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IZVLEČEK 

 

Diplomsko delo predstavlja zgodovinski razvoj Starš, kratko geografsko predstavitev kraja ter 

razvoj osnovnega šolstva v Staršah in na podružnični šoli v Marjeti na Dravskem polju.  

 

Šola v Staršah je ena izmed najstarejših na Dravskem polju. Vse od ustanovitve pa do 1870 je 

bila šola pod okriljem domačega župnega šolskega nadzornika, ki je bil dekan dekanije Hoče. 

Ko je tega leta stopil v veljavo nov šolski zakon, so se oblikovali okrajni, krajevni in deželni 

šolski sveti. Deželni šolski svet je 1874. leta dal odlok, da mora biti v Staršah štirirazredna 

šola. 

Tako je bil 5. julija 1877 položen temeljni kamen današnje šolske zgradbe, ki je bila še istega 

leta dokončana in v njej se je začel izvajati pouk.  

Do danes se je dograjevala in obnavljala. Danes obiskuje OŠ Starše 270 učencev. Leta 2008 je 

šola pridobila novo večnamensko dvorano, ki v dopoldanskem času služi pouku športne 

vzgoje, v popoldanskem pa prebivalcem občine Starše za rekreativne dejavnosti. 

Diplomsko delo vsebuje tudi empirični del, ki je povezan z delom upokojenih učiteljev in 

učiteljic. Anketiranih je bilo 8 upokojenih učiteljic in 2 upokojena učitelja. 

V drugem delu empiričnega dela so s pomočjo anket sodelovali učenci, ki so odgovarjali na 

vprašanja o kakovosti šole. Anketiranih je bilo 105 učencev, 49 deklic in 56 dečkov, starih 10, 

11, 12 in 13 let. 

 

Ključne besede: zgodovina kraja, znamenitosti kraja, razvoj šolstva, Osnovna šola Starše, 

Podružnična šola Marjeta na Dravskem polju, kakovost šole 



 

ABSTRACT 

This diploma presents a historical development of Starše, a short geographical introduction of 

Starše and development of the primary school in Starše and its branch unit in Marjeta na 

Dravskem polju.  

 

The school in Starše is one of the oldest schools in Dravsko polje. From its establishment until 

1870 the school was supervised by the local parish supervisor, who was the dean of Hoče 

deanery. After a new school law had come into force that year, county, local and provincial 

councils were formed. It was the provincial school council that decided in 1874 that there had 

to be a four – year school in Starše. 

 

So on 5 July 1877 a foundation stone was laid for the school building which is still part of 

today's school. They built the school and lessons started in the same year. 

Until today the building was being renovated and upgraded, where 270 pupils are visiting 

school today. 

In 2008 a new multi-purpose hall was built next to the school. In the morning it is used for 

sport classes and in the afternoons people from the local community can use it for recreational 

activities. 

 

A part of the diploma is also empirical. It is connected with work of retired teachers.  10 

retired teachers were interviewed – 8 female and 2 male. 

Pupils were interviewed for the purposes of the diploma. They were asked about the quality of 

the school in a questionnaire. 105 pupils were interviewed, 49 girls and 56 boys, aged 10 to 13 

years. 

 

KEY WORDS: history of the place, sights of the place, school development, primary school 

Starše, branch school Marjeta na Dravskem polju, school quality 
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1 UVOD 
 

Duhovniki iz Hoč so ob nedeljah prihajali v Starše, da so tukaj maševali in poučevali verouk.  

Do leta 1808 ni bilo redne šole. Tega leta so na parceli številka 12 zgradili posebno stavbo za 

šolske namene. Dokaz za to, da je bila zgradba postavljena tega leta, je vdolbena letnica na 

lesenem podboju hišnih vrat. V poročilu župnije v Hočah, katere podružnica je bila cerkev v 

Staršah, je z dne 14. 10. 1806 zapisano, da je župnija zahtevala ustanovitev šole v Staršah za 

vasi Loka, Marjeta, Prepolje, Rošnja, Starše in Zlatoličje ter zanjo določila prostor pri cerkvi.  

Na zahodni strani v stavbi je bil določen prostor za šolo, ostali prostori pa so bili namenjeni 

stanovanju učitelja.1  

 

Osnovna šola  se je od začetka šolstva  pa do danes zelo spremenila. Centralni šoli se je 

pridružila še podružnična šola v Marjeti na Dravskem polju. Ker sem sama zaposlena na 

podružnični šoli, me je prav to pritegnilo, da sem se odločila v svojem diplomskem delu 

predstaviti razvoj in nastanek obeh šol.  

Pri pisanju diplomskega dela sem uporabljala različne vire podatkov. Tako mi je bila v veliko 

pomoč šolska kronika obeh šol, glasilo občine Starše ter zapisi, ki so hranjeni v Pokrajinskem 

arhivu Maribor. 

 

Danes je osnovna šola dograjena, obnovljena in ima veliko večnamensko dvorano, ki je v 

dopoldanskem času namenjena učencem, v popoldanskem pa prebivalcem občine Starše v 

rekreativne namene. Podružnična šola v Marjeti na Dravskem polju pa ima štirirazrednico, ki 

se ji bo v šolskem letu 2011/2012 pridružil še oddelek predšolskih otrok. 

                                                 
1 Pokrajinski arhiv Maribor. Fondi in zbirke. Signatura 1431103. Zgodovina naselja Starše. Narodopisne črtice. 
str. 29. 
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2 LEGA 
 

Starše ležijo v vzhodnem delu Dravskega polja, med reko Dravo in dovodnim prekopom za 

hidroelektrarno Zlatoličje. Obcestno gručasto središče kraja z župnijsko cerkvijo sv. Janeza iz 

16. stoletja leži ob glavni cesti med Mariborom in Ptujem.2 

 

 
Slika 1: Kraj Starše (http://www.starse.eu/ 9. 7. 2011). 
 

2.1 Vodovje 
 
Zaradi prodnate podlage razen Drave drugih vodotokov ni, ker zahodno od tod že poniknejo v 

dravsko-poljskem produ. Redki potoki, ki so tekli skozi občino Starše, so poniknili po letu 

1966, ko so gradili kanal za hidroelektrarno v Zlatoličju. Gradnja kanala za HE Zlatoličje je 

bila takrat v Sloveniji nekaj posebnega, saj je bila prva elektrarna kanalske izvedbe.3  

 

Izgradnja le-te je bil velik udarec za mlinarje in splavarstvo ter za prebivalstvo. Pretok v stari 

strugi se je znižal in v poletnih mesecih predstavljal problem zaradi premajhne količine vode. 

Dravsko polje je eno od najbogatejših območij s podtalnico, vendar pa problem predstavljajo 

intenzivno kmetijstvo, promet in razpršena naseljenost. Njena globina zelo niha in v Prepoljah 

znaša 10 m, v Staršah 9 m in v Zlatoličju 10 m. Vendar pa sušna obdobja v 21. stoletju 

globino podtalnice povečujejo.4  

                                                 
2 Priročni krajevni leksikon Slovenije. Ljubljana 1996, str. 289. 
3 Drava nekoč in danes. Maribor 2000, str. 409. 
4 Pak, Mirko. Dravska ravan. Slovenija. Pokrajine in ljudje, Založba Mladinska knjiga, Ljubljana 1998, str. 594. 
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Slika 2: HE Zlatoličje ( foto: J. Snežič) 

 

2.2 Prst in rastje 
 

Dobra tretjina občine leži na rodovitnih tleh, na nekarbonatnem produ, ki pa proti jugu pada in 

je zaradi tega prst bolj izpostavljena suši. Na vzhodnem in severovzhodnem delu občine se 

pojavljajo različne variante obrečne prsti, ki pa niso najbolj primerne za poljedelstvo. Drava je 

v prinešen vršaj vrezala globoko strugo in terase. Vidne so štiri terase, ob katere so se 

naslonila naselja in ceste. Površina njiv je bila nekoč večja in le-te so segale tudi na področja, 

ki so bila bolj sušna. Pa kljub vsemu je večji del prve terase pokrit z boljšo prstjo, na kateri 

prav dobro uspevajo poljščine. Gozdove so krčili zaradi potreb po njivskih površinah, vendar  

so jih kasneje spet širili. Danes je na tem območju največ rdečega bora nizke rasti, smreke in 

brez. Redko najdemo bukev.5 

 

2.3 Podnebje 
 

V naših krajih se podnebje spreminja od zahoda proti vzhodu in prav v tej smeri postaja vedno 

bolj celinsko. Na zahodnem delu je podnebje zaradi bližine visokogorskega alpskega sveta 

bolj hladno. Zime so pretežno zelo mrzle, poletja pa nekoliko sveža. Zimska povprečna  

                                                 
5 Prav tam, str. 596. 
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temperature je okrog -2 stopinji C, povprečna poletna pa okrog 20 stopinj C. Prav te 

značilnosti kažejo na zmerno celinsko podnebje.6 

 

2.4 Prebivalstvo 
 
Konec leta 2008 je bilo v občini Starše približno 4.100 prebivalcev in je med slovenskimi 

občinami uvrščena na 122. mesto. Povprečna starost prebivalcev je bila 41,5 leta. Med 

prebivalci te občine je bilo število najstarejših večje od števila najmlajših.7  

 

3 KRAJEVNO IME 
 

3.1 Izvor krajevnega imena in sosednjih vasi 
 

Ime kraja Starše se prvič pojavlja šele v 15. stoletju. Stari zapisi segajo v leta 1763–87, kjer se 

pojavi ime Starše kot Sztarcze, Starcze in prevedeno Altendorf, ki ga je bilo mogoče 

rekonstruirati z občnoimenskim pomenom »starejša vas«.8 

 

Zaradi odsotnosti srednjeveških zapisov je težko preveriti domnevo, da je kraj poimenovan po 

mnogih izkopaninah iz rimskih časov. Skozi kraj je potekala rimska cesta Poetovio - Flavia 

Solva.9 

 

S pomočjo izpiranja peska so tujci, ki so takrat vladali, pridobivali iz Drave mnogo zlata. Ker 

so največ zlata pridobili pri Staršah, so ta kraj v svojih urbarjih že leta 1265 poimenovali 

Goldarn. Prav to vas so domačini poimenovali Dolnja vas ali Doliče. Danes se ta kraj imenuje 

Zlatoličje.10 

 

Kraj Prepolje so v nemškem jeziku poimenovali Preschpuchel. Slovensko ime Prepolje pa je 

kasneje nastalo iz imena Preko polj, saj so krajem dajali množinsko obliko imena.11  

                                                 
6 Melik, Anton.:Slovenija II., Štajerska s Prekmurjem in Mežiško dolino. Ljubljana 1957, str. 284. 
7 http://www.stat.si/obcinevstevilkah/Vsebina.aspx?id=157(25. 5.2011). 
8 Snoj, Marko. Etimološki slovar slovenskih zemljepisnih imen, Modrijan, Ljubljana 2009, str. 394. 
9 Prav tam. 
10 Pokrajinski arhiv Maribor. Fondi in zbirke. Signatura 1431103. Zgodovina naselja Starše. Narodopisne črtice. 
str. 22 (dalje: Pokrajinski arhiv Maribor). 
11 Prav tam, str. 24. 
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Današnje vasi Prepolje, Trniče in Marjeta so bile takrat ena vas. Prebivalstvo teh treh vasi je 

vse tri vasi poimenovalo Prepolje. Trniče so poimenovali Veliko Prepolje, Marjeto pa Malo 

Prepolje. Ime Marjeta, je nastalo po tem, ko je bila postavljena podružnica velike fare Slivnica 

na čast sv. Marjeti.12 

Sedanji vasi Loka in Rošnja sta bili takrat ena vas, poimenovana Loka, kar pomeni kraj s 

travniki in malimi gozdički. V urbarjih je kraj označen z imenom Lack, kar je prilagoditev 

slovenskemu imenu. Vas Rošnja je nastala v novejši dobi. Zgodovinar Davorin Žunkovič je v 

knjig Krajevna imena gornjega Ptujskega polja zapisal, da beseda Rošnja v staroslovanščini 

pomeni počitek. Vozniki, ki so vozili žito in vino, so se vozili skozi to vas in imeli v tem kraju 

počitek. To je še danes znano med ljudstvom.13 

 

Iz Gradca so, po pritožbah grofa Erazma Sauerja, poslali komisarja, da si je pritožbe glede 

delitev posestev gospoščin na obeh straneh Drave ogledal na samem mestu in podal mnenje. 

Zapisal je, da je rešitev sporov mogoča le, če se zaokroži posest posamezne gospoščine na 

obeh straneh Drave. Vendar pa do tega ni prišlo. Spori so bili odpravljeni šele v  začetku 19. 

stoletja z regulacijo reke Drave.14 

 
Slika 3: Starški grb (http://www.starse.si/, 6. 6. 2011) 
Občina Starše je bila ustanovljena  1. 1. 1995. Občinski praznik se praznuje 31. 5. Na ta dan 

so se kmetje leta 1677 v Staršah uprli grofu Juriju Gunterju Herbensteinu, ki si je lastil vse 

pravice in jim delal škodo po poljih.15 

 

                                                 
12 Prav tam, str. 24. 
13 Prav tam. 
14 Prav tam, str. 25. 
15 http://www.starse.si/ ( 6. 6. 2011). 
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4 ZGODOVINA STARŠ 
 

4.1 Pregled najstarejše zgodovine 
 
Poimenovanje Sand Johans zasledimo v pisnih virih, v listini iz leta 1441. Pozneje  to 

poimenovanje zasledimo tudi v najstarejšem urbarju vurberške graščine iz leta 1496. V njem 

je naštetih osem prvotnih posestnikov vasi, ki so posedovali dve kmetiji. Ti prvotni posestniki 

so bili dolžni vurberški graščini odvajati davščine in dajatve.16 

 

Mnogo let pred našim štetjem je na tem mestu obstajala pomembnejša naselbina. Na kraju, 

kjer je nekoč tekla struga reke Drave, so bili odkriti ostanki rimskega naselja in rimskega 

templja, ki je bil posvečen bogu Mitri. Geografska karta Starš obstaja v tako imenovanih 

urbarjih. Rimska naselja in tempelj je porušila reka Drava, ko je prestopila strugo, pri čemer 

so stebri obležali pod gladino reke Drave, ki jih je prekrila s plastjo zemlje. 

 Najstarejše najdene kamne porušenega templja so najprej vzidali v cerkev, nato pa leta 1818 

oddali v graški muzej. Na mestu, kjer je nekoč stal tempelj, so nastali pašniki in gozdovi.17 

 

4.2 Starše skozi srednji vek in 19. stoletje 
 

Imena krajev občine Starše se pojavljajo veliko prej kot samo poimenovanje kraja Starše. Med 

letoma 1220 in 1230 se v urbarju današnje Zlatoličje navaja z imenom Goldarn. Prav tako se 

konec 13. stoletja pojavlja ime za kraj Rošnja. Tudi ime za kraj Marjeta na Dravskem polju 

omenjajo že leta 1265, in sicer v deželnoknežjem urbarju. Istega leta se začne omenjati vas 

Prepolje. Večina vasi iz sedanje občine Starše je spadala pod gospoščino Vurberk. Ime gradu 

se prvič pojavi v sredini 13. stoletja. To je veliko kasneje kot imena nekaterih podložniških 

vasi, ki so se pojavila kar dvesto let prej. Med njimi je tudi vas Loka. Njeno ime se je pojavilo 

med letom 1143 in 1147. V začetku 15. stoletja se je s smrtjo Friderika IX. zaključilo 

gospodovanje Ptujskih na Vurberku, ki so ustvarili bogato gospoščino. Kar 175 let so na 

Vurberku in vaseh sedanje občine Starše gospodovali Stubenbergi, ki so preživeli obleganje 

Ogrov leta 1446 in turške vpade, ki so pustošili posestva v letih 1472, 1475, 1477,  

                                                 
16 Popis cerkva, Dekanija Dravsko polje. Župnija Št. Janž na Dravskem polju, str. 2, 3. Isto navaja tudi Župnijska 
kronika. 
17 Glasilo občine Starše, št. 17. Povzeto po članku: Naš kraj Starše. Kacjan, Franc. 1999, str. 6-7. 
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1493, 1494 in 1532. Kot podložna naselja Vurberku je v urbarju omenjena prvič tudi vas 

Starše, čeprav sodi med prvotna vurberška naselja.18  

 

4.3 Starše med in po vojnah 
 

Generacije, ki so si komaj opomogle od 1. svetovne vojne, so padle v še hujšo vojno. V 

največji spopad moderne dobe. To je bil čas, ko je bilo potrebno še posebej paziti, kaj in kako 

se govori. Še posebej, če se je govorilo slovensko.19  

 

Do leta 1939 je prišlo do množičnega preimenovanja krajev in tako se je občina Starše 

preimenovala v Št. Janž na Dravskem polju. Ime je dobila po imenu župnije. Tudi Starše so 

bile tarča okupatorjev, ki so si razdelili slovensko ozemlje. Z napadom nemškega letalstva na 

Beograd se jugoslovanska vojska ni mogla dolgo upirati in je tako v nekaj dneh kapitulirala. 

Nacistična Nemčija je zasedla ozemlje Štajerske, Gorenjske, območje Dravograda, Mežiško 

dolino, severni del Dolenjske in nekaj vasi Prekmurja. Med nemško okupacijo v letih od 1941 

do 1945 so Starše pripadale nacistični Nemčiji. Prav ta del Štajerske je bil pod velikimi 

pritiski in v temeljitem raznarodovanju. Na nemškem okupacijskem območju sta veliko vlogo 

pri raznarodovanju imeli Štajerska domovinska zveza in Koroška ljudska zveza. Le-ti sta tudi 

izvajali obvezne tečaje nemškega jezika za odrasle. Po političnih pregledih je bilo več kot 90 

% slovenskega prebivalstva pod prisilo vključenih v omenjeni organizaciji.20 

 

Ena od nalog okupacijskih oblasti je bila ponemčevanje krajev. Leta 1941 so Nemci 

preimenovali tudi kraje v sedanji občini Starše, in sicer so dobili naslednja imena: Starše – 

Altendorf, Loka – Lak, Rošnja – Rastdorf, Zlatoličje – Golldorf, Marjeta na Dravskem polju – 

St. Margarethen am Draufelde, Trniče – Dornschlag, Prepolje – Prebuhel in Brunšvik – 

Braunschweig. Leta 1941 so se Starše preimenovale v St. Johann am Draufelde. Leta 1943 pa 

v Altendorf an der Drau. Razen ponemčevanja krajevnih imen in aretacij so prebivalstvo 

izganjali in zapirali v koncentracijska taborišča. Največ izgnanih ljudi je bilo duhovnikov in 

zavednih učiteljev, saj so nemški okupatorji želeli v šole uvesti nemški jezik. Njihovi učitelji 

in duhovniki niso znali slovenskega jezika, zato so v šoli komunicirali v nemškem jeziku.  

                                                 
18 Koropec, Jože. Srednjeveški Vurberk, Časopis za zgodovino in narodopisje, NV. 4, Maribor 1968, str. 97. 
19 Glasilo občine Starše, št. 19. Povzeto po članku: Kdo pa so ti mladi fantje. Klep, Ivan. 2000, str. 12 -13. 
20 Žnidarič, Marjan. Usodna razhajanja: slovenska pota in stranpota med drugo svetovno vojno: ob 60-letnici 
zmage nad nacizmom in fašizmom. Muzej narodne osvoboditve Maribor. Maribor 2005, 5-10. 
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Tako so začeli s ponemčevanjem prebivalstva, glavno vlogo pa je imela Štajerska domovinska 

zveza.21 

 

Otroci, rojeni med drugo svetovno vojno, so dobili nemška imena. Sledil je val izseljevanja, ki 

so ga načrtovali nacisti. Začeli so z izseljevanjem slovenskih izobražencev in nadaljevali z 

ljudmi, ki niso zaprosili za sprejem v Štajersko domovinsko zvezo ali pa niso bili vanjo 

sprejeti. Zaradi takšnega izseljevanja in prisilne mobilizacije mož v nemško vojsko so se 

možje raje skrivali ali odšli k partizanom. Nekaj mož, ki se je odzvalo pozivu v nemško 

vojsko, se čez čas, ko so se lahko vrnili domov na dopust, ni več vrnila v vojsko. Dezerterje, 

ki se niso vrnili v vojsko, je čakala smrtna kazen, svojce pa prisilno delo v taborišču.22  

 

Nemški vojski so se uprli tudi domačini, ki so pomagali borcem Lackovega odreda napasti 

orožniško postajo v Staršah. Po pozivu nemške vojske se le-ti niso hoteli predati ter so začeli s 

streljanjem in metanjem granat. Ker je bil med njihovim napadom na orožniško postajo ubit 

poveljnik orožniške postaje, so Nemci na njegovem pogrebu napovedali usmrtitev za 10 

zapornikov. Le-te so iz raznih zaporov pripeljali v Starše, kjer so jih tudi ustrelili. Streljanje so 

v svarilo morali gledati domačini in učenci šole. Kmetje pa so po končanem streljanju morali 

talce tudi pokopati.23 

 

Po vojni so na kraju usmrtitve postavili obeležje. Leta 1987 pa so v prepoljskem gozdu 

postavili spomenik žrtvam, ki so padli v nacističnem zločinu. Na njem so zapisana imena 

padlih in napis.  

                                                 
21 Ferenc, Tone. Nacistična raznarodovalna politika v Sloveniji v letih 1941 – 1945, 1968, str. 746. 
22 Glasilo občine Starše, št. 32. Povzeto po članku: Kruto poteptana mlada rast v času nemške okupacije. 
Selinšek, Mirko. 2004, str. 16 – 18. 
23 Glasilo občine Starše, št. 9. Povzeto po članku: V spomin na tragični dogodek. Kirbiš, Anton. 1998, str. 19. 
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Slika 4: Spomenik v spomin  talcem    Slika 5: Spomenik padlim borcem in 
v prepoljskem gozdu (foto: J. Snežič    žrtvam fašističnega nasilja (foto: J. Snežič) 

 

V drugi svetovni vojni je padlo veliko borcev, ki so se borili v narodnoosvobodilnem boju 

proti fašističnem nasilju. Osrednji spomenik padlim borcem stoji pred Osnovno šolo v 

Staršah. Leta 1963 ga je dala postaviti krajevna organizacija zveze borcev. Le-ta je bil 1973 

obnovljen.   

 

4.4 Obdobje po vojni do danes 
 

Povojna oblast je zagovarjala večjo socialno enakost ljudstva, pa vendar je pripomogla k 

temu, da se je izoblikoval novi privilegiran sloj. Prizadevala si je za temeljno gospodarsko 

preobrazbo, izvajali so prisilno oddajo, ki je prizadela tudi Dravsko polje. Oblast je podržavila 

nemško premoženje, premoženje sodelavcev okupatorja in leta 1946 še pomembnejša podjetja 

v državi. Zadnja nacionalizacija se je zgodila 1958, ko so podržavili še stanovanja in gradbena 

zemljišča. Z zakonom o agrarni reformi so zajeli posesti bank, cerkve in drugih ter zemljo 

razdelili med male kmete, ki so dobili po 0,9  ha zemlje.24   

 

Po letu 1945 je bil viden velik napredek v razvoju in se kaže na zunanjem videzu pokrajine. 

