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Natalija Rožnik
natalija rožnik, učiteljica z velikim srcem 

Natalijo Rožnik poznam že dolgo časa. Bila je ena od mojih 
prvih študentk, ko sem pred več kot dvajsetimi leti začela 
delati na Pedagoški fakulteti Univerze v Ljubljani. 
Z njo strokovno sodelujem že dolgo časa, saj je že vrsto let 
mentorica študentom pri nastopih iz didaktike naravoslovja. 
Skupaj sva videli veliko zelo uspešnih nastopov, tudi takih, ko 
so učenci ob koncu ure spontano zaploskali. Sicer pa Natalija 
nastope študentov vedno začne in zaključi z lepimi besedami, 
s katerimi pripravi učence na nastop in ob koncu ure učence 
pozove, da se študentom zahvalijo. Hkrati pa je, ob sicer red-
kih neuspešnih nastopih, pogumno prevzela odgovornost in 
študentki argumentirano in hkrati sočutno pojasnila, zakaj 
njen nastop ne more biti uspešen.
Natalijo Rožnik pa poznam še z druge plati. Tri leta je bila 
razredna učiteljica mojega sina. To so bila krasna leta, ko je 
po njeni zaslugi Jakčev razred postal izjemno prijeten, čuteč 
in učenci spoštljivi drug do drugega. Njen vpliv je segal tudi 
do nas, staršev, saj smo vedno z veseljem hodili na roditelj-
ske sestanke in se udeleževali mnogih delavnic in prireditev. 
Starši smo bili povezani in smo kar tekmovali v idejah, kako 
se Nataliji ob novem letu in ob koncu šolskega leta zahvali-
ti s skromnimi, inovativnimi darili, ki smo jih sami izdelali.
Malo pa se moram tudi sama pohvaliti, saj sem prvo leto, ko 
je revija Ona objavila razpis za Naj učitelja/učiteljico leta, 
izrezala kupon in nanj napisala: NATALIJA ROŽNIK. Iz-
jemno sem bila vesela, ko sem izvedela, da je bila letos za 
Naj učiteljico izbrana prav Natalija. To je bil tudi povod, da 
sem jo zaprosila za intervju.

Kaj ti pomeni ta nagrada?
Nagrada mi zelo veliko pomeni. Je priznanje, da to kar de-
lam, delam dobro in je opaženo.

Kaj opažaš pri študentih, ki prihajajo na vašo šolo?
Izkušnje so zelo različne. Na hospitacije in nastope prihajajo 
študentje, ki jih smer študija zanima, so vedoželjni, želijo še 
več in so pripravljeni za nastop v razredu vložiti veliko ener-
gije in časa. Na srečo je v vsakem letniku takih študentov zelo 

veliko. Ti bodo najbrž dobri učitelji, če bodo le vztrajali v 
svoji smeri. So pa tudi posamezniki, ki se pri delu z učenci ne 
vidijo in je temu primeren tudi odziv njihovega sodelovanja. 
Na splošno pa pogrešam več inovativnosti in ne le klasičnega 
dela po skupinah, ki se zaključi z reševanjem učnih listov.

Kako bi morala po tvojem mnenju pedagoška 
fakulteta pripraviti študente?
Težko rečem kako, saj so študijski programi zelo raznoliki, 
a tudi okosteneli za današnji hitri čas sprememb. Del pred-
metnika študijskega programa je tudi pedagoška praksa, ki 
je vključena v vse letnike študija. Tako lahko študentje do-
živijo utrip in delo šole, svoje teoretično znanje, ki ga prido-
bivajo na pedagoški fakulteti, povežejo s prakso.
Pri nastopih naravoslovja bi morali organizirati vaje oz. na-
stope na šoli tako, da niso omejeni zgolj na 45 minut, saj 
dobro vemo, da za pouk naravoslovja oz. spoznavanja okolja 
potrebuješ najmanj dve šolski uri. 
Študentom omogočamo prihod na šolo, jim nudimo mentor-
stvo in prepustimo razred, da v njih izvajajo ure. Za otroke to 
ni moteče, za starše tudi ne, tudi učitelji se ne pritožujemo. 
Razočarana pa sem nad Ministrstvom za šolstvo RS, da še 
vedno ni  uvidelo pomembnosti mentorstva šol in učiteljev 
študentom ter jih nagradilo s certifikatom oz. licenco za 
mentorje študentom. Mentorstvo študentom pri nas ni do-
volj cenjeno in ovrednoteno. Šola in mentorji delamo to 
prostovoljno, ker se zavedamo pomembnosti prenosa infor-
macij, sodelovanja šole s pedagoško fakulteto.

