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IZVLE ČEK  

 

Šolska torba je v današnjem času nujna šolska potrebščina učenca, včasih pa ni bilo tako, saj so k 

pouku nosili le tablico in kredo. Šolska torba čedalje bolj postaja tudi priljubljen modni dodatek. 

Učenci si vsako leto želijo nove šolske torbe, zaradi motiva na njej, barve ali njene oblike. Vsi 

starši pa si vsako šolsko leto ne morejo privoščiti nakupa nove šolske torbe, le-ti si lahko 

pomagajo z različnimi dobrodelnimi akcijami. Glede na napredek tehnologij in znanosti si lahko 

v bližnji prihodnosti predstavljamo, da bodo šolske knjige, zvezke, učbenike, šolske potrebščine 

zamenjali iPod in e-gradiva.   

V prvem delu svojega diplomskega dela sem na kratko predstavila zgodovino šolstva na 

Slovenskem. Primerjala sem učbenike, učitelje in učne pripomočke nekoč in danes. Opisala sem 

zgodovino, nastanek in oblike šolske torbe. Napisala sem tudi, kakšna priporočila veljajo o tem, 

kakšna naj bo šolska torba, da bo učencu in njegovemu zdravju prijazna. V nadaljevanju sem 

opisala, katere so najnovejše oblike in novosti na šolskih torbah. Dotaknila sem se tudi barv 

šolskih torb, saj me je zanimalo, če se barve šolske torbe res delijo po spolu učencev. V 

praktičnem delu sem izvedla anketo med učenci od prvega do petega razreda dveh osnovnih šol. 

Dobljene podatke sem analizirala in jih prikazala tudi z grafi ali diagrami.   

 

KLJUČNE BESEDE: šolstvo na Slovenskem, oblika in barva šolske torbe, šolske potrebščine*, 

nižja stopnja OŠ 

 

*Potrebščina-e: predmeti potrebni za kako delo, dejavnost: kupiti šolske potrebščine. 

 Pripomoček: priprava, snov, ki se uporablja za opravljanje določene dejavnosti, za dosego določenega cilja:  

 uporabljati moderne pripomočke; učni pripomočki.1  

 Zaradi te razlage v SSKJ-ju bom v svojem diplomskem delu zvezke, učbenike, pisala, torbe, radirke itd.   

 poimenovala šolske potrebščine, projektorje, zemljevide ipd. pa bom poimenovala kot učne pripomočke.  

 
                                                           
1
 Sodelavci Leksikološke sekcije Inštituta za slovenski jezik Frana Ramovša, SSKJ priročni ponatis. DZS, Ljubljana 

2008.  
 



 

 

ABSTRACT 

 

A school bag is one piece of necessary supplies for a pupil in these days. However, back in the 

days, all they needed in a class was a piece of chalk and a small board. A school bag is becoming 

a fashion accessory. Pupils' wishes are bigger every year: they want a new bag, with a different 

pattern, different colour or even a different shape.  But not all the parents can afford buying a 

new school bag every year. In this case, charity is a good option.  According to advanced 

technology, we can expect pupil's books, workbooks, notebooks and school supplies to be 

replaced by iPod sand e-books in the near future. 

In the first part of my thesis I presented a short history of school system in Slovenia. I compared 

books, teachers and school supplies now and then. I also described history of a schoolbag, it's 

shape and creation. I also wrote how a school bag is recommended to be in order to be pupil-

friendly. It is also described here in after the newest shapes and styles of a schoolbag. I also took 

a glimpse in research of school bag colours – is it important to have a certain colour whether one 

is a boy or a girl. In the practical part, I conducted a survey among pupils from first to fifth grade 

in two elementary schools. The obtained data are analyzed and displayed as graphs or diagrams. 

 

KEYWORDS: education in Slovenia, shape and colour of school bags, school supplies, primary 

level of elementary school. 
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1 UVOD 
 

Kaj je človek brez izobrazbe, pa naj je še tako bogat in mogočen. 

 (neznani italijanski humanist, 1450) 

 

Izobrazba je bila in je, sploh v današnjih časih, zelo pomembna. Šolstvo, ki podaja znanje 

učencem, se je preko zgodovine spreminjalo in oblikovalo, vedno pa je bil njegov namen učiti, 

podati znanje in vzgajati.  

Včasih je bilo dovolj, da je učenec k pouku prinesel tablico in kredo, danes pa potrebujejo učenci 

za pouk zvezke, delovne zvezke, učbenike, peresnico, različna pisala … Za vse to pa, seveda, 

potrebujejo tudi šolsko torbo. Nihče ne ve, kdaj je bila nastala prva šolska torba. Nekateri 

menijo, da je bila prva torba narejena okoli leta 1050. Tradicionalna šolska torba, ki jo učenci 

nosijo danes, je bila popularna šele po letu 1960, ko so začeli učenci nositi svoje knjige do in iz 

šole. Šolske torbe so se skozi obdobja preteklosti razvijale in spreminjale. V današnjem času 

lahko šolska torba povzroči tudi hude okvare hrbtenice učencev. Ravno zaradi tega je vse več 

staršev pozornih na to, kakšno šolsko torbo kupiti svojemu otroku. Otroku mora biti šolska torba 

seveda všeč (barva, oblika, motivi na njej), vendar pa je najbolj pomembno, da mu zagotovi 

varnost (hrbtenica, vidnost v prometu). Nekateri starši si vsakoletnega nakupa nove šolske torbe 

otroku ne morejo privoščiti, zato veliko učencev nosi več let isto torbo, si jo sposodi, ali pa jo 

dobi tudi prek dobrodelnih organizacij. 

Z diplomskim delom sem želela prispevati k boljšemu poznavanju šolstva na Slovenskem in 

razvoja šolske torbe. Na žalost pa sem hitro ugotovila, da na temo o šolski torbi ne obstaja 

nobenega strokovnega članka. V Slovenskem šolskem muzeju so mi dovolili fotografirati šolske 

torbe, ki jih imajo na razstavi. Strokovni delavci so mi obljubili, da bodo v prihodnosti pozorni 

tudi na šolsko torbo.  

V diplomskem delu želim ugotoviti, kakšne šolske torbe nosijo učenci na nižji stopnji osnovnih 

šol in kaj o njih menijo sami. 
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2 ŠOLSTVO NA SLOVENSKEM 
 

2. 1 Šolstvo do leta 1848 
 

Našemu ozemlju je globoke spremembe okrog leta 15 pr. n. št. prinesla vključitev pod rimsko 

oblast. Hitro se je širilo poznavanje pisave. Pismenost je bila v 2. stol. n. št. že precej splošna. Ko 

je propadlo zahodno rimsko cesarstvo, so propadli tudi učni cilji in antična šolska vzgoja. V 

pozni antiki se je začela uveljavljati nova orientacija, v celoti pa se je uveljavila z vzponom 

krščanstva. Vzgoja in znanje se nista pridobivala več samo za zemeljsko življenje, ampak tudi za 

večno.2  

 

Vse do 16. stoletja sta narava in njeno obvladovanje za krščansko vzgojo predstavljali pot do 

božjega spoznanja.3 Cerkev je nato konec obdobja preseljevanja ljudstev povezala etnično 

različna ljudstva v enotno državo z enotnim jezikom. Latinščina je za krščanstvo tako postala 

svetovni in uradni jezik. Teritorialno pa se je z misijonskimi akcijami njena raba vse bolj širila.  

V 6. stoletju, ob naselitvi Slovencev v novi domovini, je vzgoja odsevala enakopravne odnose 

rodovnih članov. Temelj te vzgoje je bil seznanjanje mlajših z delovnimi izkušnjami starejših. 

Nato je prišlo do napredka v poljedelstvu in skupna obdelava zemlje ni bila več potrebna. Tako 

se je povečevalo razslojevanje in plemenska družba je prehajala v razredno. S tem se je 

kolektivna vzgoja izgubljala. Vse bolj se je razlikovala od vzgojnih vplivov v vrstah drugih 

družbenih članov tudi vzgoja vplivnejših družin. Nastajati je začelo domače plemstvo in pričelo 

se je tudi pokristjanjevanje Slovanov (Slovencev). Krščanstvo se je med njimi širilo s pritiskom 

in s prepričevanjem. Nepismene so poučevali misijonarji tako, da so učenci verske obrazce 

ponavljali toliko časa, dokler se jih niso naučili na pamet.4  

                                                           
2 Jože Ciperle, Andrej Vovko, Šolstvo na Slovenskem skozi stoletja. Slovenski šolski muzej (dalje: J. Ciperle - A. 
Vovko: Šolstvo na Slovenskem skozi stoletja), Ljubljana 1988, str. 6-7. 
3 Prav tam. 
4 Prav tam, str. 8-9. 



Damjana Ožbolt: Šolska torba                                                                                 diplomsko delo 
 

3 

 

 

Slika 1: Metodova napotitev v Spodnjo Panonijo5 

 

Prve šole na Slovenskem so se pojavile v 10. stoletju. Prve srednjeveške šole naj bi bile stolne 

šole, višje šole na sedežih škofij. V 12. in 13. stoletju je taka šola delovala pri koprski škofiji in v 

Krki na Koroškem, ki je bila prva stalna škofija na slovenskem ozemlju. Te šole pa so v zadnjih 

stoletjih srednjega veka postajale manj pomembne, saj so se pojavile univerze, ki so jim odvzele 

najboljše učitelje in učence.6  

Zagotovo so na Slovenskem obstajale šole v samostanih, čeprav o njih najdemo v srednjeveških 

listinah zelo malo podatkov. Te šole so bile namenjene vzgoji lastnega redovniškega naraščaja, 

čeprav so včasih sprejemale tudi zunanje učence, ki so bili predvsem iz vrst plemstva. Za 

izobraževanje slovenske mladine so imele pomembno vlogo župnijske šole, ki so se razvijale od 

11. do 12. stoletja. Učile so petja psalmov, branja bogoslužnih obrazcev in katere so mladino 

seznanjale z verskimi nauki. Na prehodu iz 12. v 13. stoletje, ko so se razvila prva mesta z 

meščani, so nastale mestne šole, večinoma iz župnijske šole v mestu. To so bile prve javne 

posvetne šole pri nas. Te šole so šolale predvsem zaradi praktičnih, življenjskih nalog, kot učni 

jezik pa se je uveljavljala materinščina učencev.7  

V 16. stoletju so v mestih pod vplivom humanizma nastale prve gimnazije, ki so pripravljale 

učence za študij na univerzi. O otrokovem obisku šol so še vedno odločali njegovi starši, ki so 

morali šolanje tudi plačati. Včasih je za revne, a nadarjene otroke poskrbel kakšen dobrotnik, 

začeli so podeljevati tudi štipendije. Pismenih je bilo vedno več ljudi, ker se je tudi pri nas 

spremenil odnos do izobrazbe.8 

                                                           
5
 Olga Janša-Zorn, Darja Mihelčič, Stari in srednji vek. Zgodovina za 6. razred osnovne šole. DZS (dalje: O. Janša-

Zorn – D. Mihelčič: Stari in srednji vek), Ljubljana 1995. 
6 Prav tam, str. 10-11. 
7 Prav tam. 
8 Maja Žvanut, Peter Vodopivec, Vzpon meščanstva. Zgodovina za 7. razred osnovne šole. Založba M&N, Ljubljana 
1995. 
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Na Slovenskem do reformacije ni bilo osnovne šole. Zamisel o osnovni šoli je postopoma 

izpopolnjeval in uresničeval Primož Trubar. Ta njegova zamisel o osnovni šoli spada med 

najbolj demokratične pedagoške ideje 16. stoletja. Hotel je, da bi vsak duhovnik oskrbel 

kmečkim in mestnim otrokom, dečkom in deklicam, osnovnošolski pouk slovenskega katekizma, 

branja in slovenskega pisanja.9  

 