Kraji, ki spadajo pod občino Starše, so se spreminjali. Podolgovata gospodarska poslopja so  

                                                 
24 Čepič, Zdenko. Ključne značilnosti slovenske politike v letih 1929-1945. Znanstveno poročilo: Inštitut za 
novejšo zgodovino. Ljubljana 1995, str. 91 – 95. 
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Izginjala, nadomeščati so jih začeli sodobni stanovanjski in gospodarski objekti. Večina 

kmetijske zemlje je bila v lasti agrokombinatov in kmetijskih zadrug, v katerih so domačini 

dobili zaposlitev. Preživljali so se z dodatnimi kmetijskimi dejavnostmi, ki so omogočale 

preživetje. Pomembna za razvoj kraja je bila izgradnja Hidroelektrarne Zlatoličje. Le-ta je bila 

izven struge reke Drave in je bila prva elektrarna kanalske izvedbe v Sloveniji. 

Hidroelektrarno je 27. 4. 1969 odprl jugoslovanski predsednik Josip Broz – Tito. Ljudje so v 

začetku 19. stol. začeli ostajati doma, ker je bilo veliko obdelovalnih površin in potrebno 

veliko delovne sile za obdelovanje le-teh. Množično odseljevanje v mesta se je začelo sredi 

20. stol. Tako je bilo vse do 60-ih let, ko se je množično odseljevanje umirilo, saj je 

kmetijstvo nudilo več možnosti za preživetje in hiter razvoj.25  

Danes so Starše lepo urejeno naselje z osnovno šolo, občino, pošto in zdravstvenim domom. 

 

5 ZNAMENITOSTI KRAJA 
 

5.1 Župnijska cerkev sv. Janeza Krstnika 
 

Cerkev stoji na mestu, kjer je stala njena predhodnica, ki je bila porušena. Iz kronike je moč 

razbrati, da ni mogoče dognati natančnega podatka o postavitvi nove cerkve, postavljena naj 

bi bila 1277. Iz kronograma, ki so ga našli na marmornati plošči, je moč sklepati, da je bila 

prvotna cerkev pozidana že leta 1277. V listini iz leta 1441 zasledimo poimenovanje Sand 

Johans. To poimenovanje zasledimo tudi v najstarejšem urbarju vurberške graščine iz leta 

1496. V tej listini so navedene tudi dajatve in davščine, ki so jih morali posestniki dajati 

vurberški graščini.26  

 

Če pogledamo kroniko, vidimo, da je bila cerkev leta 1680 prezidana in povečana. Šele čez 

sto let jo je hočki nadžupnik Jožef Gutsmandl dal restavrirati in jo leta 1784 tudi blagoslovil.27  

 

Vendar pa je Ivan Lapajne zapisal, da je bila cerkev  zgrajena leta 1533.28 

                                                 
25 Drava nekoč in danes. Maribor 2000, str. 410. 
26 Povzeto po Župnijski kroniki. Isto navaja tudi NŠAM, Popis cerkva, Dekanija Dravsko polje. Župnija Št. Janž 
na Dravskem polju, str. 2-3. 
27 Prav tam, str. 6.  
28 Lapajne, Ivan. Politična in kulturna zgodovina štajerskih Slovencev. Ljubljana 1884, str. 219. 
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Slika 6: Cerkev Sv. Janeza Krstnika v Staršah   Slika 7: Cerkev Sv. Janeza Krstnika v Staršah  

(foto: J. Snežič)      (foto: J. Snežič) 

 

Pred cerkvijo sv. Janeza Krstnika stoji spomenik padlim borcem v 1. svetovni vojni.  

 
Slika 8: Spomenik padlim borcem v 1. svetovni vojni (foto: J. Snežič). 

 

5.2 Dvorec Šentjanž na Dravskem polju 
 
V  Staršah na Dravskem polju stoji predelani dvorec Šentjanž (Hof St. Johann am Draufelde), 

v 17. stoletju last Welzerjev, nato grofov Khiesslov in Sauerjev, v 19. stoletju pa kneza  
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Poniatowskega in grofa Brandisa. Ravnopoljski graščaki in baroni Vandurji so si grad lastili 

polovično v 19. stoletju.29 

 
Slika 9: Šentjanž na Dravskem polju, Vischerjev bakrorez iz okoli 1681 (Glasilo občine Starše 2000,  št. 22, str. 
10). 
 

Danes je graščina namenjena stanovalcem. Opazna je oblika črke L, stavba je močno 

poškodovana, njena okna pa so urejena vsako po svoje. Vhodna vrata z okovjem pri kljuki so 

še ohranjena, ohranjena pa so še tri okna z nadstrešnico. 

 
Slika 10: Današnja podoba dvorca Šentjanž na Dravskem polju (foto J. Snežič) 

                                                 
29 http://www.gradovi.jesenice.net/starse.htmletju (19. 6. 2011). 
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5.3 Kužna znamenja v Zlatoličju, Rošnji, Loki in  Marjeti na 
Dravskem polju 

 

Tako kot marsikateremu kraju v Sloveniji tudi krajem Zlatoličje, Rošnja, Loka in Marjeta na 

Dravskem polju ni bilo prizaneseno. V letih 1572 in 1672 je razsajala kuga, zaradi katere je 

umrlo na stotine ljudi. V spomin na takratno kugo stojita v Zlatoličju dve kužni znamenji. 

Zidano baročno znamenje stoji ob kanalu Drave. Drugo znamenje stoji na začetku vasi in je 

zgrajeno v gotski tradiciji.30 

        
Slika 11: Kužno znamenje ob kanalu    Slika 12: Kužno znamenje na začetku vasi 
 reke Drave (foto: J. Snežič)     Zlatoličje (foto: J. Snežič) 

Tudi V Marjeti na Dravskem polju stojita dve kužni znamenji, ki so ju postavili vaščani v 

zahvalo, da so bili rešeni te strašne nesreče. 

      
Slika 13: Kužno  znamenje v Marjeti na     Slika 14: Kužno znamenje v Marjeti . 
na Dravskem polju (foto: J. Snežič)     na Dravskem polju (foto: J. Snežič). 

                                                 
30 Glasilo občine Starše, št. 16. Povzeto po članku: Naš kraj Zlatoličje. Kacjan. Franc. 1999, str. 11-13. 
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Prav tako je bilo kužno znamenje tudi v Rošnji, ki so ga v letih 1941–1942 podrli zaradi 

tlakovanja ceste.31  

 

Tudi kužno znamenje v Loki, ki bi ga naj postavili v 16. stoletju, je bilo podrto leta 1942, ki so 

ga, na žalost vaščanov, podrli okupatorji.32 

5.4 Cerkev sv. Marjete v Marjeti na Dravskem polju 
 

Sv. Marjeta na Dravskem polju je vas, ki je dobila ime prav po cerkvi sv. Marjete. V 

deželnoknežjem urbarju jo omenjajo 1265 kot lastnino gospodov Ptujskih kot del vurberške 

gospoščine.33 

 

O prvotni zgradbi ni podatkov, v 17. stoletju jo je nadomestila sedanja stavba. Cerkev je 

obdana z nekdanjim pokopališkim zidom z vhodom na zahodni strani. V cerkvi je glavni oltar 

cerkvene zavetnice sv. Marjete. Levo in desno ob sv. Marjeti stojijo štirje svetniki. Cerkev je 

obnovljena, okolica pa lepo urejena. Notranjost cerkve so 1993-1994 obložili z opažem in 

obnovili glavni oltar ter cerkev prepleskali.34 

 

 
Slika 15: Cerkev sv. Marjete v Marjeti na Dravskem polju (foto: J. Snežič). 

                                                 
31 Vidmar, Polona. Sakralni spomeniki v občini Starše 2010, str. 157. 
32 Prav tam. 
33 Koropec, Jože. Srednjeveški Vurberk, Časopis za zgodovino in narodopisje, NV. 4, Maribor 1968, str. 117. 
34 Vidmar, Polona. Sakralni spomeniki v občini Starše 2010, str. 159. 
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6 ŠOLSTVO NA SLOVENSKEM 
 

6.1 Začetki šolstva na Slovenskem 
 

Na Slovenskem je bila prva šola s sedežem na koprski škofiji v 12.  in 13. stoletju. Učence so 

ločili glede na stanovsko pripadnost na revne in  plemiške. Prav tako je bila vsebina pouka za 

ene in druge različna. Kasneje so tem šolam sledile samostanske in župnijske šole. Velika 

prelomnica v razvoju šolstva na Slovenskem je protestantizem, saj je bila najpomembnejša 

pridobitev  ustanavljanje slovenskih šol. Osnovna šola je tista, ki mora izpolnjevati temeljni 

pogoj, da je elementarna. Kar pomeni, da mora biti namenjena vsem učencem ne glede na 

razredno pripadnost, spol in premoženjske razmere. Utemeljitelj take slovenske šole je bil 

Primož Trubar. Fevdalizem ni poznal šole za široke ljudske množice, marveč le učenje za 

poklic. Zato je bila zamisel o ustanovitvi take šole velik napredek tudi za moralni razvoj 

človeka. V srednjem veku so se izobraževali le toliko, kolikor je bilo potrebno, da so lahko 

opravljali svoj poklic. Šele protestanti so, zaradi verskega prepričanja, zahtevali, naj vsak 

sprejme in spozna božjo besedo z branjem Biblije in evangelija. Prav ta zahteva pa je bila 

podlaga za utemeljitev osnovne šole. Za prvi tiskani knjigi Abecednik in Katekizem je 

poskrbel Primož Trubar leta 1550. Le-ti pa sta bili prvi slovenski šolski knjigi. Zahteval je, da 

se šola vsak, ne glede na to, kaj želi postati po poklicu. Saj po njegovih besedah ni mogoče 

prav opravljati deželskih in duhovskih stvari, če nisi dovolj učen in si brez šol. S to 

utemeljitvijo se kaže, da je Trubar poznal in razlikoval poklicno šolo od osnovne šole. 

Osnovna šola mora biti vsem dostopna, poklicna pa le tistim, ki se bodo odločili za 

nadaljevanje šolanja in se izučili za kakšen poklic. Protestanti so bili tisti, ki so s slovenskimi 

knjigami omogočili slovensko šolo.35 

 

6.2 Šolske reforme Marije Terezije 
 

V razsvetljenstvu se je za šolanje otrok začela zanimati tudi habsburška monarhija. Do tedaj 

so se s tem ukvarjale le cerkve, samostani in mestne občine. Do prve reforme osnovnega 

šolstva je v Avstriji prišlo v času vladanje Marije Terezije, ko je Slovenec Blaž Kumerdej, leta 

1772, cesarici predlagal, kako naj država poskrbi za ustanavljanje nižjih šol na Kranjskem.  

                                                 
35Mihelič, Kristina. Osnovna šola Vinica. Diplomsko delo 2008, str. 15 (dalje: Osnovna šola Vinica). 



 16

Le-ta je bil drugi, ki si je za Trubarjem prizadeval za obvezen pouk v šolah v slovenskem 

jeziku za vse otroke. Temelj osnovni šoli je bil postavljen s splošno šolsko naredbo, izdano 6. 

decembra 1774. S to naredbo je Marija Terezija uzakonila osnovno šolo za vse državljane 

habsburške monarhije. Država pa je šolam postavila nalogo, da vzgojijo trezne, delavne, 

koristne, vdane državljane in vernike. Osnovno šolstvo je diferenciralo na trivialke, glavne 

šole in normalke. Ta šolska naredba je vključila v šolo vse dečke in deklice, bogate in revne, v 

mestih in na vaseh. Kljub vpeljevanju splošnega in obveznega osnovnošolskega pouka, pa na 

podeželju še vedno ni bilo za vse otroke enako. Pouk na podeželju je bil manj zahteven kot 

pouk na mestnih šolah in normalkah. Iz tega je moč sklepati, da je bila že v osnovi 

determinirana neenaka možnost nadaljnjega šolanja in posledično doseganja ugodnejšega 

družbenega statusa. Izostajanje kmečkih otrok ni bilo sankcionirano, prav tako jim je bilo 

dovoljeno hoditi v šolo le v zimskem času, saj so v drugih letnih časih pomagali pri delu. 

Prevladovala je miselnost, ki jo zasledimo včasih še danes, naj šolo obiskuje le tisti, ki bo 

študiral, ne pa tisti, ki bo kmet. Kmetje so se spraševali, čemu šolanje, saj je kmetovanje 

dejavnost, ki se je je moč naučiti le tako, da fizično sodeluješ.36 

 

6.3 Cerkveni nadzor nad šolo 
 

Zakon se je cerkvenim in vladnim krogom zdel preveč liberalen, zato so pripravili nov zakon 

(drugi šolski zakon), imenovan Politična šolska ustava, ki so ga sprejeli leta 1805  in je bil v 

veljavi vse do leta 1869. S tem zakonom so odpravili šolske nadzornike, upravo trivialk in 

glavnih šol je  prevzela cerkev.37 

 

Zakon so pripravili duhovniki, ki so prevladovali v posebni komisiji. Struktura šolstva je 

ostala nespremenjena, vsebina pa se je spremenila. Glavna naloga šole je postalo učenje 

moralnih načel in verskih resnic. Nadzorstvo in vodstvo šol je bilo v rokah duhovnikov. Kot 

pravi Schmidt, je bila vodilna misel omenjenega zakona, da je pravi vzgojitelj duhovnik, 

učiteljeva naloga pa je, da nauči učence pisati, brati in računati. Ta zakon je veljal vse do 

1869, ko je nastal tretji šolski zakon in je šolstvo vzela v roke država. Zakon je uvedel 

spremembe v organizaciji šole in poklicu učitelja.38 

                                                 
36 Prav tam, str. 17. 
37 Prav tam. 
38 Prav tam. 
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6.4 Tretji državni osnovnošolski zakon 
 

Do tega zakona je bil učiteljski poklic združen s cerkovniško in organistorsko službo pri 

cerkvah. S tem se je tudi spremenil odnos Cerkve do šole. Cerkev se ni vključevala kot 

nadzorovalni organ, bila je le pooblaščena za vodenje verouka v osnovnih in srednjih šolah. 

Ločeni sta bili učiteljska in cerkovniška služba. Z zakonom se je uzakonilo obvezno 

osemletno šolanje za vse otroke od 6. do 14. leta starosti. Šole so prav tako postale državne in 

deželne ustanove, učitelji pa so postali državni uslužbenci, ki so bili neodvisni od duhovščine. 

Učitelji so se izobraževali na učiteljiščih in cerkev ni imela več nadzora nad šolami. Prav tako 

so se zraven učiteljev, ki so poučevali pri pouku, pojavile tudi učiteljice, ki so poučevala 

pretežno ročna dela. Zakon iz leta 1869 je pomemben mejnik v šolstvu, saj so v šole začele 

vstopati ženske, ki so začele postopoma prevzemati izobraževanje otrok.39 

 

7 RAZVOJ OSNOVNE ŠOLE STARŠE  
 

7.1 Začetki osnovne šole v Staršah, povzeto po gradivu Pokrajinskega 
arhiva Maribor 

 

Začetki šolstva na Slovenskem segajo v drugo polovico 18. stoletja, ko je Marija Terezija 

uvedla šolsko reformo, s katero je ukazala, da je treba prebivalstvu dati osnove branja, pisanja 

in računanja. Duhovniki iz Hoč so prihajali v Starše ob nedeljah, da so tukaj maševali in 

poučevali verouk.  Do leta 1808 ni bilo redne šole. Tega leta so na parceli št. 12 zgradili 

posebno stavbo za šolske namene. Dokaz za to, da je bila zgradba postavljena tega leta, je  

vdolbena letnica na lesenem podboju hišnih vrat. V poročilu župnije v Hočah, katere 

podružnica je bila cerkev v Staršah, je z dne 14. 10. 1806 je zapisano, da je župnija zahtevala 

ustanovitev šole v Staršah, za vasi Loka, Marjeta, Prepolje, Rošnja, Starše in Zlatoličje ter 

zanjo določila prostor pri cerkvi.  Na zahodni strani v stavbi je bil določen prostor za šolo, 

ostali prostori pa so bili namenjeni stanovanju učitelja. Le-ta je opravljal tudi delo mežnarja in 

organista. V šolo je bilo prijavljenih 35 dečkov in 31 deklic. Velikost učilnice ni zadostovala  

                                                 
39 Prav tam str. 18. 
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takšnemu številu učencev, saj je  merila samo 18  m2 in  je vanjo bilo mogoče postavili le 

nekaj klopi. 40 

 

Jugozahodno od cerkve, na travniku posestnika Josipa Sela, ki je zemljišče podaril, je bila leta 

1818 postavljena nova šolska zgradba z eno učilnico, veliko vežo in dvema straniščema.  

Vendar pa je leta 1863  lesena šolska zgradba pogorela. Na pogorišču je občina nameravala 

postaviti novo enonadstropno zgradbo z dvema učilnicama, učiteljskim stanovanjem in 

drugimi za šolo potrebnimi prostori. Do izvedbe načrta ni prišlo, saj bi bila predvidena 

zgradba premajhna za vse šoloobvezne otroke. Zemljišče ob njej pa je bilo premajhno za 

šolsko igrišče.41 

 

Od ustanovitve pa vse do leta 1870 je bila šola pod nadzorom domačega župnega šolskega 

nadzornika, dekana dekanije Hoče. Z  odredbo je bilo določeno, da mora letna plača učitelja 

znašati najmanj 130 goldinarjev, plača njegovega pomočnika pa 70 goldinarjev, a v Staršah ni 

dosegla niti najnižjega določenega zneska. Tako je učitelj, ki je bil tudi mežnar in organist, 

leta 1810 prejel 80 goldinarjev in 37 krajcarjev plačila. Vendar pa vsega plačila ni dobil v 

goldinarjih. Tako je del plačila  prejel v naravi, saj mu je pripadalo 26 meric ajde in 27 

mernikov žita, del pa od šolnine, ki so jo straši plačevali za učence, zemljiškega donosa in 

»štolnine« za pogrebe in druga cerkvena opravila. Poleg ajde in žita je prejemal tudi jajca in 

klobase, ki so jih šteli kot darilo in se niso posebej beležile. Položaj takratnih učiteljev je bil 

povsem odvisen od cerkvenih oblasti.42 

 

Iz poročne knjige šentjanške fare je razbrati, da je bil prvi redno nameščeni učitelj Josip 

Rozman, saj se je leta 1809 poročil z domačinko Marijo Cafuta. Istega leta v rojstni knjigi   

zabeleženo rojstvo njune hčerke Kristine. Šola v Staršah je ena najstarejših šol na Dravskem 

polju. Učitelj Rozman je poučeval  v Staršah do leta 1810. Nasledil ga je Martin Hamer iz 

Slovenskih goric. Le-ta se je leta 1816  poročil z Marijo Hubač, ki je bila  sobarica v graščini 

v Staršah. Njegov  pomočnik je bil podučitelj Jožef  Kolarič.  Leta 1817 je Martin Hamer 

odšel v Cirkovce, kjer je služboval do smrti. V Osnovni šoli Starše ga je nasledil Jožef Hojnik 

s Ptujske Gore, ki se je leta 1819 poročil z Uršo Tement iz Starš. Vendar pa je bil  učitelj 

Hojnik zelo nezadovoljen z razmerami v šolstvu, ki je bilo v rokah cerkve, zato se je leta 1824  

                                                 
40 Pokrajinski arhiv Maribor. Fondi in zbirke. Signatura 1431103. Zgodovina naselja Starše. Narodopisne črtice. 
str. 29. (dalje: Pokrajinski arhiv Maribor). 
41 Prav tam. 
42 Prav tam, str. 36. 
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odpovedal učiteljskemu poklicu in se začel ukvarjati s kmetovanjem. Tako je do leta 1827 

opravljal  učiteljsko službo kaplan Anton Lešnik. Tega leta je bil za učitelja nameščen Matija 

Lorber, vendar se je čez dve leti odpovedal učiteljskemu poklicu in se posvetil kmetovanju na 

svojem posestvu v Jarenini.43 

 

Leta 1829 ga je nasledil Franc Maurus, podučitelj iz Slivnice. Tudi on se je poročil z 

domačinko. Leta 1832 je vzel za ženo Marjeto Lešnik, po domače Zemljakovo iz Starš. Le-ta 

je bil med redkimi učitelji, ki so bili naročniki Bleiweisovih Kmetijskih in rokodelskih novic, 

tiskanih v Ljubljani v slovenskem jeziku, kar dokazuje, da se je zavzemal za razvoj 

slovenskega slovstva. Pisal je pesmi, ki jih je tudi uglasbil. Najbolj znana pesem je Slovo, ki 

jo še danes pojejo na pogrebih. Pri njem so službovali tudi podučitelji. Med domačini je bil 

zelo spoštovani učitelj Maurus, ki  pa so ga zaradi svobodomiselnosti  cerkvene oblasti leta 

1855 odpustile kljub temu, da je imel desetčlansko družino.44  

 

Z uveljavitvijo novega šolskega zakona leta 1870, s katerim je država prevzela nadzor nad 

šolami, je bil učitelj Maurus znova nameščen kot učitelj v Leskovcu v Halozah. Njegova  

družina pa je ostala na posestvu v Staršah. Njegov naslednik je bil podučitelj Josip Tašner, ki 

ga je 1858 zamenjal Franc Roškar iz Jakobskega Dola. Naslednjega leta mu je sledil Anton 

Kosi iz Limbuša. Po njegovi smrti pa je vodstvo šole začasno prevzel Alojz Arnejšič.45 

 

7.1.1 Dvorazrednica 
 

S prvim oktobrom1876 je učiteljsko službo v Staršah nastopil Ignac Lopič in jo opravljal do 

svoje smrti 12. decembra 1886. V tem času je šola v Staršah z odlokom državnega šolskega 

sveta št. 709 iz leta 1874 postala dvorazredna, vendar le na papirju. Šele leta 1878 je postala 

tudi v praksi dvorazrednica, ko je 1879 bila za pomožno učiteljico imenovana  Irma 

Dominkuš, ki jo je 1883 nasledil Josip Hrastnik. Ko je nadučitelj Lopič leta 1885 zbolel, ga je 

nadomeščal Jakob Gozdnik. Vodstvo šole  je tedaj prevzel učitelj Hrastnik. Nadučitelja 

Lopiča je po upokojitvi leta 1886 nasledil Anton Hren iz Gornjega Grada, ki je bil pred tem 

nadučitelj v Framu. Šolo v Staršah je vodil do upokojitve leta 1907.46   

                                                 
43 Lešnik, Mirko. Ob sto petdesetletnici šole v Staršah ob Dravi 1959, str. 2. 
44 Prav tam, str. 3. 
45 Pokrajinski arhiv Maribor, str. 30-32. 
46 Prav tam, str. 38. 
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Slika 16: Staro šolsko poslopje z izdolbeno letnico 1877 (Šolska kronika 1972/82 str. 43). 
 

V tem času so v Staršah službovali Franc Megla, Janez Koderman, Janez Krajnc, Hinko 

Šnuderl, Klementina Steinecker, Minka Osenjak, Drago Majer, Ema Hrovatin, Peter in Marija 

Loparnik. Leta 1907 je bil nadučitelj Anton Hren upokojen. Občinski odbor ga je ob tej 

priložnosti zaradi prizadevnega dela imenoval za častnega občana. Na mesto nadučitelja je 

prišel Janez Rajh iz Trnovske vasi. Po odhodu Petra in Marije Loparnik  sta bila v Staršah 

nameščena Marta Gobec iz Miklavža in Josip Golob iz Marjete, ki je leta 1912 odšel v 

Vuzenico. Nasledil ga je Aleksander Nežima, ki je bil leta 1920 premeščen v Prekmurje. 

