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POVZETEK 

Šola je ustanova, ki izobražuje in vzgaja učence za nadaljnje življenje in delo. S svojim 
obstojem v določenem okolju, ne glede na čas in ostale dejavnike, živi in diha v sožitju 
z lokalno skupnostjo, torej z vsemi organizacijami, društvi, podjetji in posamezniki v 
lokalnem okolju. Različni avtorji (npr. Gregorčič Mrvar, Kalin, Mažgon, Muršak in Šteh, 
2016) so že ugotovili, da je sodelovanje med šolo in skupnostjo na nek način vsekakor 
potekalo že v preteklosti, a k temu dodajajo, da imamo to sodelovanje za preveč 
samoumevno in pozabljamo na njegovo razumevanje in vrednost.  

V teoretičnem delu magistrskega dela smo opredelili pojem sodelovanje z lokalno 
skupnostjo oziroma lokalnimi društvi. Predstavili smo elemente v sodelovanju z 
lokalnimi društvi, smernice ter cilje za načrtovanje sodelovanja. Prikazali smo predloge 
za dejavnosti različnih avtorjev in predstavili prednosti ter ovire sodelovanja. Raziskali 
in predstavili smo zakonsko podlago o društvih. Raziskali in opisali smo začetke 
šolanja v vasi Puconci, zgodovino Osnovne šole Puconci in njeno delovanje danes. 
Raziskali in predstavili smo lokalno okolje Osnovne šole Puconci, in sicer Občino 
Puconci, zgodovinsko ozadje območja Občine Puconci in kulturno dediščino v Občini 
Puconci. Sestavili smo seznam delujočih lokalnih društev v Občini Puconci in jih na 
kratko opisali.  

V empiričnem delu magistrskega dela smo analizirali dokumentacijo, in sicer Letni 
delovni načrt 2017/2018 Osnovne šola Puconci in Učni načrt za čebelarske krožke, pri 
čemer smo raziskovali in ugotavljali prisotnost sodelovanja z lokalnimi društvi. Izvedli 
smo intervjuja z ravnateljem Osnovne šole Puconci in z mentorico čebelarskega 
krožka na Osnovni šoli Puconci. Z analizo intervjujev smo raziskovali sodelovanje 
Osnovne šole Puconci z lokalnimi društvi danes in nekoč, ugotavljali potek načrtovanja 
in izvedbe.  

Pripravili smo učno pripravo za dve šolski uri v 3. razredu, ki vključuje sodelovanje z 
lokalnimi društvi. V sodelovanju z učenci 3. razreda Osnovne šole Puconci, njihovo 
mentorico in predstavniki lokalnih društev (Lovska družina Brezovci, Turistično društvo 
Vrtnica Beznovci, Upokojensko društvo Puconci, Namiznoteniški klub Kema Puconci, 
Nogometni klub Kema Puconci, Prostovoljno gasilsko društvo Strukovci) smo izvedli 
dve šolski uri po načrtovani učni pripravi. Pripravili smo 3 vzorčne celoletne načrte za 
sodelovanje z lokalnimi društvi, in sicer za 1., 2. in 3. razred. Predstavili smo izsledke 
in ugotovitve, ki smo jih pridobili tekom raziskovanja.  
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ABSTRACT 

School is an institution that educates and prepares children for future life and work. 
Located in a particular environment, irrespective of time and other factors, it lives and 
breathes in harmony with the local community that is with all organizations, clubs, 
societies, companies and individuals in the local environment. Different authors (e.g. 
Gregorčič Mrvar, Kalin, Mažgon, Muršak and Šteh, 2016) have figured out that 
cooperation between schools and communities took place in the past already, but they 
agree that now we take this mutual support too much for granted and forget its basic 
value.  

In the theoretical part of the Master Thesis we define the notion of cooperation with the 
local community or the local societies. We introduce elements of cooperation with the 
local societies, guidelines and objectives for the planning of collaboration. We present 
proposals for activities from different authors and present advantages and 
disadvantages of working together. We investigate and introduce the legal basis of the 
societies. We also explore and describe the beginnings of schooling in the village of 
Puconci, the history of the Elementary school Puconci and its present functioning. We 
research and present the local environment of the Elementary school Puconci, the 
Municipality of Puconci, the historical background of the area of the Municipality of 
Puconci and cultural heritage in the Municipality of Puconci. We make a list of active 
local societies and clubs in the Municipality of Puconci and briefly describe them. 

In the empirical part of the Master Thesis, we analyze the documentation, i.e. Annual 
Work Plan 2017/2018 and Curriculum for Beekeeping Club, whereby we explore and 
investigate the presence of cooperation with the local societies. We carried out 
interviews with the school managers of Primary school Puconci and with the teacher 
of Beekeeping Club in the Elementary school Puconci. On the basis of the results of 
the interviews, we investigate the teamwork of Primary school Puconci and the local 
societies now and in the past. We also look into the course of planning and 
implementation.  

We prepared a lesson plan for two lessons in the 3rd class, which includes cooperation 
with the local societies. In cooperation with the students of 3rd class of Primary school 
Puconci, their teacher and representatives of local societies (The Hunting Club 
Brezovci, Tourist Society Vrtnica Beznovci, Pensioners Club Puconci, Table tennis 
Club Kema Puconci, Football Club Kema Puconci, Volunteer Fire Department 
Strukovci), we carried out two school lessons according to the lesson plan. We provide 
3 sample year-round plans for cooperation with local societies for classes 1, 2 and 3. 
We introduce the findings and the conclusions that we have gained during the 
research. 
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UVOD  
 

Izobraževanje v sodelovanju s skupnostjo ni novost zdajšnjega časa, temveč obstaja 
že od nekdaj, le da ga zdaj strokovno spoznavamo in priznavamo bolj kot v prejšnjih 
časih (Jelenc, 2014). Šola, osnovna, srednja ali višja, je vpeta v neko okolje, in sicer 
širše družbeno okolje ter lokalno okolje (skupnost, podjetja, društva in združenja), v 
katerem učenci in njihovi starši živijo in delujejo. Pri čemer je večini slovenskih 
osnovnih šol širše družbeno okolje precej podobno, medtem ko se lokalno okolje 
pogosto mnogo bolj razlikuje od šole do šole. Vsaka šola lokalno okolje glede na svojo 
odprtost in lego obravnava drugače. Prav gotovo ne moremo enačiti lokalnega okolja 
šole na vasi z lokalnim okoljem šole v mestu. Vsako lokalno okolje nudi šoli neko 
zavetje, pomoč in mnogo izkušenj, ki jih šola na njej najbližji način lahko uporabi. 
Nemogoče je od šole pričakovati, da čisto sama, ne glede na okolje zadovolji raznolike 
potrebe, želje in pričakovanja svojih članov (učencev, staršev in delavcev šole). Vsi v 
šoli namreč stremimo k učinkovitejšemu vzgojno-izobraževalnemu delu, za katerega 
je značilno, omogočanje različnih vrst izkušenj, priložnosti za opazovanje neposredne 
stvarnosti in preizkušanje sebe v različnih situacijah. Vse to lahko v veliki meri 
omogočimo z vzpostavljanjem sodelovanja, partnerstva in drugih oblik povezovanja 
šole in partnerjev iz lokalnega okolja (Gregorčič Mrvar in Kalin, 2015).  
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I. TEORETIČNI DEL 
  

1. SODELOVANJE ŠOLE Z LOKALNIM OKOLJEM 
 

Izraz sodelovanje šole s skupnostjo (lokalnim okoljem) nam ni tuje. Tako šola kot 
skupnost ga mnogokrat uporabljajo in kot so že ugotovile avtorice P. Gregorčič Mrvar, 
J. Kalin, J. Mažgon, J. Muršak in B. Šteh (2016, str. 17): »[…] samo po sebi je tako 
razumljivo, da se pozabimo vprašati, kako pravzaprav razumemo tovrstno sodelovanje 
in v čem je njegova vrednost.« 

Za razumevanje sodelovanja z lokalnim okoljem je potrebno najprej opredeliti, na kaj 
se nanaša z besedno zvezo lokalno okolje. Lokalno okolje šole pogosto enačimo s 
šolskim okoljem, pri čemer zanemarimo bistvene razlike. V šolsko okolje namreč 
spada šola z bližnjo šolsko okolico, in sicer igrišča, parki, ustanove okrog šole. Lokalno 
okolje, ki je vse to in še mnogo več, lahko enačimo s krajevnim okoljem, kar pri nas 
pogosto predstavljajo občine. Lokalno okolje šole torej predstavljajo ustanove, 
podjetja, društva, združenja in vsi posamezniki v krajevnem okolju oziroma občini. 
Lokalno okolje ni le fizično skupno okolje šole, podjetij, društev in ostalih ustanov ter 
posameznikov, ampak je aktivno sosedstvo, ki vpliva na učenje in razvoj vseh (Rutar 
Ilc, 2009). Torej predstavlja vse, ki so zainteresirani za javno dobro, s poudarkom na 
kakovostnem izobraževanju (Rutar Ilc, 2009). Avtorice knjige Izzivi in smernice 
kakovostnega sodelovanja med šolo in starši (2009), lokalno okolje ne le da razumejo 
kot živo okolje šole, temveč ga uvrščajo celo med pomembne faktorje oblikovanja 
otroka ali učenca. Menijo namreč, da le-to sodelovanje šole z lokalno skupnostjo 
vzpostavlja enotnejši socializacijski prostor šolarjev (prav tam).  

