da je večina učencev ugibala o starosti šole in posledično napisala neko 

zaokroţeno število. Veliko učencev je verjetno sklepalo, da šola ni najmlajša, saj so 

to šolo obiskovali ţe njihovi starši. Meniva tudi, da je nekaj učencev neresno 

odgovarjalo, saj sva med drugim dobili odgovora, da je šola stara 1000 oz. 3000 let. 

Meniva, da je zelo malo učencev takšnih, ki brez ugibanja vedo, koliko je stara šola. 

Tudi midve tega nisva vedeli, dokler nama mentorici nista tega predstavili kot izziv za 

izdelavo raziskovalne naloge. 

 

3. HIPOTEZA  

Večina anketiranih učencev ne ve, koliko podruţnic in katere podruţnice je imela 

Osnovna šola Štore pred 50 leti - hipotezo potrjujeva v obeh delih. 

 

 

Grafikon 3: Koliko podruţnic je imela Osnovna šola Štore pred 50 leti? 

 

16% 

84% 

Koliko podruţnic je imela Osnovna šola Štore pred 50 leti? 

tri podružnice

drugo
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Graf prikazuje odgovore 125 anketirancev. 16 % anketiranih  (to je 20 učencev) misli 

oz. ve, da je imela šola pred 50 leti tri podruţnice. 84 % jih je odgovorilo drugače – 

da je imela šola eno podruţnico, dve podruţnici, več kot tri podruţnice, nobene 

podruţnice oz. niso odgovorili.  

Predvidevava, da je večina ugibala v smeri, da je imela šola vsaj eno podruţnico, 

kajti šola v Kompolah je podruţnica še danes. S tem so verjetno seznanjeni vsi 

učenci, kajti v 4. razredu se Kompolčani pridruţijo učencem na matični šoli.  

Veliko učencev prihaja s Svetine ter njene okolice. Na Svetini še vedno stoji stara 

šola, ki jo je obiskoval tudi marsikateri starš teh učencev. Oboje je verjetno vzrok, da 

so poleg kompolske učenci najpogosteje omenjali kot podruţnico prav svetinsko šolo.  

 

 

Grafikon 4: Katere podruţnice je imela Osnovna šola Štore pred 50 leti? 

 

Graf prikazuje, koliko od 20 učencev, ki so napisali, da je imela šola pred 50 leti tri 

podruţnice, je naštelo vse podruţnice pravilno: le pet jih je povsem pravilno navedlo 

vse tri podruţnice. Torej pet učencev od 125 je pravilno navedlo vse tri nekdanje 

podruţnice Osnovne šole Štore. To se nama zdi »porazno« nizek deleţ pravilnih 

25% 

75% 

Katere podruţnice je imela Osnovna šola Štore pred 50 
leti? 

vse tri podružnice pravilno
navedene

drugo
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odgovorov. Ostali so napisali le eno ali dve podruţnici, prostor za odgovor pustili 

prazen ali pa navajali neka druga imena šol (npr. Celje, Proţinska vas, srednja šola).  

Meniva, da so učenci glede na to, da podruţnice niso vsakdanja  tema pogovora pri 

pouku, odgovarjali z odgovori, ki so temeljili na tem, od kod učenci prihajajo in kako 

naš kraj in njegovo okolico poznajo. Veliko učencev je sklepalo, da enega izmed 

pravilnih odgovorov predstavlja šola v Kompolah, saj ta podruţnica obstaja še danes. 

Šola na Teharjah je bila najmanj pogosto zapisana kot odgovor. Ugotavljava, da je 

eden izmed vzrokov za to tudi to, da so Štore danes samostojna občina, kraj Teharje 

pa spada pod občino Celje in v drug šolski okoliš in ni več tako povezan s Štorami in 

njenimi prebivalci kot v preteklosti. Pred 50 leti sta oba kraja spadala v občino Celje.  

Prepričani sva, da bi morali učenci bolje poznati svojo šolo in njeno preteklost. Zato 

predlagava, da bi to postala pogostejša tema pogovora v šoli. To bi lahko dosegli tudi 

z obešanjem vabljivih plakatov na to temo po šoli ter z različnimi predavanji in 

delavnicami na razrednih urah in dnevih dejavnosti. 

 

4. HIPOTEZA 

Lahko potrdiva hipotezo, da so o otvoritvi nove šolske stavbe poročali lokalni mediji. 