Učiteljico Marto Gobec pa je leta 1919 zamenjala Milica Črnagoj. Istega leta sta bili 

nameščeni v Staršah tudi Marija Skrbinšek iz Planine pri Framu in Albina Skok iz Radgone.47
 

 

Z letom 1870 je stopil v veljavo novi šolski zakon, oblikovani  so bili krajevni, okrajni in 

deželni šolski sveti. Izboljšal  se je  materialni položaj učiteljev, saj je imel učitelj v Staršah 

1879. leta 550 goldinarjev letne plače. Zaradi nasprotnikov  novega šolskega zakona, se prvi 

šolski odbor sploh ni sestajal. Šele leta 1874 je bil izvoljeni drugi šolski odbor, katerega 

načelnik je bil Franc Lešnik, podnačelnik Janez Sel in člani nadučitelj Ignac Lopič, župnik 

Janez Simonič ter posestniki Jurij Gojčič, Luka Gojčič, Jernej Fras in Jožef Weis. Prva naloga 

odbora je bila gradnja nove šole, saj je bilo  leta 1875 v Staršah 320 šoloobveznih otrok, 

vendar jih je pouk  obiskovalo le 190.48 

                                                 
47 Prav tam, str. 32. 
48 Prav tam, str. 33. 
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7.1.2 Štirirazrednica 
 

Z odlokom deželnega šolskega sveta v Gradcu leta 1874 je bilo določeno, da mora biti šola v 

Staršah štirirazredna. Vendar pa prostor stare šole ni bil primeren za štirirazrednico, zato je 

šolski odbor prosil za del zemljišča lastnika graščinskega posestva grofa Hansa Holwyla. Grof 

je bil velikodušen in je daroval zemljišče za šolsko zgradbo, igrišče in šolski vrt. Dne 5. julija 

1877 je bil položen temeljni kamen današnje šolske zgradbe, ki je bila zgrajena do 14. 

septembra 1877. Z deli so zaključili do novembra in tako se je pouk v šolskem letu 1877/78  

začel v novi šoli.49 

 

Vendar pa se je število učencev večalo, zato je šolski odbor  vzel v najem hišo graščine, ki je 

stala nasproti šole. Prostor ni bil primeren za učilnico in zato je okrajni šolski svet izdal 

začasno dovoljenje za izvajanje pouka v njem. Krajevni šolski odbor je želel z nadzidavo 

povečati šolsko poslopje, vendar je občina Marjeta temu nasprotovala. Pritožbo je deželni 

šolski svet zavrnil in tako je bil izvoljen gradbeni odbor, v katerega je bil vključen po en 

vaščan iz vsakega kraja. Predsednik gradbenega odbora je bil Franc Kac iz Loke, člani pa 

Simon Fras iz Rošnje, Martin Fric iz Starš, Jakob Golob iz Zlatoličja in Jožef Ekart iz Prepolj. 

9. aprila 1894 je bil načrt gradbenika Breznika iz Ptuja odobren in tako so pričeli z gradnjo.  

4. julija 1895 je bilo šolsko poslopje izročeno v uporabo. V nadstropju so pridobili prostor za 

učilnico, konferenčno sobo in učiteljsko stanovanje.50 

 

7.1.3 Petrazrednica 
 

Ko se je leta 1921 štirirazrednica razširila v petrazrednico, sta bila iz Dvorjan v Starše 

premeščena Franc Jarc in njegova žena Angela. Začasno delovno mesto vodstva šole je 

prevzel Franc Jarc, ko se je upokojil nadučitelj Janez Rajh. Leta 1922 je postal šolski 

upravitelj Franc Martinc iz Markovcev pri Ptuju. Njegova žena Marija Martinc in Marija 

Fabjan iz Maribora sta bili leto kasneje na novo nameščeni učiteljici. Šolo sta zapustili Albina 

Skok in Marija Skrbinšek. Ker je bil upravitelj Martinc z ženo leta 1925 premeščen na 

Hajdino, je vodstvo šole prevzel učitelj Franc Jarc.51 

                                                 
49 Prav tam, str. 39. 
50 Prav tam. 
51 Prav tam, str. 33. 
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7.1.4 Sedemrazrednica 
 

Leta 1933 je šola postala sedemrazrednica. V tem času so v Staršah poučevali Ana Brumen, 

Ana Markelj, Maks Bevc, Marija Rojnik, Miran Kolšek, Karl in Marija Prah, Olga Čerček in 

Ljudmila Babšek. Leta 1929 je bila Ana Brumen premeščena v Miklavž pri Ormožu, Karl 

Prah in njegova žena Marija pa leta 1936 na Vurberk.52 

Med letoma 1925 in 1928 so bili kljub gospodarski krizi obnovljeni vsi stropovi. Nato so leta 

1936  vstavili nova, večja okna in zamenjali šolske klopi. Šola je bila v celoti prebeljena. Za 

obnovo so najeli posojilo v višini 60.000 dinarjev, ki se ga je v naslednjih letih postopoma 

odplačevalo. Nabavila se je zbirka učil za fiziko, kemijo in prirodopis, zbirka slik in 

zemljevidov ter precejšnje število knjig za mladinsko in učiteljsko knjižnico, te pa so bile ob 

začetku druge svetovne vojne uničene.53 

 

 
Slika 17: Učenci 1. razreda v šolskem letu 1933/34 (fotografija je  last gospe Neže Paveo). 

                                                 
52 Prav tam, str. 35. 
53 Prav tam, str. 34. 
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Slika 18: Učenci 7.  in 8. razreda leta 1938 (fotografija je  last gospe Marije Gojčič). 

 
Po prihodu prvih nemških čet na slovensko ozemlje so bili leta 1941 slovenski učitelji Franc 

Jarc z družino, Maksimiljan Bevc, Ljudmila Babšek, Olga Čerček in župnik Franc Polak 

izseljeni na Hrvaško in v Srbijo.  Na šolo so prišli poučevat  nemški učitelji. Le-ti so poučevali 

v nemškem jeziku in prav tako zahtevali od otrok, da govorijo samo nemško, saj so bili  v 

nasprotnem primeru kaznovani. Učenci so zaradi tega  neredno obiskovali pouk. Prvi nemški 

šolski upravitelj je bil Hans Wamlek iz Gradca. Njegov naslednik je bil  sudetski Nemec Oton 

Kolar, ki pa je pred tem poučeval v okolici Zadra. Ker sam ni znal dobro nemško, so otroci 

govorili kar hrvaško. Prebivalcev ni ovajal nemškim oblastem, pa vendar so se ga ljudje zelo 

bali. Istočasno je na šoli poučevala Renata Scherian iz Judenburga. Nemški učitelji so 14. 

aprila 1945 pobegnili v Avstrijo. Šolsko poslopje je med drugo svetovno vojno ostalo 

nepoškodovano, saj se je v njem ves čas izvajal pouk. Ob koncu vojne je bila v stavbi 

nastanjena vojska, ki je za seboj pustila polomljena okna in pohištvo. 54 

 

Po osvoboditvi so se v šolo v Starše vrnili šolski upravitelj Franc Jarc z ženo, s katero sta na 

šoli ostala vse do marca 1948. Istega leta  so bili uvedeni tudi izpiti v 4. razredu. Učenci, ki so 

ta izpit uspešno opravili, so imeli odprto pot v sedemletno ali višjo osnovno šolo ali 

gimnazijo. Neuspešni učenci so morali ponavljati četrti razred. Izpit iz slovenščine in 

matematike je bil razdeljen na pisni in ustni del. Od 49 učencev jih je bilo pozitivno ocenjenih 

20. Neuspešni pa niso bili le učenci 4. razreda. Od 251 učencev jih je bilo pozitivno ocenjenih 

le 135. 46 % jih razreda ni izdelalo.55   

                                                 
54 Lešnik, Mirko. Ob sto petdesetletnici šole v Staršah ob Dravi. 1959, str. 5. 
55 Pokrajinski arhiv Maribor, str. 34. 
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7.2 Povzetki iz šolske kronike centralne šole od leta 1945 do 31. 
avgusta 1972 

7.2.1 Učitelji  
 

Po  drugi svetovni vojni se je pouk v slovenskem jeziku pričel 25. maja 1945. V šolo so se  

vrnili  izgnani slovenski učitelji. Le-te  so  otroci navdušeno sprejeli in z veseljem prihajali v 

šolo.56 

 

Šolski upravitelj, Franc Jarc, pa je bil avgusta 1947 obsojen na dva meseca zapora in s 1. 

septembrom odstavljen kot šolski upravitelj in učitelj.57 

 

 Za šolskega upravitelja je bil v šolskem letu 1947/48 določen Jože Rojc, vendar je to mesto 

zavrnil in raje ostal v Ptuju. Kot šolski upravitelj je bil nameščen  Karol Štrubelj.58 

 
Slika 19: Učiteljski kolektiv v šolskem letu 1958/59 (fotografija je last gospe Kristine Štrubelj). 

 

V šolskem letu 1959/60 je bil razpis za dve učiteljski mesti neuspešen in zaradi tega je bilo 

poučevanje oteženo. 1. oktobra 1959 je bil odprt poseben oddelek 1. razreda za 6 učencev s 

posebnimi potrebami, ki jih je poučevala Kristina Štrubelj.59 

 

Ob koncu  šolskega leta 1961/62 je tako bilo na Osnovni šoli Starše zaposlenih deset učiteljic 

in upravitelj šole.60  

                                                 
56 Šolska kronika državne osnovne šole v Št. Janžu na Dravskem polju. Okraj Ptuj. 1945. (dalje: Šolska kronika  
1945 – 1972 ). 
57 Prav tam. 
58 Prav tam. 
59 Prav tam. 
60 Prav tam. 
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Iz leta v leto se je večalo število učencev in s tem tudi število učiteljev. Po premestitvah iz ene 

šole v drugo je tako ob koncu šolskega leta 1964 in 1965 poučevalo pouk 12 učiteljic in trije 

učitelji.  Med leti 1969 in 1972 je bilo na šolo v Staršah nameščenih še kar nekaj pedagoških 

delavcev, pa vendar so prevladovale učiteljice. Ob koncu leta 1972 je na šoli poučevalo 16 

učiteljic in trije učitelji. Plače učiteljev so se v tem letu znatno povečale. Novost je bil regres 

za letovanja v višini 3.574 dinarjev.61 

 

1970 je bila izvedena anketa, s katero se je 54,5 % staršev odločilo za 5-dnevni delovni teden. 

Učiteljski zbor je odločitev staršev potrdil. In tako je bil v septembru 1970 uveden 5-dnevni  

delovni teden. Športni dnevi so bili ob sobotah.62 

 
Slika 20: Učiteljski kolektiv v šolskem letu 1961/62 (Šolska kronika 1945-1972). 

7.2.2 Učenci 
 
Leta 1945 je pouk  obiskovalo 351 učencev v petih oddelkih, ki so bili vsi vključeni v 

Pionirsko organizacijo.63 

 

Leta 1948 so bili uvedeni izpiti v 4. razredu in neuspešni učenci so morali ponavljati četrti 

razred. Izpit iz maternega jezika - slovenščine in matematike je bil razdeljen na pisni in ustni 

del. Od 49 učencev jih je bilo pozitivno ocenjenih le 20. Tega leta je bilo od 251 učencev 

pozitivno ocenjenih le 135. 46 % jih razreda ni izdelalo. 64  

                                                 
61 Prav tam. 
62 Prav tam. 
63 Prav tam. 
64 Prav tam. 
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28. februarja 1949 so si učenci ogledali prvi slovenski zvočni film Na svoji zemlji. V tem 

šolskem letu je bila prekrita tudi šolska streha, obnovljen vodnjak, izvedena dvojna zasteklitev 

oken in pobeljeni vsi šolski prostori.65 

 

Šolsko leto 1950/51 je bilo v 6-ih oddelkih  258 učencev, ki jih je poučevalo 5 učiteljev. V 

šolskem letu 1951/52 je bila Zofija Ekart, učenka 6. razreda, kot najboljša učenka na šoli 

nagrajena z večdnevnim taborjenjem na Gorenjskem.66  

 

Šolsko leto 1954/55 je imelo zelo dobre pogoje za šolsko delo, saj je imel vsak oddelek 

svojega učitelja, a  prizadevnost učencev je bila  slaba, saj jih je razred izdelalo 79 %.67 

 

Tabela 1: Število učencev šole v Staršah med leti 1945  in 195568 
 

Šolsko leto Število dečkov Število deklic Skupaj 
1945/46 174 167 351 
1946/47 145 139 284 
1947/48 - - 251 
1948/49 144 125 269 
1949/50 - - 253 
1950/51 - - 258 
1951/52 - - 273 (230) 
1952/53 - - 247 
1953/54 138 134 272 
1954/55 - - 268 

 

V šolskem letu 1956/57 se je zaradi epidemije otroške paralize pouk začel šele 15. septembra. 

Marca leta 1957 je šola dobila mlečno kuhinjo in učenci so v odmoru dobili kos kruha in sira, 

ki ju je šola dobila brezplačno od »Mednarodnega dečjega fonda«.69 

 

Februarja 1958 so organizirali zdravniški pregled za vse učence. Ker je bilo veliko otrok z 

zobno gnilobo, so učenci 1. razreda dobili fluorove tablete proti zobni gnilobi. Ob koncu 

šolskega leta je kar 185 učencev prejemalo toplo malico.70 

 

V šolskem letu 1961/62 sta bila prvič v zgodovini šole ločena 7. in 8. razred.71  

                                                 
65 Prav tam. 
66 Prav tam. 
67 Prav tam. 
68 Povzeto po šolski kroniki. 
69 Prav tam. 
70 Prav tam. 
71 Prav tam. 
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V tem letu je bilo uvedeno »proizvodno« delo za učence 8. razreda. Učenci so bili razporejeni 

v IKŠ, TAM in na Semenogojsko posestvo Starše. Ob koncu šolskega leta so bili po vsej 

Sloveniji učenci testirani iz matematike. V Staršah so  testirali učence 4. in 5. razreda.72 

 

Kar 46 učencev je v začetku leta zbolelo za mumpsom. Marca istega leta je prišlo do 

epidemije gripe. Dnevno je manjkalo tudi po 50 učencev, vendar prekinitev pouka ni bila 

potrebna.73 

 

Tabela 2: Število učencev med leti 1955  in 196574 
 

Šolsko leto Število dečkov Število deklic Skupaj 
1955/56 153 137 290 

1956/57 144 128 272 

1957/58 137 125 262 

1958/59 149 120 269 

1959/60 150 114 264 

1960/61 155 124 279 

1961/62 164 132 296 

1962/63 164 141 305 

1963/64 167 153 320 

1964/65 172 160 332 
 

2. marca 1969 so bili učenci v Mariboru na podelitvi Prežihovih bralnih značk. Prejeli so kar 

13 zlatih, 20 srebrnih in 8 bronastih značk. Poleg tekmovanja za bralno značko je bilo 

organizirano šahovsko tekmovanje, tekmovanje iz prve pomoči in poznavanja prometnih 

predpisov.75 

 

7.2.3 Pouk, dejavnosti in pomembni dogodki 
 

Učnih načrtov in učbenikov še ni bilo, zato so učitelji poučevali skoraj izključno pisanje, 

branje in računanje. Posebno pozornost pa so namenjali slovenskemu jeziku.  

Za branje so uporabljali dnevno časopisje, kasneje,  ko pa sta izšla Ciciban in Pionir, so bili 

učenci naročeni na obe publikaciji.76  

                                                 
72 Prav tam. 
73 Prav tam. 
74 Povzeto po šolski kroniki. 
75 Prav tam. 
76 Prav tam. 
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Med 10. februarjem in 8. marcem 1947 je bil pouk zaradi snežnih zametov in pomanjkanja 

kuriva prekinjen. Ker ni bilo denarja za nakup drv, se je Komunistična ljudska oblast  Starše 

se je odločila, da priskrbi kurivo z udarniškim delom. Prostovoljci iz Loke, Rošnje in Starš so 

v vurberškem gozdu posekali 64 m3 drv za potrebe šole in večjo količino za revnejše sloje. 

Ljudje so radi poprijeli za delo in pomagali soljudem.77  

 

V letu 1947 so Starše dobile elektriko. Tega leta je šolski upravitelj svojo pisarno namestil v 

svoje stanovanje in staro pisarno  spremenil v pionirsko sobo. Severna učilnica se zaradi 

pomanjkanja klopi in slabih oken ni več uporabljala. Pouk ni bil uspešen, saj šola razen 

zemljevidov in globusa ni imela drugih učil niti računala, klopi pa so bile brez črnilnikov. Le 

učenci 1. in 2. razreda so imeli čitanke, drugi so si pomagali z mesečnikoma Ciciban in Pionir.  

Ker starši niso pošiljali otrok v šolo k pouku,  je bilo 14 staršev kaznovanih z denarno kaznijo. 

Ker je bil šolski obisk slabši pozimi, je bilo šoli dodeljenih 71 parov čevljev za učence.78  

 

Učenci so večkrat letno pod vodstvom učiteljev sodelovali na proslavah ob različnih državnih 

praznikih z zborovskim petjem, igrami in deklamacijami. Vsako leto so opravljali dela na 

šolskem poslopju. Tako je bilo leta 1949 izvedeno popravilo vodnjaka. Poglobitev ni bila 

mogoča zaradi rušenja kamnitih sten. Leta 1949 je Ministrstvo za prosveto izdalo Novi učni 

načrt za nižje in višje osnovne šole. Učitelji so izdelali nove letne načrte, se strokovno 

izpopolnjevali in upoštevali delovne metode, pri katerih učenci več delajo in samostojneje 

mislijo.79 

 

Leta 1951 je bil izdelan nov, predelan učni načrt za osnovne šole in Priročnik za šole. Učitelji 

so poučevali s pomočjo novih knjig Prirodopis in Srbsko ali hrvatsko začetnico za 4. razred. 

Mladinci in mladinke so redno obiskovali izobraževalni tečaj, starejše ljudi pa je bilo skoraj 

nemogoče pritegniti k predavanjem.80 

 

V šolskem letu 1951/52 je bil 8. februar proglašen za slovenski kulturni praznik. Po odloku 

Sveta za prosveto in kulturo so se morali učenci nižjih razredov osnovne šole iz Prepolj s 6. 

novembrom 1951 prešolati v Marjeto, saj tam oddelki niso bili tako številčni. V tem šolskem  

                                                 
77 Prav tam. 
78 Prav tam. 
79 Prav tam. 
80 Prav tam. 
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letu je ostala v veljavi sedemletna osnovnošolska obveznost, ki je bila uvedena po drugi 

svetovni vojni, kljub osnutku novega zakona o osemletnem šolanju.81 

 

Ob koncu šolskega leta so starši izvolili šolski odbor, ki ni pričel z delom, ker še ni imel 

določenih kompetenc. Novi učni načrt za višjo in nižjo stopnjo osnovne šole je bil izdan 1. 

oktobra 1953. V šole je bila uvedena družbena in moralna vzgoja. Predmet domoznanstvo je 

združil zgodovino in zemljepis domačega kraja. Predmeti risanje, pisanje in ročne spretnosti 

so bili preimenovani v ročne spretnosti, fizika, kemija in biologija pa v prirodoslovje. Telesni 

vzgoji so bile namenjene tri ure tedensko. 8. oktobra 1953 je bil izdan odlok o obveznem 

osemletnem šolanju.82 

 

V šolskem letu 1954/55 so bili pogoji za šolsko delo dobri, saj je imel vsak oddelek svojega 

učitelja, vendar pa  prizadevnost učencev ni bila tako dobra, razred je izdelalo 79 %. Učna 

obveznost je znašala največ 25 ur tedensko. Poleg nadur so bili učitelji, ki so imeli v oddelku 

več kot 40 učencev in združenih več razredov, nagrajeni. Ob novem letu so prejeli vsi učitelji 

60 % redne mesečne plače. Za izboljšanje strokovnega dela so imeli pogoste skupne 

hospitacije. Veliko se je pisalo o reformi šolstva. Prevladovalo je prepričanje, da »stara šola ne 

odgovarja potrebam družbe, da preveč uči in premalo nauči, da slabo vzgaja in kvari značaj«. 

Učni načrt za osnovne šole je ostal enak, le popolne osemletne šole so prevzele učne načrte 

nižjih gimnazij.83 

 

Razpravljalo se je o reformi v šolstvu, v ta namen je bila izdana brošura Temeljna načelna 

vprašanja, stališča, opredelitve, motivi, utemeljitve in zaključki obveznega šolstva. Vsak 

učitelj je moral brošuro preštudirati, da je lahko pričel z reformo pri sebi in pri delu v 

razredu.84  

 

Med počitnicami so popravili šolsko opremo, okna in vrata, ki so bila tudi prepleskana. 

Ustanovljena je bila Kmetijsko-gospodarska šola v Staršah, v kateri so poučevali 

osnovnošolski učitelji. Jeseni 1955 so  nasproti šole zaradi boljše preglednosti porušili hišo, v 

kateri je bila včasih trgovina.85 

                                                 
81 Prav tam. 
82 Prav tam. 
83 Prav tam. 
84 Prav tam. 
85 Prav tam. 
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V šolskem letu 1956/57 je bil v 6. razred uveden predmetni pouk. Pri metodi poučevanja je bil 

poudarek na aktivnosti, sodelovanju in samostojnosti učencev. V počitnicah so imeli učitelji 

strokovni in politični tečaj ter izpopolnjevanje v znanju slovenščine.86  

 

V šolskem letu 1957/58 so v 1., 2. in 3. razredu  delali po novem učnem načrtu. Uvedli so 

nova imena predmetov: spoznavanje prirode in družbe, tehnični pouk, likovni pouk in 

glasbeni pouk. Učitelji naj bi začeli  uvajali poleg dosedanjega frontalnega in individualnega 

dela tudi skupinsko delo, kjer naj bo način dela takšen, da so bili učenci sproščeni, delavni in 

ustvarjalni.87  

 

Leta 1958 je bila ob 150-letnici šolstva v Staršah proslava s predavanjem Mirka Lešnika o 

zgodovini šole in Starš, nastopom pevskega zbora, igrico učencev 5. razreda Rdeča kapica, 

razstavo ročnih in »risarskih« izdelkov ter skupnim kosilom za povabljence. Popoldne je 

nastopal  mešani pevski zbor pod vodstvom Slavka Colnariča, sledil je telovadni nastop 

učencev, predstavitev gasilskega društva, nato je bila veselica s srečelovom.88  

 

 
 

Slika 21: Proslava ob 150-letnici šolstva v Staršah leta 1958 (fotografija je last gospe Kristine Štrubelj). 
 

Prvič po vojni je primanjkovalo učiteljev, zato za posebni oddelek 1. in 6. razreda ni bilo 

učiteljev. Skrčen  je bil tudi predmetnik. Odprt je bil posebni oddelek 1. razreda, vendar je  

maja  oddelek prenehal z delom, ker so bili učenci vključeni v redni oddelek ali pa prešolani.89 

                                                 
86 Prav tam. 
87 Prav tam. 
88 Prav tam. 
89 Prav tam. 
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Novembra 1960 je bil izvoljen novi šolski odbor s predsednikom Štefanom Erjavcem. Odbor 

si je zadal za najvažnejše naloge obnovo šolskega poslopja, gradnjo stanovanj za učitelje in 

popolno osemletno šolo v Staršah. Učiteljem ni bilo na voljo dovolj učbenikov za višje 

razrede, prilagojenih novemu učnemu načrtu. Zaradi tega so se soočali s težavami 

diferenciranega pouka. Novost so bili različni krožki, ekskurzije, pomoč slabšim učencem in 

praktično delo.90  

 
Na višji stopnji je bil uveden predmetni pouk po novem učnem načrtu. Soba za učila je bila 

preurejena v pisarno, prejšnja pisarna pa je postala zbornica. 7-članski svet zavoda je 

povezoval šoli v Staršah in Marjeti.91 

 

Zavod za zaposlovanje je organiziral za učence 8. razredov tekmovanje v poznavanju 

poklicev. Leta 1964 je bilo organizirano tudi šolsko, občinsko in medobčinsko tekmovanje iz 

matematike za 7. in 8. razred. Za starše so bila organizirana predavanja dr. Eve Lovše Zdravje 

in obolenja šolske mladine, prof. Geme Hafner z naslovom Duševni razvoj otroka, prof. 