Zakaj sploh vzpostaviti sodelovanje šole z lokalno skupnostjo ali obratno, je vprašanje, 
ki se pogosto izpostavi med pogovorom bodisi s šolskimi predstavniki bodisi s 
predstavniki lokalne skupnosti. V prvi vrsti je razlog okrepljeno in bolj smiselno učenje, 
vendar pa mnogi avtorji izpostavljajo tudi druge razloge, kot so pomoč v stiski, 
sodelovanje v dobrodelnih organizacijah, projektih itd. Med drugim lahko le-to 
sodelovanje pripomore tudi pri vključevanju staršev v šolo. Na to dejstvo je opozorila 
že avtorica Epstein, ki je razvila tako imenovani model partnerstva med šolo, družino 
in skupnostjo, ki je sestavljen iz šestih oblik vključevanja staršev v šolo in kot zadnjo 
obliko omenja sodelovanje s skupnostjo (Gregorčič Mrvar, Kalin, Mažgon, Muršak in 
Šteh, 2016). Pri tej zadnji obliki se, kakor navajajo avtorice: »poudarja, da je treba v 
skupnosti identificirati in uporabljati tiste vire in storitve, ki bogatijo šolski program, 
večajo kakovost vzgojno-izobraževalnega dela, spodbujajo bolj kakovosten razvoj 
učencev ter dajejo podporo njihovim staršem oziroma družinam (Gregorčič Mrvar, 
Kalin, Mažgon, Muršak in Šteh, 2016, str. 11).« 

Mnogokrat se zgodi, da se sodelovanje vzpostavi brez načrtovanja, brez določenih 
ciljev, le za prikaz javnosti, da sta šola in lokalno okolje navzven aktivni. Ob tem se je 
potrebno zavedati, da takšno sodelovanje nima pravega učinka, izgubi se njegova 
vrednost in ne traja dolgo. Sodelovanje je potrebno kakovostno načrtovati in ga tudi 
kakovostno izvesti. Namreč, šele kakovostno sodelovanje šole z lokalnim okoljem 
uspešno zadovoljuje potrebe najrazličnejših otrok in mladine (Gregorčič Mrvar in Kalin, 
2015). 
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1.2 ELEMENTI V SODELOVANJU Z LOKALNIMI DRUŠTVI 

 

Za uspešno sodelovanje je potrebno kar nekaj atributov vseh vpletenih, predvsem 
tistih, ki ga vodijo. Nekaj elementov, potrebnih za zdrav odnos oziroma uspešno 
sodelovanje, naštevajo Clarke, Sheridan in Woods v knjigi Handbook of school-family 
partnerships (2010), pri čemer se sami nanašajo bolj na sodelovanje šole s starši, 
vendar vključujejo v to sodelovanje tudi lokalno skupnost. Pri tem lahko prav 
sodelovanje z lokalnimi društvi pripomore k večji participaciji staršev v šoli, saj so starši 
mnogokrat vključeni v različna društva. Elemente za zdrav odnos, ki jih avtorji 
naštevajo, tako lahko vsekakor upoštevamo pri sodelovanju z lokalnimi društvi.  

Prvi element, ki ga avtorji izpostavijo, je zaupanje. Zaupanje, bi lahko rekli, da je kar 
najpomembnejši element v sodelovanju, a hkrati najbolj kritičen element v 
medosebnem odnosu (Clarke, Sheridan in Woods, 2010). Zaupanje je potrebno 
obojestransko, kaže pa se na različne načine, recimo preko načrtovanja, izvedbe 
dejavnosti in najpogosteje preko sodelovanja učencev ter končnih rezultatov. Če 
zaupanja ni bodisi z ene strani bodisi z obeh, se kaže napetost, ki jo čutijo tudi učenci. 
Clarke, Sheridan in Woods (2010) so zapisale, da zaupanje dosežemo s 
komponentami, kot so spoštovanje, sposobnost, integriteta, osebni odnos, 
odgovornost in empatija. Le, če bodo vsi izvajalci sodelovanja (učitelji in predstavniki 
lokalnih društev) upoštevali komponente, bo sodelovanje uspešno oziroma bo doseglo 
svoj namen. 

Naslednji element, ki ga izpostavijo avtorji, je občutljivost (Clarke, Sheridan in Woods, 
2010). Tudi občutljivost je potrebna obojestransko. Element vključuje občutljivost do 
posameznika, pri čemer smo občutljivi do posameznikovega mnenja, izkušenj, vodenja 
in idej. Vključuje pa tudi občutljivost do organizacije nasploh, torej do sestave, 
zgodovine, delovanja in sposobnosti. Vsako lokalno društvo, s katerim bomo želeli 
sodelovati bo s seboj prineslo različne socialne, kulturne, zgodovinske in dejavnostne 
izkušnje. Preden vstopimo v sodelovanje z njimi, je pomembno, da šola razvije 
razumevanje njihovega ozadja in ustvari šolsko okolje, v katerem se bodo vsi počutili 
dobro (Clarke, Sheridan in Woods, 2010).  

Kot zadnji element v medosebnem odnosu avtorji izpostavijo enakost (Clarke, 
Sheridan in Woods, 2010). Enakost v sodelovanju z lokalnimi društvi je mišljena tako 
idejno kakor izvedbeno. Učitelji kot voditelji oziroma kreatorji sodelovanja z lokalnimi 
društvi se morajo zavedati, da bo sodelovanje uspešno, le če se bodo predstavniki 
lokalnih društev čutili enako prisotne in pomembne v odnosu. Pomembno je torej, da 
se zavedamo, da le izkušnje in enako pomembna vloga obeh vpletenih strani 
pripomorejo k uspešnemu sodelovanju in dosegu načrtovanega namena.  

Če bodo vsi partnerji, torej tako učitelji kakor predstavniki lokalnih društev, v 
sodelovanju upoštevali te tri elemente in sigurno še kakšnega, ki ga bodo sami zaznali, 
bo sodelovanje uspešno. Uspešnost sodelovanja pa ne bo vidna le z dosegom 
načrtovanega namena, temveč tudi z dobro voljo vseh vpletenih (učencev, staršev itd.) 
in z nadaljnjim skupnim sodelovanjem.  
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1.3 SMERNICE, CILJI IN NAČRTOVANJE SODELOVANJA 
 

Preden se odločimo za kakršnokoli sodelovanje, si je potrebno v prvi vrsti določiti neke 
smernice oziroma namen sodelovanja, ki nam pomeni neko vodilo skozi celotno 
sodelovanje. Delavci vzgojno-izobraževalne ustanove sami določijo okvirni namen 
sodelovanja, na podlagi katerega izberejo partnerja. Nameni so med seboj precej 
različni in od njih je nekako odvisno, v katero smer in kako bo potekalo sodelovanje. 
Petra Gregorčič Mrvar in Jana Kalin na podlagi raznolikosti namenov, le-te v knjigi 
Learning and education in community: the role of schools and community 
organisations = učenje in izobraževanje v skupnosti: vloga šole in skupnostnih 
organizacij (2015, str. 84–85) osnovne oziroma temeljne namene sodelovanja 
razvrstita v 5 skupin, in sicer: 

1. »Skrb za celostni razvoj otrok oz. mladostnikov in upoštevanje potreb otrok, 
družine, skupnosti: 
 

– skupno delovanje (šole–družine–skupnosti) za optimalen celostni razvoj 
otroka/mladostnika; pri tem si delijo odgovornost za izobraževanje in vzgojo 
otrok/mladostnikov; 

– celostno zadovoljevanje potreb otrok, družin in skupnosti.  
 