O dogodku sta poročala vsaj dva časopisa – Celjski tednik (danes Novi tednik) in 

mesečnik Štorski ţelezar, ki danes ne izhaja več. 

V šolski kroniki sva zasledili članek z naslovom Po partizanskih poteh. Iz njega je bilo 

razvidno, da je objavljen v časopisu Štorski ţelezar. Za ta časopis pred tem še nisva 

slišali. Iz naslova časopisa ter iz spoznanja, da je bila ţelezarna vse čas tesno 

povezana s šolo, sva sklepali, da je časopis objavil tudi kak članek v zvezi z 

otvoritvijo nove šole. 

Časopis Štorski ţelezar sva našli v Osrednji knjiţnici Celje. Originalni izvodi so tam 

shranjeni in dostopni vsakemu. Časopis se lahko v čitalnici le prebira, lahko se ga 

fotokopira ali pa fotografira. Odločili sva se za zadnjo moţnost. O dogodku se je 

poročalo v dveh številkah časopisa. Pozitivno sva bili presenečeni, saj je članek v 

avgustovski številki napovedoval otvoritev in vseboval tudi spored dogajanja ob 

otvoritvi. Večina članka pa je govorila o problematiki šolstva v Štorah skozi čas, o 
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poteku gradnje nove šole, o stroških in drugih teţavah, o pomenu nove šole … V 

septembrski številki je bila natančno opisana slovesna otvoritev. Članek, ki zavzema 

celo stran, vsebuje tudi tri fotografije. 

V celjski knjiţnici so nama povedali, da je Celjski tednik v digitalizirani obliki dostopen 

na internetu. Brez problema sva ga našli in v njem o otvoritvi šole »le« krajši članek 

brez fotografij. Iz članka sva izvedeli, da je šolo gradilo podjetje Ingrad, opremilo pa 

jo je podjetje Slovenijales. Denar sta zagotovili Ţelezarna Štore in občinska 

skupščina Celje. 

Zelo sva veseli, da so gradiva zelo lahko dostopna, brezplačna  in dobro ohranjena. 

 

Slika 16: Prvi del članka v avgustovski številki Štorskega ţelezarja 

(Štorski ţelezar, številka 8, 25. avgust 1967, str. 1, fotografirala Iva Mravlak) 
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Slika 17: Nadaljevanje članka v avgustovski številki Štorskega ţelezarja 

(Štorski ţelezar, številka 8, 25. avgust 1967, str. 2, fotografirala Iva Mravlak) 

 

 

Slika 18: Spored proslave ob otvoritvi šole 

(Štorski ţelezar, številka 8, 25. avgust 1967, str. 2, fotografirala Iva Mravlak) 
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Slika 19: Članek o otvoritvi šole v septembrski številki Štorskega ţelezarja 

(Štorski ţelezar, številka 9, 25. september 1967, str. 7, fotografirala Iva Mravlak) 
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Slika 20: Stran 4 v Celjskem tedniku, kjer je 

bil objavljen članek o otvoritvi šole 

 

Slika 21: Članek v Celjskem tedniku 

 

(Celjski tednik, številka 34, 14. september 1967, str. 4) 

 

Na Radiu Celje sva se pozanimali, ali hranijo posnetke, ki bi lahko poročali o otvoritvi 

nove šole. Prijazen tehnik nama je povedal, da je tovrsten arhiv za tisti čas zgorel v 

poţaru. Tako ne moremo vedeti, ali so tudi na lokalnem radiu poročali o otvoritvi šole. 

Predvidevava, da so. 

Spoznali pa sva, da se o otvoritvi ni poročalo samo lokalno, ampak celo na področju 

celotne drţave oz. republike (takrat Socialistične republike Slovenije). V šolski kroniki 

sva zasledili: »Potek otvoritve in notranjost šole je snemala RTV Ljubljana. Posnetki 

so bili predvajani v televizijskem Obzorniku 7. septembra 1967.«1 Seveda sva takoj 

ţeleli videti ta posnetek, a se je zapletlo pri pridobitvi posnetka. Z RTV Slovenija so 

sporočili, da posnetek imajo, a še ni digitaliziran. Potrebno ga je naročiti, šola mora 

podpisati pogodbo o uporabi gradiva, plačati stroške tehničnih uslug in na posnetek 
                                                           
1
 SI_ZAC/1291 
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čakati več kot mesec dni. Uporabili ga bomo pri obeleţevanju dogodkov ob 50-letnici 

šole. 