 

Slika 2: Katekizem10 

 

Najimenitnejše delo protestantov na Slovenskem v 16. stoletju na področju šolstva pa je 

ustanovitev in organizacija stanovske šole v Ljubljani in v Celovcu.11  

Ob koncu 16. stoletja je protireformacija v smislu svoje dobe videla v protestantskih šolah na 

Slovenskem le privesek luteranske cerkvene organizacije, zato je te šole zaprla skupaj s 

protestantskimi cerkvami, učitelje in protestantske duhovnike pa je izgnala. Tako so vzgojo in 

šolstvo v svoje roke vzeli jezuiti in katoliška cerkev.  Obstajalo je le elementarno stanovsko 

šolstvo.  Ločili so se otroci »boljših« in »slabših« staršev. Prvi so po predhodnem privatnem 

                                                           
9 J. Ciperle - A. Vovko: Šolstvo na Slovenskem skozi stoletja, str. 10-11. 
10 O. Janša-Zorn – D. Mihelčič: Stari in srednji vek. 
11 J. Ciperle - A. Vovko: Šolstvo na Slovenskem skozi stoletja, str. 10-11. 
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pouku stopili v jezuitske gimnazije, ostali pa so lahko elementarno znanje pridobili le v 

župnijskih in mestnih šolah. Te šole so bile prepuščene same sebi. Vsebina in raven učnega dela 

sta se ravnala po krajevnih razmerah in po željah posameznih staršev.12  

Borbena avantgarda katoliške protireformacije so bili jezuiti. Svoja šolska središča so ustanovili 

v Ljubljani, Celovcu, Gorici, Trstu, sredi 18. stoletja tudi v Mariboru. Omejevali so se na srednje 

in višje šolstvo, elementarno šolstvo pa so prepuščali drugim, saj je bil njihov red za njih preveč 

pomemben, da bi se ukvarjali s poučevanjem branja in pisanja. Njihov glavni cilj je bil pouk 

latinščine. Tudi prvi pojavi višjega šolstva so bili povezani z jezuiti.13  

Konec 18. stoletja se pojavijo novi družbeni odnosi, ki vplivajo na vedno glasnejše zahteve po 

dvigu splošne izobrazbe najširših slojev prebivalstva. Ta splošna raven izobrazbe je obetala 

koristi prosvetljenima absolutistoma Mariji Tereziji in Jožefu II. Korist sta videla v bolj 

izobraženih delavcih, močnejšemu gospodarskemu razvoju, posledično pa sta videla v tem več 

davkov, močnejšo vojsko in uradništvo, s tem pa tudi bolj okrepljen položaj vladarja. Leta 1765 

so predilske šole pomenile prvo stopnjo pri uvajanju splošne šolske obveznosti v habsburški 

monarhiji. Čim več otrok hočejo usposobiti za delo v porajajoči se tekstilni proizvodnji. 

Obiskovali naj bi jih tako dečki kot deklice, vendar se te šole niso posebno dolgo obdržale. Leta 

1774 je izšel temeljni zakon Splošna šolska naredba, ki je uvedel splošno šolsko obveznost. Še 

pred tem pa je slovenski prosvetljenec  Blaž Kumerdej leta 1772 cesarici Mariji Tereziji 

predlagal svoj načrt organiziranja osnovnih šol na Kranjskem. Ta načrt je eden izmed 

najpomembnejših dokumentov v zgodovini šolstva na slovenskem. Splošna šolska naredba je 

uvedla splošno in obvezno osnovno šolo, ne pa tudi enotne osnovne šole. Na podeželskih 

trivialkah je bila vsebina pouka siromašnejša kot vsebina pouka na glavnih šolah. Šolska 

obveznost zajame vse otroke od 6. pa vse do 12. leta starosti, vendar pa je bila bolj zaželena kot 

pa zaukazana. Pomanjkljivost novega šolskega zakona je bila, da ni bilo rešeno vprašanje 

vzdrževanja učiteljev in šol in uvedba nemščine kot učnega jezika ne glede na narodnost.14  

                                                           
12 Prav tam, str. 21-24. 
13 Prav tam. 
14 Prav tam, str. 27-29. 
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Slika 3: Slovensko narodno ozemlje z deželnimi mejami15 

 

Pomembno vlogo v etapi v razvoju šolstva na našem ozemlju ima tudi čas Ilirskih provinc. Za 

Slovence je bila najpomembnejša pridobitev uveljavljanje do tedaj zelo zapostavljene 

slovenščine in organizacija visoke šole francoskega tipa v Ljubljani. V francoskem duhu je bila 

tedaj uvedena enotna oblika osnovne šole, iz katere so lahko učenci prešli v srednje šole. 

Slovenščina je postala učni jezik na osnovnih šolah in gimnazijah. Za dejansko uveljavitev 

slovenščine ima veliko zaslugo slovenski prosvetljenec Valentin Vodnik, ki je bil tudi ravnatelj 

ljubljanske osnovne šole, obrtne šole in ljubljanske gimnazije. Pisal je slovenske učbenike za 

osnovne in srednje šole. Njegova prva slovnica v slovenskem jeziku je bila Pismenost in 

gramatika. Ob vsem napredku pa so osnovne šole Ilirskih provinc pestile denarne stiske, saj je 

bilo njihovo vzdrževanje naloženo na breme občinam. Zaradi tega se je znižalo število 

podeželskih osnovnih šol, učitelji pa so zapuščali poklic.16  

                                                           
15Maja Žvanut, Peter Vodopivec, Vzpon meščanstva. Zgodovina za 7. razred osnovne šole. Založba M&N, 
Ljubljana 1995. 
16 J. Ciperle - A. Vovko: Šolstvo na Slovenskem skozi stoletja, str. 31-36. 
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Leta 1805 je prišlo do drugega osnovnošolskega zakona Politična šolska ustava. Dve leti ga je 

pripravljala in sestavljala dvorna komisija. V tej komisija sta bila tudi avtor zakona Jožef 

Špendou in njegov brat Anton. Ta zakon je ostal z nekaterimi dopolnitvami v veljavi do leta 

1869. Njegovi temeljni značilnosti sta bili naglašanje vzgojnega pomena verouka in zamenjava 

posvetnega šolskega nadzorstva s cerkvenim na krajevni, okrajni in deželni ravni. 311. člen 

zakona je bil zelo pomemben za vlogo slovenščine kot učnega jezika, saj je skušal pomanjkanje 

rednih osnovnih šol namestiti z nedeljskimi ali prazničnimi šolami. Te šole so bile namenjene 

tistim učencem, ki so že zaključili obvezno šolanje. Te šole so z zasilnimi učitelji opravile 

neprecenljivo vlogo pri ohranjanju slovenščine v narodnostno ogroženih krajih. Nedeljsko 

šolstvo je povezano tudi z nekaterimi  pedagoškimi delavci tega časa. Delo Blaže in Nežica 

Antona Martina Slomška je po vsebini presegalo takratne učne načrte osnovne šole.17  

 

2. 2 Šolstvo od leta 1848 do leta 1918 
 

Konec 19. stoletja je elementarni pouk otrok v pisanju, branju in računanju, dosegel tudi 

najodročnejše kraje. Do začetka prve svetovne vojne se je število šol nenehno večalo.  

Osnovnošolska izobrazba je postala dostopna vsej mladi generaciji. Dokončno se je uveljavila 

splošna šolska obveznost. Povečale so se tudi možnosti nadaljnjega izobraževanja. Nastajajo 

nove šole na srednji in višji stopnji izobraževanja zaradi gospodarskega razvoja.  Sredi 19. 

stoletja so postavili temelje za razvoj osemletne gimnazije in realnih šol. Pogoj za vpis na 

univerzo in tehnične ter visoke šole je matura. Tudi na šolskem področju napreduje emancipacija 

žensk. Učiteljski poklic je postal čedalje bolj cenjen, ker se je izboljšala izobrazba in socialni 

položaj učiteljev. V letih 1848 in 1849 so se prvič začeli zbirati na konferencah. V ljudskih šolah 

je bil boj za slovenski učni jezik zelo trd, zlasti na nacionalno mešanih območjih. Večje pritiske 

je bilo občutiti na srednji stopnji, kjer je imel slovenski jezik odmerjeno mesto. Leta 1905 je bila 

ustanovljena prva popolna slovenska gimnazija v Šentvidu nad Ljubljano.18  

 

                                                           
17 Prav tam. 
18 Stane Okoliš, Šolstvo na Slovenskem skozi stoletja. Slovenski šolski muzej (dalje: S. Okoliš: Šolstvo na 
Slovenskem skozi stoletja), Ljubljana 1999, str. 60-61.  
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Slika 4: Prva popolna slovenska gimnazija v Šentvidu nad Ljubljano 19 
 

 

Konec 19. stoletja so bili skoraj vsi učenci uvrščeni v elementarno ljudsko šolo. Materialne 

razmere in možnosti nadaljevanja šolanja učencev so bile zelo različne med podeželskimi 

manjrazrednimi šolami in elementarnimi šolami v mestih. Na različno razvitost posameznih šol 

je kazala organiziranost šol v enorazrednice ali večrazrednice. Razlike so se povečevale do izida 

ljudskošolskega zakona leta 1869 in do obveznega osemletnega šolanja. Ko so potrdili 

metodično prednost pisanja v zvezke, je celo izbira osnovnih učnih pripomočkov jasneje 

opozarjala na razlike med šolami in posameznimi socialnimi obdobji. Vse bolj so postale opazne 

razlike med šolami in socialnim izvorom učencev. Temu razlikovanju se je pridružilo še 

narodno-jezikovno razlikovanje in nemški nacionalni pritisk. Revnim pot do znanja ni 

omogočala samo izobrazbe, ampak jih je tudi vodila na področje narodnopolitičnega delovanja 

za splošni dvig kulture slovenskega naroda. Šola ni samo izobraževala, ampak je tudi vzgajala. 

Temelj za razvijanje otrokove duševne moči in potrebnih znanj za življenje je bila nravno-

pobožna vzgoja, pod cerkvenim šolskim nadzorstvom pa poudarjena verska vzgoja. Sredstvo 

discipliniranja so bile kazni, tudi telesne.20  

                                                           
19 Škofijska klasična gimnazija: http://filternet.si/ss/organizacije/skofijska-klasicna-gimnazija/ (5. 11. 2013). 
20

 S. Okoliš: Šolstvo na Slovenskem skozi stoletja, str. 72-73. 
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Slika 5: Pouk nekoč21* 
 

 

Učna snov je bila prilagojena praktični uporabi naučenega znanja. Z uporabo učil so hoteli 

doseči čim bolj nazoren pouk.  Skoraj vsaka ljudska šola je imela ob prelomu iz 19. v 20. stoletje 

svoj šolski vrt, za katerega so morali zgledno skrbeti učenci in učitelj.22 

 

 

Slika 6: Šolski vrt23* 
 

 

                                                           
21 Foto: D. Ožbolt, 20. 8. 2013. Fotografije v diplomskem delu označene z * so uporabljene z dovoljenjem SŠM. 
22 S. Okoliš: Šolstvo na Slovenskem skozi stoletja, str. 72-73. 
23 Šola nekoč: http://www.osik.si/mlinse/sola-nekoc (5. 11. 2013). 
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2. 3 Šolstvo od leta 1918 
 

Vso drugo polovico 19. stoletja je bila glavna narodno-politična zahteva Slovencev ideja 

Zedinjene Slovenije, ki je bila po 1. svetovni vojni dokončno pokopana. Slovensko narodno 

ozemlje je bilo razdeljeno med štiri države. Slovensko šolstvo v osrednji Sloveniji v sklopu 