2. Prizadevanje za boljši učni uspeh in večjo učinkovitost sistema vzgoje in 
izobraževanja: 
 

– izboljšanje uspeha otrok/mladostnikov v šoli; 
– preprečevanje nizkih učnih dosežkov oz. osipa (tudi s pomočjo krepitve občutka 

pripadnosti šoli – posledično dvigovanje motivacije za učenje); 
– povečevanje učinkovitost šol in institucij v skupnosti; delitev odgovornosti za 

načrtovanje, izvajanje in evalvacijo programov in storitev. 
 

3. Povezovanje predstavnikov skupnosti – posameznikov in organizacij – z 
namenom večje socialne kohezivnosti in skupnosti identitete: 
 

– boljše povezovanje ljudi v skupnosti; šola postaja prostor srečevanja različnih 
posameznikov (glede na socialno-ekonomski status, etnično pripadnost itd.) ter 
omogoča prostor za izvajanje skupnih projektov; 

– doseganje skupne vizije glede življenja in dela v skupnosti, učiti se živeti skupaj 
v skupnosti; 

– sprejemanje različnosti; razvoj interkulturnosti in inkluzivne kulture; 
– omogočanje priložnosti za večjo participacijo otrok/mladostnikov in odraslih iz 

prikrajšanih družbenih skupin. 
 

4. Vzpostavljanje varnega okolja, oblikovanje zdravih skupnosti, preprečevanje 
negativnih oblik vedenja: 
 

– oblikovanje varnega okolja za otroke/mladostnike in družine; 
– preprečevanje in zmanjševanje negativnih vplivov v celotnem okolju ter 

reševanje problemov, kot so npr. nasilje, brezposelnost, revščina, psihosocialne 
težave pri otrocih/mladostnikih, v družinah in družbi; 

– skrb za zdrav življenjski slog (športne dejavnosti ipd.). 
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5. Medsebojni pomoč in podpora v prizadevanju za razvoj skupnosti, uvajanje 

sprememb in skupnostno učenje: 
 

– mreženje ter medsebojni podpora in pomoč; 
– povezovanje in vplivanje na sistemske spremembe bodisi v šolskem prostoru 

bodisi v skupnosti; 
– spodbujanje kulturnega razvoja in omogočanje priložnosti za kulturno 

delovanje; 
– oblikovanje in vzdrževanje infrastrukture.« 

S partnerjem glede na temeljni namen sodelovanja določimo specifičen namen oz. 
prilagojen glede na določeno situacijo. Ob določanju namena je potrebno hkrati 
razmišljati o ciljih, ki jih želimo doseči v sodelovanju. Že med samim izborom 
temeljnega namena si nekako zamišljamo morebitne cilje sodelovanja. Zasledujemo 
lahko le en cilj, najpogosteje pa več ciljev hkrati. Glede na namen izberemo cilje, ki 
bodo določali potek sodelovanja. Te cilje lahko delimo v več skupin, in sicer na 
procesne cilje, ki nekako zajemajo procese izmenjave virov, opolnomočenja 
sodelujočih, vsebinske cilje in vzgojno-izobraževalne cilje, ki se osredotočajo na 
izobraževanje in razvoj učencev ter družin (Gregorčič Mrvar in Kalin, 2015).  

Da lahko svoj namen in cilje sodelovanja dosežemo, moramo za sodelovanje izbrati 
primernega partnerja. Kar pomeni, da moramo vzgojno-izobraževalni delavci dobro 
raziskati lokalno okolje in se seznaniti s tem, kaj nam le-to ponuja. Jeanne Jehl, Martin 
J. Blank in Barbara McCloud so v knjigi Education and community building: connecting 
two worlds (2001, str. 18) predstavili Rules for Engagement oziroma »pravila 
sodelovanja«, ki nam lahko predstavljajo odskočno desko za načrtovanje in izvedbo 
sodelovanja: 

 

Tabela 1  Pravila sodelovanja (Jehl, Blank in McCloud, 2001) 

Splošna pravila Za učitelje/vzgojitelje Za predstavnike skupnosti 

Poiščite interese drugih 
in njihove potrebe. 

Ugotovite, 
– kje vaši učenci in 

njihove družine 
živijo. 

– kako družine 
preživljajo prosti 
čas po šoli.  

– katere institucije, 
društva in 
organizacije, 
podjetja se 
nahajajo v 
skupnosti.  

– o katerih lokalnih 
težavah, dogodkih 
ljudje govorijo, so 
zapisane v lokalnih 
časopisih itd. 

Ugotovite, 
– kaj se je nedavno 

dogajalo na šolah v 
vaši skupnosti 
(dogodki, 
predstave).  

– katere so lokalne 
izobraževalne teme 
(o katerih govorijo 
starši, pišejo lokalni 
časopisi, govorijo 
učitelji). 

– katere možnosti 
vključevanja družin 
in ostalih članov 
skupnosti nudijo 
šole. 
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– katera sredstva v 
skupnosti so na 
voljo, ki bi lahko 
pomagala vaši šoli. 

– kateri šolski viri so 
lahko koristni 
drugim skupinam v 
skupnosti. 

Pojdite do potencialnih 
partnerjev 
 

– Pojdite k 
potencialnim 
partnerjem v 
skupnosti. 

– Ugotovite, katere so 
zainteresirane 
skupine za 
sodelovanje z vami 
in  jih povabite na 
pogovor. 

– Pozanimajte se o 
dosedanjem delu 
zainteresiranih 
skupin, njihovi 
zgodovini na 
različne načine 
(pobrskajte po 
spletu, v lokalnem 
časopisu, pri 
posameznikih itd.) 

– Prilagodite svoje 
ideje glede na 
njihovo področje 
dela, zanimanje in 
sposobnosti 
izvajanja. 

– Poskrbite, da vedo, 
kaj počnete že zdaj 
in pokažite jim 
vaše načrte, kako 
bi z njihovo 
pomočjo izboljšali 
stanje.  

– Pokažite, da vidite 
vrednost v 
partnerskem 
sodelovanju z njimi 
in, da znate biti 
prilagodljivi.  

– Bodite natančni 
glede tega, kaj 
potrebujete in 

– Pojdite k 
ravnateljem, 
učiteljem in 
ostalemu osebju. 

– Udeležite se šolskih 
dogodkov in 
izkažite 
poznavanje in 
podporo za šolske 
zadeve. 

– Pokažite jim, da jim 
lahko pomagate na 
konkretne načine. 

– Ustvarite priložnost, 
da se šolsko 
osebje pogovarja s 
člani skupnosti o 
njihovih skupnih 
prizadevanjih za 
prihodnost 
učencev. 
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pokažite jim, da 
poznate, kaj vam 
lahko ponudijo. 

Povejte namen in pogoje 
skupnih prizadevanj, 
vključno s tem, kdo bo 
kaj, kdaj? 
 

– Opišite pogoje, v 
katerih je vaša šola 
pripravljena 
sodelovati (kdaj se 
počuti udobno in 
kdaj ne).  

– Spodbujajte osebje v 
inovativnost in 
odprtost za iskanje 
novih priložnosti.  

– Bodite več kot le tihi 
partner. 

– Preglejte vso 
birokracijo v 
primeru 
sodelovanja ali 
prekinitve 
sodelovanja. 

  

– Povejte svoje 
prednostne naloge 
in začnite z 
majhnimi cilji. 

– Najdite skupna tla in 
gradite soglasje 
med šolo in člani 
skupnosti.  

– Bodite jasni glede 
partnerstva. 
Povejte, kaj 
pričakujete od 
obeh partnerjev in 
pojasnite, zakaj je 
to pomembno. 
Povejte, kakšne 
rezultate 
pričakujete. 

– Pogovorite se o 
odgovornosti in 
avtoriteti. 

– Predstavite razumna 
pričakovanja in 
časovni okvir. 

– Izpolnite tisto, kar ste 
obljubili. 

Rešite težave, ko se 
pojavijo, in 
po potrebi spremenite 
svoj pristop. 
 

– Rešite vprašanja in 
ne izstopajte.  

– Bodite aktivni, tudi 
če se razmerje ne 
premika tako, kot je 
bilo načrtovano. 

 

– Rešite težave in 
ostanite 
prilagodljivi.  

– Vprašajte se, ali je 
komunikacija 
zadovoljiva za oba 
partnerja? Ali vsi 
partnerji čutijo, da 
so njihovi prispevki 
slišani in cenjeni? 