 

Slika 22: Izsek iz šolske kronike o tem, da je otvoritev nove šole snemala RTV 
Ljubljana 

(SI_ZAC/1291) 

 

5. HIPOTEZA 

Potrjujeva hipotezo, da je šolskem letu 1967/68 matično šolo Osnovne šole Štore 

obiskovalo več učencev kot v šolskem letu 2015/16. 

 

 šolsko leto 1967/68 šolsko leto 2015/16 

število učencev 592 353 

Tabela 1: Število učencev na matični šoli v šolskih letih 1967/68 ter 2015/16 

 

Hipotezo potrjujeva, saj je v šolskem letu 1967/68 matično šolo Štore obiskovalo 239 

učencev več kot v šolskem letu 2015/16. Misliva, da je to posledica številčnejših 

druţin v 60. letih ter tega, da se je veliko ljudi preselilo v novo naselje na Lipi, ker jim 

je ţelezarna nudila delovna mesta, njihovi otroci pa so posledično obiskovali 

Osnovno šolo Štore, saj jim je bila ta najbliţja.    

 

6. HIPOTEZA 

Potrjujeva hipotezo, da je v šolskem letu 1967/68 na šoli potekalo manj dejavnosti 

(tekmovanj, kroţkov, izletov, prireditev) kot v šolskem letu 2015/16. 
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TEKMOVANJA 

šolsko leto 1967/68 šolsko leto 2015/16 

 Kajuhova bralna značka 

 kros  

 košarka 

 rokomet 

 namizni tenis 

 vaje na orodju 

 pionirska olimpijada 

 mednarodna olimpijada  

 šah za posameznike  

 ekipni šah  

 gasilsko 

 

 

 bralna značka 

 kros 

 geografija 

 zgodovina 

 astronomija 

 fizika (Stefanovo) 

 slovenščina (Cankarjevo) 

 matematika (Vegovo) 

 računalništvo (Bober) 

 kemija (Preglovo) 

 biologija (Proteus) 

 angleščina 

 Ekokviz 

 Male sive celice 

 naravoslovje (Kresnička) 

 Vesela šola 

 glasbeno 

 nogomet  

 odbojka 

 odbojka na mivki 

 ulični tek 

 športno plezanje 

 atletika  

 judo 

Tabela 2: Tekmovanja v šolskih letih 1967/68 ter 2015/16 
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KROŢKI 

šolsko leto 1967/68 šolsko leto 2015/16 

 Rdeči kriţ 

 dramatski 

 šahovski 

 recitatorski 

 literarni 

 prometni 

 likovni 

 folklorna skupina 

 rokometni 

 košarkarski 

 

 Rdeči kriţ 

 gledališki 

 šah 

 angleški 

 naravoslovni 

 pravljični 

 ustvarjalni 

 tehniški 

 otroški pevski zbor 

 mladinski pevski zbor 

 spretni prstki 

 Brihta 

 gibalno-ustvarjalni 

 računalniški 

 umetniški 

 bralni 

 ročne spretnosti 

 Vesela šola 

 šolski radio 

 planinski 

 odbojka 

 Matematika je lahko zabavna 

 kolesarski 

 prva pomoč 

 novinarski  

 astrofizika 

 zgodovinski  

 fotografski  

 retorika 

Tabela 3: Kroţki v šolskih letih 1967/68 ter 2015/16 
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IZLETI IN DRUGE DEJAVNOSTI 

šolsko leto 1967/68 šolsko leto 2015/16 

- Bled, Brnik, Begunje, Idrija, 

Ljubljana, Maribor, Logarska 

dolina, Trenta, Velenje, Reka … 

- Kranjska Gora, Logarska dolina, 

Ljubljana, Maribor, Ptuj, Pivka, 

Vrba, Radovljica, Podčetrtek, 

Celovec … 

 

 komemoracija pred spominsko 

ploščo 

 proslava ob kulturnem prazniku v 

kulturnem domu 

 podelitev značk za opravljeno 

bralno značko 

 govor in deklamacije ob dnevu 

OZN  

 govor in deklamacije ob dnevu 

JLA 

 sprejem cicibanov v pionirsko 

organizacijo 

 dvodejanka ob novem letu: Dedek 

Mraz kupuje  

 proslava ob 8. marcu v kulturnem 

domu 

 kurirčkova pošta 

 skupna proslava ob 1. maju v 

kulturnem domu  

 akademija: Otroci staršem 

(pionirska pevska revija) 

 sprejem starejših pionirjev v 

mladinsko organizacijo 

 partizanski pohod po poteh XIV. 