Kraljevine SHS je doseglo velik napredek z ustanovitvijo prve slovenske univerze v Ljubljani 

leta 1919 in s slovenizacijo srednjega in poklicnega šolstva. Slednje pa je bilo kmalu 

izpostavljeno unitarističnim jugoslovanskim pritiskom. V sosednjih državah je veliko Slovencev 

postalo žrtev nacionalsocialističnih režimov in sredstva potujčevanja. Slovenske šole so nastale 

tudi na tujem zaradi izseljevanja.24 

V letih med vojnama je šolstvo pristalo ob strani 

"pomembnejših" političnih dogodkov. Veliko šolskih 

prostorov zasede vojska, katera tudi uničuje šolsko imetje, 

ponekod celo šolske stavbe. Šolske razmere pod tujo 

zasedbo so se sicer po pokrajinah razlikovale, končni cilj 

okupatorjev pa je bil pridobiti in preobraziti slovenskega 

šolarja za svojo nacionalno in razredno ideologijo.25  

 

Slika 7: Izsek iz Učiteljskega tovariša26 

 

 

 

 

                                                           
24 Šolstvo na Slovenskem skozi stoletja (do 1991): http://www.ssolski-muzej.si/slo/exhibits.php?item=22) (25. 9. 
2013). 
25 Prav tam. 
26 "Drobiž iz učiteljske torbe." Učiteljski tovariš letnik 73. številka 41 (30. 11. 1933): 
http://www.dlib.si/?URN=URN:NBN:SI:DOC-YJ1MDTHT (8. 11. 2013). 
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Zaradi prekinjanja pouka, izseljevanja slovenskega prebivalstva in potujčevalne vloge šole je bila 

najbolj prizadeta prav izobrazba in vzgoja slovenske mladine. Položaj se nekoliko izboljša po 

kapitulaciji Italije, 8. septembra 1943. V slovenskem šolstvu se je razvnel idejni boj, ki je bil 

posledica revolucije in drugih medvojnih razmer. Šolstvu prinesejo politične spremembe leta 

1945 toliko novosti, kot nikoli dotlej. Nova oblast je vnašala v šolstvo svojo ideologijo 

marksizma-leninizma na različne načine: z učnimi načrti in učbeniki, z ideološkimi čistkami 

(suspenz učiteljev), s podržavljanjem zasebnih šol, s številnimi državnimi praznovanji in z 

delovnimi akcijami. Po vojni so uvedli kratke pedagoške tečaje zaradi pomanjkanja učiteljev. 

Leta 1958 prinese šolska reforma enotno osnovno šolo kot edino obliko obveznega šolanja. 

Odpravljene so bile klasične gimnazije. Višje in visoko šolstvo je ustanavljalo nove fakultete. 

Slovenske šole so začele delovati tudi v zamejstvu in izseljenstvu. Leta 1963 pride do nove 

ustave, zato so se tudi v šolstvu pričeli oblikovati novi socialistični samoupravni odnosi. Pride do 

uvajanje novih metod in vsebin izobraževanja.27  

 

 

Slika 8: Reklamni plakat iz leta 197328 

 

                                                           
27 Šolstvo na Slovenskem skozi stoletja (do 1991): http://www.ssolski-muzej.si/slo/exhibits.php?item=22) (25. 9. 
2013). 
28 Ime mi e VIK, vika te me. Jugoplastika, 1973: http://www.dlib.si/?URN=URN:NBN:SI:IMG-Y785VGE8 (8. 11. 
2013). 
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Od 1975 leta naprej so v osnovnem šolstvu uvajali 

celodnevno osnovno šolo, Maribor pa dobi univerzo. 

Možnosti za izobraževanje učiteljev se razširijo, tako 

z rednimi šolskimi programi kot na različnih tečajih in 

seminarjih. Oblasti so po letu 1971 zaostrile zahteve 

po ideološki vzgoji v šolah. Kritike praznovanj in 

delovanja pionirske in mladinske organizacije so se 

začele pojavljati po Titovi smrti leta1980.29
  

Slika 11: Titovi pionirji 30* 

Po razglasitvi samostojnosti in neodvisnosti Republike Slovenije in sprejetju ustave 1991 se je 

slovenski šolski sistem bistveno spreminjal, zlasti še s sprejemom novih šolskih zakonov leta 

1996. Otroci in mladostniki so bili in so še vpeti v sisteme vzgoje in izobraževanja, povezuje jih 

mladost in preplet lepih in neprijetnih dogajanj. Vsakodnevne življenjske izkušnje jih oblikujejo 

v zrelo osebnost.31   

 

3 UČBENIKI NEKOČ IN DANES 
 

Primož Trubar je že v 16. stoletju naredil velik korak v šolstvu na Slovenskem. Leta 1550 je 

izdal neke vrste učbenik Katekizem, ki je bil sestavljen tudi iz vprašanj in odgovorov. Napisal je 

tudi prvo berilo Abecednik, da bi se ljudje naučili brati in pisati. Ta knjiga je bila prava 

enciklopedija in ne samo učni pripomoček, saj v njej ni bilo samo osnovno znanje računanja, 

pisanja in branja, ampak tudi znanje geografije, biologije, zgodovine, medicine in astronomije. 

Anton Martin Slomšek pa je nekaj stoletij kasneje napisal učbenik za nedeljske šole Blaže in 

Nežica v nedeljski šoli (1842), ki je bil dolgo časa najboljši in najobsežnejši v slovenskem 

                                                           
29 Šolstvo na Slovenskem skozi stoletja (do 1991): http://www.ssolski-muzej.si/slo/exhibits.php?item=22) (25. 9. 
2013). 
30 Foto: D. Ožbolt, 20. 8. 2013. 
31 Šolstvo na Slovenskem skozi stoletja (do 1991): http://www.ssolski-muzej.si/slo/exhibits.php?item=22) (25. 9. 
2013). 
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jeziku. Razdeljen je na 52 poglavij, na toliko, kolikor je tednov v letu. Prva izdaja je izšla v 

bohoričici leta 1842, druga in tretja izdaja pa sta izšli leta 1848 in leta 1857 v gajici.32 

Prvi zvezki so se pojavili po letu 1900. Učenci pa so vanje zapisovali snov s peresi.33 Učne 

knjige so se nekoč selile od otroka do otroka v družini, v vasi ali med sorodniki in znanci. Ker so 

imeli takrat zelo malo denarja, so bile platnice učnih knjig vedno skrbno ovite v močan ovojni 

papir. Znak zanikrnosti in sramota za učenca so bila takrat oslovska ušesa na zvezkih in knjigah, 

zato so bile obvezne šolske mape, v katerih so bili zvezki in knjige na varnem pred mečkanjem.34  

 

Danes imamo ogromno izbiro učbenikov in delovnih zvezkov. Obstaja več založb in več avtorjev 

učbenikov za isti razred in isti predmet. Prvošolčki potrebujejo na primer pri slovenščini berilo, 

zvezke, učbenik in delovne zvezke, ki so sestavljeni iz treh delov. S časom pa se je povečevala 

tudi količina učne snovi, ki jo otroci predelajo skozi šolsko leto.35 V današnjih časih pa so vse 

močnejša konkurenca knjigam in učbenikom elektronski učbeniki.36 

 
 
 

4 UČNI PRIPOMOČKI, POTREBŠČINE IN UČILA NEKOČ IN 
DANES 
 

Razlika med učili in učnimi pripomočki je v tem, da so učila nosilci učno relevantnih informacij 

in so potemtakem neposredno v funkciji učenja, medtem ko so učni pripomočki naprave in 

predmeti, ki sicer pripomorejo k pridobivanju znanj, vendar sami niso nosilci učno relevantnih 

informacij (LCD-projektor, grafoskop). Za učitelja je učbenik učno sredstvo, ki ga vključi v učni 

proces, za učenca pa učni vir oz. sestavni del samostojne učenčeve aktivnosti.37   

                                                           
32 Učni pripomočki nekoč: http://filternet.si/os/clanki/ucni-pripomocki-nekoc/ (25. 9. 2013). 
33 Ko spregovori šolska torba: http://junior.si/vsebina/arhiv/ko_spregovori_sholska_torba/ (1. 10. 2013). 
34 1960 Stari trg – Osnovna šola: http://stareslike.cerknica.org/2012/12/08/1960-stari-trg-osnovna-sola/ (27. 9. 
2013). 
35 Šola nekoč in danes: http://www.sobotainfo.com/novice/ogled/13238/?s=mn (25. 9. 2013). 
36 Elektronski učbeniki – kdaj in kako: http://ars.rtvslo.si/elektronski-ucbeniki-kdaj-in-kako/ (3. 10. 2013). 
37 Mira Pajek, Potrjevanje učbenikov s področja geografije. Diplomsko delo, Ljubljana 2011, str. 12. 
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Šolske klopi oziroma banki kot so jim rekli okoli leta 

1900 so bile rahlo poševne. Stale so na lesenem podu, 

vsaka pa je imela luknjo za črnilo in pisala. Pred 

prihodom zvezkov so učenci pisali na tablice.38  

 

 
                                                                                                                                                Slika 9: Tablica39* 

 

V zvezke so pisali s peresom, ki so ga imeli spravljenega v  

peresnici. Takrat je to bila lesena škatla s pokrovom. Kasneje so 

začeli uporabljati tudi učbenike, ki niso vsebovali slik, v njih je 

bilo veliko besedila. Zvezke so spravili v torbo.40 Ker niso imeli 

veliko učbenikov in zvezkov, šolske torbe niso bile velike. 

Nekatere so bile lesene, nekatere usnjene. Mnogi starši si šolskih 

torb za otroke niso mogli privoščiti, zato so ti otroci zvezke in 

knjige zvezali kar z vrvico.41  

 
Slika 10: Lesena šolska torba42* 
 

 

V preteklosti učenci za pomoč pri učenju niso imeli veliko 

pripomočkov, ker so bile učilnice slabo opremljene. Pomagali 

so si lahko z zemljevidom in računalom.43  

 

 
 
 

Slika 11: Računalo44* 

                                                           
38 Učni pripomočki nekoč: http://filternet.si/os/clanki/ucni-pripomocki-nekoc/ (25. 9. 2013). 
39 Foto: D. Ožbolt, 20. 8. 2013. 
40 Učni pripomočki nekoč: http://filternet.si/os/clanki/ucni-pripomocki-nekoc/ (25. 9. 2013). 
41 Ko spregovori šolska torba: http://junior.si/vsebina/arhiv/ko_spregovori_sholska_torba/ (1. 10. 2013). 
42 Foto: D. Ožbolt, 20. 8. 2013. 
43 Učni pripomočki nekoč: http://filternet.si/os/clanki/ucni-pripomocki-nekoc/ (25. 9. 2013). 
44 Foto: D. Ožbolt, 20. 8. 2013. 
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V današnjih časih velja, da učenec potrebuje za dobro razvijanje svojih učnih sposobnosti 

najboljše možno okolje, kar je današnjim otrokom, v času tehnoloških in drugih napredkov, več 

kot omogočeno. Učilnice so zelo dobro opremljene z zemljevidi, mapami, plakati, računalniki in 

drugimi predmeti. Včasih je bilo dovolj, če je učenec k pouku prinesel tablico, danes ni več tako. 

Učenci za pouk potrebujejo zvezke, berilo, učbenike, delovne zvezke, peresnico, barvice, 

svinčnike, radirko, nalivnike, ravnila, šestila, copate, opremo za športno vzgojo in še in še. 

Seveda pa za vse to potrebujejo tudi šolsko torbo. Računalniki, eksperimenti in ekskurzije pa jim 

še bolj popestrijo učenje.45  

 

 

5 UČITELJI NEKOČ IN DANES 
 

Učenci so bili nekoč skoraj brez pravic. Več pravic, s katerimi so naredili red v razredu, so imeli 

učitelji, ki so bili tudi bolj strogi. Učitelj je pisal na majhno tablo. Zraven nje je bil kateder. 