– Pogovarjajte se s 
partnerji v šoli in 
ugotovite njihova 
mnenja, težave, 
nesoglasja. 

– Nadaljujte z delom 
šele, ko zgladite 
vse težave in 
najdete rešitve.   

Gradite na uspehu z 
delitvijo 

– Delite pozitivne 
podatke in 

– Pokažite svoj uspeh. 
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pozitivnih rezultatov.  ugotovitve z 
osebjem, družinami 
in skupnostjo. 

 

– Prenesite informacije 
o tem, kaj je bilo 
doseženo v vašem 
sodelovanju. 

 

 

1.4 DEJAVNOSTI V PROCESU SODELOVANJA 
 

V procesu sodelovanja lahko tako šola kakor različni partnerji (posamezniki, društva, 
podjetja itd.) uveljavljajo različne dejavnosti, ki so lahko bodisi samostojne bodisi se 
dopolnjujejo in prepletajo. Najbolj vidno navzven je sodelovanje pri nudenju prostora 
za izvajanje različnih dejavnosti, pri čemer lahko šola nudi svoje prostore skupnosti in 
obratno. Pomembno je, da so dejavnosti smiselno uporabljene v skladu z nameni in 
cilji sodelovanja. Kar nekaj avtorjev (Gregorčič Mrvar, Kalin, Mitrofanova, West-
Burnham) v svojih delih predlagajo različne dejavnosti za šole, med katerimi lahko 
zasledimo tudi dejavnosti, ki načrtujejo sodelovanje šole z lokalnim okoljem (starši, 
društvi, institucijami itd.).  

John West-Burnham (2011, str. 9–10) predlaga dejavnosti, s katerimi bi šole lahko 
izboljšale uspešnost družin. V sklopu teh dejavnosti našteva tudi take, ki spodbujajo 
šole k sodelovanju s skupnostjo (starši, posamezniki, društvi itd.), npr.  

– »spodbujanje staršev in drugih, da bi prostovoljno pomagali šoli pri določenih 
strategijah,  

– šolski prostori naj bodo na voljo skupinam iz širše skupnosti, na primer 
telovadnica za športne dejavnosti; 

– izvajanje skupnih projektov s šolo in skupnostjo, npr. zdravo prehranjevanje, 
načrtovanje počitnic, branje za odrasle, pomoč družinam v težavah; 

– pobude skupnosti za razvijanje priložnosti za zaposlovanje, zagotavljanje 
posebnih uslug in reševanje skupnih problemov, kot so zloraba drog, kajenje, 
alkoholizem ipd.; 

– praznovanja v skupnosti in proslave.« 

Mitrofanova (2004) prav tako našteva predloge za dejavnosti sodelovanja šole z 
lokalnim okoljem:  

– spodbujanje uporabe šolskih objektov v skupnosti: pogosto šolske zgradbe 
počivajo po koncu običajnega šolskega dne. Spodbujanje neprofitnih skupin v 
skupnosti (društev, združenj), da uporabljajo objekte, ni le dobra poraba virov, 
temveč šoli ponuja tudi možnost, da se vključi v projekte skupnosti; 

– teden v šoli: v šolskem letu izberite teden, da v svojo šolo povabite starše in 
člane skupnosti;  

– glasila: pošiljajte redna glasila ne samo družinam učencev, temveč tudi članom 
društev, vodjem podjetij in drugim članom skupnosti. Preprosto bazo podatkov, 
ki jo ustvarite lahko uporabite za vključitev novih ljudi;  

– sodelovanje pri zbiranju sredstev za različne donacije; 
– uporaba šolske ali skupnostne opreme. 
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Gregorčič Mrvar, Kalin, Mažgon, Muršak in Šteh v knjigi Skupnost in šola: vrata se 
odpirajo v obe smeri (2016) prav tako predlagajo nekaj dejavnosti sodelovanja šole s 
skupnostjo: 

– vključevanje delavcev šole in učencev v prostovoljne dejavnosti (društva)  
– nudenje materialnih in prostorskih virov skupnosti in obratno 
– organiziranje skupnih praznovanj, prireditev in dejavnosti za skupnost 

(posameznike, društva, institucije itd.) 
– organiziranje podpore in pomoči različnim skupinam v skupnosti (priseljencem, 

ljudem v stiski ipd.) 
– sodelovanje posameznikov in institucij pri izvajanju šolskih programov, 

interesnih dejavnosti, poklicne orientacije 

Avtorja Deutsch in Kolar (2009) predlagata, kot precej naraven način in primeren za 
odpiranje šole navzven, interesne dejavnosti. Te se namreč izvajajo ob rednem 
programu, kar pomeni, da okolje (tudi lokalna društva) s svojimi specifičnimi interesi 
ne vstopa preveč v redni program šole, hkrati pa se program šole bogati, njena 
dovzetnost za procese v okolju pa se povečuje. 

Glede na zapise avtorjev in njihove predloge za dejavnosti sodelovanja šole z okoljem, 
vidimo, da je dejavnosti in priložnosti precej. K vsem naštetim predlogom bi dodali, da 
lahko z okoljem sodelujemo tudi v sklopu učnih ur. Kar nekaj ciljev v učnih načrtih 
različnih predmetov je takšnih, ki jih lahko dosežemo in najbolje uresničimo s 
sodelovanjem z različnimi posamezniki, društvi, institucijami v lokalnem okolju. 

 

1.5 PREDNOSTI IN OVIRE SODELOVANJA 
 

Vsak proces ima neke prednosti in hkrati neke ovire, pomanjkljivosti, ki se jih je dobro 
zavedati, da lahko potem proces le še izboljšamo in nadgrajujemo. Če je sodelovanje 
kakovostno, čutijo prednosti ne le učitelji in učenci, temveč tudi ostali udeleženci, starši 
in celotna skupnost (Gregorčič Mrvar, Kalin, Mažgon, Muršak in Šteh, 2016).  

Prednost za šolo (ravnatelja in ostale strokovne delavce) je spoznavanje različnih 
posameznikov, društev, institucij itd. v skupnosti, razvijanje veščin sodelovanja, 
pridobitev dodatnega znanja in možnost usposabljanja na različnih področjih, strokovni 
delavci lahko uporabljajo vire (prostorske, finančne) za svoje potrebe pri izvajanju 
vzgojno-izobraževalnega dela (Gregorčič Mrvar, Kalin, Mažgon, Muršak in Šteh, 
2016). Med drugim je prednost šole tudi lastno promoviranje, saj njeno delo spozna 
širše lokalno okolje, kar ji omogoči, da lahko lažje uveljavlja svoje pobude v okolju.  

Prednosti sodelovanja za učence so pridobitve veščin z dodatnimi dejavnostmi (v 
sklopu kurikuluma in preko obšolskih dejavnosti), izboljšanje stikov in možnost 
komunikacije z drugimi odraslimi v skupnosti. Vsekakor pa lahko med prednosti 
štejemo tudi to, da učenci skozi različna sodelovanja šole s skupnostjo (tudi lokalnimi 
društvi) spoznavajo lokalna društva in z njimi povezane različne posameznike, kar jih 
lahko pritegne k sodelovanju z lokalnimi društvi tudi izven šolskega časa in prostora. 
S tem učencem med drugim omogočimo druženje z lokalnimi posamezniki (odrasli in 
otroci), ki lahko pripomore h kvalitetnemu preživljanju prostega časa.  

Prednosti čutijo prav tako starši, saj preko sodelovanja spoznajo vlogo šole v skupnosti 
in obratno vlogo skupnosti v povezavi s šolo ter med drugim pridobijo znanje o virih v 
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skupnosti, ki so jim na razpolago (Gregorčič Mrvar, Kalin, Mažgon, Muršak in Šteh, 
2016).  

Tudi skupnost in natančneje lokalna društva vsekakor čutijo in pridobijo prednosti s 
sodelovanjem s šolo, in sicer lahko nekoliko uveljavljajo svoja prepričanja, dejavnosti 
in zahteve. Še posebej lokalna društva se lahko skozi sodelovanje s šolo promovirajo, 
spoznavajo mlade posameznike v njihovi lokalni okolici, ki lahko na kakršen koli način 
pripomorejo različnim društvom.  