Alberta Žerjava Sposobnost otroka za šolo in druga. V začetku leta 1965 je šola dobila 

vodovod in tekočo vodo v učilnicah.92 

 

Ker  je bil 7. razred razdeljen v dva oddelka, sta zbornica in knjižnica postali začasni učilnici, 

prostor med šolsko stavbo in vrtom pa je bil določen za »telovadišče«. Po sklepu občinske 

skupščine se predmeta spoznavanje občine in prometna vzgoja poučujeta v 7. razredu.  

15. junija 1966 je bil izdan novi predmetnik in učni načrt za osnovne šole, zato so bili za 

učitelje organizirani seminarji, da bi učitelji preko počitnic izdelali nove učne načrte. 1966/67 

je bil izdan nov predmetnik in popravljen učni načrt. Uvedene so bile ure dodatnega pouka za 

slabše učence, zborovskega petja in gospodinjstva. Učitelji so jih izvajali prostovoljno. V 

začetku šolskega leta 1967/68 so bili za vse učitelje obvezni seminarji. Pedagoška akademija 

je zelo vplivala na kvaliteto pouka s predavanji, seminarji in hospitacijami.93 

 

Občina Maribor je ugodila zahtevam prebivalcev, ki so si prizadevali ohraniti v Staršah 

popolno osemletko. Vse stare  klopi so bile zamenjane z novimi mizami in stoli. Med 

počitnicami so bile popravljene peči, zakrpani podi in prepleskane table.94   

                                                 
90 Prav tam. 
91 Prav tam. 
92 Prav tam. 
93 Prav tam. 
94 Prav tam. 
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Učitelji so imeli obvezne seminarje in  na treh sestankih obravnavali osnutek novega učnega 

načrta in predmetnika. Zaradi uvedbe »nove« matematike v 1. razredu, ki naj bi učence 

naučila bolje opazovati, misliti in logično sklepati, so bili učitelji na seminarju o modernizaciji 

osnovnošolske matematike. Podobne seminarje so imeli v avgustu tudi učitelji drugih 

razredov.95 

 

7.3 Povzetki iz šolske kronike centralne šole od 1. septembra 1972 
do 31. avgusta 1982 

 

7.3.1 Učitelji  
 

18. aprila 1974 se je upokojil nekdanji ravnatelj in dolgoletni učitelj matematike Karol 

Štrubelj.96 

 

Učiteljskih konferenc so se začeli udeleževati tudi učitelji podružnične šole v Marjeti. 

Ravnatelju Francu Potisku je v tem letu potekel mandat. Na razpis za mesto ravnatelja sta se 

prijavila dotedanji ravnatelj Franc Potisk in Justina Veble, ki je bila učiteljica na Osnovni šoli 

bratov Polančičev. Sprejeta je bila Justina Veble.97  

 

V šolskem letu 1979/80 je v Staršah poučevalo že 21 učiteljev in učiteljic. Zaradi vse večjega 

števila učencev so z vsakim šolskim letom prihajali tudi novi učitelji, ki so nadomeščali 

porodniške ali pa bili sprejeti na nova delovna mesta. V šolskem letu 1981/82 je prevzel dela 

in naloge ravnatelja Franjo Duh.98 

 

7.3.2 Učenci 
 

Učenci, abonenti SNG Maribor, so si ogledali operi Prodana nevesta in Trubadur. Tega leta so 

začeli z vpisom v malo šolo, ki je trajala dva meseca. Vpisanih je bilo 41 otrok. Vodila jo je 

učiteljica Kristina Štrubelj.99 

                                                 
95 Prav tam. 
96 Šolska kronika Osnovne šole Starše 1972 – 1982. (dalje: Šolska kronika 1972-1982). 
97 Prav tam. 
98 Prav tam. 
99 Prav tam. 
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V šolskem letu 1977/78 so se učenci petih razredov s šolskim avtobusom vozili na 

podružnično šolo v Marjeto. 1. julija 1978 je bila ob 16. uri svečana otvoritev obnovljene in 

dograjene šole, na kateri so nastopali učenci šole v Staršah in Marjeti in cicibani iz vrtca.  

12. maja 1979 sta OPZ in MPZ od vodstvom zborovodkinje Darinke Teršek prejela pisno 

priznanje na občinski reviji pevskih zborov v Mariboru. Učenci so se skozi vsako šolsko leto 

pripravljali na proslave in prireditve za ljudske in šolske slavnosti. Vsako leto so s pomočjo 

mentoric pripravili recitacije, pesmi in igre ob dnevu pionirjev,  proslavo za starejše občane, 

ob dnevu republike, ob slovenskem kulturnem prazniku in ob prazniku dela. Pripravljali so se 

tudi na prostovoljne dejavnosti.  31. maja 1980 je OPZ pod vodstvom Darinke Teršek nastopil 

na republiški reviji otroških pevskih zborov v Zagorju.100 

 

Tabela 3: Število učencev šole v Staršah med leti 1965 in 1975101 
 

Šolsko leto Število dečkov Število deklic Skupaj 
1965/66 182 160 342 

1966/67 190 167 357 

1967/68 190 176 366 

1968/69 201 178 379 

1969/70 192 164 356 

1970/71 185 171 356 

1971/72 176 152 328 

1972/73 187 172 359 

1973/74 187 169 356 

1974/75 209 169 378 

 

7.3.3 Pouk, dejavnosti in pomembni dogodki 
 

Pouk je bil zaradi prostorske stiske dvoizmenski. Ker je bila šola dotrajana in zato tudi nujna 

izgradnja nove šole, je imel 19 članski svet staršev dva sestanka, na katerih je obravnaval 

materialno stanje šole, šolski uspeh, delo učiteljskega zbora in priprave na gradnjo novega 

šolskega poslopja.102 

 

Zaradi gradbenih del ob dograditvi in adaptaciji šole se je pouk v šolskem letu 1976/77 izvajal 

ob sobotah, tako da se je šolsko leto zaključilo že 31. maja 1977. Ob počastitvi 85. rojstnega 

dne maršala Tita je bila 25. maja 1977 zaključna šolska proslava, na njej je bila v temelje 

novega prizidka šole vzidana listina. Zemljišče za prizidek šole in telovadnice sta odstopila  

                                                 
100 Prav tam. 
101  Povzeto po šolski kroniki 1945-1982. 
102  Prav tam. 
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župnijski urad in kmetijski kombinat. V šolskem letu 1977/78 je pouk potekal v težkih 

pogojih, ker je bila šola vse leto gradbišče.103 

 

V času šolskih počitnic je izvajalec uredil zgradbo tako, da so lahko s 1. septembrom 1978 v 

njej začeli s poukom. V stari šoli so bile po temeljiti prenovi 4 učilnice, jedilnica s kuhinjo, 

upravni prostori, zbornica, knjižnica in didaktični kabinet, v kletne prostore pa so namestili 

peč za centralno kurjavo. V novem prizidku je bilo 6 učilnic in 6 kabinetov. Z dozidavo 

novega dela je bila na vzhodni strani sezidana nova telovadnica, ki je bila povezana s starim 

delom šole. 1. julija 1978 je bila ob 16. uri svečana otvoritev obnovljene in dograjene šole. 

Trak je ob otvoritvi prerezala učiteljica Kristina Štrubelj, najstarejša delavka šole. Ob otvoritvi 

je  bila izdana knjižica z naslovom Šola in kraj Starše 1808 – 1978 ter spominska značka  s 

podobo pionirja in pionirke ter napisom »1808 – ŠOLA STARŠE – 1978«.104 

 

 
Slika 22: Učenci 8. razredov leta 1978 (fotografija ja last gospoda Darka Dobnika). 

 
Pogoji za delo v šolskem letu 1978/79 so se v obnovljeni in dograjeni šolski stavbi izboljšali. 

20. februarja 1980 je bil sprejet Zakon o osnovni šoli, ki je prinašal vsebinske in 

organizacijske spremembe v vzgojno-izobraževalno delo.105
 

 

Izposoja učbenikov je bila s pomočjo Občinske izobraževalne skupnosti zagotovljena za vse 

učence. Učiteljski zbor je sprejel sklep, da so zanje plačevali obrabnino, katero so namenili za 

nakup novih učbenikov. Svet šole je 1. junij razglasil za »dan šole« v spomin na pričetek  

                                                 
103  Prav tam. 
104 Prav tam. 
105 Prav tam. 
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obnove in dograditve šolske stavbe. Učni uspeh je bil v šolskem letu 1981/82 najvišji doslej, 

saj je razred ponavljal le en učenec.106 

7.4 Povzetki iz šolske kronike Osnovne šole 25. maj  od 1. 
septembra 1982 do 31. avgusta 1988 

 

7.4.1 Učitelji 
 

29. junija 1988 se je po več kot tridesetih letih dela upokojila učiteljica Marjana Klajderič.107 

 
Slika 23: Učiteljski zbor z ravnateljem Franjom Duhom v šolskem letu 1981/82 (Šolska kronika 1972 -1982, str. 
159). 
 

7.4.2 Učenci 
 

9. aprila 1983 so se učenci udeležili občinskega tekmovanja »Kaj veš o prometu?« in se 

posamično uvrstili na 3. mesto. Ekipa učencev se je 11. maja 1983 pod vodstvom Dušana 

Korena udeležila občinskega tekmovanja v poznavanju SLO in DS  v Spodnjem Dupleku, kjer 

je osvojila 1. mesto. V teh šolskih letih je zdravstvena služba ugotovila, da je malo slabo 

prehranjenih otrok in takih s slabo držo,  naraščalo pa je število slabovidnih. Za učence 1. in 2. 

razredov je zobozdravstveni preventivni kabinet nabavil lončke za redno čiščenje zob po 

vsakem obroku.108  

                                                 
106 Prav tam. 
107 Šolska kronika Osnovne šole 25. maj  1982 -1988. (dalje: Šolska kronika 1982-1988). 
108 Prav tam. 
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Tabela 4: Število učencev šole v Staršah med leti 1975  in 1985109 
 

Šolsko leto Število dečkov Število deklic Skupaj 
1975/76 182 149 331 
1976/77 182 141 323 
1977/78 184 142 326 
1978/79 199 160 359 
1979/80 206 161 367 
1980/81 201 173 374 
1981/82 189 158 347 
1982/83 181 161 342 
1983/84 160 158 318 
1984/85 168 148 316 

 

 
Slika 24: Učenci zaključnih razredov leta 1984,  str. 23. 

 

7.4.3 Pouk, dejavnosti in pomembni dogodki 
 

Skupnost osnovnih šol je 9. junija 1984 organizirala dan prosvetnih delavcev, na katerem so 

prvič podelili Šilihova priznanja najzaslužnejšim delavcem v vzgoji in izobraževanju.110 

 

Osnovno šola v Staršah se je na dan šole, 1. junija 1983, preimenovala na predlog pionirske 

organizacije v Osnovno šolo »25. maj« Starše. Slovesnost je potekala v šolski telovadnici. 

Predsednik sveta KS Starše Drago Koser je po končanem programu predal predsednici sveta 

šole knjigo o Titu.111 

                                                 
109 Povzeto po šolski kroniki. 
110 Prav tam. 
111 Prav tam. 
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Slika 25: Nastop pevskega zbora ob preimenovanju šole (Šolska kronika 1982/88 str. 14). 

 

Novi predmetnik je z uvedbo kulturnih in naravoslovnih dnevov omogočal pestrejšo izbiro 

dejavnosti. Učni uspeh je bil v šolskem letu  1984/85 100 %. Šest osmošolcev je prejelo 

knjižne nagrade za odličen uspeh v vseh letih šolanja. Ob dnevu prosvetnih delavcev je 

učiteljica Dragica Kirbiš prejela srebrno Šilihovo priznanje.112 

 

V šolskem letu 1985/86 je bil učni uspeh bistveno slabši kot prejšnje leto. Učitelji ugotavljajo, 

da je do tega prihajalo zaradi opuščanja delovnih dolžnosti učencev do vzgojno-

izobraževalnega dela. Prav tako ugotavljajo, da so učni načrti kljub prenovi še vedno 

preobširni in prezahtevni. Prenovljene učbenike so izdajali z zamudo ali pa jih sploh ni bilo. 

Ugotovljeno je bilo tudi, da prostorske možnosti ne morejo slediti prenovi učnih načrtov in 

predmetniku, saj v šoli ni ustreznih prostorov za pouk gospodinjstva, računalništva in 

naravoslovnih predmetov ter sodobne učne tehnologije.113 

Osmošolci so v skladu z novim Zakonom o osnovni šoli končali s poukom 13. junija, za vse 

ostale učence pa je trajal do 25. junija.114 

 

                                                 
112 Prav tam. 
113 Prav tam. 
114 Prav tam. 
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7.5 Povzetki šolske kronike Osnovne šole 25. maj od 1. septembra 
1988 do 31. avgusta 1996 

 

7.5.1 Učitelji 
 

V prometni nesreči je bila poškodovana Marta Stepišnik, ki jo je nadomeščala Hilda Levstik. 

Jasna Dobaj je v aprilu zamenjala Vojislava Lazareva, ki je postal ravnatelj Osnovne šole 

Kungota.115  

 

Konec leta 1990 se je upokojila učiteljica Terezija Kumer. 24. decembra je tragična nesreča 

zahtevala življenje učitelja Danijela Jakla.116 

 

Konec šolskega leta 1995/96 se je upokojila učiteljica v oddelku podaljšanega bivanja Alojzija 

Drobner in ob dnevu prosvetnih delavcev prejela bronasto Šilihovo plaketo.117 

 

7.5.2 Učenci 
 

13. maja 1989 so se učenci udeležili tekmovanja iz znanja kemije in za Cankarjevo priznanje. 

Ob koncu šolskega leta 1989/90 je dobil Igor Pesek nagrado za 1. mesto na občinskem 

tekmovanju v znanju matematike.118 

 

Zdravnica je na sistematskih pregledih ugotovila, da ima vedno več otrok slabo držo in 

prekomerno telesno težo. Učenci 4. razreda so bili v juniju prvič v šoli v naravi v Poštarskem 

domu na Pohorju.119 

 

                                                 
115 Šolska kronika Osnovne šole 25. maj  1988 -1996. (dalje: Šolska kronika 1988-1996). 
115 Prav tam. 
116 Prav tam. 
117 Prav tam. 
118 Prav tam. 
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Tabela 5: Število učencev šole v Staršah med leti 1985  in 1995120 
 

Šolsko leto Število dečkov Število deklic Skupaj 
1985/86 168 145 313 
1986/87 166 147 313 
1987/88 181 147 328 
1988/89 166 139 305 
1989/90 161 145 306 
1990/91 163 134 297 
1991/92 159 132 291 
1992/93 153 139 292 
1993/94 140 138 278 
1994/95 129 152 281 

 
Na medobčinskem natečaju raziskovalnih nalog je skupina učencev z mentorico Anico 

Bratuša raziskovala »Ali narečni govor v Staršah še živi«. Za raziskovalno nalogo so dosegli 

1. mesto in bili nagrajeni z izletom v München. Na zgodovinskem kvizu na temo »Kako so 

živeli stari Judi in Egipčani« so učenci osvojili zlato priznanje.121 

 

Učenci so bili v tem šolskem letu še zadnjič ocenjeni iz vedenja. Župan Vili Ducman je 26. 

junija pripravil sprejem za učence, ki so bili odlični vsa leta šolanja, in jim podelil spominska 

darila.122 

 

7.5.3 Pouk, dejavnosti in pomembni dogodki 
 

S 1. septembrom 1988 se je  ukinil popoldanski oddelek podaljšanega bivanja, saj ni bilo 

dovolj prijavljenih učencev. Zaradi zmanjšanja števila učencev se je v šolskem letu 1990/91 

zmanjšalo število oddelkov. V šolskem letu 1990/91 so bile novost novoletne počitnice, ki so  

se pričele 24. decembra in zaključile 3. januarja. Koledar šolskih prireditev in proslav se je 

bistveno spremenil, saj so se le te organizirale le ob državnih praznikih, Prešernovem dnevu in 

dnevu šole.123  

 

V šolskem letu 1991/92 se je šola vključila v projekt treh ocenjevalnih obdobij, zato ni bilo 

več polletja. Prvo ocenjevalno obdobje se je zaključilo 24. decembra, dan pred božično-

novoletnimi prazniki, s kulturnim dnevom in obiskom Božička, drugo 24. aprila in tretje 24. 

junija. Ministrstvo za šolstvo in šport je prvič izvedlo eksterno preverjanje znanja za  

                                                 
120 Povzeto po šolski kroniki. 
121 Prav tam. 
122 Prav tam. 
123 Prav tam. 
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osmošolce pri slovenščini in matematiki, ki je nadomestilo sprejemne izpite v srednjih 

šolah.124 

 

4. oktobra 1992 je bila odkrita spominska plošča na rojstni hiši znanega sadjarskega 

strokovnjaka Jožefa Lešnika – Löschniga, na katerega sta bili ponosni Slovenija in Avstrija. 

Med 16. in 20. februarjem 1993 je bil prvi projektni teden z naslovom Pust skozi čas, kjer se 

je izvajala nova oblika dela v projektnih skupinah, v katere so se učenci vključevali 

prostovoljno. To delo je spodbujalo ustvarjalnost in samostojnost učencev.125  

 

Učiteljski zbor si je 11. marca 1993 ogledal razstavo učil v Ljubljani. Tega leta so pri 

eksternem preverjanju znanja  trije učenci prvič dosegli maksimalno število točk pri 

matematiki. Uveden je bil projekt opisnega ocenjevanja v 1. razredu, ki ga je izvajala 

učiteljica Marta Stepišnik. Učence je  spremljala tudi v 2. razredu. Hkrati se je uvajal 

integriran in nivojski pouk na razredni in predmetni stopnji.126 

 

11. septembra 1995 je potekalo težko pričakovano javno odpiranje ponudb za izvajanje del pri 

gradnji prizidka OŠ Starše. 4. oktobra je bil izbran najugodnejši ponudnik za gradnjo šole.  16. 

oktobra 1995 se je pričela gradnja prizidka šole na severni strani telovadnice, kjer so župan 

občine Starše Vili Ducman, ravnatelj Franjo Duh, direktor GP Radlje Ivan Helbl in 

podpredsednik občinskega sveta Adolf Šerdoner položili temelj za štiri nove učilnice. 25. 

januarja je bila podpisana pogodba za gradnjo druge faze prizidka z dvema učilnicama in 

prenovo stare šolske stavbe. Zaključek gradnje so predvideli marca 1996.127 

 
Slika 26: Položitev temeljnega kamna za dograditev in obnovo šole (Šolska kronika 1988/96 str. 141).  

                                                 
124 Prav tam. 
125 Prav tam. 
126 Prav tam. 
127 Prav tam. 
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17. decembra je komisija za kulturo občine Starše organizirala dobrodelni koncert z naslovom 

Prav lepa je šentjanška fara. Izkupiček koncerta je bil namenjen v sklad za pomoč socialno 

ogroženim družinam. 7. maja je bila opozorilna stavka delavcev v vzgoji in izobraževanju. 

Marca 1996 sta bila sprejeta Zakon o osnovni šoli in Zakon o organizaciji in financiranju 

vzgoje in izobraževanja, zakonoma pa je sledila še vrsta pravilnikov.128 

 

7.6 Povzetki šolske kronike Osnovne šole Starše od 1. septembra 
1996 do 31. avgusta 2002 

 

7.6.1 Učitelji 
 

Ob koncu šolskega leta 2002 je bilo zaposlenih 24 pedagoških delavcev. Razen dveh 

pedagoških delavk so vsi ostali zasedali delovno mesto z ustrezno izobrazbo. V šolskem letu 

2001/02 so Marta Stepišnik, Nada Smolinger in Sonja Ornik pričele poskusno izvajati 

devetletko v prvem razredu.129 

 

 
Slika 27: Prvi šolski dan v 1. razredu devetletke (Šolska kronika 1996-2002 str. 127). 

 

7.6.2 Učenci 
 

Učenci nižjih razredov  so 13. marca 1998 kot folkloristi nastopili na srečanju otroških 

folklornih skupin s spletom šentjanških ljudskih pesmi in plesov. V računalniški učilnici je 4. 

marca isto leto potekalo področno tekmovanje v računalništvu. Učenci, ki so prihajali z 

mariborskega in ptujskega področja,  so se preizkusili v oblikovanju s programom Corel draw.  

                                                 
128 Prav tam. 
129 Prav tam. 
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V šolo v naravi so v tem letu prvič odšli tudi sedmošolci, ki so v domu Centra šolskih in 

obšolskih dejavnosti izvedli tečaj prve pomoči. Učenci so uspešno sodelovali na tekmovanju v 

znanju materinščine, nemškega jezika, zgodovine, kemije, matematike, vesele šole in na 29. 

srečanju mladih raziskovalcev zgodovine ter 15. srečanju Mladi za napredek Maribora. Ekipa 

deklet se je uvrstila v polfinale državnega prvenstva v odbojki.130  

V šolskem letu 1998/99 so učenci  uspešno sodelovali v radijskem kvizu UMKO in na drugih 

tekmovanjih. Učenci so spoznavali življenje starih Grkov in ob zaključku projekta uprizorili 

prave olimpijske igre. V sklopu prireditev ob občinskem prazniku so na Otroškem direndaju 

nastopili učenci šole in otroci iz vrtca. V šolskem letu 1999/2000 so v okviru projekta 

Sporočilo v steklenici, ki je bilo namenjeno ozaveščanju mladih o škodljivosti alkohola,  

učenci posneli videokaseto, izdelali plakate in stripe, ki so jih predstavili na srečanju v 

Ljubljani.131  

 

Marca 2001 je bilo v prostorih šole prvo Regijsko srečanje mladih raziskovalcev osnovnih šol 

Podravja. Učenci so izdelali kar pet raziskovalnih nalog. Štiri raziskovalne naloge so osvojile 

prvo mesto.132  

 

V šolskem letu 2001/02 se je šola vključila v mednarodni projekt Comenius, ki je imel temo 

Življenje v šoli. Šola se je povezovala s šolo na Irskem, v Španiji in na Poljskem. Izmenjava je 

potekala preko interneta in izdelkov učencev.133 

 

7.6.3 Pouk, dejavnosti in pomembni dogodki 
 

4. oktobra 1996 so učenci, učitelji in krajani dočakali slovesno otvoritev obnovljene šole. Šola 

je s prizidkom pridobila šest novih učilnic, v prenovljenem delu računalniško učilnico, 

zbornico, knjižnico, večnamenski prostor in gospodinjsko učilnico, kar je omogočilo 

enoizmenski pouk.134   

                                                 
130 Šolska kronika Osnovne šole Starše 1996-2002. (dalje: Šolska kronika). 
131 Prav tam. 
132 Prav tam. 
133 Prav tam. 
134 Prav tam. 



 43

   
Slika 28: Svečana otvoritev prizidka   Slika 29: Prizidek zgrajen v letu 1996 (foto: J.  
(Šolska kronika 1996/2005,  str. 12).   Snežič). 

 

3. marca 1997 sta se v skladu z občinskim odlokom o ustanovitvi javnega vzgojno-

izobraževalnega zavoda Osnovni šoli Starše priključila vrtca Pikapolonica v Marjeti na 

Dravskem polju in Najdihojca iz Starš, ki sta bila pod okriljem vzgojno varstvenega zavoda 

Tezno. V začetku junija so v počastitev 120-letnice šole potekale različne športne in kulturne 

prireditve. Le te so se zaključile 13. junija z osrednjo slovesnostjo, ki sta se je med drugimi 

uglednimi gosti udeležila nekdanja učenca šole: univerzitetni profesor dr. Ivan Toličič in 

direktor Mariborskih lekarn, mag. Štefan Predin.135  

 

V šolskem letu 1997/98 se je nadaljeval projekt opisnega ocenjevanja ter fakultativni pouk 

angleščine in računalništva. To leto se je šola vključila v projekt Zdrava šola, ki ga je vodila 

Anica Bratuša.136  

 

30. maja 1998 je bil prvi občinski praznik občine Starše. Na ta dan so se odvijale številne 

prireditve. Med njimi je bilo tudi podeljevanje priznanj in plaket zaslužnim v občini Starše. 