Učenci so morali za šolsko klopjo sedeti vzravnano, roke so morali imeti prekrižane na hrbtu. 

Učitelji so jim pregledovali ušesa in roke. Učence so kaznovali tako, da so jih postavili v kot 

učilnice ali pa so jih posedli v zadnjo klop, ki so ji rekli oslovska klop. Lahko so dobili tudi 

udarce po rokah z ravnilom, včasih so jim prisolili tudi klofuto ali jih lasali.46  

V razredu je vladala popolna disciplina, učenci med poukom niso smeli pisniti, spregovorili so 

lahko le, če so bili vprašani. Dolgo časa so bila dekleta ločena od dečkov.47  

                                                           
45 Šola nekoč in danes: http://www.sobotainfo.com/novice/ogled/13238/?s=mn (25. 9. 2013). 
46 Učni pripomočki nekoč: http://filternet.si/os/clanki/ucni-pripomocki-nekoc/ (25. 9. 2013). 
47 Šola nekoč in danes: http://www.sobotainfo.com/novice/ogled/13238/?s=mn (25. 9. 2013). 
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Slika 12: Pouk nekoč48 

 

Danes je vse drugače. Spremembe vidimo že v načinu učenja, saj učenci lahko aktivno 

sodelujejo pri razlagi in dejavnostih znotraj pouka, kakšen del učne snovi predstavijo tudi sami. 

Učitelji danes niso več taki bavbavi, ampak so bolj dovzetni in dostopni kot včasih. Velikokrat 

znajo prisluhniti učencem s težavami in jim tudi pomagati. Dandanes pa bi telesno kaznovanje 

najbrž pomenilo izgubo službe za učitelja, saj so takšni ukrepi prepovedani z zakonom.49  

 

6 SPOMINI NA ŠOLSKE KLOPI 

 

6. 1 Spomini Ane Hitij  
 

Ana Hitij je bila rojena leta 1935 na Blokah. Na čas v šolskih klopeh nima ravno dobrih 

spominov. 

Pouk je takrat potekal v dopoldanskem času. Učilnice so bile zelo slabo opremljene z učili. 

Vsebovale naj bi le zemljevid, globus in leseno računalo. Malic takrat ni bilo. Bil je le odmor 

                                                           
48 V šoli se imamo fajn: http://www.mojalbum.com/zbelca/v-soli-se-imamo-fajn/ura-pouka-nekoc-ljubljanski-solski-
muzej/18793879 (7. 9. 2013). 
49 Šola nekoč in danes: http://www.sobotainfo.com/novice/ogled/13238/?s=mn (25. 9. 2013). 
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med poukom. Za malico so si prinesli hrano od doma. Bila je revščina, njeni niso imeli niti za 

kruh. Nekajkrat je doma pečen bob uspešno zamenjala za kos kruha.  

Spominja se, da je šolske potrebščine v šolo nosila v torbi, sešiti iz blaga. Šolsko torbo ji je sešila 

njena mama, na roke. V torbi je imela dva zvezka, enega s črtami, drug je bil karo zvezek za 

matematiko. Svinčnik z radirko naj bi takrat dobila od sorodnikov iz Amerike. Pravi, da je bila 

med prvimi, ki ga je imela in bila nanj zelo ponosna.    

 

6. 2 Spomini Marte Šega 
 

Marta Šega je bila, ravno tako kot Ana Hitij, rojena leta 1935 v Loškem Potoku. Kljub temu, da 

se občini nahajata ena zraven druge, in da sta rojeni istega leta, je med njunima pripovedma 

veliko razlik.  

Ana je v šolo že nosila doma narejeno šolsko torbo, medtem ko Marta ni imela šolske torbe. 

Ravno tako ni imela zvezkov, svinčnikov. Spominja se, da je v šolo nosila le tablico in kredo. Na 

tablico so si zapisovali le najbolj pomembne stvari. Snov se je morala naučiti do naslednjega 

šolskega dne, saj je morala biti tablica vsak dan prazna in pripravljena na to, da so zopet napisali 

le najpomembnejše iz tistega dne.  

Osnovno šolo je obiskovala le sedem let, saj je namesto k pouku za eno leto morala oditi na 

služenje k večjemu posestniku, kmetu. Pri njem je delala kot dekla, čuvala je njegove otroke, pri 

njeni starosti deset let. Tako si je zaslužila kruh, saj je njena družina ni mogla preživljati. Tako se 

le s težavo spominja tistih dni, ko je bila vedno lačna in bosa. Pravi, da je bila zelo vesela, ko so 

konec šolskega leta dobili spričevalo. Še vsa ima skrbno pospravljena. Bila je kar uspešna 

učenka. Žal mi je le za tisto spričevalo 4. razreda, ki ga nikoli ne bo, na koncu dodaja s solzami v 

očeh.  
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Slika 13: Primer spričevala iz leta 194350  

 

 

 

                                                           
50 Foto: D. Ožbolt, 10. 11. 2013. 
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6. 3 Spomini Marte Ožbolt 
 

Marta Ožbolt se je rodila leta 1959 na Blokah. Prvič je šla v šolo leta 1965. Spominja se, da je k 

pouku hodila tudi v popoldanskemu času, pouk pa je potekal tudi ob sobotah. Sobotni in 

popoldanski pouk so ukinili šele nekaj let kasneje. Po pouku pa naj bi še enkrat na teden imeli 

pouk verouka.  

V sanitarnih prostorih ni bilo straniščne školjke, bila je samo luknja, kamor si opravil potrebo. 

Voda, za umivanje rok, je bila na šolskem hodniku.  

Šola naj bi takrat imela njivo, ki so jo učenci z učiteljevo pomočjo tudi obdelovali. Pridelali so 

krompir, zelje, zelenjavo. S temi pridelki je kuharica skuhala enolončnico za malico učencev. 

Učilnice so imele tudi peči, za katere so tudi skrbeli učenci. Namesto pouka športne vzgoje so 

učenci velikokrat skladali drva ali tlačili zelje.  

Spominja se, da je dobila od sorodnikov iz Amerike šolsko torbo iz blaga v obliki nahrbtnika. 

Ker jo je imela takrat prva in edina, jo je bilo z njo sram iti v šolo, pred začetkom pouka je veliko 

prejokala materi in očetu, zato sta ji kupila novo šolsko torbo iz mehkega svinjskega usnja v 

obliki aktovke. No, leto dni kasneje pa so bili v modi nahrbtniki, dodaja.  
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7 NASTANEK ŠOLSKE TORBE  
 

Šolsko torbo včasih poimenujemo tudi torba, nahrbtnik ali aktovka. Nihče pravzaprav ne ve, kdaj 

je nastala prva šolska torba. Že v antičnih časih so ljudje nosili torbe, napolnjene s svojo lastnino. 

Nekateri menijo, da je bila prva torba narejena okoli leta 1050. To torbo so uporabljali za 

transport stvari. Tradicionalna šolska torba, ki jo učenci nosijo danes, je bila popularna šele po 

letu 1960, ko so začeli učenci nositi svoje knjige do in iz šole.51 Okoli leta 1950 se je na sceni 

pojavila tudi platnena torba. Med leti 1960-1970 , med vplivom nastajajoče mladinske kulture, so 

bile te torbe opremljene z nalepkami in (protest)parolami.52 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Slika 14: Primer šolske torbe z značkami53 

7. 1 Torba, povezana s trakom 
 

Še preden so začeli učenci nositi v šolo šolsko torbo, so pred njo uporabljali ´a book stap´, torej 

torbo, povezano s trakom, pasom. Sestavljena je bila iz majhnih lesenih letev, ki so bila pritrjena 

na usnjen trak, podoben pasu. V tako torbo so lahko spravili do 5 knjig. V tistih časih so imele 

knjige veliko veljavo, zato so jih zaščitili s krpami ali odejami, da se niso uničile. Torba s pasom 

je bila popularna med 1800 in ponekod do 1900.54  

 

                                                           
51 The Invention of the Book Bag: http://www.ehow.com/about_6976468_invention-book-bag.html (9. 10. 2013). 
52 The history of the schoolbag: http://www.tassenmuseum.nl/en/exhibition-schoolbags (5. 10. 2013). 
53 Moj butik.si: http://mojbutik.si/ (19. 10. 2013). 
54 The Invention of the Book Bag: http://www.ehow.com/about_6976468_invention-book-bag.html (9. 10. 2013). 
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7. 2 Usnjena torba 
 

Tako torbo so uporabljali že rimski legionarji, verjetno za shranjevanje hrane, vode in lastnine.55 

Usnje je bil najbolj praktičen in trpežen material. Na začetku so bile torbe majhne, vendar, ker so 

imeli učenci čedalje več predmetov in knjig, so torbe postajale čedalje večje.56 Usnjena torba 

pride v modo v 17. stoletju, ko prvič postane priljubljen modni dodatek.57  

 

 

             Slika 15: Usnjena šolska torba, ki naj bi nastala okoli leta 1860 v Prekmurju58 

 

 

Popularne so bile tudi sredi 20. stoletja kot praktične majhne šolske 

torbe.   

 

 

Slika 19: šolska torba-aktovka59* 

                                                           
55 The History of The Leather Satchel, From Romans to Leather School Bags to the High Street: 
http://www.scaramangashop.co.uk/Fashion-and-Furniture-Blog/the-history-of-the-leather-satchel/ (2. 10. 2013). 
56 The history of the schoolbag: http://www.tassenmuseum.nl/en/exhibition-schoolbags (5. 10. 2013). 
57 The History of The Leather Satchel, From Romans to Leather School Bags to the High Street: 
http://www.scaramangashop.co.uk/Fashion-and-Furniture-Blog/the-history-of-the-leather-satchel/ (2. 10. 2013). 
58

 Marko Ljubič, Izpis iz inventarne knjige. Slovenski šolski muzej. Ljubljana 2013. 
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7. 3 Nahrbtnik  
 

Leta 1967 Greg Lowe ustvari notranji okvir nahrbtnika v svoji garaži. Pred tem so imele torbe 

zunanji okvir, zato njihova vsebina ni bila zaščitena proti vremenskim pojavom, pred izgubo 

stvari. Od takrat naprej so postali nahrbtniki priljubljeni med študenti, delavci ali med komerkoli, 

ki je hotel nositi veliko predmetov, ki bi jih lahko kadarkoli uporabil.60 Prav tako leta 1967 

začneta prodajna družba (JanSport) Yowell z Murray McCory in Jan Lewis v Seattlu s svojo 

linijo nahrbtnikov. Njihova revolucija se je začela, ko so prišli v univerzitetne knjigarne. Yowell 

in McCory sta dodatno okrepila privlačnost nahrbtnikov z odpornimi zadrgami, uporabljala sta 

vinil, kasneje usnje, da bi jih še izboljšala. Začeli so se dobro prodajati in v zadnjih treh 

desetletjih je podjetje zgradilo svoj imperij šolskih nahrbtnikov. Usa leta 2007 poroča, da je od 

leta 1979 JanSport prodal 25 milijonov nahrbtnikov.61 Vsak dan podjetja izdelujejo in izumljajo 

nove oblike torb, z različnimi žepi, izolacijo, trakovi in različnimi materiali. Še posebej težko je 

danes najti tako torbo, ki ne poškoduje hrbtenice.62 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slika 20: Primer JanSport nahrbtnikov 

                                                                                                                                                                                           
59

 Foto: D. Ožbolt, 20. 8. 2013. 
60 The Invention of the Book Bag: http://www.ehow.com/about_6976468_invention-book-bag.html (9. 10. 2013). 
61CanICarryYourBooks?: 
http://www.slate.com/articles/life/design/2012/12/backpacks_for_students_the_rise_of_the_book_bag_courtesy_of_
jansport_caribou.html (27. 9. 2013). 
62 The Invention of the Book Bag: http://www.ehow.com/about_6976468_invention-book-bag.html (9. 10. 2013). 
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8 TABLIČNI RAČUNALNIK NAMESTO ŠOLSKIH TORB? 
 