Gregorčič Mrvar, Kalin, Mažgon, Muršak in Šteh (2016) morebitne ovire medsebojnega 
sodelovanja ločijo na ovire pri posameznikih in ovire v institucijah. Pri tem mislijo na 
notranje ovire pri posameznikih oziroma ovire s psihološkega vidika, in sicer pretekle 
slabe izkušnje s sodelovanjem, nepoznavanje oseb v skupnosti in obratno, neustrezna 
komunikacija in slaba odnosna raven, pomanjkanje motivacije in negativen odnos do 
sodelovanja nasploh. Medtem ko v možne ovire v institucijah glede sodelovanja 
uvrščajo pomanjkanje podpore, spodbude, virov (finančnih, materialnih, prostorskih), 
neustrezne kompetence za sodelovanje in težave v organiziranju sodelovanja.  

Med drugim lahko večkrat zasledimo, da učitelji kot oviro pri svojem delu, tudi pri 
načrtovanju sodelovanja z lokalnimi društvi, pogosto navajajo pomanjkanje časa, kajti 
za oblikovanje sodelovanja z lokalnimi društvi oziroma partnerstva s skupnostjo 
(lokalnimi društvi) je res potrebno nekoliko več časa in kakor pravi Mitrofanova (2004), 
je potrebno vizioniranje, strateško načrtovanje in kreativno vodstvo. Kljub temu pa so 
dejavnosti bogatejše, učenci sodelujejo z drugimi odraslimi in pridobijo občutek 
pripadnosti skupnosti, kar izboljšuje učence, šole in hkrati okrepi lokalna društva in 
celotno skupnost. 

Pedagoški delavci pogosto menijo, da društva in ostali posamezniki v skupnosti ne 
razumejo, kako kompleksno je izobraževanje in pot za izboljšanje dosežkov učencev. 
Medtem ko nekateri učitelji bolj gledajo na akademski vidik, posamezniki v skupnosti 
dajejo večji poudarek na praktični vidik, ki vsebuje veščine in sposobnosti za življenje 
izven učilnice (Beames, Higgins in Robbie, 2012). Takšno razmišljanje pa predstavlja 
nek razkorak med njimi in preprečuje sodelovanje.  

V sodelovanju se srečajo posamezniki z različnimi znanji, izkušnjami, stališči, vodenji 
in navadami. Ravno te raznolikosti bi morali prepoznati in razumeti kakor prednosti in 
ne pomanjkljivosti. Kljub temu, da te različnosti od vsakega posameznika zahtevajo 
veliko usklajevanja in dogovarjanja, po drugi strani predstavljajo spoštovanje 
drugačnosti in te iste raznolikosti bogatijo učence ter vse ostale sodelujoče v 
medsebojnem sodelovanju. 

 

2. O DRUŠTVIH 
 

»Društvo je najpogostejša oblika nevladnih organizacij. Med nevladne organizacije 
uvrščamo društva, zasebne zavode in ustanove. Najbolj številna so društva, saj med 
temi tremi skupinami predstavljajo približno 90% vseh nevladnih organizacij (Vaupotič, 
2011, str. 8).« Po podatkih Poslovnega registra Slovenije na dan 31. 12. 2017 je v 
Sloveniji  registriranih 24.189 društev, ki delujejo na vseh področjih družbenega 
življenja. Da ta društva lahko delujejo oziroma so lahko registrirana, morajo njihovi 
predstavniki v prvi vrsti upoštevati Zakon o društvih (uradno prečiščeno besedilo) 
(ZDru-1-UPB2), v katerem 1. člen tega zakona določuje: 
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»(1) Društvo je samostojno in nepridobitno združenje, ki ga ustanoviteljice oziroma 
ustanovitelji (v nadaljnjem besedilu: ustanovitelji), skladno s tem zakonom, ustanovijo 
zaradi uresničevanja skupnih interesov. 

 
(2) Društvo si samo določi namen in cilje, dejavnost oziroma naloge ter način 
delovanja, odločitve o upravljanju društva pa neposredno ali posredno sprejemajo 
članice oziroma člani društva (v nadaljnjem besedilu: člani društva). 

 
(3) Namen ustanovitve in delovanja društva ni pridobivanje dobička. Presežke 
prihodkov nad odhodki iz vseh dejavnosti in drugih virov društvo trajno namenja za 
uresničevanje svojega namena in ciljev in jih ne deli med člane. 

  
(4) Delovanje društva je javno.« 

 

V društva so včlanjeni prizadevni prostovoljci in prostovoljke. Delujejo praviloma brez 
plačila, saj jim to delovanje predstavlja veselje, zapolnitev prostega časa in druženje. 

 

 

3. OSNOVNA ŠOLA PUCONCI 
 

3.2 ZAČETKI ŠOLANJA V PUCONCIH 
 

Začetki šolanja v občini Puconci so povezani z ustanovitvijo evangeličanske cerkvene 
občine in segajo okrog 230 let nazaj (Nemec, 2013). Na tem območju so bile takrat 
osnovne šole skoraj v vsakem kraju, in sicer v Bodoncih, Brezovcih, Mačkovcih, 
Moščancih, Otovcih, Pečarovcih, Predanovcih, Puconcih, Strukovcih, Šalamencih in 
Vadarcih (Konkolič v Just, 2011). Nato se je izvajanje pouka preselilo v leseno poslopje 
z eno večjo učilnico in šele od leta 1860 je pouk potekal v enonadstropni stavbi z 
dvema oddelkoma (prav tam). Skozi različna obdobja se je tudi temeljni jezik pouka 
spreminjal, in sicer »po letu 1907 je bil pouk le v madžarščini, med obema vojnama v 
knjižni slovenščini, v času druge svetovne vojne spet v madžarščini in po vojni spet v 
slovenskem knjižnem jeziku (Nemec, 2013, str. 6).« Najstarejši zapisi o šolskem 
dogajanju so iz šolskega leta 1922/23, in sicer v prvi ohranjeni šolski kroniki (prav tam). 
V šolskem letu 1923/24 so šolo razširili v trirazrednico, štiri leta kasneje v 
štirirazrednico. V tem obdobju je bil poudarek na praktičnem pouku, in sicer izvajala so 
se ročna dela, kmetijski pouk, različna predavanja (čebelarstvo, svinjereja, 
perutninarstvo). V 30. letih 20. stoletja so med drugim v okviru pouka prirejali tudi 
poučne izlete. V času madžarske okupacije (1941–1945) o delovanju šole ni veliko 
podatkov, obratno pa je po drugi svetovni vojni, ko je delovanje šole »oživelo«. Na šoli 
so se izvajale različne očiščevalne akcije, organizirali so se ogledi filmov, razne 
prireditve, koncerti in izleti, učenci pa so bili vključeni tudi v razne organizacije (Nemec, 
2013). Po letu 1950 se sedemletna osnovna šola preimenuje v nižjo gimnazijo, ukinejo 
se številne manjše osnovne šole, kar je pomenilo povečanje števila učencev in 
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razširitev prostorov ter oddelkov (prav tam). Že takrat so se ob praznikih, različnih 
dogodkih in zaključku šolskega leta izvajale proslave s kulturnimi programi. 

Po letu 1967 so začeli nekatere manjše sosednje šole zapirati in to je povečalo šolski 
okoliš ter privedlo do tega, da so leta 1981 pričeli s pripravami in izgradnjo novega 
šolskega poslopja (Nemec, 2013). 

 

3.3 ZGODOVINA OSNOVNE ŠOLE PUCONCI 
 

Osnovna šola Puconci je z letom 1982 pričela pouk v novi prostorni stavbi, Osnovni 
šoli Puconci pa se je v tem času priključila Osnovna šola Mačkovci, ki je postala 
podružnična šola (Nemec, 2013).  

V poglavju Utrinki prehojene poti, katerega glavni vir je šolska kronika, v knjigi Iz 
preteklosti v sedanjost in prihodnost: otvoritev Zelene športne dvorane pri OŠ Puconci: 
30 let zgradbe Osnovne šole Puconci: 230 let šolstva v Puconcih (2013) smo pridobili 
številne podatke o zgodovini Osnovne šole Puconci, ki smo jih na kratko povzeli: 

Od leta 1982 naprej je Osnovna šola Puconci zaživela, in sicer izvajali so se različni 
kulturni programi z obiskom znanih osebnosti, učenci so pripravili razne razstave. V 
šolskem letu 1983/84 je osnovna šola pridobila tudi telovadnico.  

Z letom 1997 se je Osnovni šoli Puconci pridružila Osnovna šola Bodonci in tako 
postala podružnična šola. Šola je v tem letu pridobila poleg njivske površine tudi 
čebelnjak. V šolskem letu 1998/99 sta Osnovna šola Puconci in Osnovna šola Tordas 
podpisali listino o sodelovanju.  