Med dobitniki zlate plakete je bil tudi ravnatelj osnovne šole Starše, Franjo Duh.137 

 

Šola v Staršah navezuje stike s Hauptschule Preding iz Avstrije. Junija je vodstvo šole 

povabilo  predstavnike šole v Staršah na praznovanje svoje 30-letnice, kjer so se dogovorili o 

sodelovanju in skupnih projektih.138 

                                                 
135 Prav tam. 
136 Prav tam. 
137 Prav tam. 
138 Šolska kronika OŠ Starše 2002-2006 (dalje: Šolska kronika). 
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Slika 30: Učenci in učitelji zaključnih razredov leta 2002 (Šolska kronika 1996-2002) str.85. 
 

7.7 Povzetek šolske kronike Osnovne šole Starše od 1. septembra 
2002 do 31. avgusta 2006 

 

7.7.1 Učitelji 
 

 Skozi ta šolska leta je prihajalo do številnih nadomeščanj delavk na porodniškem dopustu. V 

osnovnošolsko izobraževanje se je vpisal prvi gibalno oviran učenec, ki ni imel težav z 

vključevanjem v družbo učencev. Učencem s posebnimi potrebami so pomagale 

defektologinje in socialna pedagoginja. Ob koncu šolskega leta je bilo na šoli zaposlenih 25 

pedagoških delavcev.139 

 
Slika 31: Učiteljski zbor v šolskem letu 2005/06 (Šolska kronika 2002 - 2006, str. 120). 

 

                                                 
139 Prav tam. 
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7.7.2 Učenci 
 

Učenci so v šolskih letih od 2002 do 2006 uspešno zastopali OŠ Starše na različnih področnih 

in državnih tekmovanjih iz slovenščine, matematike, kemije, zgodovine ter sodelovali na 

regijskih srečanjih mladih raziskovalcev. V teh letih so osvojili številna zlata, srebrna in 

bronasta priznanja.140 

 

Decembra 2002 so učenci v akciji Podari objem zbirali igrače, ki so jih predali ZPM Maribor. 

Aprila 2003 je bila v telovadnici šole izvedena dobrodelna prireditev, katere izkupiček je bil 

namenjen Dobrodelnemu skladu občine Starše, ki je bila tudi organizator prireditve.141 

 

Prav tako aprila 2003 se je na šoli odvijalo državno tekmovanje iz Vesele šole. Organizatorka 

tekmovanja je bila Mira Obreht. V Ljubljani je bila podelitev nagrad za najlepšo pesem 

Društva slovenskih pisateljev, ki jo je pod mentorstvom Anice Bratuša prejela učenka Niki 

Jakol.  25. maja 2003  so učenci nastopili v priljubljeni javni radijski oddaji Veseli tobogan, ki 

je bila v šolski telovadnici. V radijski oddaji so nastopali pevski zbori iz obeh vrtcev, 

centralne šole in podružnične šole.142  

 

18. aprila 2005 sta se dve ekipi četrtošolcev udeležili »Kinder Olimpiade« v St. Martinu v 

Avstriji, mednarodnega tekmovanja v poznavanju civilne zaščite.143 

  

Mladinski pevski zbor, pod vodstvom Natalije Kustec, se je uspešno predstavil na reviji 

pevskih zborov in zato nastopil na izborni reviji Mladina poje v unionski dvorani v Mariboru 

Učencem je šola podarila izlet v Minimundus v Celovec.144 

                                                 
140 Prav tam. 
141 Prav tam. 
142 Prav tam. 
143 Prav tam. 
144 Prav tam. 
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7.7.3 Pouk, dejavnosti in pomembni dogodki 
 

V šolskem letu 2002/2003 so bili vključeni v poskusno uvajanje devetletke  učenci 1. in 2. 

razreda. Poskusno je bil ukinjen šolski zvonec. Sprva so ga učenci pogrešali, potem so se na 

spremembo navadili. V šolskem letu 2003/04 so se v devetletko vključile vse slovenske šole s 

1. in 7. razredom. V tem letu je šola v Staršah izvajala program devetletke že tretje leto, kar je 

pomenilo, da so se učenci 3. razreda preizkusili v nacionalnem preverjanju znanja. V 7. 

razredu devetletke so imeli učenci obvezne in izbirne predmete ter nivojski pouk pri 

slovenščini, matematiki in nemščini.145  

 

Prvi šolski dan v šolskem letu 2004/05 so se učenci zbrali pred šolo ob 8.30, ker se je pouk 

začenjal pol ure kasneje. Prvi tuj jezik je postala angleščina. Izvajala se je fleksibilna 

diferenciacija, kasneje pa tudi zunanja diferenciacija v 8. razredu devetletke.146  

 

Zaradi prostorske stiske z uvedbo devetletke in nivojskega pouka je bil 11. avgusta 2005   

položen temeljni kamen za gradnjo večnamenske dvorane in adaptacijo šole. Po krajšem 

kulturnem programu učencev sta župan občine Starše Vili Ducman in  ravnatelj Franjo Duh 

položila temeljni kamen za adaptacijo in gradnjo.147 

 

 
Slika 32: Položitev temeljnega kamna za izgradnjo večnamenske dvorane in dodatnih učilnic (Šolska kronika 

2002/06,  str. 89) 

                                                 
145 Prav tam. 
146 Prav tam. 
147 Prav tam. 
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Pouk športne vzgoje se je, zaradi gradnje večnamenskega prostora in učilnic, izvajal na 

prostem. Športna učitelja sta organizirala pohodništvo, drsanje in plavanje. Šola pa je v ta 

namen kupila tekaške smuči, po katerih so učenci z veseljem posegli.148 

 

V šolskem letu 2005/06 je bil program osemletke le še v 5. razredu. Eksterno preverjanje 

znanja je zamenjalo nacionalno preverjanje znanja ob koncu drugega in tretjega triletja, 

medtem ko je bilo ob koncu prvega triletja ukinjeno. To leto je bilo nacionalno preverjanje 

znanja za devetošolce prostovoljno, a kljub temu so se ga udeležili vsi učenci devetega 

razreda. Rezultati niso bili več pogoj za vpis v srednje šole.149 

 

7.8 Povzetek šolske kronike Osnovne šole Starše od 1. septembra 
2006 do 31. avgusta 2011 

 

7.8.1 Učitelji 
 

Upokojil se je učitelj Herman Novak. Upokojena učiteljica Mira Lončarič je prejela Šilihovo 

priznanje za pedagoško delo. 

 
Slika 33: Podelitev priznanja učiteljici Miri Lončarič  (Šolska kronika 2006/11,  str. 98). 

 

V šolskem letu 2007/08  je bilo veliko število porodniških dopustov in s tem veliko 

kadrovskih  sprememb v času nadomeščanja. 

                                                 
148 Prav tam. 
149 Prav tam.  
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Kruta in neozdravljiva  bolezen je bila močnejša od dobre volje in optimizma priljubljenega 

učitelja Bojana Peklarja. Preminil je 1. maja 2009 v 41. letu starosti. Poslednje slovo je bilo 5. 

maja na pokopališču v Markovcih.150 

 

Učiteljica športne vzgoje, Carmen Onišak, je za naj organizatorko športnih prireditev  prejela 

posebno priznanje Ministrstva za šolstvo in šport. Prav tako je priznanje prejela tudi šola.151 

 

7.8.2 Učenci 
 
Tabela 6: Število učencev šole v Staršah med leti 1995  in 2009152 
 

Šolsko leto Število dečkov Število deklic Skupaj 
1995/96 125 157 282 
1996/97 126 158 284 
1997/88 139 149 288 
1998/99 - - 273 
1999/00 129 127 256 
2000/01 119 136 255 
2001/02 116 152 268 
2002/03 - - 255 
2003/04 113 142 255 
2004/05 119 135 254 
2005/06 117 127 244 
2006/07 128 130 258 
2007/08 129 123 252 
2008/09 132 129 261 
2009/10 128 136 264 
2010/11 139 133 272 

 
Učenci so z likovnimi izdelki sodelovali v evropskem projektu Pomladni dan ter na številnih 

šolskih, področnih in državnih tekmovanjih različnih področij. Učenke so izboljšale lanske 

športne rezultate in postale državne prvakinje v rokometu za starejše deklice. 

                                                 
150 Šolska kronika OŠ Starše 2006-2011. (dalje: Šolska kronika). 
151 Prav tam. 
152 Povzeto po šolski kroniki. 
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Slika 34: Državne prvakinje v rokometu (Šolska kronika 2006/11,  str. 41). 

 

Nadarjeni učenci so si v jesenskih počitnicah, ob 500-letnici Trubarjevega rojstva, ogledali 

njegovo rojstno vas. Vsako leto so imeli učenci, ki so bili vsa leta zelo uspešni, sprejem pri 

županu občine Starše, kjer so dobili priznanja za uspešno končano osnovno šolo.153  

 

7.8.3 Pouk, dejavnosti in pomembni dogodki 
 

Največja novost v tem šolskem letu je bila uvedba dveh ocenjevalnih obdobij. Nacionalno 

preverjanje znanja je bilo v šestem razredu neobvezno, v devetem pa obvezno. V šolskem letu 

2008 je bil zadnjič v spričevalih učencev zapisan učni uspeh, saj je bil z naslednjim letom 

ukinjen.154 

 

Pouk se je v šolskem letu 2006/07 pričel v dograjenih in obnovljenih prostorih šole, ki je 

pridobila dve manjši nivojski učilnici, računalniško, naravoslovno in glasbeno učilnico, 

zbornico, knjižnico ter veliko večnamensko dvorano. 

Svečana otvoritev novih prostorov šole je bila 2. februarja 2007. Med uglednimi gosti je bil 

tudi minister za šolstvo in šport, dr. Milan Zver. 155 

                                                 
153 Prav tam. 
154 Prav tam. 
155 Prav tam. 
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Slika 35: Otvoritev večnamenske dvorane    Slika 36: Prizidek z večnamensko dvorano 
 (Šolska kronika 2006/11, str. 19)     (foto: F. Kekec) 

 

Slovesnosti ob 130-letnici šole in 200-letnici šolstva v Staršah, ki je bila 30. novembra 2007, 

so se udeležili številni gostje. V športni dvorani je s petjem, plesom in igranjem nastopilo več 

kot dvesto otrok in pedagoški delavci. Ravnatelj Franjo Duh pa je v svojem govoru orisal 

zgodovino šole. Ob občinskem prazniku je ravnatelj šole prejel najvišje občinsko priznanje, 

zlati grb občine.156 

  
Slika 37: Uradno vabilo na prireditev ob 130-letnici šole in 200–letnice šolstva v Staršah (Arhiv OŠ Starše). 
 

 
Slika 38: Med nastopajočimi na prireditvi so bili tudi pedagoški delavci (Šolska kronika 2006/11, str. 43). 

                                                 
156 Prav tam. 
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Slika 39: Nastopajoči učenci ob 200-letnici šolstva v Staršah (Glasilo občine Starše, 2007, št. 48, str. 48). 
 

S šolskim letom 2006/07 so učitelji pripravljali sobotne šole za nadarjene. Med učenci je bil 

velik odziv in tako je bilo skozi šolsko leto organiziranih pet delavnic. Ker so učenci želeli 

takšno vrsto sodelovanja, je sobotna šola postala stalnica Osnovne šole Starše.157 

 
Slika 40: Sobotne delavnice za nadarjene učence (Šolska kronika 2006/11, str. 4). 
 

Učitelji, učenci in starši so sodelovali pri pripravi vzgojnega načrta šole in pravil šolskega 

reda. V rokometu so učenke postale državne podprvakinje in klubske prvakinje Slovenije. 

Televizija Slovenije pa je življenje in delo šole predstavila v oddaji Šport špas.158  

                                                 
157 Prav tam. 
158 Prav tam. 
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Slika 41: V oddaji Šport špas so predstavili šolo in učence OŠ Starše (Šolska kronika 2006/11,  str. 69). 
 

Septembra 2010 je svojo 90-letnico praznovala upokojena učiteljica Kristina Štrubelj. 

Maja 2011 je bila uspešno izvedena druga akcija evakuacije, na kateri so sodelovali poklicni 

gasilci, reševalci, vojaki in policija. Ob občinskem prazniku občine Starše so pred pročeljem 

šole posadili potomko najstarejše trte na svetu. Ob 20-letnici samostojnosti je bila otvoritev 

spomenika žrtvi agresije.159 

 

Skozi vrata osnovne šole v Staršah je stopilo v svet tisoče otrok. Ubrali so različne poklicne 

poti. Dva med njima, dr. Ivan Toličič in dr. Janez Sagadin, sta dosegla najvišji znanstveni 

naziv, vsi pa so zrasli v poštene in delovne ljudi. V tem letu se je poslovil bivši učenec, 

ugleden pedagog in znanstvenik ter  velik vzornik in svetovalec, Ivan Toličič.160 

 

8 RAZVOJ PODRUŽNIČNE ŠOLE MARJETA NA 
DRAVSKEM POLJU 

 

8.1 Začetki šole Sv. Marjeta na Dravskem polju po zapisu v šolski 
kroniki  

 

V šolski kroniki je zapisano, da je bilo šolsko poslopje zgrajeno 1905. Poleg dveh učilnic je 

bila še pisarna. Šolsko poslopje so leta 1939 v celoti obnovili, dvignili tla in dopolnili 

inventar. Zbiral se je letni prispevek za gradnjo nove šole. Odkupili so zemljišče, ki je bilo 

namenjeno za gradnjo nove šole.  

                                                 
159 Prav tam. 
160 Prav tam. 
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Denar od samoprispevkov je ostal naložen v mariborski hranilnici. Šolsko poslopje se ni nič 

popravljalo in po osvoboditvi je bila šola v zelo slabem stanju. Leta 1951 so ga obnovili, 

zgradili zidano drvarnico in betonirano ograjo pred šolo. Denar za obnovo so črpali iz 

proračuna KLO-ja. Veliko so prispevali prebivalci in tako je šolsko poslopje dobilo sliko 

kulturne ustanove. Šola je imela zraven še eno šolsko poslopje, ki je bilo namenjeno začasni 

šoli. Prav ta začasna šola je služila prvim začetkom pouka v tem kraju za prvi in drugi razred z 

enim oddelkom. Prvi učitelj, ki je bil nameščen leta 1887, je bil učitelj Golob.161 

 

8.2 Povzetek šolske kronike Sv. Marjete na Dravskem polju od 1. 
septembra. 1949 do 31. avgusta 1964 

 

8.2.1 Učitelji 
 

Po zapisih prve šolske kronike podružnične šole v Marjeti na Dr. polju so bile na šoli 

zaposlene tri učiteljice, ki so izvajale pouk tako, da sta bila združena drugi in tretji ter četrti in 

peti razred.  Sestajale so se na mesečnih učiteljskih konferencah. Učiteljica Gizela Nahtigal je 

bila s 1. aprilom 1950 imenovana za opravljanje upraviteljskih dolžnosti.162  

Do spremembe učiteljskega zbora je prišlo, ko je bil s 15. 8. 1951 nameščen za šolskega 

upravitelja Franc Vodošek. Ena učiteljica je bila istega leta premeščena. V tem letu je ena 

učiteljica opravila tudi strokovni izpit. V naslednjem šolskem letu sta bili nameščeni dve 

učiteljici. Tako so za 156 učencev skrbeli in poučevali štirje učitelji. Zaradi premestitve 

učiteljice je manjkala učna moč. Vsi so imeli ustrezno izobrazbo in opravljene vse potrebne 

izpite.163  

 

Do konca šolskega leta 1963/64 so na podružnični šoli poučevale štiri učiteljice. S šolskim 

letom 1961/62 je upravitelj podružnične šole postal Franc Potisk, ki pa je po razpisu 

upraviteljskega mesta postal upravitelj obeh šol.164. Učitelji so ob svojem šolskem delu imeli 

še izvenšolske obveznosti in tako sodelovali pri raznih množičnih delovnih akcijah. 

                                                 
161 Šolska kronika Sv. Marjeta na Dravskem polju od 1949 do 1964. (dalje: Šolska kronika 1949-1964).  
162 Prav tam. 
163 Prav tam. 
164 Prav tam. 
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8.2.2 Učenci 
 

Število učencev se je iz leta v leto spreminjalo, vendar pa ni bilo nobeno šolsko leto, po letu 

1949, manj kot 130 učencev.  

 

Tabela 7: Število učencev na podružnični šoli Sv. Marjeta 1949-1960165 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Najboljši učenci so bili ob koncu šolskega leta pohvaljeni in nagrajeni z mladinskimi 

knjigami. Učenci so sodelovali na proslavah ob praznikih, na katere so jih pripravili učitelji. 

Ob zaključku šolskega leta 1952/53 so pripravili šolsko proslavo, na katero so povabili tudi 

starše. 

V Pionirsko organizacijo so bili vključeni učenci od drugega razreda. V okviru organizacije so 

za učence potekale razne aktivnosti in krožki. Tako so sodelovali v krožkih, ki so potekali na 

šoli. To sta bila pevski in fizkulturni krožek ter krožek ročnih del.166 

 

Radi so posegali po mladinskem tisku, ki so bili Ciciban bere, Pionir in Pionirski list. Radi so 

obiskovali knjižnico na šoli in si izposojali knjige. Še posebej radi so posegali po 

pravljicah.167  

                                                 
165 Prav tam. 
166 Prav tam. 
167 Prav tam. 

Šolsko leto Število dečkov Število deklic Skupaj 

1949/1950 63 61 124 

1950/1951 69 67 136 

1951/1952 95 70 165 

1952/1953 89 67 156 

1953/1954 84 60 144 

1954/1955 76 63 139 

1955/1956 74 66 140 

1956/1957 69 64 133 

1957/1958 71 74 145 

1958/1959 64 72 136 

1959/1960 73 72 145 
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8.2.3 Pouk, dejavnosti in pomembni dogodki 
 

Prvi šolski dnevi so bil posvečeni proslavam in razdelitvi učencem v razrede. Vsak razrednik 

je imel podroben učni načrt, po katerem je izvajal pouk. Ker je primanjkovalo učil, je bil pouk 

premalo nazoren, saj so se lahko posluževali le slik na tabli ali pa so učila izdelali sami. Med 

šolskim letom je prihajalo do medsebojnih hospitacij, na katerih so si izmenjavali svoje 

izkušnje. Po vzorčnih nastopih so imeli diskusije o ustreznosti učne metode ure. Učitelji so se 

izogibali učenju na pamet, pač pa so stremeli k temu, da navadijo učence na samostojnost 

pisnega in ustnega izražanja. Prav zaradi tega so učitelji gojili spisje in opise.168 

 

V okviru šole so potekale različne prireditve ob praznikih, ki so jih pripravili učitelji z učenci. 

Posebno slovesna prireditev je bila ob 10. obletnici ustanovitve Osvobodilni fronte. 

V šolskem letu 1951/52 je prišlo do pomembne spremembe, saj so bili učenci iz vasi Prepolje 

prešolani iz šole v Staršah v šolo Sv. Marjeta. 

15. januarja 1953 je bil za prvega predsednika Republike Jugoslavije izvoljen Josip Broz - 

Tito.  

V šolskem letu 1953/54 je Svet za prosveto in kulturo izdal nov začasni učni načrt. Le-ta je bil 

sestavljen na osnovi predlogov učiteljev praktikov. Po kakovosti je bil boljši, saj je upošteval 

zmogljivosti učencev in nudil učitelju večjo možnost izbire učne snovi. Učitelji so poučevali 

po izkušenjski poti, torej so se učenci učili na osnovi izkušenj.169 

 

Med letnim odmorom leta 1957 se je obnovilo šolsko poslopje. Prav tako šola ni imela 

šolskega vrta, imela pa je zemljišče. Na to zemljišče so posadili s pomočjo tovarne Pinus 

sadno drevje  in tako je šola pridobila sadovnjak.  Leto 1959 so zaznamovali trije pomembni 

dogodki v kraju. V kraju Trniče so otvorili kulturni dom PGD – Trniče. S tem je šolski okoliš 

prvič v zgodovini pridobil prostor za kulturno dejavnost. Druga pomembna pridobitev za kraj 

Marjeta na Dr. polju je bila avtobusna proga med Kidričevim in Mariborom. Tretji pomemben 

dogodek za krajane pa je bila napeljava telefonske linije Starše - Marjeta.170 

 

                                                 
168 Prav tam. 
169 Prav tam. 
170 Prav tam. 
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Z januarjem 1962 se je Osnovna šola Marjeta združila z Osnovno šolo Starše in tako postala 

podružnična šola. Zaradi vse večje prostorske stiske na podružnični šoli bi bilo nujno 

potrebno šolo dograditi, vendar pa so vsa zbrana sredstva namenili šoli v Staršah za napeljavo 

vodovoda.171 

 

8.3 Povzetek šolske kronike osnovne šole v Marjeti na Dravskem 
polju od 1. septembra 1964 do 31. avgusta 1989 

 

8.3.1 Učitelji 
 

Na šoli so poučevale štiri učiteljice, vsaka v svojem oddelku od prvega do četrtega razreda. 

Učiteljske konference so potekale na Osnovni šoli Starše in so bile za učitelje obvezne. Na 

konferencah je imel ravnatelj strokovna predavanja. Poleg konferenc so se bili učitelji dolžni 

strokovno izpopolnjevati za pedagoško delo.172 

 Učitelji so opravljali hospitacije pri svojih sodelavcih in izmenjevali lastne izkušnje o delu v 

razredu. V šolskem letu 1973/74 je prišlo do premestitev nekaterih učiteljic. Na šoli je bilo 

redno zaposlenih pet. Tuj jezik, športno in glasbeno vzgojo pa so poučevale učiteljice iz 

centralne šole. Šola je v šolskem letu 1974/75 dobila nove učne moči. Zaposlili sta se dve novi 

učiteljici. Ob koncu šolskega leta 1977 je bilo zaposlenih sedem učiteljic.173 

V šolskem letu 1979/80 je prvič učence nagovorila vodja podružnične šole in ne ravnateljica. 

Učiteljice in učenci so sodelovali na različnih prireditvah, ki so jih učiteljice organizirale po 

delovnem planu. Med učiteljicami in starši je bilo medsebojno sodelovanje. Z roditeljskimi 

sestanki in govorilnimi urami so učiteljice starše seznanjale s šolskim delom in težavami. 

 

8.3.2 Učenci 
 

Leta 1966 začela delovati šolska mlečna kuhinja, učenci so za hrano morali prispevati denar in  

zbirati krompir. Akcija zbiranja krompirja je vsako leto uspela. Vsako leto je bil za učence 

organiziran tudi zdravniški pregled.  

                                                 
171 Prav tam. 
172 Šolska kronika OŠ v Marjeti na Dravskem polju 1964-1989. (dalje: Šolska kronika). 
173 Prav tam. 
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Ugotovili so, da imajo ukrivljene hrbtenice in ploska stopala. Slabovidne pa so napotili 

specialistom.  

 

 
Slika 42: Učenci 2. razreda z razredničarko (Šolska kronika 1964/89). 
 