Uvedba digitalnih učbenikov na tabličnih računalnikih je dosegla, da ne bo več dolgo potrebno 

nositi šolske torbe. V prihodnosti lahko zaradi tega šolske torbe povsem izginejo.63  

V Sloveniji kot prva visokošolska ustanova v jugovzhodni Evropi uvaja tak program mariborski 

center univerze Alma Mater Europaea, v okviru katerega bo vsak študent dobil svojo tablico, na 

kateri bo naloženo vse gradivo, ki ga bo potreboval pri učnem procesu, na njej pa bodo lahko 

delali tudi zapiske, si ogledali posnetke predavanj in se udeleževali videokonferenc. Študentje 

programa Evropske poslovne študije tako tiskanih učbenikov sploh ne bodo več uporabljali.64 

Na Nizozemskem so pripravili poseben program, po katerem bo 11 osnovnih šol ukinilo zvezke, 

delovne zvezke, učbenike, razredne table, saj bodo učenci v šolo nosili le iPade. Te šole se 

neformalno imenujejo šole Steva Jobsa (ustanovitelj Appla, tehnološki vizionar), ki si je tako 

šolanje prihodnosti tudi zamislil. Gertjan Kleinpaste, ravnatelj nove šole, je dejal, da bo tak način 

učenja leta 2020 popolnoma normalen.65 Te šole ne bodo imele tabel, urnikov, roditeljskih 

sestankov … Odprte bodo od pol osmih zjutraj do pol sedmih zvečer. Učenci bodo lahko prišli in 

šli kadarkoli, obvezna prisotnost bo le med 10.30 in 15. uro. Prav tako bodo lahko učenci šli na 

počitnice takrat, ko si bodo to želeli. Snov za nazaj si bodo lahko ogledali na iPadu. Učitelji bodo 

v razredu le izjemoma. Kljub temu, da šola omogoča precej svobode, bo učni proces nadzorovan. 

O napredku in dejavnosti učenca bo naprava obveščala tako starše kot učitelje.66  

Amsterdamski raziskovalec Maurice de Hond je pobudnik šol iPad. Sicer je star že 65 let, vendar 

pravi, da mu je hčerka, rojena 2009, odprla oči za digitalni svet 

učenja. Pravi, da so analogne šole le še muzeji, ki jih sodobni 

učenci ne razumejo več.67   

Slika 16: iPad68 

                                                           
63 The history of the schoolbag: http://www.tassenmuseum.nl/en/exhibition-schoolbags (5. 10. 2013). 
64

 Bodo tablični računalniki nadomestili učbenike: http://www.siol.net/novice/slovenija/2013/07/e-
izobrazevanje.aspx (1.12. 2013). 
65 Nizozemske šole s tabličnimi računalniki: http://www.siol.net/novice/svet/2013/07/nizozemske_sole_ 
s_tablicnimi_racunalniki.aspx (25. 9. 2013). 
66 Prav tam.  
67 Prav tam.  
68 Prav tam.  
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9 ŠOLSKA TORBA NAJ BO VARNA 
 

Prva šolska torba pomeni otroku zelo veliko. Otrok si lahko izbere tako torbo, ki mu je všeč, 

starši pa ga morajo pri tem usmerjati, saj samo všečnost ni dovolj. Paziti moramo še na veliko 

drugih stvari, še posebej na otrokovo zdravje in na varnost.69  

 

9. 1 Teža šolske torbe 
 

Maksimalna obremenitev otroka po mnenju zdravnikov naj ne bi presegala 15 % njegove teže. 

Torej, npr. otrok, ki tehta 30 kilogramov, bi smel nositi največ 4,5 kilogramov težko torbico.70  

 

 

Slika 17: Šolska torba ne sme biti pretežka71 

 

 
 

                                                           
69 Šolska torbica naj bo tudi varna!: http://www.zps.si/otrok/oprema-in-tekstil/solska-torbica-naj-bo-tudi-
varna.html?Itemid=260 (25. 9. 2013). 
70 Prav tam. 
71 Pretežka lahko poškoduje hrbtenico: http://www.zurnal24.si/pretezka-lahko-poskoduje-hrbtenico-clanek-91873 
(3. 11. 2013). 
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9. 2 Naramnice šolske torbe 
 

Za naramnice je priporočljivo, da so rahlo zavite (v obliki črke S), da ne drsijo z rame ali proti 

vratu. Široke naj bi bile najmanj 4 centimetre. Dobro je tudi, da so podložene, da se ne zarežejo v 

ramena. Dolžina naramnih pasov naj ima čim bolj enostavno nastavljanje, da jo lahko otrok tudi 

sam spreminja (tanjša in debelejša oblačila). Pasovi iz naramnic naj ne bodo predolgi, saj se 

lahko otroci ob njih spotikajo. Naramnice bi morale biti v višini prsi dodatno spete s prečnim 

pasom s sponko (nastavljiv po dolžini) za stabilnejše nošenje torbice.72 Torba se mora prilegati 

hrbtenici in ne sme segati prenizko pod pas. Otroka moramo spodbujati k pravilni uporabi 

naramnic in pasu.73 

 

 

Slika 18: Napačna in pravilna uporaba naramnic pri šolski torbi74 
 

 

 

 

                                                           
72 Šolska torbica naj bo tudi varna!: http://www.zps.si/otrok/oprema-in-tekstil/solska-torbica-naj-bo-tudi-
varna.html?Itemid=260 (25. 9. 2013). 
73 Šolska torba: Kakšna naj bo?:  http://www.dr-flis.si/solska_torba_kaksna (25. 9. 2013). 
74 Prav tam. 
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9. 3 Hrbtišče šolske torbe 
 

Zelo pomembno je, da je hrbtišče šolske torbe ergonomsko 

oblikovano, to pomeni, da se z ustreznim ergonomskim 

načrtovanjem preprečijo poškodbe zaradi ponavljajočih se 

gibov, ki se lahko sčasoma razvijejo in povzročijo dolgotrajno 

delovno nezmožnost.75 Torej, pomembno je, da se hrbtišče 

prilega hrbtu, da je v stiku s hrbtom na več mestih, in da je 

dobro podloženo (oblazinjeno). Če je hrbtišče pretrdo, lahko 

otroka tišči. Če pa je hrbtišče pretanko, lahko otroka v hrbet 

zbadajo robovi knjig.76  

Slika 19: Ergonomsko oblikovano hrbtišče77 

9. 4 Ogrodje in material šolske torbe 
 

Šolska torba mora biti stabilna, to pomeni, da ko jo postavimo na tla, se ne sme zvrniti ne glede 

na to ali je prazna ali polna. Za boljšo razporeditev vsebine so zaželeni predali v notranjosti.78 

Pomembno je, da najtežje knjige in zvezke vedno zlagamo na tisto stran torbe, ki se prilega ob 

hrbet. S takim razporedom bo največja teža tik ob hrbtu in otrok bo lahko kljub njej v naravnem 

položaju.79 Na ZPS-ju priporočajo, da se torba zapira na preklop, pri tem pa moramo paziti, da se 

odprta torba ne zapre sama od sebe. Na preklopu torbe pa naj bo širok ročaj, za njeno prenašanje 

in prestavljanje. Šolska torba naj bi bila iz kompaktnega in vodoodpornega materiala, ki ohranja 

obliko, saj se zvezki in knjige v premehkih torbah mečkajo.80  

                                                           
75 Ergonomija: http://sl.wikipedia.org/wiki/Ergonomija#cite_note-1 (5. 11. 2013). 
76 Šolska torbica naj bo tudi varna!: http://www.zps.si/otrok/oprema-in-tekstil/solska-torbica-naj-bo-tudi-
varna.html?Itemid=260 (25. 9. 2013). 
77 Šolske torbe z najboljšo ergonomsko zasnovo so prava izbira za zdravje naših otrok: http://zdravje-in-
lepota.blogspot.com/2013/05/solske-torbe-z-najboljso-ergonomsko_26.html (25. 9. 2013). 
78 Šolska torbica naj bo tudi varna!: http://www.zps.si/otrok/oprema-in-tekstil/solska-torbica-naj-bo-tudi-
varna.html?Itemid=260 (25. 9. 2013). 
79 (Pre)težka šolska torba: http://www.zpm-mb.si/attachments/sl/1156/OS_ZV_Pre_tezka_solska_torba.pdf (20. 9. 
2013). 
80 Šolska torbica naj bo tudi varna!: http://www.zps.si/otrok/oprema-in-tekstil/solska-torbica-naj-bo-tudi-
varna.html?Itemid=260 (25. 9. 2013). 
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9. 5 Šolska torba kot dodatna varnost učenca v prometu 
 

Dobra šolska torba je tudi taka, da zagotovi šolarju večjo 

varnost v prometu, sploh prvošolčkom. Nesreče šolske torbe ne 

morejo preprečiti, lahko pa z odbojnimi površinami, odsevnimi 

trakovi in fluorescenčnimi barvami (rumena, oranžna) na njih 

omogočijo, da vozniki otroka hitreje opazijo in lahko prej 

reagirajo. Priporočljivo je, da so na šolskih torbah za večjo 

opaznost v mraku, megli in v temi odbojne površine, imenovane 

mačje oči in odsevni trakovi iz materialov, ki ne zbledijo. 

Odbojni trakovi naj bodo na torbici speljani tako, da bo otrok 

viden od zadaj, s strani in od spredaj.81  

Slika 20: Šolska torba z odsevnimi trakovi in fluorescenčno bravo82 
 

9. 6 Bolezni in okvare  
 

Šolarji nosijo in uporabljajo šolske torbe skoraj vsak dan, v času, ko se nahajajo v fazi telesnega 

razvoja in rasti. Starši se morajo zavedati, da vsi dejavniki, ki v tem obdobju vplivajo na potek 

razvoja in rasti, imajo trajne posledice, ki bodo na otroka vplivale skozi vse njegovo življenje. 