Katere so po tvojem mnenju tiste lastnosti učitelja, 
ki so potrebne za dober pouk naravoslovja?
Dobrega učitelja predmet, ki ga poučuje, zanima. Nad njim 
je navdušen in to navdušenje prenaša na učence. Seveda mora 
biti tudi strokoven in od učencev zahtevati veliko. Dober uči-
telj spodbuja in išče načine, da se učenci lahko izkažejo.
Prepričana sem, da je dober učitelj pomembnejši od vseh 
reform, da mora včasih »ignorirati« učni načrt in učbenike 
ter »speljati« ure po zdravi pameti.
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Koliko ima učitelj proste roke pri načrtovanju pouka 
naravoslovja?
Učitelja zavezuje učni načrt in program, po katerem dela 
šola. Znotraj tega okvirja pa ima učitelj dovolj avtonomije. 
Žal pa je veliko učiteljev, ki mislijo, da se čisto nič ne more 
narediti drugače. Seveda pa je vse povezano s sredstvi, urni-
ki, prenatrpanostjo programa v določenem razredu, sprem-
stvom za delo na terenu …
Z veseljem spremljam ponovne pobude inovacijskih projek-
tov  UČILNICE V NARAVI, ki spodbujajo gibanje in uče-
nje v naravi oz. dejavnosti izven šolskih zidov. To že vrsto let 
izvajam tudi sama in s prepričanjem trdim, da so take oblike 
učenja naložba za nadaljnje učenje in raziskovanje. Upam le 
lahko, da bodo šole in  ravnatelji tem projektom naklonjeni, 
študentje pa z njimi seznanjeni.

Lahko opišeš kakšen zanimiv projekt, ki si ga izvedla 
pri pouku?
Zanimivih projektov se je v mojem službovanju nabralo zelo 
veliko. Ponosna sem na že tradicionalno izvedbo Dneva gi-
banja na Golovcu za učence od 1.–5. razreda. Na poti do 

ledinskega kamna na vrhu se otroci srečujejo z različnimi 
naravoslovnimi nalogami, ki jih izvajajo različni zunanji so-
delavci in starši ter učitelji.
K sodelovanju vabimo tudi vaše študente, da nam pripravi-
jo zanimive naloge in s tem spoznajo drugačno obliko pou-
čevanja in učenja.

Kakšen je po tvojem mnenju dober pouk 
naravoslovja?
Težko definiram, saj je odvisno od obravnavane teme, mo-
žnosti, ki jih imaš na razpolago, skupine otrok …
Vsekakor pa čim več praktičnega dela, poskusov, aktivnosti 
v naravi, medpredmetnega povezovanja, vključevanja dru-
gih institucij.
Na razredni stopnji bi moralo imeti prednost doživljajsko 
– izkustveno učenje in ne zgolj branje učbenikov in reševa-
nje v delovnih zvezkih.

Pripravila: dr. Darja Skribe Dimec
Pedagoška fakulteta Univerze v Ljubljani

Učiteljica OŠ Ledina, natalija rožnik, 
naj učiteljica v državi v šolskem letu 2013/14

Na OŠ Ledina je 17. 6. 2014 potekala slavnostna razglasi-
tev naziva NAJ UČITELJICA v šolskem letu 2013/2014. 
Ta laskavi naziv si je s svojo srčnostjo, strokovnostjo in pre-
danostjo prislužila gospa Natalija Rožnik, ki že 22 let pou-
čuje učence od 1. do 3. razreda na tej ljubljanski osnovni 
šoli. Izbor najboljše učiteljice ali učitelja v državi prirejata 
revija Ona in civilna iniciativa Kakšno šolo hočemo.
V nagovorih je slavljenka prejela čestitke ravnateljice gospe 
Marije Valenčak, župana gospoda Zorana Jankovića, dr. 
Mance Košir in predsednika sveta staršev dr. Mitja Štularja. 
Iz rok odgovorne urednice One gospe Sabine Obolnar je 
prejela bon za tisoč evrov, na ta dogodek pa jo bosta spo-
minjali tudi dve sliki, prva je delo slikarja Denisa Stariča, 
druga pa je delo akademskega slikarja Lászla Hermana. 

Sledil je kratek kulturni program. Na koncu je gospa Na-
talija Rožnik v ganljivem govoru povedala, da je sreča, da 
ima poklic, ki ga čuti kot poslanstvo in izziv. 

Med slovesnostjo je bilo na izviren način predstavljeno, 
kdo je naj učitelj:
Naj učiteljica oz. učitelj je lahko od
A do Ž vsak, ki zmore biti 
Takten trener staršem,
Anatomsko prilagojen otrokom,
Ljubiteljski zbiralec nadur,
Improvizatorski multipraktik,
Jasnovidno izurjen  v branju želja vodstva in
Asketski zapravljivec javnih sredstev.
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