Proti koncu šolskega leta 1970/71 je mnogo učencev zbolelo za gripo, vendar je pouk potekal 

nemoteno. S šolskim letom 1975/76 so imeli učenci četrtega razreda prvič plavalni tečaj, 

petošolci pa so imeli prvič testiranje, ki ga je izvedel Zavod za zaposlovanje Maribor.174 

 

Učenci petih razredov so se v šolskem letu 1977/78 vozili v šolo v Marjeto, ker je bila v 

Staršah zelo velika prostorska stiska.175 

 

Učenci so se skozi vsa leta udeleževali raznih akcij zbiranja sredstev in očiščevalnih akcij. 

Vključevali so se tudi v razne krožke, ki so potekali v šoli in so jih vodile učiteljice. V letu 

1980/81 so tekmovali za Prežihovo bralno značko, le-to je osvojilo 76 učencev. Nekateri 

učenci so se vključili v PGD Trniče, nekateri pa v DTV Partizan. Pionirji so vsako leto zbirali 

star papir in tako s prodajo le tega dobili nekaj sredstev za delo v pionirski organizaciji. Učni 

uspeh je bil vsa leta dober.176  

                                                 
174 Prav tam. 
175 Prav tam. 
176 Prav tam. 
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Slika 43: Spravilo korenja (Šolska kronika 1964/89). 
 

Tabela 8: Število učencev na podružnični šoli Marjeta 1964-1985177 
 

Šolsko leto  Število dečkov Število deklic Skupaj 

1964/65 91 79 170 

1965/66 77 72 149 

1966/67 73 74 147 

1967/68 76 76 152 

1968/69 65 76 141 

1969/70 69 82 151 

1970/71 70 72 142 

1971/72 75 79 154 

1976/77 82 75 157 

1977/78 70 70 140 

1978/79 40 52 92 

1980/81 44 43 87 

1981/82 46 44 90 

1982/83 43 51 94 

1983/84 49 50 99 

1984/85 44 48 92 

 

8.3.3 Pouk, dejavnosti in pomembni dogodki 
 

Na šoli so bili na začetku šolskega leta 1964/65 štirje oddelki. Zaradi prostorske stiske, saj sta 

bili v šoli le dve učilnici, je v šolskem letu 1971/72 potekal pouk v treh izmenah, kar pa ni 

vplivalo na učni uspeh. Na šoli je od marca do julija delovala mala šola z dvema oddelkoma s 

37 učenci - novinci. Le-ti so bili testirani in zdravniško pregledani, da so ugotovili, ali 

izpolnjujejo pogoje za vpis.  

                                                 
177 Povzeto po šolski kroniki. 



 59

Leta 1971 je bilo na šoli v Marjeti pet oddelkov.178  

 

Leta 1969 je potekal  referendum za sprejetje obveznega samoprispevka za gradnjo nove šole. 

Referendum je uspel. Pridobili so gradbeno dovoljenje za šolsko poslopje s petimi učilnicami, 

telovadnico, ročnodelsko delavnico, prostore šolske mlečne kuhinje, zbornico in pisarno. V 

letu 1970/71 so vsi težko pričakovali začetek izgradnja nove šole, zato se ni več  vlagalo v 

staro šolsko poslopje.179 

 

    
Slika 44: Staro šolsko poslopje     Slika 45: Staro šolsko poslopje z učitelji 

(Šolska kronika 1964/89).    (Glasilo občine Starše, 2007, št. 48, str. 48). 

 

Novost v šolskem letu 1971/72 je bila uvedba nove matematike v prvi razred. Le-ta naj bi 

spodbujala učence bolje opazovati, misliti, logično sklepati in govoriti.180 

 

V letu 1970 so vasi Marjeta, Trniče, Prepolje in Brunšvik prvič praznovale krajevni praznik. 

Obeležili so ga s slavnostno prireditvijo, na kateri so sodelovali gasilci, kmetje in učenci. Šola 

je istega leta prejela opremo za eno učilnico.181 

 

3. septembra 1972 je bil prav poseben dan za učence, učitelje in krajane vseh vasi. Tega dne je 

bila otvoritev novega šolskega poslopja. Odprla se je tudi asfaltirana cesta skozi vasi Marjeta, 

Trniče, Prepolje in Brunšvik. Mladinci so s prostovoljnim delom zgradili za šolo še novo 

telovadnico z odrom, da je lahko služila tudi za kulturne prireditve.182  

                                                 
178 Prav tam. 
179 Prav tam. 
180 Prav tam. 
181 Prav tam. 
182 Prav tam. 
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Šolsko leto 1972/73 se je v Marjeti začelo z enoizmenskim poukom. Odprli so peti oddelek in 

s tem so učenci iz vasi Brunšvik nadaljevali šolanje v Marjeti. S tem jim je bila skrajšana pot 

do šole, saj so pred tem hodili v šolo v Rače. V istem letu so mladi ustanovili društvo Partizan. 

Z udarniškim delom so uredili travno nogometno igrišče ter igrišče za košarko in odbojko.183  

 

S šolskim letom 1978/79 je začel pouk potekati le v dopoldanskem času, v popoldanskem času 

pa je prvič začel delovati oddelek podaljšanega bivanja, ki pa je bil plačljiv.  

Novembra 1979 se je začel izvajati pouk telesne vzgoje v telovadnici. Med letnimi 

počitnicami so poskrbeli, da je bila šola v začetku novega šolskega leta prebeljena in ograja 

popravljena. 

V mesecu novembru 1986 so odprli, v prostorih stare šolske zgradbe, samopostrežno 

trgovino.184  

 

8.4 Povzetek šolske kronike osnovne šole v Marjeti na Dravskem 
polju od 1. septembra 1989 do 31. avgusta 2005 

 

8.4.1 Učitelji 
 

V teh šolskih letih so na šoli poučevale štiri učiteljice. V popoldanskem času pa je bil še 

oddelek podaljšanega bivanja. Vsak prvi četrtek v mesecu so imele učiteljice individualne 

govorilne ure in na njih starše seznanjale s problematiko posameznika.  

V šolskem letu 1994/95 je prišlo do kadrovskih sprememb. Z upokojitvijo učiteljice je prišla v 

3. razred nova učna moč. Učiteljica je otroke spremljala v 1. in 2. razredu. 

Na koncu šolskega leta 1998/99 se je upokojila dolgoletna učiteljica Marija Gerečnik, ki jo je 

nadomestila Daniela Šabeder. Z zaposlitvijo učiteljice Klavdije Kocjan je na šoli začel 

delovati otroški pevski zbor Marjetica, ki je zelo uspešno zastopal šolo na občinskih in 

medobčinskih revijah pevskih zborov. 185 

 

Z uvedbo devetletke sta šolski prag prestopili tudi vzgojiteljici, ki sta spremljali prvošolce 

devetletke kot druga učiteljica v 1. razredu in učiteljica v podaljšanem bivanju.  

                                                 
183 Prav tam. 
184 Prav tam. 
185 Šolska kronika OŠ Marjeta na Dravskem polju 1989-2005. (dalje: Šolska kronika). 
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Učiteljica, ki je učence sprejela v 1. razredu, jih je spremljala skozi tri leta in jih vsako leto 

tudi opisno ocenila. Dobri učno-vzgojni rezultati so bili plod timskega dela učiteljic in 

vzgojiteljic v prvi triadi.186 

 

 
Slika 46: Prvi šolski dan devetletkarjev (Šolska kronika 1989/2005, str. 105). 
 

Učiteljica Miroslava Lončarič je leta 2003 režirala Partljičevo komedijo Čaj za dve, ki so jo 

odigrali člani KUD-a Ivana Lončariča in kar štiri učiteljice podružnične šole. Mentorica 

dramskega krožka je vsako leto ob koncu januarja izvedla Veselo zimsko urico, v kateri so 

učenci odigrali številne igrice. Dolgoletna učiteljica Miroslava Lončarič se je  ob koncu 

šolskega leta 2003/04 upokojila.187 

 

Z vpisom tretje generacije učencev devetletke se je vpisal tudi gibalno oviran učenec in s tem 

je šola dobila novega sodelavca, to je bil njegov spremljevalec.  

 

8.4.2 Učenci 
 

Učenci so sodelovali na vseh proslavah in prireditvah na šoli in v krajevni skupnosti. Vsa leta 

so bili pridni bralci in so tekmovali za bralno značko. Sodelovali so v različnih delovnih 

akcijah, obdelovali so šolski vrt, zbirali odpadni papir in urejali okolico šole.  S prodajo 

časopisov so si služili denar za zaključne ekskurzije, najbolj pridna prodajalka pa je odšla na 

Večerov izlet.188  

                                                 
186 Prav tam. 
187 Prav tam. 
188 Prav tam. 
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Z veseljem so sodelovali v prvem  projektnem tednu in si tako pridobivali nova znanja ter 

utrjevali medsebojno sodelovanje. Ob koncu leta so za starše pripravili zaključno prireditev, ki 

je bila dobro obiskana. Učenci so imeli na šoli organizirane različne interesne dejavnosti, v 

katerih so sodelovali in si pridobivali nova znanja. V vseh letih so tekmovali za čiste zobe in 

se tako seznanjali s pomenom ustne higiene. Učenci 2. razreda v šolskem letu 1997/98 so se v 

okviru tekmovanja Čisti zobje udeležili sklepne prireditve v Ljubljani.189 

S šolskim letom 2002/03 so bili učenci vključeni v projekt Zlati sonček, v katerem so se 

športno udejstvovali. Skozi vsa leta so vsi vključeni učenci usvojili Zlati sonček. Četrtošolci 

so opravljali tudi kolesarski izpit, ki se je teoretično izvajal v šoli, praktični del izpita pa so 

opravljali po vaseh s spremstvom učiteljice in policistov.190 

 

Tabela 9: Število učencev na podružnični šoli v Marjeti 1989-2001191 
 

Šolsko leto Število dečkov Število deklic Skupaj 

1989/90 36 38 74 

1990/91 40 46 86 

1991/92 43 53 96 

1992/93 46 51 97 

1993/94 53 45 98 

1994/95 49 39 88 

1995/96 38 35 73 

1996/97 36 44 80 

1997/98 44 34 78 

1998/99 26 48 74 

1999/2000 31 39 70 

2000/01 25 33 58 

 

8.4.3 Pouk, dejavnosti in pomembni dogodki 
 

Pouk je potekal le v dopoldanskem času, v popoldanskem času pa je bil oddelek podaljšanega 

bivanja, v katerega je bilo vključenih 22 učencev. Na proslavah, ki jih je organizirala krajevna  

                                                 
189 Prav tam. 
190 Prav tam. 
191 Povzeto po šolski kroniki. 
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skupnost za dan mrtvih, dan republike, slovenski kulturni praznik, dan OF in praznik dela, so 

nastopali učenci s kratkimi kulturnimi programi.192 

 

V šolskem letu 1990/91 je bilo v oddelek podaljšanega bivanja vključenih toliko učencev, da 

sta bila dva oddelka. Enega je imela stalna učiteljica, v drugem oddelku pa so se tedensko 

menjavale učiteljice od 1. do 4. razreda.  Z letom 1991/92 je bila šola vključena v eksperiment 

treh ocenjevalnih obdobij, zato učenci ob polletju niso dobili spričeval.193 

 

Zdravstvena služba Maribor je redno opravljala zdravniške preglede in cepljenja. Ugotovili so, 

da je v porastu slaba drža učencev. Zobozdravstvena služba pa je večkrat med letom opravila 

kontrolni pregled čistoče zob.194 

 

V šolskem letu 1992/93 je imel pouk tri trimestre. Polletne počitnice so potekale v dveh delih. 

Prvi del je bil od 25. decembra do izteka novoletnih praznikov ter od 1. do 5. februarja. Na 

šoli je bilo pet rednih oddelkov in oddelek podaljšanega bivanja. V istem letu je bil prvič 

izveden projektni teden na temo Pust, ki je bil med učenci in učitelji dobro sprejet. Zato so se 

odločili, da bodo tudi v naslednjih letih izvajali projektne tedne. Prvič so ob dnevu žena in 

prebujanju pomladi pripravili proslavo v gasilskem domu v Trničah. Proslava ob dnevu žena 

in prebujanju pomladi je bila v naslednjih letih namenjena še materam, saj 25. marec 

obeležujemo kot materinski dan. Vsako leto so učenci pripravili bogat kulturni program za vse 

žene in matere.195  

 

Leta 1993/94 so bile na novo vpeljane počitnice. Učenci so imeli jesenske, prednovoletne, 

zimske in prvomajske počitnice. Tega leta se je šola vključila v projekt Opisnega ocenjevanja, 

vanj so bili vključeni učenci 1. razreda. S šolskim letom 1995/96 so bili v projektu tudi 

tretješolci, ki  so bili ocenjeni opisno in številčno.196  

V juniju 1994 so se učenci in učitelji srečali s prijatelji iz Osnovne šole Sp. Kungota. Skupaj 

so preživeli prijetno dopoldne ob različnih dejavnostih in igrah. Srečanja z njimi so postala 

vsakoletna stalnica, vsako drugo leto so se učenci odpeljali v Sp. Kungoto na druženje s 

prijatelji. Na medsebojnih srečanjih so potekale različne športne in šaljive igre.197  

                                                 
192 Šolska kronika 1989-2005. 
193 Prav tam. 
194 Prav tam. 
195 Prav tam. 
196 Prav tam. 
197 Prav tam. 
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Slika 47: Športne igre z učenci OŠ Sp. Kungota (Šolska kronika 1989/05, str. 123). 
 

Junija 1997 ni bilo zaključne prireditve, saj so učenci sodelovali na proslavi v Staršah ob 120-

letnici in otvoritvi prenovljene šole. Decembra 1997 je šola dobila nove stolčke in mizice za 1. 

in 2. razred ter AV-sredstva za 1. razred. Junija 1998 sta dobila novo šolsko opremo tudi 3. in 

4. razred. V juliju in avgustu 1998 je potekala adaptacija šolske kuhinje in ureditev jedilnice. 

S tem so lahko učenci malico uživali v jedilnici in ne več v učilnicah.198 

 

S šolskim letom 2001/02 se je šola vključila v uvajanje devetletke. Prvi šolski dan je bil še 

posebej svečan, saj so šolski prag prvič prestopili prvošolčki devetletke. Ob oddelku 

devetletke je bil še oddelek osemletke in tako so imeli kar dva 1. razreda. Pouk je potekal v 

petih oddelkih in v dveh oddelkih podaljšanega bivanja.  Z uvedbo devetletke so ob koncu 

šolskega leta izvedli prvi roditeljski sestanek za bodoče prvošolce, na katerem so starše 

seznanili z delom v šoli.199 

 

Za starše in učence so v šolskem letu 2003/04 izvedli drugi kostanjev piknik, ki so se ga v 

večini udeležili vsi starši z učenci in učiteljice. Učiteljica je tretješolce s starši odpeljala na 

poučno ekskurzijo v Prekmurje. Ker je bila ekskurzija dobro sprejeta, se je učiteljica odločila, 

da bo še kdaj organizirala tako obliko sodelovanja s starši.200 

Ob koncu šolskega leta 2002/03 je v šoli prvič potekal dan odprtih vrat, na katerega so bili 

vabljeni vsi starši, da so lahko prisostvovali pouku in različnim dejavnostim. 

 

V šolskem letu 2004/05 je  podružnično šolo obiskovala pouk zadnja generacija otrok, ki so 

bili vključeni v osemletni šolski program. V zadnjih letih je bil velik poudarek na prometni 

varnosti otrok.  

                                                 
198 Prav tam. 
199 Prav tam. 
200 Prav tam. 
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S tem namenom jih je v začetku šolskega leta obiskal policist, s katerim so opravili učenci 

razgovor ter si v njegovem in v spremstvu učiteljic ogledali varne poti v okolici šole.201 

 

8.5 Povzetek šolske kronike Podružnične šole Marjeta v Marjeti na 
Dravskem polju od 1. septembra 2005 do 31. avgusta 2011 

 

8.5.1 Učitelji 
 

V šolskem letu 2005/06 je bilo na podružnični šoli pet oddelkov zaradi prostorske stiske na 

centralni šoli. Stalnemu učiteljskemu zboru se je pridružil učitelj Bojan Peklar, ki je poučeval 

v 5. č razredu. Učiteljica Klavdija Kocjan je vsa leta vodila otroški pevski zbor Marjetica, s 

katerim je dosegala vidne uspehe na občinskih in medobčinskih srečanjih pevskih zborov. 

Učiteljica Daša Jakol je v okviru dramskega krožka vsako leto izvedla Veselo zimsko urico, 

na kateri so udeleženci krožka pokazali svoje dramske sposobnosti.202 

 

Zaradi večjega števila vpisa prvošolcev je bila v prvem razredu kot druga učiteljica nameščena 

vzgojiteljica Jožica Kmetec, ki je bila še enkrat tedensko v oddelku podaljšanega bivanja. S 

šolskim letom 2008/09 je prišlo do sprememb v učiteljskem zboru, saj je bila vzgojiteljica 

Jožica Kmetec premeščena na centralno šolo. Zaradi številčnega vpisa v prvi razred sta bili v 

prvem razredu učiteljica in vzgojiteljica, ki je imela tudi jutranje varstvo. V oddelek 

podaljšanega bivanja pa je bila sprejeta nova učiteljica, ki je bila ob koncu leta premeščena na 

centralno šolo. Med učiteljski zbor smo sprejeli Majo Lesjak, ki je bila v oddelku 

podaljšanega bivanja v 1. in 2. razredu.203 

 

Učiteljice so imele v vsakem šolskem letu tri roditeljske sestanke in mesečne govorilne ure, na 

katerih so starše seznanjale z uspešnostjo njihovih otrok. 

Ob koncu šolskega leta 2010/11 se je upokojila dolgoletna učiteljica in vodja podružnične šole 

Silva Hrnčič. 

                                                 
201 Prav tam. 
202 Šolska kronika Podružnične šole Marjeta v Marjeti na Dravskem polju  2005-2011. (dalje: Šolska kronika). 
203 Prav tam.  
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8.5.2 Učenci 
 

V šolskem letu 2005/06 je bila vpisana že peta generacija 1. razreda devetletke. Vsi učenci so 

vključeni v različne dejavnosti, ki potekajo na šoli, in jih vodijo učiteljice. Učenci tekmujejo 

za zdrave zobe in razred, ki najbolj skrbi za čistočo zob, se vsako leto odpravi za nagrado v 

kino. Učenci sodelujejo na vseh šolskih prireditvah in na prireditvah, ki jih pripravijo 

krajani.204  

 

Tabela 10: Število učencev v šolskih letih 2005/11 povzeto po šolski kroniki 2005/11205 
 

Šolsko leto Število dečkov Število deklic Skupaj 

2005/06 37 38 75 

2006/07 29 31 60 

2007/08 31 29 60 

2008/09 34 28 62 

2009/10 33 27 60 

2010/11 37 26 63 

 

Učenci četrtega razreda so se zadnja tri leta udeleževali tudi otroške olimpijade, na kateri 

učenci različnih šol tekmujejo v znanju in spretnostih. 

 

 
Slika 48: Na otroški olimpijadi (foto: D. Jakol). 

                                                 
204 Prav tam. 
205 Povzeto po šolski kroniki. 
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V vseh letih šolanja so vsi uspešno zaključili šolanje. V oddelek podaljšanega bivanja so bili 

vključeni vsi prvošolci in drugošolci. 

 

8.5.3 Pouk, dejavnosti in pomembni dogodki 
 

Pouk se je pričenjal ob 8. 30 uri. Šolsko leto 2005/06 je še imelo tri ocenjevalna obdobja. V 

naslednjih šolskih letih pa smo prešli zopet na dve. Imeli smo jesenske, novoletne, zimske, 

prvomajske in letne počitnice. Pouk so izvajali učitelji z ustrezno strokovno izobrazbo.206 

 

Na šoli je potekalo izvajanje projektov Zdrava šola in Knjižni molj. Učenci so tekmovali za 

Zlati sonček in Skrbimo za zdrave zobe. Petošolci so v šolskem letu 2005/06 opravljali 

kolesarski izpit in za uspešno opravljen izpit jih je občina Starše nagradila z varnostnimi 

čeladami.207 

 

Vsako šolsko leto je potekalo srečanje med učenci Podružnične šole Marjeta in Osnovno šolo 

Zg. Kungota. Skupaj so pripravili zanimiva in tekmovalna srečanja.  Kot neformalnih srečanj 

s starši smo se posluževali kostanjevih piknikov in zaključnih prireditev.208 

 

Učenci 4. a in 4. b razreda se vsako leto odpravijo v HE Zlatoličje, kjer jih seznanijo s 

proizvodnjo električne energije. 

 
Slika 49: Ogled HE Zlatoličje (foto: D. Jakol). 

                                                 
206 Prav tam. 
207 Prav tam. 
208 Prav tam. 
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Učenci 4. b razreda so v šolskem letu 2008/09 ponosno izdali svoj prvi razredni časopis, ki so 

ga tudi poimenovali. V tem projektu so že tretje leto in vsako leto znova ga s ponosom izdajo. 

V njem so objavljena njihova literana in likovna dela.209 

 

 
Slika 50: Razredni časopis 4. b razreda z razredničarko Dašo Jakol (foto: J. Snežič). 
 

Ob koncu šolskega leta se z učenci odpravimo na zaključne ekskurzije, kjer si ogledajo 

zanimivosti, ki so se jih skozi šolsko leto učili. Tako se s 4. razredom vsako leto odpravimo na 

ogled panonske hiše in domače lekarne. 

 

 
Slika 51: Zaključna ekskurzija - muzej na prostem Rogatec (foto: D. Jakol). 
 

V šolskem letu 2010/11 so pevci otroškega in mladinskega pevskega zbora izvedli Božični 

koncert v cerkvi Sv. Janeza Krstnika v Staršah, ki je bil zelo dobro obiskan.  

                                                 
209 Prav tam. 
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Ob vsakem zaključku šolskega leta poskrbijo za lep in sproščen kulturni program učenci 4. 

razreda in predajo ključ. Na ta dan je vzdušje še posebej tekmovalno in prijetno, saj se za ključ 

potegujejo učenci in učenke tretjega razreda.210 

 

 
Slika 52: Zaključna prireditev in predaja ključa (foto: D. Jakol). 
 

Šolsko leto 2010/11 je zaznamoval dogodek, ki se je odvijal pod okriljem Osnovne šole Starše 

in občine Starše. V Marjeti na Dravskem polju smo imeli v mesecu juniju svečano otvoritev 

novega vrtca Pikapolonica, na kateri so sodelovali vsi otroci vrtca Najdihojca in Pikapolonica.  

 

                                                 
210 Prav tam. 
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9 EMPIRIČNI DEL 
 

Empirični del diplomskega dela je sestavljen iz dveh delov. Prvi del predstavlja rezultate 

ankete, ki je bila izvedena med upokojenimi učitelji Osnovne šole Starše, drugi del pa  

predstavlja rezultate ankete, ki je bila izvedena med učenci osnovne šole. 

 

9.1 Empirična obdelava rezultatov ankete med upokojenimi učitelji 
 

9.1.1 Cilji 
 
Ugotoviti želim: 

1. kako je potekal pouk v preteklosti in kakšne učne pripomočke, materiale in metode dela  so 

uporabljali; 

2. ali so upokojeni učitelji uporabljali kot pripomoček pri pouku samo grafoskop; 

3. ali upokojeni učitelji dobro poznajo kraj, v katerem so poučevali. 

 

9.1.2 Hipoteze 
 

Predvidevam, da: 

 

H1: večina učiteljev pred letom 2000 pri pedagoškem delu ni uporabljala računalnika, ampak  

       grafoskope in diaprojektorje; 

H2: je večina učiteljev uporabljala pri poučevanju zgolj grafoskop; 

H3: dobro poznajo kraj službovanja in o njem veliko vedo. 