Ravno zato je pomembno, da šolske torbe v tem obdobju šolarja ne ovirajo in ne vplivajo 

negativno na procese rasti in razvoja.83 

V Angliji, Španiji in Avstraliji so beležili približno iste rezultate raziskav. V teh raziskavah se 

kar 70 % šolarjev pritožuje zaradi bolečin v hrbtu ob nošenju šolske torbe. Okvare in bolezni so 

posledica nepravilne nošnje šolskih torb in nepravilnih obremenitev s šolskimi torbami. Sem 

spada slaba drža, bolečine v vratnem predelu in ramenih, glavoboli, krči mišic in nepravilne 

krivine hrbtenice, kamor spada skolioza (nefiziološka ukrivljenost hrbtenice vstran zaradi 

                                                           
81   Šolska torbica naj bo tudi varna: http://www.zps.si/otrok/oprema-in-tekstil/solska-torbica-naj-bo-tudi-
varna.html?Itemid=260 (25. 9. 2013). 
82 Bags and Covers: http://www.brightkidz.co.uk/acatalog/Bags.html (25. 9. 2013) 
83 Šolske torbe in pomen hrbtišča: http://www.ro.si/solske-torbe-in-pomen-hrbtisca.html (20. 9. 2013). 
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mišičnih ali kostnih okvar) in kifoza (nefiziološka ukrivljenost hrbtenice nazaj zaradi mišičnih ali 

kostnih okvar).84 

 

 

Slika 21: Skolioza in kifoza85 
 

 

 

10 NOVOSTI NA ŠOLSKIH TORBAH 
 

Starši, ki so v skrbeh zaradi pretežkih šolskih torb, so se odločili za drugačne, novejše oblike 

šolskih torb, vendar ni nujno, da prinašajo izboljšave.86 Nekateri starši pa nimajo dovolj denarja, 

zato posežejo po že uporabljenih materialih, ki so dostopnejši in cenejši za izdelavo šolskih 

torb.87 

   

                                                           
84 (Pre)težka šolska torba: http://www.zpm-mb.si/attachments/sl/1156/OS_ZV_Pre_tezka_solska_torba.pdf (20. 9. 
2013). 
85 O lekcji kręgosłupa: http://psinka131313.blog.interia.pl/swiat-biologia/?id=1212364 (3. 11. 2013) 
86 Šolska torbica naj bo tudi varna!: http://www.zps.si/otrok/oprema-in-tekstil/solska-torbica-naj-bo-tudi-
varna.html?Itemid=260 (25. 9. 2013). 
87 Na potep z ekotorbo: http://www.zurnal24.si/na-potep-z-ekotorbo-clanek-133341 (5. 10. 2013).  
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10. 1 Ekotorba 
 

Božena Blanuša je prepričana, da je ekoustvarjalnost vse, kar se 

spet uporabi in kar je nato koristno. Zasnovala je tudi prve 

izdelke za društvo Projekt Človek oziroma za projekt Iz koša, ki 

je bolj namenjen posameznikom, ki veljajo za pripadnike 

ranljivejše družbene skupine. Na tak način izdelujejo vrečke iz 

starih dežnikov, torbe iz kavne embalaže, cekarje iz plastičnih 

vrečk, denarnice iz vrečk Čokolino, pletene mape iz plakatov 

…88  

Slika 22: Ekoustvarjalna torba89 
 
 

Ekotorba lahko rečemo tudi torbam vrhunske znamke Ergobag, ki je po svetu pobrala skoraj vse 

nagrade za izvirnost, kar jih obstaja. Njihovi izdelki so narejeni 100% iz recikliranih materialov, 

natančneje iz recikliranih plastenk. Njihovi produkti se odlikujejo tudi v tem, da so narejeni iz 

trpežnih materialov, in da rastejo skupaj z otrokom. Tako ni treba neprestano pregledovati ali je 

nahrbtnik vašemu otroku še dovolj velik, ampak ga boste enostavno povečali.90 

 

 
 

Slika 23: Torba iz recikliranih plastenk91 

                                                           
88 Na potep z ekotorbo: http://www.zurnal24.si/na-potep-z-ekotorbo-clanek-133341 (5. 10. 2013). 
89 Prav tam. 
90 Toko vas pošilja v novo šolsko leto z novo Ergobagovo torbo: http://www.radioaktual.si/?mod= 
aktualno&action=viewOne&ID=27174 (5. 10. 2013). 
91 Prav tam. 
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10. 2 Torba na kolescih 
 

Zadnje čase so zelo popularne šolske torbe na kolescih. Učencem jih ni 

potrebno nositi, ampak jih vlečejo za seboj. Zdravniki ugotavljajo, da je, 

medtem ko otroci vlečejo šolske torbe za seboj, drža telesa nenaravno 

zvita in lahko povzroči poškodbe hrbtenice. Poleg tega učenci šolske 

torbe na kolescih ne vlečejo samo za seboj, ampak jo morajo na poti iz in 

do šole večkrat dvigniti, npr. pri vstopanju na avtobus, pri vzpenjanju po 

stopnicah pri premagovanju visokih robnikov pločnikov. Zdravniki 

opozarjajo, da vse to bolj bremeni hrbtenico kot pa torbe, ki jih učenci 

pravilno nosijo na hrbtu.92  

Slika 24: Primer šolske torbe na kolescih93 

10. 3 Nahrbtnik 2 v 1 
 

Ta nov nahrbtnik je znamke Explore. Šolarji lahko torbo, po potrebi, s pomočjo srednje zadrge 

ločijo na dva samostojna nahrbtnika. Tako lahko šolarji en del nahrbtnika puščajo npr. v 

garderobni omarici, da ne nosijo s seboj prevelike teže.94  

  

Slika 25: Nahrbtnik Explore 2 v 195 

                                                           
92 Šolska torbica naj bo tudi varna!: http://www.zps.si/otrok/oprema-in-tekstil/solska-torbica-naj-bo-tudi-
varna.html?Itemid=260 (25. 9. 2013). 
93 Nahrbtnik Hello Kitty: http://www.bolha.com/igrace-otroska-oprema/otroska-oprema/nahrbtniki-torbe/solske-
torbe-in-nahrbtniki/nahrbtnik-hello-kitty-1288752773.html?aclct=1377176225 (15. 9. 2013). 
94 Šolski nahrbtniki Explore 2 v 1: http://www.kopija-nova.si/solski-nahrbtniki-explore-2-v-1 (27. 9. 2013). 
95 Prav tam. 
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10. 4 Šolska torba RollJeta 
 

Nova šolska torba, ki jo lahko šolarji uporabljajo kot rolko ali skiro.   

 

 

Slika 26: Šolska torba RollJeta96 
 

11 HUMANITARNE AKCIJE 
 

Osnovna šola v Republiki Sloveniji je za otroke in mladino po zakonu brezplačna. Nekateri 

trdijo, da to ne drži. Zaradi vse večje finančne stiske starši na vse načine preštevajo in kupčkajo 

denar za nakup učbenikov, delovnih zvezkov, zvezkov, ostalih šolskih potrebščin in za nakup 

šolskih copat ter šolske torbe.97  Ravno šolske torbe veliko otrok vsako leto ne dobi nove. Starši 

si lahko malo zmanjšajo proračun s tem, da za pomoč pogledajo k humanitarnim akcijam.   

 

                                                           
96 Šolska torba RollJeta: http://www.dzs.si (15. 8. 2013). 
97 Kako draga je brezplačna šola: http://www.slovenskenovic.si/novice/slovenija/kako-draga-je-brezplacna-sola (27. 
9. 2013). 
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11. 1 Mladinska knjiga Trgovina in Zveza prijateljev mladine Slovenije 
 

Humanitarno akcijo zbiranja šolskih torb pod geslom Podari staro in izberi novo šolsko torbo sta 

organizirala Mladinska knjiga Trgovina z Zvezo prijateljev mladine Slovenije. Akcija je potekala 

od 6.-31. 8. 2012. V tem času je Mladinska knjiga Trgovina v svojih knjigarnah in papirnicah po 

Sloveniji zbirala rabljene, a uporabne šolske torbe. Vsakemu, ki je podaril svojo staro šolsko 

torbo, pa je bil priznan 20 % popust pri nakupu nove šolske torbe. Vse podarjene šolske torbe pa 

je nato Mladinska knjiga Trgovina dostavila na 15 društev in Zvez prijateljev mladine po celi 

Sloveniji.98  

 

11. 2 Odpri SRCe in pomagaj otrokom 
 

Študentska svetovalnica v sodelovanju z Rdečim križem Ljubljana je v tedenski akciji zbirala 

odvečne a uporabne šolske torbe, zvezke, barvice, voščenke ... Vse zbrane stvari ob koncu akcije 

je Študentska hiša SRCe predala sodelavcem Rdečega križa, ki so poskrbeli, da so stvari prišle v 

prave roke.99   

 

11. 3 Sejem rabljenih učbenikov 
 

V ljubljanskih Križankah je v okviru Sejma rabljenih učbenikov v organizaciji Zveze ŠKIS 

potekala dobrodelna akcija zbiranja šolskih potrebščin za Zavod Janeza Levca. Organizator bo 

vsa zbrana sredstva od šolske torbe do radirke podaril otrokom in mladostnikom s posebnimi 

potrebami različnih starosti.100 

 

                                                           
98 Humanitarna akcija zbiranja šolskih torb Podari staro in izberi novo šolsko torbo: 
http://www.viva.si/Novice/9494/Humanitarna-akcija-zbiranja-%C5%A1olskih-torb-Podari-staro-in-izberi-novo-
%C5%A1olsko-torbo (27. 9. 2013). 
99 Javni poziv: Odpri SRCe in pomagaj otrokom: http://www.cosmopolitan.si/aktualno/javni-poziv-odpri-srce-in-
pomagaj-otrokom/ (27. 9. 2013). 
100 Dobrodelnost v okviru Sejma rabljenih učbenikov: http://www.cosmopolitan.si/aktualno/dobrodelnost-v-okviru-
sejma-rabljenih-ucbenikov/ (27. 9. 2013). 
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12 ŠOLSKA TORBA KOT MODNI DODATEK 
 

Modni dodatki so dodatki, ki poživijo vsakdanji izgled in osebo naredijo bolj ´privlačno´.101 

Namen modnih dodatkov je, da smo v koraku z modo, izstopamo, pritegnemo pozornost ali le, 

da se bolje počutimo.102 Med modne dodatke spada v največji meri nakit.103 Vendar pa danes 

modni dodatni niso samo nakit, ampak tudi očala, pasovi, kape, rokavice, šali, kravate, slamnik, 

telefoni, prenosniki, nohti, trepalnice, denarnice, torbe, domači ljubljenčki, lasulje …  

Modno šolsko torbo trenutno navdihujejo linije, ki izhajajo iz geometrijskih likov. Tako so 

modne šolske torbe v obliki pravokotnika ali kvadrata, dodane imajo kratke ročaje in pas, ki ga 

lahko nanizamo preko telesa. To nam omogoča, da osvobodimo svoje roke. V notranjosti ima 

takšna šolska torba veliko majhnih predalov, da lažje razporejamo naše potrebščine.104  

 

 

 
Slika 27: Primer šolske torbe kot modnega dodatka105 

 
 

                                                           
101 Modni dodatki: http://www.pcmg.si/modni-dodatki/ (25. 9. 2013). 
102 Drugačni modni dodatki: http://www.osebnanega.si/drugacni-modni-dodatki/ (25. 9. 2013). 
103 Ženski modni dodatki: http://www.bot.si/zenski-modni-dodatki/ (25. 9. 2013). 
104 Modni 'must have': Šolska torba: http://www.zadovoljna.si/clanek/moda/modni-must-have-solska-torba.html (25. 
9. 2013). 
105 Prav tam. 



Damjana Ožbolt: Šolska torba                                                                                 diplomsko delo 
 

34 

 

13 OTROKOVE PRAVICE GLEDE IZBIRE ŠOLSKE TORBE 
 

Pod pravico do svobodnega izražanja ne spadajo le besede, temveč se nanaša tudi na slike, 

podobe, simbolno izražanje in celo oblačenje. Predpisov, ki bi določali v Sloveniji način 

oblačenja v šolah, nimamo, zato tudi posamezna šola ne sme predpisati uniforme ali drugega 

obveznega oblačila (izjema so zaščitna in športna oblačila). Učitelji učence ne smejo preganjati, 

če imajo obleke, nakit, frizuro, make up, šolsko torbo v skladu s svojim prepričanjem, dokler s 

tem načinom ne motijo pouka ali kršijo pravice drugih.106  

Nekatere šole v Veliki Britaniji pa imajo stroga pravila oblačenja. Podrobno so predpisane 

uniforme in frizure šolarjev. Na spletu sem zasledila, da je nek lastnik frizerskega salona svoji 

hčerki za šolsko fotografiranje uredil frizuro, iz njenih las ji je oblikoval pentljo. S tem ni kršil 

šolska pravila, kjer je šola prepovedala kitke in trakove, mašne svetlih barv. Težava je bila le v 

šolskih uradnikih, ker je podobno frizuro imela Lady Gaga leta 2009.107  

 

 

Slika 28: Pričeska Lady Gaga in štiriletne deklice108 
 

 
 
 
 

                                                           
106 Pravica otrok do svobodnega izražanja lastnega mnenja v šolah in šolskih zavodih v Republiki Sloveniji:  
http://www.varuh-rs.si/publikacije-gradiva-izjave/govori-referati-in-clanki/novice/detajl/pravica-otrok-do-
svobodnega-izrazanja-lastnega-mnenja-v-solah-in-solskih-zavodih-v-republiki-
slo/?cHash=e828296ca44d10c7986559c3d742b2b7  (20. 9. 2013). 
107 Štiriletnica s pričesko kršila pravila šole: http://www.zurnal24.si/stiriletnica-s-pricesko-krsila-pravila-sole-
clanek-157809 (20. 9. 2013). 
108 Prav tam. 
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Zaradi vse večjega vpliva medijev in televizijskih nadaljevank naši šolarji spreminjajo modo, 

nekateri celo postanejo pravi modni navdušenci, zato nosijo majice s potiski glavnih igralcev ali 

pa se oblačijo tako, kot glavni igralci. Pozorni so na to, kaj nosijo ostali in spremljajo, kdo ima 

lepša oblačila, dodatke prestižnih znamk. Vendar šola ni okolje, kjer bi učenci izstopali z 

oblačili, pričesko, modnimi dodatki na kakršen koli način, pa naj bo dober ali slab.109   

 
 

 
 

Slika 29: Šolske uniforme v nadaljevanki Rebelde110 
 

 

Po drugi strani pa empirične raziskave niso našle nobenih pozitivnih učinkov šolskih uniform. 