S šolskim letom 2000/01 se je na Osnovni šoli Puconci začela uvajati 9-letna osnovna 
šola v prvem razredu. V istem obdobju so v vse učilnice in kabinete napeljali 
računalniško omrežje. V šolskem letu 2002/2003 je bila Osnovna šola Puconci 
organizator srečanja Commenius in pridobila EKO naziv tudi za podružnici OŠ Bodonci 
in OŠ Mačkovci. V naslednjih šolskih letih so se izvajala številna obnovitvena dela in 
ureditev šolskega okoliša, prav tako je bila šola vključena v razne projekte (Zdravilna 
zelišča, Evropska vas, Rastem s knjigo, Tutorstvo). V šolskem letu 2008/09 se je šola 
opremila z interaktivnimi tablami in posodobili so knjižnico.  

Leto kasneje se je začela izgradnja sončne elektrarne na strehi Osnovne šole Puconci 
in na podružnici v Bodoncih. Šola se je vključila še v razne projekte (Dobra poučevalna 
praksa, Progreens, »Što de tak krato našim Slovenom«, Zdrav življenjski slog). V 
šolskem letu 2012/13 se je v šolski okolici postavila učilnica na prostem – EKO učilnica. 
V njeni bližini so uredili permakulturni vrt, leta 2013 pa so v neposredni bližini osnovne 
šole otvorili še Zeleno dvorano Puconci. 
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3.4 OSNOVNA ŠOLA PUCONCI DANES 
 

 

Slika 1. Osnovna šola Puconci z okolico (osebni arhiv). 

Osnovna šola Puconci danes obsega centralno osnovno šolo v Puconcih (slika 1), dve 
podružnični šoli v Bodoncih in Mačkovcih ter vrtec Osnovne šole Puconci, ki se izvaja 
v 4 enotah. Na centralni osnovni šoli poteka pouk od 1. do 9. razreda, medtem ko na 
podružničnih šolah od 1. do 5. razreda, nato pa učenci šolanje nadaljujejo na centralni 
šoli. V okolici vseh treh šol se nahaja otroško igrišče, v Puconcih se poleg tega 
nahajajo še športna dvorana, zunanji fitnes, šolski EKO vrt in EKO učilnica ter 
čebelnjak.  

Šolski okoliš Osnovne šole Puconci obsega 23 vasi Občine Puconci in vasi Sebeborci 
ter Krnci, ki sta opredeljeni kot skupen okoliš Osnovne šole Fokovci in Osnovne šole 
Puconci (Cigut, Harkai, in Horvat, 2017). V šolskem letu 2017/2018 Osnovno šolo 
Puconci obiskuje okrog 500 učencev, ki so razporejeni v 26 oddelkov, in sicer 19 
oddelkov je na matični šoli, 3 oddelki na podružnični šoli v Mačkovcih in 4 oddelki na 
podružnični šoli v Bodoncih (Cigut, Harkai, in Horvat, 2017).  

 

3.5 PROJEKTI 
 

V šolskem letu 2017/2018 sodeluje Osnovna šola Puconci v različnih projektih, ki jih 
Cigutova, Harkai in Horvatova navajajo v Publikaciji OŠ Puconci (2017):  

– Projektu OBJEM (ozaveščanje, branje, jezik, evalvacija, modeli) 

Projekt je usmerjen predvsem na področje sporazumevalne zmožnosti (bralne in 
kulturne pismenosti). V okviru tega projekta je šola vključena v sklop »Bralna 
pismenost in razvoj slovenščine«. Projekt traja 5 let.  

– EKO šola kot način življenja (projekti: Altermed, Odgovorno s hrano, 
Šolska vrtilnica, Ekokviz, Ekobranje za ekoživljenje) 

S projektom EKO šola vzgajajo učence za okoljsko vzgojo, zdrav način življenja in 
dobre medsebojne odnose. Pri izvedbi projekta med drugim sodelujejo tudi z lokalno 
skupnostjo, in sicer s posamezniki v lokalni skupnosti izvajajo čistilne akcije v vseh 
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vaseh občine, izvajajo dneve dejavnosti lokalno pridelane hrane (vključijo tudi 
sadjarsko društvo) in izvedejo različne delavnice skupaj z lokalno skupnostjo.  

– Projekt »Šolski EKO vrtovi« 

Projekt izvajajo v sklopu zeliščnega krožka, podaljšanega bivanja in ostalih krožkov, in 
sicer poleg matične šole stojijo EKO učilnica, permakulturni vrt, sadovnjak, njiva in 
čebelnjak. Učencem skozi ta projekt privzgajajo ljubezen in skrb do narave. V tem 
projektu sodelujejo s sadjarskim in čebelarskim društvom.  

– Tradicionalni slovenski zajtrk 

Tudi Osnovna šola Puconci sodeluje v vseslovenskem projektu Tradicionalni slovenski 
zajtrk, s katerim želijo izboljšati zavedanje o namenu in razlogih za lokalno 
samooskrbo, domačo pridelavo in predelavo.  

– Rastem s knjigo 

Nacionalni projekt spodbujanja bralne kulture, in sicer skušajo motivirati učence za 
branje mladinskega leposlovja slovenskih avtorjev ter jih spodbuditi k obiskovanju 
splošnih knjižnic.  

– Mednarodni tabor Bogastvo narave za danes in jutri 

Tabor se odvija po zaključku šolskega leta, zadnji teden v mesecu juniju, in sicer pod 
vodstvom različnih mentorjev se prepletajo vsebine, ki se navezujejo na okolje, zdrav 
način življenja, energijo, ohranjanje naše dediščine, naravoslovje in tehniko z 
osredotočenostjo na domačo pokrajino, občino in Krajinski park Goričko. Učencem 
Osnovne šole Puconci se na taboru pridružujejo osnovnošolci drugih osnovnih šol po 
Sloveniji ter učenci iz Avstrije, Hrvaške in Madžarske.  

– Zdrav življenjski slog 

V okviru projekta spodbujajo učence (starše in lokalno skupnost) k športni aktivnosti, 
k oblikovanju zdravega načina življenja in k odpravljanju posledic negativnih vplivov 
sodobnega življenja.  

– Slovenska mreža zdravih šol 

Osnovna šola Puconci sodeluje v evropskem projektu mreže Zdravih šol, v katerem se 
zdravje pojmuje celostno, in sicer se posvečajo telesnemu, duševnemu, socialnemu in 
okoljskemu zdravju. Namen projekta je vplivati na zdrav način življenja vseh 
udeležencev (učencev, zaposlenih na šoli, staršev, starih staršev in ostalih 
posameznikov lokalne skupnosti).  

– Shema šolskega sadja in zelenjave in Shema šolskega mleka 

Namen projekta je vnesti v šolo čim več sadja in zelenjave ter mleka. Trudijo se, da so 
sadje in zelenjava lokalnega porekla. V sklopu projekta učenci izvajajo različne 
dejavnosti, s katerimi spoznavajo pomen sadja, zelenjave in mleka v prehrani. 

– Kulturna šola 

Učencem so na šoli ponujene mnoge interesne dejavnosti in izbirni predmet, kjer bodo 
učenci izpopolnjevali svoje znanje na področju kulture, in sicer v raznih plesnih, 
likovnih, literarnih in turističnih dejavnostih. Pri tem šola sodeluje z različnimi društvi in 
lokalno skupnostjo nasploh.  
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– Projekt Pot do lokalne hrane 

Osnovna šola Puconci sodeluje kot partner v projektu Pot do lokalne hrane, in sicer 
njihov namen je na različnih delavnicah ozaveščati otroke, starše, stare starše ter vse 
občane o pomembnosti uporabe lokalne hrane.  

– Popestrimo šolo 2016–2021 

Namenjen izboljšanju kompetenc učencev, spodbujanju prožnostnih oblik učenja ter 
podpori kakovostnim kariernim usmeritvam.  

 

4. OBČINA PUCONCI 
 

 

Slika 2. Območje Občine Puconci z mejnimi občinami (Geopedia, 2013). 

Občina Puconci s svojo površino ozemlja (107, 58 km2) in številom prebivalstva (59581) 
spada med eno večjih občin v severovzhodni Sloveniji (Just, 2011). Meji na 7 občin, 
sestavlja pa jo 23 naselij (prav tam). Le-ta se združujejo v nekoliko večje enote občine 
oziroma krajevne skupnosti. Sedež Občine Puconci (slika 3) je v istoimenski vasi 
Puconci. 