 

9.1.3 Vzorec in metoda raziskovanja 
 

V raziskavo je bilo vključenih deset upokojenih učiteljev, ki so upokojeni od treh do trideset 

let.  

 

Za zbiranje podatkov sem izbrala diagnostično tehniko anketni vprašalnik. Anketiranci 

odgovarjajo na vprašanja po navodilih.  
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Vprašanja v anketi so bila zaprtega in odprtega tipa. Na vprašanja odprtega tipa so učitelji 

odgovarjali s poljubnimi odgovori. V zaprtem delu ankete so bili odgovori določeni in izbirali 

so med najustreznejšimi. 

9.1.4 Analiza rezultatov 
 

Tabela 11: Spol anketiranih učiteljev 
 

Spol M Ž Σ 

Število 2 8 10 

 

Spol anketiranih učiteljev

M

Ž

M

Ž

 
 
Graf 1: Spol anketiranih učiteljev 
 

Anketiranih je bilo 10 učiteljev, 2 moška in 8 žensk. 

 

Tabela 12: Število let upokojitve 
 
Število let upokojitve 5 7 12 15 20 25 30 Σ 

Število upokojenih 2 1 1 1 1 2 2 10 

 

5 let

7 let

12 let

15 let

20 let

25 let

30 let

5 let

7 let

12 let

15 let

20 let

25 let

30 let

 
 
Graf 2: Število let upokojitve 
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Iz tabele in grafa je razvidno, da so učitelji upokojeni od 5 pa vse do 30 let. Po dva učitelja sta 

upokojena 5 let, dve učiteljici 25 let in še dve učiteljici 30 let. 7 let, 12 let, 15 let in 20 let je 

upokojena po ena učiteljica. 

 

1. Kako dobro poznate kraj, v katerem ste poučevali? 

ZELO DOBRO DOBRO SLABO 

Poznavanje kraja

7

3
0

zelo dobro

dobro

slabo

 
 
Graf 3: Poznavanje kraja 
 

Izmed desetih učiteljev in učiteljic je kar sedem takih, ki zelo dobro poznajo kraj, v katerem 

so poučevali. Trije učitelji kraj poznajo dobro.  

 

Menim, da je poznavanje kraja, v katerem so poučevali, pogojeno z dolgoletnim poučevanjem 

in bivanjem v  njem. Sama sem zaposlena v Marjeti na Dravskem polju in skozi leta 

službovanja sem pridobila veliko informacij o kraju in njegovih znamenitostih. 

 

Z rezultati anketnega vprašanja je potrjena hipoteza, da učitelji dobro poznajo kraj, v katerem 

so poučevali in veliko vedo o njem. 
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2. Katere znamenitosti kraja poznate? Naštejte. 

 

Tabela 13: Znamenitosti kraja Starše 
 
Znamenitost kraja Število odgovorov 

Spomenika 1. in 2. svetovne vojne 10 

Graščina - dvorec 10 

Cerkev  4 

Spomenik padlim talcem pred šolo 1 

Σ 21 

 

Anketiranci poznajo znamenitosti kraja, kar je razvidno iz tabele 13. Vsi anketirani vedo za 

spomenika padlim borcem med 1. in 2. svetovno vojno ter za graščino, ki se nahaja v bližini 

centralne šole. 

Glede na to, da že nekaj let službujem v tem kraju in o njem veliko vem, ter ga že kar dobro 

poznam, predvidevam, da upokojeni učitelji poznajo znamenitosti kraja, ker so v letih 

poučevanja učence poučevali tudi znamenitosti domače pokrajine.  

 

Tabela 14: Znamenitosti kraja Marjeta na Dravskem polju 
 
Znamenitost kraja Število odgovorov 

Cerkev iz turških časov 3 

Športni park 1 

Kužno znamenje 1 

Σ 4 

 

Vse tri učiteljice, ki so poučevale tudi v Marjeti na Dravskem polju, so kot znamenitost 

omenile cerkev, ki je iz turških časov. Ena je omenila tudi športni park in kužni znamenji.  

 

Predvidevam, da vse učiteljice kot znamenitost omenjajo cerkev prav zato, ker se kraj imenuje 

po njej in ker v tem kraju ni veliko znamenitosti. 
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3. Na kateri šoli ste poučevali? 

 

NA CENTRALNI ŠOLI V STARŠAH 

NA PODRUŽNIČNI V MARJETI NA DRAVSKEM POLJU 

NA OBEH ŠOLAH 
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Graf 4: Kraj poučevanja 
 

Iz grafa je razvidno, da je na centralni šoli poučevalo 5 učiteljev in učiteljic, na podružnični 

šoli 3 učiteljice in 2 učiteljici na obeh šolah.  

 

Glede na to, da so nekatere poučevale na obeh šolah, predvidevam, da je bilo učiteljev 

premalo, ali pa so bili premeščeni zaradi kraja bivanja. 
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4. Katere avdio-video pripomočke poznate? Naštejte. 

 

Tabela 15: Poznavanje avdio-video pripomočkov  za izvedbo pouka 
 

Avdio-video pripomočki za izvedbo 

pouka 

Število odgovorov 

CD-predvajalnik 1 

Diaprojektor 4 

Episkop  5 

Grafoskop 8 

Kasetofon 2 

Računalnik  2 

Responder 2 

Videorekorder  1 

Nobenega  1 

Σ 26 

 

Anketiranci poznajo osem različnih avdio-video pripomočkov. Med vsemi odgovori je največ 

poznavalcev grafoskopa, potem episkopa in diaprojektorja. Med vsemi odgovori je tudi 

odgovor, da ena oseba ne pozna nobenega avdio-video pripomočka. 

 

Predvidevam, da se upokojeni učitelji in učiteljice še vedno zanimajo za šolstvo in novosti v 

šoli. Prav zato znajo našteti veliko pripomočkov, ki so bili uporabni pred leti, in pripomočkov, 

ki jih uporabljamo pri svojem delu danes. Tu mislim predvsem poznavanje računalnikov in 

DVD predvajalnikov. Vendar pa je bilo zaznati, da veliko več pripomočkov poznajo tisti, ki so 

manj časa upokojeni. 
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5. Katere pripomočke izmed zgoraj naštetih ste uporabljali pri izvedbi pouka? 

 

Uporaba avdio-video pripomočkov
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Graf 5: Uporaba avdio-video pripomočkov 
 

Iz grafa je razvidno, da je večina učiteljev in učiteljic pri izvedbi pouka uporabljala grafoskop, 

pogosto tudi episkop. Med vsemi anketiranimi je le en učitelj, ki je pri izvedbi pouka 

uporabljal računalnik. Ena učiteljica ni uporabljala nobenega avdio-video pripomočka.  

 

Menim, da je bila uporaba grafoskopa in episkopa pogosta zato, ker sta bila takrat to 

najpogostejša in najdostopnejša avdio-video pripomočka in ker rokovanje z napravama ni bilo 

zahtevno. Sama pri delu velikokrat uporabljam grafoskop, saj je zelo priročen za uvodne 

motivacije v nižjih razredih, kjer učence motiviram s senčnimi lutkami in igro s sencami rok. 
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6. Ali ste v času svojega službovanja uporabljali zgolj grafoskop? 

DA  NE 

 

DA

NE DA

NE

   
Graf 6: Uporaba zgolj grafoskopa 

 

Iz grafa je razvidno, da je kar 5 učiteljev in učiteljic uporabljalo v času svojega službovanja le 

grafoskop. Štirje so uporabljali še druge avdio-video pripomočke. Ena izmed učiteljic na to 

vprašanje ni odgovarjala, ker ni uporabljala nobenega avdio-video pripomočka. 

 

Rezultati kažejo, da so učitelji v večini uporabljali grafoskop. Predvidevam, da zato, ker je bil 

takrat to najpogostejši avdio-video pripomoček, ki so ga imeli na razpolago, in rokovanje z 

njim ni bilo zahtevno.  

 

Z rezultati na vprašanje o uporabi grafoskopa se je delno potrdila hipoteza, da so učitelji in 

učiteljice v času službovanja uporabljali pri poučevanju zgolj grafoskop. 
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7. Ali ste v času svojega službovanja uporabljali pri izvedbi pouka računalnik? 

DA  NE 

 

Uporaba računalnika

DA
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Graf 7: Uporaba računalnika 
 

Le eden izmed anketiranih je pri izvedbi pouka uporabljal računalnik. Ostali se računalnika 

kot avdio-video pripomočka niso posluževali.  

Računalnik je uporabljal anketiranec, ki se je upokojil pred petimi leti in je računalnik začel 

uporabljati po letu 2000. 

 

Predvidevam, da se računalnika niso posluževali zato, ker je bila njegova uporaba zahtevna in 

je bilo potrebno veliko truda za usvojitev osnovnih navodil za rokovanje z njim.  

 

Z rezultati se je potrdila  hipoteza, da večina učiteljev pri poučevanju pred letom 2000 ni 

uporabljala računalnika. 
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8. Če ste uporabljali računalnik, ali ste imeli težave z njegovo uporabo? 

DA  NE 

 

Tabela 16: Uporaba računalnika 
 

Uporaba računalnika Da  Niso odgovarjali 

Število odgovorov 1 9 

 

V času službovanja je le eden učitelj uporabljal pri svojem delu računalnik in imel težave z 

njegovo uporabo. Devet jih ni odgovarjalo, ker ga niso uporabljali. 

 

Menim, da računalnika niso uporabljali zaradi zahtevnosti dela z njim. Glede na to, da ga je 

pri svojem delu uporabljal le en učitelj in da je imel težave z njegovo uporabo, se je moje 

mnenje potrdilo. 

 

9. Ali menite, da v današnjem času učitelji pri pouku prepogosto uporabljajo 

računalnik? Zakaj? 

 

Tabela 17: Prepogosta uporaba računalnika pri pouku 
 
Odgovor Da  Ne  

Število odgovorov 8 2 

 

Vse anketiranke so mnenja, da se računalnik prepogosto uporablja pri pouku. Dva anketiranca 

pa se ne strinjata. Vzroki na te odgovore so v tabeli 18. 

 

Strinjam se s trditvama učitelja, ki menita, da uporaba računalnika ni prepogosta, saj lahko v 

zelo kratkem času poiščemo iskane informacije in si lahko z njimi pomagamo do novega 

znanja. K temu pripomore predvsem brskanje po svetovnem spletu oz. kredibilnih spletnih 

straneh. 
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Zakaj? 

 

Tabela 18: Vzroki za prepogosto uporabo  
 

Odgovor Vzroki za prepogosto 
uporabo 

Število odgovorov 

 
 

 
 
 
 

Da 

Drugačen način dela, urjenje 

fizičnih spretnosti. 

1 

Z uporabo računalnika ljudje 

umsko ne napredujejo. 

1 

Premalo časa za posvečanje 

učencem in preveč 

administracije. 

1 

Zagovarjanje učiteljeve 

besede in slike. 

1 

Ni zagovornik računalnika in 
tekstnih nalog. 

1 

 
 

Ne 
 

Računalnik je bodočnost. 1 

Z računalnikom si 
pridobivamo znanje in se 
izobražujemo. 

2 

 

Tisti, ki so mnenja, da se računalnik uporablja prepogosto, so kot vzroke navajali, da se ob 

računalnikih ne razvijajo umske sposobnosti, da mora ta biti na prvem mestu učiteljeva beseda 

in slika ter da se premalo posvečamo učencem. 

 

Tisti, ki menijo, da se računalnik ne uporablja prepogosto, pa kot vzroke navajajo, da si z 

računalnikom pridobivamo znanje in se izobražujemo ter da je računalnik bodočnost. 

 

Menim, da so učitelji, ki so dalj časa upokojeni, imeli pri poučevanju drugačne pristope za 

posredovanje učne snovi in se z uporabo ne strinjajo. 

 

Glede na to, da sem zaposlena v šolstvu in delam z učenci, opažam, da je uporaba 

računalnikov za poučevanje dobrodošla, saj imajo učenci s pomočjo internetnih povezav  

možnost pridobiti ustrezne informacije v zelo kratkem času. Prav gotovo pa je potrebno iti s 

tehniko naprej, saj se kar naprej razvija in nadgrajuje. 
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10. Ali ste v času svojega službovanja uporabljali ves čas enake metode poučevanja? 

DA NE VČASIH 

 

Metode poučevanja

Da

Ne 

Včasih
Da

Ne 

Včasih

 
Graf 8: Metode poučevanja 
 

Nobeden izmed anketiranih ni odgovoril, da je ves čas uporabljal enake metode. Kar 9 jih ni 

uporabljalo ves čas enakih metod. Le eden je včasih uporabljal enake, včasih pa različne. 

 

Tudi sama uporabljam različne metode poučevanja, saj je tako pouk zanimivejši in 

kvalitetnejše. Pa tudi učenci so za delo bolj motivirani, če ne poteka vedno po istih tirnicah. 

 

11. Katere metode poučevanja ste uporabili? 

 

Tabela 19: Uporaba metod poučevanja 
 
Metode poučevanja Število odgovorov 

Metoda razlage 5 

Metoda razgovora 3 

Metoda dela s slikovnim prikazom 2 

Metoda ponavljanja 1 

Metoda praktičnih del 2 

Metoda neposrednega opazovanja 1 

Σ 14 
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Iz tabele 19 je razvidno, da so anketiranci uporabljali različne metode poučevanja. Vendar pa 

je bilo vseeno največ metode razlage in razgovora. Uporabljali so  metode praktičnih del, dela 

s slikovnim prikazom, ponavljanja in neposrednega opazovanja. 

Med anketiranjem je veliko anketirancev komentiralo, da je premalo neposrednega 

opazovanja in slikovnega prikaza snovi. 

 

V današnjem času prav tako uporabljamo zgoraj naštete metode, vendar pa dajemo večji 

poudarek metodi demonstracije, praktičnega dela, neposrednega opazovanja, razgovora in 

razlage. Ker so za razvoj in učenje zelo pomembne praktične izkušnje učencev, pri pouku 

pogosto uporabljamo metode, ki spodbujajo njihovo razmišljanje, kako priti do rešitve. 

 

12. Ali menite, da je bil v času vašega službovanja poklic učitelja bolj ali manj spoštovan 

kot danes? Zakaj tako menite? 

 

Tabela 20: Spoštovanje poklica  
 
Odgovor Bolj spoštovan Manj spoštovan 

Število odgovorov 9 1 

 

Večina anketiranih meni, da je bil včasih poklic učitelja bolj spoštovan. Le eden izmed 

anketiranih je dejal, da je bil poklic manj spoštovan. 

 

Danes opažam, da je poklic učitelja manj spoštovan, tako s strani učencev kot staršev. To je 

vidno v obnašanju učencev do učitelja in prav tako v odnosu staršev do učitelja.  
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Zakaj tako menite? 

 

Tabela 21: Mnenje anketiranih o spoštovanju poklica učitelj/ica 
 

Odgovor Mnenje anketiranih Število odgovorov 
 

 
 
 

Bolj spoštovan 

Otroci so bolj spoštovali 

učitelja. 

 
5 

Starši so bili zadovoljni z 

učitelji. 

 
4 

S strani staršev je bil poklic 

zelo spoštovan. 

 
10 

 
Starši so bolj sodelovali. 
 

 
4 

Manj spoštovan 

 

Učitelje so izrabljali za vsa 
fizična dela. 

 
1 

 

Iz tabele 21 je razvidno, da je večina učiteljev mnenja, da je bil poklic učitelja bolj spoštovan, 

kot je danes. S tem se ni strinjal le eden izmed anketiranih. Ti rezultati kažejo na to, da je bil 

poklic učitelja zelo spoštovan s strani staršev kot tudi učencev. Žal pa je danes slika nekoliko 

drugačna. Učitelja in učiteljica, ki so upokojeni manj kot deset let pa pravijo, da starši in 

učenci več nimajo spoštljivega odnosa do učitelja.  

 

Menim, da je prišlo do nespoštovanja učiteljev zaradi staršev, ki imajo nespoštljiv odnos. 

Učenci, ki so doma deležni pogovora s starši, ki spoštujejo učitelje, tudi sami spoštujejo le-te. 

To je dobro vidno pri obnašanju in pogovoru z učenci. Starši bi morali večjo pozornost in 

pozitiven odnos do učiteljev in šole gojiti še preden otroci vstopijo v šolo. Le s pozitivnimi 

zgledi bodo otrokom privzgojili spoštljiv odnos do učiteljev. 
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9.2 Empirična obdelava rezultatov ankete med učenci Osnovne 
šole Starše 

 

9.2.1 Cilji 
 

Ugotoviti želim: 

1. kakšno je mnenje učencev o zadovoljivosti šolske prehrane, opreme učilnic in telovadnice; 

2. ali je na šoli dovolj interesnih dejavnosti; 

3. ali se bivanje na centralni šoli razlikuje od bivanja na podružnični šoli. 

 

9.2.2 Hipoteze 
 

Predvidevam, da: 

 

H4: je mnenje učencev o šolski prehrani, opremi učilnic in telovadnice pozitivno in so v šoli 

zadovoljni; 

H5: je na šoli dovolj interesnih dejavnosti; 

H6: se bivanje na centralni šoli razlikuje od bivanja na podružnični šoli. 

 

9.2.3 Vzorec in metoda raziskovanja 
 

V raziskavo je bilo vključenih 105 učencev, starih od 10 do 13 let. Anketirani so bili dečki in 

deklice, ki so odgovarjali na vprašanja o kakovosti šole. 

 

Za zbiranje podatkov sem izbrala diagnostično tehniko anketni vprašalnik. Pri tej obliki 

zbiranja podatkov gre za tehniko, ki vključuje več izdelanih in nespremenjenih vprašanj, ki so 

povezana s problematiko, ki nas zanima. Na vsa vprašanja učenci odgovarjajo v skladu z 

navodili. 

 

Vprašanja v anketi so bila zaprtega in odprtega tipa. Na vprašanja odprtega tipa so lahko  

odgovarjali s poljubnimi odgovori. V zaprtem delu ankete so bili odgovori določeni in so se 

morali odločiti za najustreznejšega.  
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Vprašanja odprtega tipa imajo to prednost, da ne omejujemo anketirancev pri odgovorih in 

tako lahko dobimo informacije, ki jih z zaprtim tipom vprašanj ne moremo. Slabost odprtega 

tipa vprašanj je, da so pridobljeni podatki  težje primerljivi in jih težje razvrstimo.  

Vprašanja zaprtega tipa pa nam omogočajo lažjo obdelavo podatkov in njihovo primerjavo. 

Vendar pa pride v poštev le omejeno število odgovorov.  

Zbrani podatki so predstavljeni v obliki tabel in grafov. 

 

9.2.4 Analiza rezultatov 
 
Tabela 22: Spol anketiranih učencev 
 

Spol M Ž Σ 

Število 56 49 105 

 

Anketo je izpolnilo 105 učencev, 56 moških in 49 žensk. 

Tabela 23: Starost anketiranih učencev 
 

Starost Število učencev 

10 let 13 

11 let 34 

12 let 35 

13 let 23 

Σ 105 

 

Starost anketiranih učencev
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Graf 9: Starost anketiranih učencev 
 
V raziskavo so bili vključeni učenci in učenke, stari od 10 do 13 let. To so učenci 5., 6. in 7. 

razreda. Največ učencev je bilo starih 11 in 12 let. 

Učenci so z veseljem sodelovali in brez dodatnih razlag odgovorili na anketna vprašanja.  
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Tabela 24 : Kraj bivanja učencev 

Kraj bivanja Število učencev 

Loka 3 

Rošnja 9 

Starše 23 

Zlatoličje 27 

Prepolje 15 

Trniče 9 

Marjeta na Dr. p. 9 

Brunšvik 8 

Ptuj 1 

Zg. Kungota 1 

Σ 105 
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Graf 10: Kraj bivanja anketiranih učencev 
 

S pridobljenimi podatki sem ugotovila, da so učenci doma iz vseh krajev, ki jih zajema občina 

Starše. Iz tabele je razvidno, da jih je največ doma v kraju Zlatoličje in najmanj v Loki.  

Največ jih je iz Zlatoličja zato, ker se je v zadnjih letih priselilo veliko mladih družin z otroki. 

Razvidno je tudi, da šolo obiskujeta dva učenca, ki stanujeta izven občine Starše. 
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POČUTJE V ŠOLI 

1. Ali se v šoli počutiš zadovoljen/na? 

DA  NE 

a) Če si odgovoril/a ne, napiši, kaj ti ni všeč in kaj bi spremenil/a. 

Zadovoljstvo v šoli
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Graf 11: Zadovoljstvo v šoli 
 

Po zbranih odgovorih je razvidno, da se 98 učencev od 105 v šoli  počuti zadovoljne.  

 

Učenci, ki so odgovorili na zastavljeno vprašanje, da niso zadovoljni s počutjem v šoli, so kot 

vzrok navedli, da so odmori med urami prekratki in da imajo preveč domače naloge. Med 

nezadovoljnimi je eden izmed njih odgovoril, da je vzrok nezadovoljstva nepravično 

ocenjevanje pri nekaterih predmetih.  

Obdelava podatkov je pokazala, da je počutje in zadovoljstvo v šoli dobro. 

 

Menim, da se učenci v šoli počutijo zadovoljni, ker imajo dobre medsebojne odnose in odnose 

z učitelji. Zadovoljstvo pa je pogojeno tudi s samo urejenostjo šole, saj so ponosni, da 

obiskujejo lepo urejeno šolo. 
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2. Ali se počutje in zadovoljstvo v šoli razlikujeta na centralni in podružnični šoli? 

DA  NE 

a) Če si odgovoril/a z da, napiši, v čem se razlikujeta. 

 

Na to vprašanje je odgovarjalo le 41 učencev, ki so prve štiri razrede obiskovali na 

Podružnični šoli v Marjeti na Dravskem polju. 

Počutje in zadovoljstvo na obeh šolah

DA

NE DA

NE

 
 
Graf 12: Počutje in zadovoljstvo na obeh šolah. 
 

Kar 22 učencev od 41 je na vprašanje o razlikah med obema šolama odgovorilo, da se počutje 

in zadovoljstvo na eni in drugi šoli ne razlikujeta, da se na obeh počutijo zadovoljni. 

 

19 učencev pa meni, da se počutje in zadovoljstvo med centralno in podružnično šolo 

razlikujeta. Kot vzrok navajajo velikost šole in več učencev, kar jim predstavlja neugodje. Na 

podružnični šoli so se zaradi majhnosti šole počutili bolj sproščeno in domače. Kot pozitivno 

stran podružnične šole navajajo tudi boljše medsebojne odnose in večjo povezanost.  

 

Glede na to, da sem zaposlena na podružnični šoli, sem predvidevala, da se počutje med 

podružnično in centralno šolo razlikuje. Moje predvidevanje in zastavljena hipoteza sta se  

delno potrdila. Moja predvidevanja so temeljila na izjavah bivših učencev, ki so se bolje 

počutili na podružnični šoli zaradi manjšega števila učencev. 
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3. Ali je na voljo dovolj interesnih dejavnosti? 

DA  NE 
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Graf 13: Interesne dejavnosti 

Vsi učenci so mnenja, da se na šoli izvaja dovolj interesnih dejavnosti. 

 

Predvidevam, da bi učenci obiskali še kakšno interesno dejavnost, če bi imeli možnost izbirati 

še več dejavnosti. Vendar pa jih zaradi zasedenosti učilnic in športne dvorane ni mogoče 

organizirati in ponuditi več. Učenci so zelo zadovoljni, da imajo na razpolago športne 

dejavnosti, ki se izvajajo v športni dvorani ali na igrišču. 