Uniforme ne dvigujejo dosežkov otrok, ne zmanjšajo zlorabe snovi, ne povečajo prisotnosti ali 

udejstvovanja v razredu, ne povečujejo navezanosti na skupnost in ne zmanjšajo medosebnega 

nasilja.111 

 

 

 

                                                           
109 Šolske uniforme: da ali ne: http://pozitivnaslovenija.si/pozitivni-blog-mediji/item/1136-%C5%A1olske-
uniforme-da-ali-ne (20. 9. 2013). 
110 Zakaj šolske uniforme: http://www.7dni.com/v1/default.asp?kaj=2&id=5945208 (3.11. 2013). 
111 Pravica otrok do svobodnega izražanja lastnega mnenja v šolah in šolskih zavodih v Republiki Sloveniji:  
http://www.varuh-rs.si/publikacije-gradiva-izjave/govori-referati-in-clanki/novice/detajl/pravica-otrok-do-
svobodnega-izrazanja-lastnega-mnenja-v-solah-in-solskih-zavodih-v-republiki-
slo/?cHash=e828296ca44d10c7986559c3d742b2b7  (20. 9. 2013). 
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14 ZAKAJ SO DEKLICE ROZA IN DE ČKI MODRI? 
 

V začetku 20. stoletja so otroci nosili oblačila iz lanenega platna. Vsi novorojenčki in otroci so 

bili oblečeni v bela oblačila. V toplih mesecih so v šolo hodili bosi, v zimskem času pa so nosili 

čevlje iz doma strojenega usnja, namesto nogavic pa so imeli kos blaga ali zajčje kože. Po 2. 

svetovni vojni je domače laneno platno nadomestilo industrijsko. Oblačila so se z razvojem 

industrije posodabljala.112  

 

 
Slika 30: Otroci v belih in bež oblačilih.113 

 

Nevtralna oblačila so ostala priljubljena do približno leta 1985. Nato ni bilo več splošnega 

modrega oblačila, ampak npr. modra majica z medvedkom na traktorju. Velik razlog za 

spremembo so bila prenatalna testiranja, na katerih starši že pred rojstvom otroka izvejo, 

kakšnega spola bo otrok in se še pred njegovim rojstvom odpravijo po nakupih trgovskega blaga 

za dečke ali za deklice. Drug pomemben dejavnik je bil vzpon potrošništva pri otrocih.114  Tako 

si otroka različnega spola ne moreta deliti oblek.115 

 

                                                           
112 Razvoj šolstva v Odrancih: https://slogtpmojemestofeb2012.pbworks.com/w/file/fetch/52907534/Razvoj-solstva-
v-Odrancih (15. 9. 2013). 
113 Foto: D. Ožbolt, 11. 11. 2013. 
114 When Did Girls Start Wearing Pink: http://www.smithsonianmag.com/arts-culture/When-Did-Girls-Start-
Wearing-Pink.html (15. 9. 2013). 
115 Roza ali modra, kdo misli zate: http://feminetsi.wordpress.com/2011/07/18/roza-ali-modra/ (15. 9. 2013). 
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Šele po 2. svetovni vojni je nastal kulturni konstrukt, ki povezuje 

roza barvo z ženstvenostjo. Po letih delanja v tovarnah, po letih 

revščine, odrekanja, so se ženske vrnile v objem doma, začele so 

ponovno kuhati in vzgajati otroke. Prevzele pa so tudi miselnost 

»think-pink«. Uporabljale so roza avtomobile, šminke in celo 

kuhinjske aparate. Vse skupaj so uokvirili še hollywoodski filmi. 

V 60. letih se je rodila tudi ikona ženstvenosti punčka Barbie, ki je 

večino časa nosila roza barvo.116 

Slika 31: “Think-pink” okoli leta 1950 117 
 

Okoli leta 1990 so bile izdelane tudi plenice za enkratno uporabo v roza in modri barvi.118 

 
Slika 32: Plenice ločene po barvi119 

 

Delovni zvezek Jaz pa berem 2 založbe Rokus je eden izmed treh 

beril za 2. razred devetletke, vendar se od drugih razlikuje v tem, ker 

je na voljo v dveh različicah. Za deklice v roza platnicah, deklice tudi 

nagovarja v ženskem spolu in za dečke v modrih platnicah, ki jih 

nagovarja v moškem spolu.120  

Slika 33: Delovni zvezek ločen po barvi121 

                                                           
116 Prav tam.  
117 Find and keep the things you love: http://www.pinterest.com/pin/345158758912322891/ (15. 9. 2013) 
118 When Did Girls Start Wearing Pink: http://www.smithsonianmag.com/arts-culture/When-Did-Girls-Start-
Wearing-Pink.html (15. 9. 2013). 
119 Otroške plenice Pampers Active Pants: 
http://www.plenice.si/index.php?option=shop&hid=4&position%5B0%5D=1&position%5B1%5D=4&id=18 (15. 8. 
2013) 
120Ločeni po spolih:  http://www.mladina.si/88268/m-ucbenik/?utm_source=tednik%2F200209%2Fclanek%2Fm-
ucbenik%2F&utm_medium=web&utm_campaign=oldLink (15. 9. 2013). 
121 Prav tam. 
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15 PRAKTIČNI DEL 
 

15. 1 Opredelitev raziskovalnega problema 
 

Šolske torbe so se skozi obdobja preteklosti razvijale in spreminjale. V današnjem času lahko 

šolska torba povzroči tudi hude okvare hrbtenice učencev. Ravno zaradi tega je vse več staršev 

pozornih na to, kakšno šolsko torbo kupiti svojemu otroku. Otroku mora biti šolska torba seveda 

všeč (barva, oblika, motivi na njej), vendar pa je najbolj pomembno, da mu zagotovi varnost 

(hrbtenica, vidnost v prometu).  

Nekateri starši si vsakoletne nabave nove šolske torbe svojemu otroku ne morejo privoščiti, zato 

veliko učencev nosi več let isto torbo, si jo sposodi, ali pa jo dobi tudi prek dobrodelnih 

organizacij. 

V diplomskem delu želim ugotoviti, kakšne šolske torbe nosijo učenci na nižji stopnji osnovnih 

šol in kaj o njih menijo sami. 

 

15. 2 Cilji diplomskega dela 
 

Ugotoviti želim: 

1. Koliko učencev dobi vsako leto novo šolsko torbo? 

2. Ali med šolskimi torbami prevladuje določena oblika? 

3. Koliko šolskih torb vsebuje dodatke za varnost otrok v prometu in kakšni so? 

4. Ali so barve šolskih torb različne po spolu otrok? 

5. Kako težke se zdijo učencem šolske torbe in ali imajo možnost puščanja šolskih 

potrebščin v šolskih prostorih? 
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15. 3 Hipoteze 
 

H1: Večina učencev ima vsako leto novo šolsko torbo in si nove torbe ne želi. 

H2: Večina učencev ima šolsko torbo v obliki nahrbtnika. 

H3: Učenci 1. razreda imajo vsi izdelke za varnost v prometu, nato pa se le-ti v višjih razredih 

zmanjšujejo. 

H4: Barve šolskih torb so različne po spolu učenca v nižjih razredih, proti višjim razredom pa 

niso več tako izrazite glede na spol. 

H5: Učencem se zdijo šolske torbe (pre)težke, zato šolske potrebščine, puščajo v šolskih 

prostorih. 

 

15. 4 Raziskovalna metoda 
 

Vzorec: vzorec je zajemal 122 učencev od 1.-5. razreda dveh osnovnih šol, torej 65 (od 145.) 

učencev osnovne šole dr. Antona Debeljaka Loški Potok in 57 učencev (od 105.) osnovne šole 

Toneta Šraja Aljoše Nova vas.  

 

Pripomočki:  uporabila sem anketo, ki je vsebovala vprašanja odprtega in zaprtega tipa.  

 

Postopek zbiranja in obdelave podatkov: uporabila sem kvantitativno in kvalitativno tehniko 

zbiranja podatkov. Učence sem anketirala posamezno, na OŠ dr. Antona Debeljaka Loški Potok 

dne, 22. 4. 2013, na OŠ Toneta Šraja Aljoše Nova vas pa dne, 24. 4. 2013. Za prikaz podatkov 

sem uporabila diagrame ali grafe, prav tako pa sem podala analizo dobljenih podatkov. 
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15. 5 Analiza podatkov 
 

Hipoteza 1: 

 

Večina učencev ima vsako leto novo šolsko torbo in si nove šolske torbe ne želi. 

 

Učence sem vprašala, če je njihova šolska torba letos nova, lanska, sposojena ali dobljena, 

zanimalo me je tudi, če si želijo nove šolske torbe in zakaj. Predvidevala sem, da bodo imeli 

skoraj vsi učenci letos novo šolsko torbo, saj so bile vse torbe videti zelo ohranjene in lepe, z 

najnovejšimi aktualnimi motivi (Hello Kitty, Spiderman …). 

 

 

Slika 34: Primeri učenčevih šolskih torb z novejšimi motivi122 

 

Moja predvidevanja so bila le delno pravilna. Iz odgovorov lahko vidimo, da ima več kot 

polovica učencev (54 %) letos novo šolsko torbo, vendar je tudi skoraj približno polovica 

učencev (46 %), ki ima letos dobljeno, sposojeno ali lansko šolsko torbo. Menila sem, da si 

večina ne želi novih šolskih torb, saj imajo vsi učenci lepe in ohranjene šolske torbe. Res si 72 % 

učencev ne želi nove šolske torbe, vendar me je presenetil podatek, da si 28 % učencev želi novo 

šolsko torbo.  

                                                           
122

 Foto: D. Ožbolt, 22. 4. 2013. 
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Vsakega učenca, ki mi je odgovoril, da si nove šolske torbe želi, sem povprašala po razlogu. 

Odgovori so bili različni. Največji del učencev je seveda odgovoril, da si nove šolske torbe želi 

zaradi motiva na šolski torbi. Ti komercialni motivi se vsako leto malo spremenijo in učenci si 

seveda želijo imeti nove motive na svojih šolskih torbah. To je po mojem mnenju zelo finančno 

obremenjujoče za starše, saj je šolska torba kar velik finančni strošek, še posebej, če kupiš tako 

torbo, ki je prijazna do otrokovega zdravja oziroma hrbtenice. Takoj za tem sledijo učenci, ki si 

novo šolsko torbo želijo zaradi same oblike šolske torbe. Po mojem mnenju sedaj prihaja v modo 

torba na kolescih in torba na eno naramnico. Učenci si želijo imeti aktualne novosti, vendar te 

novosti niso prijazne do njihove hrbtenice. Menim, da je edino 5 učencev imelo dober razlog za 

nakup nove šolske torbe, tudi sama bi svoji hčerki zamenjala oziroma kupila novo šolsko torbo le 

zaradi njene poškodbe. Mislim, da je utemeljen razlog za nakup nove šolske torbe tudi sama 

velikost šolske torbe, saj s premajhno ali s preveliko šolsko torbo lahko le škodimo učenčevi 

hrbtenici. Dobro bi bilo preveriti velikost šolske torbe na učencu že pred samim nakupom.  