divizije 

 

 komemoracija pred spominsko 

ploščo 

 proslava ob kulturnem prazniku v 

kulturnem domu 

 zaključek bralne značke 

 vaja poţarne evakuacije 

 vzgoja za zdravje 

 plavanje v Termani Laško 

 tradicionalni slovenski zajtrk 

 nastopi mladinskega pevskega 

zbora (Velenje, Celje, Ţalec) 

 novoletni bazar v kulturnem domu 

 Barbarin pohod 

 šolski radio na temo samostojnosti 

in enotnosti 

 otroški parlament (šolski, občinski, 

regijski) 

 plavalni tečaj 

 šole v naravi 

 nastop gledališke skupine v OKC 

 Oder mladih 

 revija pevskih zborov Pesemca 

 zbiranje odpadnega papirja 

 zaključne prireditve OŠ Štore 

 proslava ob dnevu drţavnosti 
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 razstava izdelkov likovnega, 

tehničnega in gospodinjskega 

pouka 

 izdelovanje stenskih slik narodnih 

noš 

 nabiralna akcija hrane 

 nastopi učencev v Domu Lipa 

Štore 

 sodelovanje na proslavi PGD 

Štore v kulturnem domu 

 sodelovanje na proslavi GZ Celje 

v kulturnem domu 

 Vesela košarka 

 dobrodelni koncert Perpetuum 

Jazzile ter MPZ v kulturnem domu 

 letni koncert MPZ v kulturnem 

domu 

 projekti: Šport in špas, Noč branja, 

Pozdrav ptic miru … 

 likovni natečaji 

Tabela 4: Nekatere druge dejavnosti v šolskih letih 1967/68 ter 2015/16 

 

Izjemno se nama zdi, da so se v letu 2015/16 izvajala tekmovanja iz skoraj vsakega 

področja (predmeta), v letu 1967/68 pa so bila tekmovanja večinoma le športna in 

šahovska.  

Tudi število kroţkov se je bistveno povečalo, saj se je skoraj potrojilo. Zanimivo je, da 

so bili v podmladek Rdečega kriţa v šolskem letu 1967/68 vključeni vsi otroci, kljub 

temu da je bil uvrščen med kroţke (tj. interesne dejavnosti). Prav tako se nama zdi 

zanimivo, da niso imeli foto kroţka, čeprav so imeli kabinet zanj. Pevski zbor v šolski 

kroniki ni naveden kot kroţek, čeprav je dejstvo, da je obstajal in uspešno deloval. 

Zanimivo pa je tudi dejstvo, da so se v obeh primerjanih letih odpravili na izlete po 

vsej Sloveniji ter enkrat čez mejo (Reka, Celovec).  

V obeh letih s(m)o prirejali prireditve ob praznikih. »Isti« ostajata prireditvi ob 8. 2. in 

1. 11. Sicer danes v šoli obeleţujemo druge praznike kot pred 50 leti. V obeh letih je 

marsikatera prireditev potekala v kulturnem domu.  
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Opazili sva, da v letu 1967/68 dejavnosti, kot so šole v naravi, razni projekti ipd., niso 

imeli. Danes pa nimamo dejavnosti v zvezi s pionirji, partizani in JLA. To je povezano 

s spremembo političnega sistema po osamosvojitvi Slovenije. 

Naj poveva še, da stenske slike narodnih noš še danes krasijo dva hodnika naše 

šole. 

 

Slika 23: Pionirska pevska revija 24. 5. 1968 

(SI_ZAC/1291) 

 

 

Slika 24: Utrinek s pohoda po poteh XIV. divizije 

(SI_ZAC/1291) 
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Slika 25: Prizor iz šole v naravi, april 2016, CŠOD Kavka 

(avtorica fotografije: Anita Peršuh) 

 

7. HIPOTEZA  

Ovreči morava hipotezo, da je bilo v šolskem letu 1967/68 med zaposlenimi na 

Osnovni šoli Štore več moških kot ţensk. 