 

PREHRANA V ŠOLI 

 

4. Ali si zadovoljen/na z malico in kosilom? 

DA  NE 
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DA
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Graf 14: Zadovoljstvo s šolsko prehrano 
 

Večina (95 učencev) je s šolsko malico in kosilom zadovoljnih. Le 10 jih je s prehrano 

nezadovoljnih. 
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Glede na to, da je večina učencev zadovoljnih, predvidevam, da je hrana  dobro pripravljena 

in je imajo dovolj na razpolago. 

 

5. Kaj bi dodal/a ali odvzel/a z jedilnika šolske prehrane? 

 

21 učencev ne bi z jedilnika šolske prehrane nič odvzelo in nič dodalo. 

 

Tabela 25: Kaj bi učenci odvzeli z jedilnika šolske prehrane 
 
Vrsta hrane Število odgovorov 

Različni namazi 21 

Ribe 9 

Mlinci 9 

Topljeni sir 8 

Polnozrnati kruh 7 

Mlečni riž 6 

Enolončnice 5 
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Graf 15: Kaj odvzeti z jedilnika šolske prehrane 
 

Kar nekaj (21 učencev) bi z jedilnika odvzelo različne namaze, nekateri ribe, mlince, topljeni 

sir in polnozrnati kruh. Nimajo preveč radi kuhane hrane, in sicer mlečnega riža in enolončnic. 

 

Potrdim lahko, da nimajo radi jedi, ki bi jih odvzeli z jedilnika šolske prehrane. Predvidevam, 

da je to zato, ker določene hrane ne poznajo oz. je ne želijo niti poskusiti. In prav zaradi 
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slednjega sploh ne vedo, kakšnega okusa je. Menim, da bi se morala vsaka učiteljica oz. 

učitelj pri malici ali kosilu potruditi in spodbujati učence, da poskusijo in se potem odločijo, 

če bodo pojedli. Sama, v dogovoru s starši, to uvajam prvi mesec, ko učenci pridejo v 1. 

razred. Rezultati skupnega sodelovanja s starši so zelo pozitivni in večina učencev ob koncu 

prvega razreda uživa hrano, ki je prej niso želeli niti poskusiti. 

 

Tabela 26: Kaj bi učenci dodali k jedilniku šolske prehrane 
 
Vrsta hrane Število odgovorov 

Ocvrti krompir 10 

Hamburger 10 

Sladoled 7 

Pica 5 

Mesne kroglice 3 

Palačinke 2 

Več sadja 3 
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Graf 16: Kaj dodati na jedilnik šolske prehrane 
 

Med vsemi učenci, ki bi na jedilnik šolske prehrane dodali ocvrt krompir in hamburgerje, je 

kar 20 takih, ki bi radi večkrat imeli to za prehrano. Učenci želijo imeti večkrat na jedilniku 

tudi sladoled in pico. Nekaj (3) si jih želi več sadja. 

 

Moje stališče glede priljubljene hrane v šoli se razlikuje od stališča in želja učencev. Menim, 

da bi v šoli na jedilnik morali dodati več zdrave hrane, kot sta sadje in zelenjava. Vendar se 

pri malici in kosilu kaže, da učenci veliko raje posegajo po nezdravi in ocvrti hrani. 
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6. Ali imaš dovolj časa, da kulturno zaužiješ malico?  

 

DA NE V ŠOLI NIMAM MALICE 
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Graf 17: Čas za kulturno zaužitje malice 
 

Vsi anketirani učenci imajo v šoli malico. 26 jih je odgovorilo, da imajo premalo časa, da bi 

kulturno zaužilo malico. Kar 79 učencev pa z užitjem hrane nima težav in ima dovolj časa za 

kulturno zaužitje le-te. 

Menim, da imajo premalo časa za kulturno zaužitje malice tisti učenci, ki imajo oddaljene 

učilnice in potrebujejo več časa do jedilnice. Velikokrat pa se zgodi, da imajo premalo časa 

tudi zato, ker klepetajo med jedjo in pozabijo na malico. 
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7. Naštej tri jedi, ki jih imaš najraje za malico. 
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Graf 18:Najljubša hrana za malico 
 

Iz tabele in grafa je razvidno, da za malico najraje zaužijejo hamburger, zelo radi pa tudi pico, 

hot-dog, ribji namaz in pašteto. Nekaj učencev ima za malico rado mlečne jedi in namaze. Le  

dva imata rada za malico mrzlo mleko, mesni namaz in kruh z medom.  

 

Glede na to, da učence ozaveščamo o pomenu zdrave prehrane, so rezultati ankete pokazali, 

da imajo radi nezdravo hrano. Menim, da je to zato, ker ne uživajo te hrane pogosto in so želje 

po njej še močnejše. Ob ozaveščanju o zdravi prehrani in spodbujanju učencev, da dnevno 

zaužijejo več zdrave prehrane, menim, da bi po določenem času posegali večkrat po zdravi 

hrani. 
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8. Ali imaš dovolj časa, da kulturno zaužiješ kosilo? 

DA NE VČASIH V ŠOLI NIMAM KOSILA 
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Graf 19: Čas za kulturno zaužitje kosila 
 

V šoli ima večina (65 učencev) dovolj časa, da kulturno zaužijejo kosilo. Le 6 jih je 

odgovorilo, da nimajo dovolj časa, 11 učencev ima čas včasih. Kar 23 pa jih v šoli nima 

kosila.  

 

Menim, da imajo premalo časa za zaužitje kosila tisti, ki potrebujejo dalj časa, da pridejo v 

jedilnico, in tisti, ki po kosilu nadaljujejo s poukom. 
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9. Naštej tri jedi, ki jih imaš najraje za kosilo. 

 

Tabela 27: Hrana, ki jo učenci najraje zaužijejo za kosilo 
 
Vrsta hrane Število odgovorov 

Špageti 45 

Mesne kroglice 41 

Palačinke 13 

Puranji zrezki v omaki 13 

Pečen krompir 13 

Cmoki 10 

Špinača 10 

Solata 10 

Žitni polpeti 8 

Golaž in polenta 8 

Ocvrto meso 8 

Pečen piščanec 8 

Praženec 8 

Vodni vlivanci 7 

Goveja juha 6 

Pire krompir 6 

Ribe 6 

Piščančji ražnjiči 6 

Kisla repa 4 

Riž z gobovo omako 4 

Gobova juha 3 

Krompirjev golaž 3 

Kislo zelje 2 

Jagodna juha 2 

Rižota 2 

Σ 246 

 

Iz tabele je razvidno, da imajo učenci radi različne vrste hrane, saj je kar 27 različnih vrst 

hrane, ki jo imajo najraje. Najraje zaužijejo za kosilo špagete in mesne kroglice.  
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Graf 20: Najljubša hrana za kosilo 
 

Graf nam prikazuje hrano, ki jo najraje uživajo za kosilo. Skoraj polovica vseh anketiranih 

učencev najraje je špagete. Zelo radi imajo tudi mesne kroglice. 

 

Glede na to, da je to njihova najljubša jed, se pojavlja na jedilniku pogosteje kot ostala 

prehrana. Potrdim lahko, da je jedilnik sestavljen tako, da jedo zelo raznoliko hrano, da sta  na 

jedilniku velikokrat sadje in zelenjava. Oseba, ki skrbi za prehrano, pa upošteva tudi želje 

učencev. 

 

Hipoteza o zadovoljstvu šolske prehrane se je potrdila, saj je večina zadovoljnih s šolsko 

prehrano. 
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OPREMA IN UREJENOST UČILNIC 

 

10. Kako si zadovoljen/na z opremo učilnic? 

ZADOVOLJEN/NA  DELNO ZADOVOLJEN/NA NE ZADOVOLJEN/NA 

a) Če si napisal/a, da si delno zadovoljen/na ali ne zadovoljen/na, napiši, kaj bi spremenil/a. 

 

Tabela 28: Zadovoljstvo z opremo učilnic 
 
Odgovor Število odgovorov 

Zadovoljen/na 84 

Delno zadovoljen/na 18 

Ne zadovoljen/na 3 

Σ 105 

 

Iz tabele je razvidno, da je večina učencev zadovoljnih z opremo učilnic. Le trije niso 

zadovoljni. 

 

 

Zadovoljstvo z opremo učilnic

Delno 
zadovoljen

Ne 
zadovoljen

Zadovoljen

Zadovoljen

Delno
zadovoljen

Ne zadovoljen

 
Graf 21: Oprema učilnic 
 

Z grafa je razvidno, da je večina učencev z opremo učilnice zadovoljnih. 

 

Predvidevam, da so zadovoljni, ker so učilnice dobro opremljene s pohištvom, učnimi 

pripomočki in avdio-video pripomočki. Prav zaradi te opreme imajo učenci več možnosti, da 

pri pouku uporabljajo različne didaktične pripomočke in avdio-video pripomočke, kot so 

računalnik, DVD predvajalnik in CD predvajalnik. 
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Tudi hipoteza, da so učenci zadovoljni z opremo učilnic, se je potrdila. 

a) Spremembe učilnic 

Tabela 29: Spremembe opreme učilnic učencev, ki so delno zadovoljni z opremo 
 
Odgovor Število odgovorov 

Različna postavitev pohištva 2 

Neprimerna velikost miz in stolov 4 

Oblazinjeni stoli 4 

Več interaktivnih tabel 4 

Več panojev za plakate 2 

Več računalnikov v učilnici 2 

Σ 18 

 

Učenci, ki so delno zadovoljni, so največkrat kot vzrok navedli neprimerno velikost miz in 

stolov, premalo interaktivnih tabel in željo po oblazinjenih stolih. Želijo si tudi, da bi večkrat 

spremenili postavitev pohištva, da bi imeli več računalnikov v učilnici in več panojev za 

izobešanje plakatov. 

 

Glede na to, da je od 104 učencev le 18 delno zadovoljnih, menim, da bi bili ti učenci 

nezadovoljni ne glede na to, če bi imeli še več računalnikov in panojev. Menim, da se 

prevečkrat pojavlja nezadovoljstvo ob majhnih pomanjkljivostih, pa čeprav ne ovirajo 

vzgojno-izobraževalnega dela. 

 

Tabela 30: Spremembe opreme učilnic učencev, ki z opremo učilnic niso zadovoljni 
 

Odgovor Število odgovorov 

Večje učilnice 1 

Lepše urejene učilnice 1 

Dolgočasno opremljene učilnice 1 

Σ 3 

 

Z opremo učilnic so nezadovoljni le trije. Eden izmed njih meni, da bi lahko bile učilnice 

večje, eden, da bi lahko bile lepše urejene. Eden pa meni, da so opremljene dolgočasno. 
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Menim, da bi bilo dobro tem učencem dati priložnost, da povedo, kako bi bile učilnice manj 

dolgočasne in lepše urejene, ter jih povabiti k preurejanju. 

 

11. Ali je telovadnica ustrezno opremljena? 

DA  NE 

a) Kaj bi še dodal/a k obstoječi opremi v telovadnici? Naštej. 

 

Tabela 31: Ustreznost opreme telovadnice 
 
Odgovor Število odgovorov 

DA 96 

NE 9 

Σ 105 

 

Večina je z opremo telovadnice zadovoljna.  Od 96 učencev je kar 60 učencev takih, ki k 

opremi telovadnice ne bi nič dodali. Devet jih z opremo ni zadovoljnih. 

 

Glede na to, da smo imeli pred leti dosti manjšo telovadnico z manj opreme, menim, da je 

nezadovoljstvo učencev neupravičeno, saj je športna dvorana zelo dobro opremljena in dovolj 

velika za nemoteno izvajanje športne vzgoje. 

 

Tabela 32: Dodatna oprema telovadnice 
 
Odgovor Število odgovorov 

Fitnes 12 

Plezalna stena 12 

Tekalna steza 5 

Dodati več žog  6 

Trampolin 5 

Oprema za lokostrelstvo 3 

Dodati več žog za odbojko 2 

Σ 45 
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Iz tabele je razvidno, da je 12 učencev, ki si kot dodatno opremo v telovadnici želijo fitnes 

naprave in plezalno steno. Nekaj bi jih k obstoječi opremi dodalo še tekalno stezo, več žog, 

trampolin, opremo za lokostrelstvo in več odbojkarskih žog.  

 

Glede na želje učencev po dodatni opremi, bi dodala, da si dodatno opremo želijo tisti, ki se 

tudi v prostem času aktivno ukvarjajo z različnimi športnimi panogami in bi jim ta oprema 

prišla prav za vzdrževanje kondicije. 

 

12. Ali lahko telovadnico uporabljaš v času podaljšanega bivanja? 

DA  NE 

 

DA
100%

DA

 
Graf 22: Uporaba telovadnice v času podaljšanega bivanja 
 

Na to vprašanje je odgovarjalo le 18 učencev, ki obiskujejo oddelek podaljšanega bivanja. 

Vseh 18 je odgovorilo pritrdilno. Kar pomeni, da imajo v času podaljšanega bivanja 

omogočeno uporabo telovadnice. 

Kot učiteljica podaljšanega bivanja menim, da učencem veliko pomeni uporaba telovadnice, 

saj tako zadovoljujejo potrebo po sprostitvi in gibanju. 

 

13. Kolikokrat tedensko imaš možnost v času podaljšanega bivanja bivati v telovadnici? 

a) ENKRAT  b)DVAKRAT  c)VEČ KOT TRIKRAT 

Tabela 33: Možnost bivanja v telovadnici 
 

Odgovor Število odgovorov 

Enkrat 15 

Dvakrat 2 

Več kot trikrat 1 

Σ 18 
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Kar 15 učencev od 18 lahko uporablja telovadnico enkrat tedensko, dva imata možnost 

uporabe dvakrat tedensko in eden več kot trikrat.  

 

Predvidevam, da so rezultati takšni zato, ker hodijo domov ob različnih urah. Tisti, ki ostajajo 

dlje v podaljšanem bivanju, imajo možnost uporabe telovadnice večkrat na teden. 

 

Možnost bivanja v telovanici v času 
podaljšanega bivanja

Enkrat 
tedensko

Dvakrat 
tedensko

Več kot 
trikrat 

tedensko Enkrat tedensko

Dvakrat
tedensko

Več kot trikrat
tedensko

 
 
Graf 23: Bivanje v telovadnici v času podaljšanega bivanja 
 

Učenci imajo v času podaljšanega bivanja možnost uporabe telovadnice. Večina ima to 

možnost le enkrat tedensko, preostali pa imajo možnost uporabe tudi dvakrat ali celo več kot 

trikrat. 

 

Menim, da bi morala biti vsem učencem dostopna uporaba telovadnica v času podaljšanega 

bivanja. Zaradi šolskih interesnih dejavnosti, ki se odvijajo v telovadnici, to ni mogoče, ker 

 le-te potekajo v času podaljšanega bivanja, saj je po podaljšanem bivanju telovadnica 

namenjena krajanom.  
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10  ZAKLJUČEK 
 
Iskanje in zbiranje literature ni bilo preprosto, saj je pisnih virov zelo malo. Prav iz tega 

razloga sem kot ključni vir informacij o zgodovini kraja poiskala v Pokrajinskem arhivu v 

Mariboru, za zgodovino  šolstva v Staršah pa uporabljala šolske kronike, ki pa so bile pisane 

na roko. Prav v šolski kroniki najdemo ključni vir informacij o šolstvu in se jih vsak, ki 

raziskuje preteklost šolstva, najbolj razveseli. Iz njih je razbrati vse, kar se je v tistem času 

dogajalo na šoli, spremembe v šolstvu in vse, kar se je dogajalo v kraju. Vanje so vpisani vsi 

pomembni dogodki, ki so tako ali drugače zaznamovali zgodovino kraja in šolstva. Skozi 

pregled kronik je razviden razvoj in napredek šolstva v kraju in na Slovenskem. Pred leti so 

imeli velike prostorske stiske v šolskih prostorih, saj je bilo veliko število otrok. Oprema 

učilnic je bila slaba in bilo je malo učnih pripomočkov. Vendar pa se je slika z leti 

spreminjala. Danes ne primanjkuje učiteljev, število učencev v razredu se je zmanjšalo, 

oprema je kakovostna in na šolah je veliko učnih pripomočkov. 

V šolskem letu 2010/11 je osnovno šolo v Staršah obiskalo 272 učencev, ki so bili razporejeni 

v 14 oddelkov na centralni šoli in v 4 oddelke na Podružnični šoli Marjeta v Marjeti na 

Dravskem polju. Šola v Staršah premore tudi specializirane učilnice za poučevanje 

naravoslovnih predmetov, glasbeno, likovno in računalniško učilnico. Pred leti je šola 

pridobila novo športno dvorano, v katerem se izvajajo ure športne vzgoje in športne aktivnosti 

vseh občanov. 

 

V prvem delu empiričnega dela sem želela ugotoviti, ali bivši učitelji dobro poznajo kraj, v 

katerem so poučevali, ali so pri svojem delu uporabljali kot avdio-video pripomoček zgolj 

grafoskop in ali so učitelji pred letom 2000 uporabljali pri poučevanju tudi računalnik. 

Ugotovila sem, da upokojeni učitelji dobro poznajo kraj, v katerem so poučevali, da so 

uporabljali različne avdio-video pripomočke in da je več kot polovica učiteljev uporabljala za 

izvedbo pouka zgolj grafoskop. Le eden izmed anketiranih je pri svojem delu uporabljal 

računalnik. 

 

V drugem delu empiričnega dela sem želela ugotoviti počutje učencev v šoli, ali so zadovoljni 

s šolsko prehrano, z opremo ter urejenostjo učilnic in telovadnice. Ugotovila sem, da je velika 

večina učencev v šoli zadovoljnih. Tisti, ki se v šoli ne počutijo dobro, bi za to poskrbeli tako, 

da bi podaljšali odmore in dajali manj domačih nalog.  
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Predvidevanje, da se učenci, ki so obiskovali Podružnično šolo v Marjeti na Dravskem polju, 

tu počutijo bolje kot na centralni šoli, se je delno potrdilo. Od 41 učencev, ki so obiskovali 

podružnično šolo, jih je 22 odgovorilo, da so se bolje počutili na podružnični šoli. To pa ne 

velja za 19 učencev. Torej se počutje, bivanje na centralni in podružnični šoli ne razlikujeta. 

Učenci so prav tako zadovoljni s šolsko prehrano in so se v glavnem opredelili, da imajo 

dovolj časa za kulturno zaužitje hrane in da si želijo več različne hrane. Žal pa so za najljubšo 

navajali manj zdravo hrano.  

Vsi so zadovoljni z interesnimi dejavnostmi in menijo, da jih je dovolj. 

Z opremo in urejenostjo učilnic in telovadnice je večina zadovoljnih, le nekaj bi k opremi še 

kaj dodalo. 

Hipoteze so se potrdile, kar pomeni, da se učenci v šoli dobro počutijo, imajo dovolj 

interesnih dejavnosti, so zadovoljni s šolsko prehrano, opremo in urejenostjo učilnic. Delno se 

je potrdila le hipoteza, da se bolje počutijo na podružnični šoli, saj je dobra polovica na to 

vprašanje odgovorila pritrdilno. Kar pomeni, da je malo odstopanj med učenci, ki menijo, da 

se bivanje tako na eni kot na drugi šoli razlikuje. 
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12 PRILOGE 
 

PRILOGA I 

 

ANKETNI VPRAŠALNIK ZA UPOKOJENE UČITELJE 

 

ANKETNI VPRAŠALNIK 
 
Sem Janja Snežič, zaposlena na OŠ Starše, absolventka razrednega pouka. Z odgovori na 
vprašanja mi boste pomagali pri študiju. 
 
 
SPOL:            M       Ž 
 
KOLIKO LET STE ŽE UPOKOJENI?__________ 
 
1.  Kako dobro poznate kraj, v katerem ste poučevali? 
 
                    Zelo dobro                      Dobro                      Slabo 
 
2.  Katere znamenitosti kraja poznate? Naštejte. 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
 
 
3.  Na kateri šoli ste poučevali? 
 
                 Na centralni v Staršah               Na podružnični v Marjeti na Dravskem polju 
 
4.  Katere avdio-video pripomočke za izvedbo pouka poznate? Naštejte. 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
 
5. Katere pripomočke  izmed zgoraj naštetih ste uporabljali pri izvedbi pouka? 
___________________________________________________________________________ 
 
6. Ali ste v času svojega službovanja uporabljali zgolj grafoskop? 
 
                                    DA                 NE 
 
7.  Ali ste v času svojega službovanja uporabljali pri izvedbi pouka računalnik? 
 
                                    DA                 NE 
 
8.  Če ste uporabljali računalnik, ali ste imele težave z njegovo uporabo? 
 
                                    DA                 NE  
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9. Ali menite, da se v današnjem času učitelji pri pouku preveč poslužujejo dela z 
računalnikom? Zakaj? 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
 
 
10. Ali ste v času svojega službovanja uporabljali ves čas enake metode poučevanja? 
 
                                    DA                 NE                      VČASIH 
 
11.  Katerih metod poučevanja ste se posluževali? 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
 
12.  Ali menite, da je bil v času vašega službovanja poklic učitelja bolj ali manj spoštovan kot 
danes? Zakaj tako menite? 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
 
 
 
HVALA. 
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PRILOGA II 

 

ANKETNI VPRAŠALNIK ZA UČENCE 

 

ANKETNI VPRAŠALNIK 

 

Sem Janja Snežič, učiteljica na podružnični šoli v Marjeti. Pred teboj je anketa o šoli, ki jo 
obiskuješ. Odgovori na vprašanja mi bodo v pomoč pri študiju. Anketa je anonimna in je ni 
potrebno podpisati. 
 
 
SPOL:     M     Ž 
 
STAROST: 
 
KRAJ BIVANJA: 
 
POČUTJE V ŠOLI 
 
1. Ali se v šoli počutiš zadovoljen/na?                          DA            NE 
 
a) Če si odgovoril/a ne, napiši, kaj ti ni všeč in kaj bi spremenil/a. 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
 
2. Ali se počutje in zadovoljstvo v šoli razlikujeta na centralni in podružnični šoli? 
 
                                     DA                           NE 
 
a) Če si odgovoril/a z da, napiši, v čem se razlikujeta. 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
  
3. Ali je na voljo dovolj interesnih dejavnosti?          DA        NE 
 
 
PREHRANA V  ŠOLI 
 
4. Ali si zadovoljen/na  z malico in kosilom?           DA        NE 
 
5. Kaj bi dodal/a ali odvzel/a z jedilnika šolske prehrane? Naštej. 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
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6. Ali imaš dovolj časa, da kulturno zaužiješ malico? 
 
                                         DA     NE       V ŠOLI NIMAM MALICE 
 
 
7. Naštej tri jedi, ki jih imaš najraje za malico. 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
 
8. Ali imaš dovolj časa, da kulturno zaužiješ kosilo? 
 
                                        DA     NE         VČASIH          V ŠOLI NIMAM KOSILA 
 
9. Naštej tri jedi, ki jih imaš najraje za kosilo. 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
 
OPREMA IN UREJENOST UČILNIC 
 
10. Kako si zadovoljen/na z opremo učilnic?(Obkroži.) 
 
  Zadovoljen/na            Delno zadovoljen/na       Ne zadovoljen/na 
 
 
a)  Če si napisal, da si delno zadovoljen/na ali ne zadovoljen/na, napiši, kaj bi spremenil/a. 
 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
 
11. Ali je telovadnica ustrezno opremljena? 
 
          DA       NE 
 
a)  Kaj bi še dodal/a k obstoječi opremi v telovadnici? Naštej. 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
 
12. Ali lahko telovadnico uporabljaš v času podaljšanega bivanja? 
 
                               DA         NE 
 
13. Kolikokrat tedensko imaš možnost v času podaljšanega bivanja bivati v telovadnici? 
 
     a)  1 krat                        b)  2 krat                    c)  več kot 2 krat  
 
HVALA  
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