Res pa je, da nekateri starši nimajo denarja, zato imajo nekateri učenci šolske torbe tudi 

sposojene ali dobljene. Taki učenci morajo uporabljati šolsko torbo ne glede na njeno velikost, 

barvo in motiv na njej.  

 

 

Graf 1: Število učencev po razredih glede na pridobitev letošnje šolske torbe 
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Diagram 1: Želje učencev glede šolske torbe 

 

 

Diagram 2: Vzroki učencev za novo šolsko torbo 

 

Hipoteza 2: 

 

Večina učencev ima šolsko torbo v obliki nahrbtnika. 

 

Učence sem vprašala, kakšne oblike je njihova šolska torba (torba, nahrbtnik, s kolesci, eno 

naramnico). Večina učencev (84 %) je odgovorila, da ima šolsko torbo v obliki nahrbtnika, tako 

so bila moja predvidevanja pravilna. Je pa res, da ti nahrbtniki niso iz blaga, ampak so iz tršega 

Želje učencev glede šolske torbe

učenci si želijo novo torbo

učenci si ne želijo nove

torbe

Vzroki učencev za novo 
šolsko torbo

oblika šolske torbe (na kolescih, na eno naramnico)

velikost šolske torbe (premajhna, prevelika)

motivi na šolskih torbah (Spider man, Batman, Nindza

želve, Barbika, Hello Kitty, Barcelona)

čas imetja šolske torbe (dolgo časa)

barva šolske torbe (roza, vijolična)

poškodbe na šolski torbi (raztrgana, pokvarjena zadrga,

zbledena barva, obrabljen material)
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materiala, imajo pravilno oblikovano hrbtišče in široke naramnice. Te torbe sovpadajo s 

teoretičnim delom, kjer strokovnjaki opozarjajo na to, kakšne morajo biti šolske torbe. Noben 

nahrbtnik, ki sem ga preverila, se ni prevrnil, ampak je bilo ogrodje dovolj stabilno, da je stal 

sam.  

   

Slika 35: Primeri nahrbtnikov u čencev123 

 

Pozitiven je tudi podatek, da torbo s kolesci uporabljata le 2 učenca (1,6 %), saj strokovnjaki 

opozarjajo, da so te torbe pretežke in škodljive, ker jih učenci vlečejo, pri tem pa je njihova 

hrbtenica nenaravno zvita in lahko pride do poškodb hrbtenice. 

 

Graf 2: Število torb, nahrbtnikov in torb s kolesci po razredih 

                                                           
123

 Foto: D. Ožbolt, 22. 4. 2013. 
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Diagram 3: Število posameznih oblik šolskih torb glede na vse učence skupaj 

 

 

Hipoteza 3: 

 

Učenci prvega razreda imajo vsi izdelke za varnost v prometu, nato pa se le-ti z višjimi razredi 
zmanjšujejo. 

 

Učence sem vprašala, če imajo izdelke za varnost na šolskih torbah, se pravi odsevne trakove ali 

kresničke. Le malo učencev mi je odgovorilo, da njihova šolska torba vsebuje oboje.  

Moja predvidevanja so bila le delno pravilna. Niso bila pravilna zato, ker sem predvidevala, da 

imajo skoraj vsi učenci 1. razreda izdelke za varnost v prometu, vendar kar 32 % učencev 1. 

razreda nima nobenega izdelka za varnost, se pravi, da nimajo niti odsevnih trakov na šolski 

torbici niti kresničk. Tega rezultata nisem pričakovala, saj so bili tako učenci kot njihovi starši na 

začetku šolskega leta opozorjeni na varno pot učencev do in iz šole, predvsem pa šoli delita tudi 

letake s sloganom Bodi previden, bodi viden. Mogoče pa starše v 1. razredu še tako ne skrbijo 

izdelki za varnost, saj svoje otroke vozijo do in iz šole. Vendar bi bilo dobro in odgovorno od 

njih, da bi bili svojim otrokom za zgled in bi jih spodbujali k nošenju dodatnih izdelkov za 

varnost v prometu tudi tako, da bi jih nosili, uporabljali tudi sami.   

Oblika šolskih torb
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Drugi del moje hipoteze, da izdelki za varnost učencev v prometu z višjimi razredu upadajo, je 

bil pravilen, saj ima v 2. razredu  varnostne izdelke kar 85 % učencev, v 3. razredu 73 % 

učencev, v 4. razredu 63 % učencev v 5. razredu pa le 38 %. Te podatke sem pričakovala, vendar 

bi bilo kljub višjim razredom učencev dobro, da bi nosili dodatne varnostne izdelke. Na nobeni 

šolski torbi 4. in 5. razreda nisem zasledila kresničke, vidni so bili le odsevni trakovi, ki so bili že 

ob nakupu šolske torbe všiti na torbo, torej učenci za svojo dodatno varnost v prometu niso 

poskrbeli. Dobro bi bilo, če bi jih na varnost v prometu še enkrat opozorili in ukrepali starši 

učencev. Šola (učitelji) učencem lahko samo posredujejo znanje in jih vzgajajo ter spodbujajo k 

varnemu in odgovornemu ravnanju v prometu.  

 

 

Graf 3: Število učencev glede na to, ali njihove šolske torbe vsebujejo izdelke za varnost. 
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Hipoteza 4: 

 

Barve šolskih torb so različne po spolu učenca v nižjih razredih, proti višjim razredom pa niso 

več tako izrazite glede na spol. 

 

Učence sem vprašala, katera barva prevladuje na njihovih šolskih torbicah. Še prej pa sem jim 

razložila, kaj pomeni to, da nekatera barva prevladuje. 

Moja predvidevanja so se izkazala za pravilna, saj imajo vsi dečki v 1. razredu šolsko torbo s 

prevladujočo modro bravo, vsa dekleta pa imajo šolsko torbo s prevladujočo roza ali vijolično 

bravo. Pravilen je tudi drugi del moje trditve, kjer predpostavljam, da proti višjim razredom te 

barve, ločene po spolu, niso več tako izrazite, oziroma jih zamenjajo ostale barve kot so rjava, 

rdeča, črna in zelena. Takih šolskih torb, s prevladujočimi ostalimi barvami, v 1. razredu ni, v 2. 

razredu jih je za 4 %, v 3. razredu 14 %, v 4. razredu 13 %, v 5. razredu pa kar 75 %. Več kot 2/3 

vseh učencev ima šolsko torbo prevladujoče barve, ki je značilna za njegov spol. Le slaba 1/3 

vseh učencev pa ima šolsko torbo prevladujoče barve, ki ni značilna za določen spol. Menim, da 

so te barve tudi stvar marketinga, saj npr. modro šolsko torbo z motivom Spidermana ne more 

nositi drugi otrok istih staršev, če je ta deklica.  

 

Graf 4: Spol učenca glede na prevladujočo barvo po razredih 
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Diagram 4: Prevladujoča barva šolskih torb glede na  spol učencev 

 

Hipoteza 5: 

 

Učencem se zdijo šolske torbe (pre)težke, zato šolske potrebščine puščajo v šolskih prostorih. 

 

Učencem sem postavila tudi vprašanje, kakšne se jim zdijo njihove šolske torbe. Zanimalo me je 

ali se jim zdijo lahke, ravno prav težke ali pretežke. Predpostavljala sem, da se jim bodo šolske 

torbe zdele pretežke ali vsaj težke, ker sem prebrala oziroma zasledila veliko člankov o pretežkih 

šolskih torbah učencev. Nad težo šolskih torb so se pritoževali strokovnjaki in starši učencev.  

Prvi del moje hipoteze je bil ovržen, saj se kar 89 % učencem zdi njihova šolska torba lahka ali 

ravno prav težka. Le 11 % učencev je odgovorilo, da se jim zdi njihova šolska torba pretežka. Ob 

teh rezultatih mi je bilo hudo, ker nisem ob tem zastavljenem vprašanju učencev vprašala še, 

koliko tehtajo šolske torbe, in da nisem stehtala njihovih torbic. Tako bi dobila točen in zanesljiv 

podatek o tem, če so njihove šolske torbe res pretežke, kot opozarjajo starši učencev in 

strokovnjaki.  
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Na žalost pa lahko iz tega vprašanja izluščim le to, da se učencem njihove šolske torbe ne zdijo 

težke, niti pretežke. 

Drugi del moje hipoteze je bil pravilen, saj so mi na obeh osnovnih šolah razložili, da imajo 

učenci možnost puščanja svojih učnih potrebščin, ki jih ne potrebujejo za učenje ali za domačo 

nalogo, v šolskih prostorih. V obeh šolah nimajo omaric na hodniku, ampak ima vsak učenec 

svoj lesen predalček v svojemu razredu. Ravno zaradi tega so učiteljice bolj pozorne na varnost 

in razrede pogosto zaklepajo tudi med malico ali uro športne vzgoje. 

 

 

Diagram 5: Kakšna se zdi učencem njihova šolska torba 
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16 SKLEP 
 

Šolska torba je eden izmed zelo potrebnih, celo nujnih učnih pripomočkov učenca. Zaradi vse 

večje komercializacije pa postaja staršem nakup šolske torbe veliko finančno breme.  

Z izvedeno raziskavo sem želela ugotoviti, če imajo učenci vsako leto novo šolsko torbo, če 

šolske torbe vsebujejo izdelke za varnost v cestnem prometu, kakšna se učencem zdi njihova 

šolska torba, in če so šolske torbe res ločene po barvi glede na spol učenca.  

V množico merjencev je bilo vključenih 67 učencev in 55 učenk, torej skupno 122 učencev in 

učenk nižje stopnje dveh osnovnih šol.  

Na podlagi analize rezultatov sem prišla do ugotovitev, s pomočjo katerih sem lahko potrdila ali 

ovrgla postavljene hipoteze. Nekateri izsledki so bili manj, drugi pa bolj presenetljivi. Moja 

predvidevanja so bila le delno pravilna, saj sem eno hipotezo ovrgla, dve pa sta bili le delno 

pravilni. Predvsem me je presenetila analiza podatkov pri zadnji hipotezi, saj sem bila mnenja, 

da se zdijo učencem njihove šolske torbe težke ali pretežke, vendar ni tako.  

Na podlagi vseh virov in literature lahko predvidevam, da se nam v prihodnosti obeta veliko 

sprememb na področju šolstva. Predvidevam, da se bodo še naprej spreminjali učni načrti, vsi 

učbeniki in knjige pa bodo postali dosegljivi na medmrežju kot e-gradiva. Mogoče učenci šolske 

torbe res ne bodo več potrebovali, ker bo obvezni šolski pripomoček postal le iPod. Ni 

pomembno, kako se bodo mlajše generacije učile in pridobivale znanje. Vedno bo morala 

obstajati neka institucija, ki bo učencem znanje posredovala oziroma jih pravilno usmerjala, da 

bodo prišli do znanja. Kot je rekel Albert Einstein: Ne pozabite, da so čudovite stvari, ki se jih 

učite v šolah, delo mnogih generacij. Vse to znanje, ki vam je položeno v roke, je dediščina, ki jo 

spoštujte, jo bogatite in nekega dne zvesto prenesite na svoje otroke. 
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