 

 šolsko leto 1967/68 šolsko leto 2015/16 

moški 11 6 

ţenske 49 47 

skupaj 60 53 

Tabela 5: Število zaposlenih glede na spol v šolskih letih 1967/68 ter 2015/16 

 

Hipotezo sva zavrnili, saj je bilo v šolskem letu 1967/68 na Osnovni šoli Štore 

zaposlenih več ţensk kot moških. Ta podatek naju je presenetil, saj sva menili, da je 

pred 50 leti še vedno veljalo, da je glavna naloga ţensk skrb za otroke ter 

gospodinjstvo, glavna naloga moških pa sluţenje denarja. Tudi iz filmov in iz 

lanskega delovnega zvezka za zgodovino se spomniva prizorov moških učiteljev. 

Ugotovili sva, da je eden izmed razlogov, da je bilo zaposlenih več ţensk, tudi ta, da 

so v 60. in 70. letih ţenske dobivale vedno vidnejši poloţaj v druţbi ter  predstavljale 

vedno večji deleţ delovne sile. Vse pogosteje so se zaposlovale v trgovinah, 
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tovarnah in tudi v šolah. V šolskem letu 2015/16 je bilo število zaposlenih ţensk na 

Osnovni šoli Štore prav tako višje od števila moških. 

 

 

  



32 
 

3. ZAKLJUČEK 

Naša šola bo septembra 2017 stara 50 let, zato sva se odločili, da raziščeva nekaj v 

tej smeri. 

Ob nastajanju raziskovalne naloge sva odkrili, da delo ni ravno enostavno. Potrebni 

so bili dobra organizacija dela, sodelovanje ter veliko časa. Dobro sva morali 

premisliti in načrtovati hipoteze. Vse podatke ter literaturo je bilo potrebno natančno 

predelati ter temeljito raziskovati o izbrani temi. Ta spoznanja nama bodo v prihodnje 

samo koristila. 

Ob analizi anket sva ugotovili naslednje: zelo veliko učencev je na sliki prepoznalo 

stavbo Osnovne šole Štore, kakršna je bila pred 50 leti. Malo jih je vedelo, koliko je 

šola stara, zelo malo pa jih je vedelo, koliko podruţnic in katere je imela šola pred 50 

leti. Predvidevava, da je veliko anketiranih ugibalo starost šole in število njenih 

podruţnic. Nad temi rezultati sva bili negativno presenečeni. Lahko rečeva, da malo 

učencev pozna zgodovino naše šole oz. njene bistvene podatke (starost, 

podruţnice). Verjameva, da bo najina raziskovalna naloga spodbudila k temu, da bo 

zgodovina naše šole postala resnejša in pogostejša tema pogovora na šoli. Popolna 

priloţnost za to bo ţe letos, ob njeni 50-letnici.  

Po opravljenem delu z anketami sva raziskovali naprej. Ob prebiranju šolske kronike 

in drugih virov ter s pomočjo slik sva si z lahkoto predstavljali utrip šole pred 50 leti. 

Nazorno sta bila prikazana predvsem pevska revija ter pohod po poteh XIV. divizije. 

Vidiva, da je potekalo vzgajanje otrok na šoli v komunističnem duhu. Spoznali sva, da 

je bila otvoritev šole dokaj veličastna. Navdušeni sva bili nad spoznanjem, da o njej 

nista poročala le lokalna časopisa, ampak je bil prispevek objavljen tudi na RTV 

Ljubljana. Ugotovili sva, da je bilo pred 50 leti na šoli mnogo več učencev, kot jih je 

danes, med zaposlenimi pa, tako kot danes, več ţensk kot moških.  

Za nadaljnje raziskovanje priporočava še naslednje:  

- podruţnice, 

- intervjuji z bivšimi učitelji in učenci, 

- povezanost šole in ţelezarne, 

- gradnja šole, 

- dogajanje na šoli v določenih šolskih letih, 
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- določeni dogodki na šoli skozi čas (npr. praznovanje kulturnega dne, športni 

dnevi …). 
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5. PRILOGA 

  

 

 
1. Ali prepoznaš stavbo 

na sliki? Če jo, napiši, 

katera stavba je to. 

 

__________________ 

__________________ 

 

2. Koliko let je danes stara ta stavba? _____________ 

 

 

 

3. Na prejšnjem listu si verjetno prepoznal stavbo naše šole, ki letos praznuje 50 let. 
OŠ Štore ima danes eno podruţnično šolo – Kompole.  

Koliko podruţnic je imela OŠ Štore pred 50 leti? _______ 

Katere podruţnice so to bile? ___________________________________________ 

 

Hvala za sodelovanje! 

 

 

 