                                            
1 Vir: Statistični urad Republike Slovenije. Pridobljeno, 21. 02. 2017, s 
http://pxweb.stat.si/pxweb/Dialog/Saveshow.asp.  

http://pxweb.stat.si/pxweb/Dialog/Saveshow.asp
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Slika 3. Sedež Občine Puconci (osebni arhiv). 

Površje Občine Puconci je reliefno skorajda enakomerno razgibano. Nastalo je z 
vodnim preoblikovanjem, z odnašanjem in nanašanjem proda, peskov, gline in ilovice 
(Dešnik v Just, 2011). Posledice Panonskega morja, ki je odteklo pred petimi milijoni 
let, so še vedno vidne v talnih plasteh. Z geografskega vidika je južni del nekoliko bolj 
izravnan kakor severni del, ki ga po večini sestavlja gričevje. Občina torej leži delno na 
Goričkem in delno na Ravenskem (Štraus v Just, 2011). Na sliki 4 vidimo, da so na 
območju Goričkega predvsem gozdovi, vinogradi in sadovnjaki, medtem ko Ravensko 
sestavljajo njive, travnate površine in številni potoki (prav tam).  

 

Slika 4. Geografska sestava območja Občine Puconci (Geopedia, 2013). 

Na ozemlju Občine Puconci prevladujejo mešani in listnati gozdovi (Štraus v Just, 
2011). Del občine, in sicer 67,00 % celotne površine, je v območju Krajinskega parka 
Goričko, od leta 2004 je ta površina uvrščena tudi v Naturo 2000 (Just, 2011). 
Praponek, hrib v vasi Kuštanovci, (397,30 metrov nadmorske višine) je najvišja točka 
v Občini Puconci (Dešnik v Just, 2011). Življenjsko pomembno vodno ožilje na 
območju Občine Puconci tvorijo manjša reka Ledava in številni potoki (Štraus v Just, 
2011). Med naravne vrednote državnega pomena se uvrščajo odseki nereguliranih 
potokov (Grački-Beznovski potok, Bodonski potok), in sicer zaradi naravnega toka ter 
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redkih in ogroženih živalskih vrst v njih (kačji pastir, različne vrste rib, potočni škržek, 
vidra) (Dešnik v Just, 2011). Na območju občine Puconci se nahajajo tudi izviri pitne 
vode, in sicer izvir Mrzlek v Moščancih (na sliki 5), izvir Zdrava voda med Pečarovci, 
Mačkovci in Prosečko vasjo ter izvir Pernjek med Pečarovci, Šalamenci in Vanečo 
(prav tam).  

 

Slika 5. Izvir Mrzlek (Cizar v Just, 2011). 

Po podatkih Statističnega urada Republike Slovenije iz leta 2015 je bilo v Občini 
Puconci 33,22 % delovno aktivnih prebivalcev, od tega je kmetijsko dejavnost 
opravljalo 238 prebivalcev. Večina delovno aktivnih prebivalcev je zaposlenih v 
sosednji mestni Občini Murska Sobota. Prebivalci Občine Puconci se ukvarjajo tudi s 
turizmom in obrtniško ter storitveno dejavnostjo. V občini je tako nekaj malih podjetij, 
srednje velikih in dve večji podjetji Kema Puconci in Marof.  

Pestrost Občine Puconci se kaže tudi v konfesionalni podobi, pri čemer prevladujejo 
prebivalci, opredeljeni za evangeličane in drugih protestantskih veroizpovedi, sledijo 
jim prebivalci, opredeljeni za katolike, pravoslavne in manjši odstotek jih je opredeljenih 
za ateiste.  

Občina Puconci v svojem delovanju sodeluje s sosednjimi in drugimi občinami, širšim 
lokalnim okoljem in državo pri uresničevanju skupnih nalog in za skupno dobrobit. Prav 
tako pa njeno sodelovanje presega tudi mejo Slovenije, in sicer sodeluje z 
mednarodnimi organizacijami lokalnih skupnosti, z Občino Tordas iz Madžarske, z 
Občinama Zabok in Prelog iz Hrvaške, z Občinama Čićevac in Petrovac na Mlavi iz 
Srbije (Občina Puconci, b. d.).  

 

4.2 ZGODOVINA OBČINE PUCONCI 
 

Območje današnje Občine Puconci je bilo v vseh arheoloških obdobjih naselitveno 
privlačno, enkrat je bila poselitev močnejša, spet drugič je bil prostor nekoliko slabše 
poseljen (Harkai in Nemec v Just, 2011). Različne raziskave in arheološka 
raziskovanja so pokazale, do so poselitve bile najmočnejše v času bakrene dobe in 
kasneje v času rimske zasedbe naših krajev. »S poznejšo naselitvijo novih etničnih 
skupin, katerih potomci še danes naseljujemo ta prostor, se je izoblikovala etnična 
podoba tega območja. Prva skupina, ki ga je etnično odločilno oblikovala, so Slovani 
(Harkai in Nemec v Just, 2011, str. 40).« Slovansko prebivalstvo, izoblikovano v 
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slovensko skupnost, se je na tem območju ohranilo vse do danes.  Po bitki 5. julija 
907 pri Bratislavi so Madžari zasegli Panonijo do alpskih predgorij in ustvarili zahodno 
mejo, ker pa je to področje bilo za njih obrobno, kamor se Madžari niso naseljevali, so 
uredili mejno obrambni pas. Najprej se Madžari niso preveč posvečali temu ozemlju, 
niti ni imelo enakovrednega položaja z drugim madžarskim ozemljem in je ostalo brez 
madžarske župnijske upravne organizacije (Zelko, 1996). Z nastopom kralja Ladislava 
I. je pretežni del prekmurskega ozemlja spadal v madžarsko civilno upravo in postal 
madžarska kronska zemlja (Zelko, 1996). Ozemlje Prekmurja je spadalo v Železno in 
Zalsko županijo. Območje Občine Puconci je predstavljajo skrajni južni del Železne 
županije (Harkai in Nemec v Just, 2011). Razmere na tem območju so se postopoma 
stabilizirale, cerkvena in posvetna uprava se je utrdila in življenje umirilo (prav tam). 
Mirno obdobje se je s koncem srednjega veka in začetkom novega veka na tem 
območju za nekaj časa poslovilo. Začeli so se številni vpadi vojaških enot habsburških 
deželnih knezov. Tem so sledili verski nemiri in po bitki pri Mohaču (1526) je sledilo 
pustošenje Turkov tudi v Prekmurju. Turki so neprestano grozili vasem, jih ropali in 
veliko ljudi tudi s tega območja odpeljali v suženjstvo (Zelko, 1996). Turški vpadi so za 
seboj pustili številne človeške žrtve in gospodarsko škodo. Zaradi strahu pred Turki so 
se številni prebivalci tega območja tudi izselili (Harkai in Nemec v Just, 2011). Šele po 
zadnjem večjem turškem napadu v Prekmurju (1684) je pritisk Turkov popustil in so si 
prebivalci tega območja lahko oddahnili (prav tam). Politično življenje v 19. stoletju sta 
zaznamovala zlasti marčna revolucija (1848), v kateri so madžarski politični krogi 
izrazili svoje nacionalne zahteve, in leta 1867 vzpostavljeni dualizem Avstro-Ogrska 
(Harkai in Nemec v Just, 2011). Agrarna dežela se je po tem hitro industrializirala in 
industrializacija je zajela tudi Prekmurje, med drugim sta začela delovati obrat 
Opekarna v Puconcih in mlin (Harkai in Nemec v Just, 2011). Gospodarski razvoj se 
je odvijal v nekakšnem protislovju, na eni strani zelo ugoden gospodarski razvoj, 
medtem pa ga na ruralnih pokrajinah skorajda ni bilo zaznati (Fujs, 2001). 
Gospodarske razmere so zato na območju Prekmurja povzročile množične migracije 
prebivalstva iz podeželja v mesta, gospodarsko razvitejše pokrajine znotraj monarhije, 
čutil pa se je tudi pritisk ekonomskega izsiljevanja v ZDA, Zahodnoevropske države in 
Južno Ameriko (prav tam). Proti koncu 19. stoletja se je v Prekmurju, tudi na območju 
Občine Puconci, pričel val madžarizacije, in sicer pomadžarjevali so krajevna (slika 5) 
in osebna imena.  
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Slika 6. Imena vasi v različnih obdobjih (Cizar v Just, 2011). 

Slovenščina je v Prekmurju ostala le še v cerkvi in domači hiši ter vasi (Fujs, 2001). 
Tudi iz šol so jo počasi začeli izrivati z zakonom o obveznem pouku madžarščine na 
nemadžarskih šolah (1879), ki je določal prav tako obvezno učenje madžarskega 
jezika za učitelje (Fujs, 2001). Proti koncu leta 1918 se je končevala tudi štiriletna vojna 
in prišlo je do razpada monarhije. Upirajoči se zatirani narodi so snovali lastne narodne 
svete in na razvalinah dvojne monarhije so nastajale nove države, in sicer 
Češkoslovaška in država Slovencev, Hrvatov in Srbov (Kokolj v Liška, 1981). Leta 
1919 je pariška mirovna konferenca določila priključitev območja današnjega 
Prekmurja h Kraljevini Srbov, Hrvatov in Slovencev. Sestavni člen pariških mirovnih 
pogodb je trianonska pogodba, ki so jo podpisale kot »glavne sile« ZDA, Velika 
Britanija, Francija, Italija, Japonska, ter Poljska, Portugalska, Romunija, Kraljevina 
SHS in Češkoslovaška (Kyovsky v Liška, 1981). Trianonska pogodba je razdeljena v 
štirinajst delov, pri čemer drugi del določa meje nove Ogrske in s tem tudi Prekmurja 
ter določila o organizaciji in pristojnosti razmejitvene komisije, ki določi konkretno mejo 
na dotičnem mestu (prav tam). Madžarski član razmejitvene komisije ja začel z akcijo 
za revizijo trianonske pogodbe, da bi Prekmurje ponovno spadalo pod Madžarsko 
oblast. V začetku je kazalo na uspešnost pritožbe, vendar je bil predlog komisije po 
več obravnavah leta 1922 zavrnjen in potrjena je bila prvotno začrtana meja (Kyovsky 
v Liška, 1981). S takratno vidovdansko ustavo se je Kraljevina SHS upravno 
organizirala v oblasti, sreze, okraje in občine, in kasneje je uredba določila 33 oblasti, 
pri čemer je Prekmurje spadalo v Mariborsko oblast (Harkai in Nemec, 2011). Pozneje 
oktobra 1922 je kralj Aleksander razglasil nov zakon, in država se je poslej imenovala 
Kraljevina Jugoslavija, razdeljena pa je bila na banovine, pri čemer je Prekmurje 
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spadalo v Dravsko banovino (prav tam). V času Kraljevine Jugoslavije se je tudi 
območje Občine Puconci moderniziralo, in sicer izgradila se je proga Murska Sobota–
Ljutomer, v Puconcih sta nastali potniška in tovorna železniška postaja, proizvodnja 
Opekarne se je še bolj razširila in tudi telekomunikacijsko se je območje moderniziralo, 
namreč pridobili so telefonske govorilnice (Harkai in Nemec v Just, 2011). Po letu 1934 
je tudi kulturno življenje poživilo društvo kmečkih fantov in deklet Puconci, ki je prirejalo 
različne igralske in pevske nastope, predavanja in izlete (prav tam). Med leti 1941 in 
1945 so Prekmurje zasedli Nemci in ga 16. aprila 1941 predali v upravljanje Madžarski. 
Na območju Občine Puconci se je v teh časih odvilo nekaj ključnih dogodkov 
osvobodilnega boja in odporniških akcij. V vojaških spopadih od 17 do 20 oktobra 1944 
je padlo več pripadnikov prekmurskega uporniškega gibanja. Spopadi so se končali na 
Vaneči, kjer v spomin na ta dogodek stoji spominski dom (prav tam).  

 

Slika 7. Spominski dom na Vaneči (Krajinski park Goričko, b. d.). 

  

Po dokončani osvoboditvi (1945) so prebivalci območja Občine Puconci postali 
državljani federativne Jugoslavije ter zaživeli v novem, socialističnem družbenem 
sistemu, ki je temeljil na državnem centralizmu in državni/družbeni lastnini (Harkai in 
Nemec v Just, 2011). Z mirovno pogodbo (1947) so bile na novo vzpostavljene meje 
trianonske pogodbe, tako da je Prekmurje ponovno vključeno v Jugoslavijo (Kyovsky 
v Liška, 1981). Takratna agrarna reforma naj bi v Prekmurje prinesla izboljšanje 
standarda velikega števila malih kmetov, vendar pa so najdonosnejše površine 
pridobile večino kmetijske organizacije (Fujs, 1999). Po sprejetju ustave leta 1974 je 
območje Občine Puconci spadalo v Občino Murska Sobota, in sicer prebivalci 
današnje Občine Puconci so bili takrat družbeno-politično urejeni v krajevne skupnosti 
(Bodonci, Brezovci, Mačkovci, Puconci in Zenkovci). Prebivalci območja Občine 
Puconci so v tem času zaživeli bolje kot prej, dobili so namreč elektriko, cestne 
povezave, javni prevoz in tudi nekaj dodatne zemlje (Harkai in Nemec v Just, 2011). 
Začelo je obratovati podjetje Separacija, ki je ustvarilo uspešno gospodarsko podlago 
še danes obratujoči gospodarsko uspešni družbi Kema Puconci.  
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Slika 8. Kema Puconci (osebni arhiv). 

»Jugoslovanska država je razpadla in štiri leta po osamosvojitveni vojni ter nastanku 
Republike Slovenije so se leta 1995 prebivalci Puconcev in okoliških krajev odločili za 
ustanovitev lastne lokalne skupnosti – Občine Puconci (Harkai in Nemec v Just, 2011, 
str. 53).« 

 

4.3 KULTURNA DEDIŠČINA V OBČINI PUCONCI 
 

V Občini Puconci je zaradi raznolikosti zgodovinskih obdobij raznolika tudi kulturna 
dediščina, s katero so kar precej povezana tudi nekatera lokalna društva. Primere 
nepremične kulturne dediščine, ki jo naštevamo in slikovno prikažemo v nadaljevanju, 
smo pridobili iz Seznama iskanih enot nepremične kulturne dediščine (b. d.) na strani 
Ministrstva za kulturo.  

– Ciglenska hiša v Puconcih (na levi strani hiše sončna ura)   

 

Slika 9. Ciglenska hiša (osebni arhiv). 

– domačija Drumarca v Bodoncih 
– domačija Zrinski v Moščancih 
– evangeličanske cerkve v Bodoncih, Pečarovcih in Puconcih 
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Slika 10. Evangeličanska cerkev Bodonci (osebni arhiv). 

– enooddelčna ljudska šola v Brezovcih (sedaj vrtec) 
– gomilna grobišča v Brezovcih, Lemerjih, Vadarcih  
– hiša številka 53 v Puconcih 
– kamniti križ v Prosečki vasi  
– različne kapele (vaška, pokopališka, evangeličanska, katoliška itd.) v 

Beznovcih, Bodoncih, Brezovcih, Kuštanovcih, Lemerju, Mačkovcih, 
Moščancih, Poznanovcih, Puževcih, Šalamencih, Vadarcih in Vaneči 

 

 Slika 11. Katoliška kapelica v Lemerjih (osebni arhiv). 

– rojstna hiša Števana Küzmiča in spomenik Števanu Küzmiču v Strukovcih. 



36 
 

 

Slika 12. Spomenik Števanu Küzmiču (osebni arhiv). 

– spominski dom Števana Küzmiča v Puconcih 
– stara osnovna šola v Pečarovcih 
– Szapáryjev dvorec (nekdanji lovski dvorec soboške plemiške družine Szapáry) 

v Mačkovcih 

 

Slika 13. Szapáryjev dvorec (osebni arhiv). 

– Španova domačija v Moščancih 
– zgradba nekdanje evangeličanske šole v Puconcih 
– zvoniki v Dolini, Prosečki vasi 

 

4.4 DRUŠTVA V OBČINI 
 

Občina Puconci je dejavna tako na športnem področju kakor tudi na kulturnem in še 
nekaterih ostalih področjih, pri tem pa spodbuja različne generacije k raznim 
dejavnostim, ki se jim lahko posvetijo v različnih društvih. V občini Puconci je trenutno 
67 aktivnih društev, ki jih lahko delimo v 5 kategorij, in sicer  

1) kulturno-turistična društva:  
 

– KTD Dolina 
Kulturno-turistično društvo Dolina deluje od leta 2001 in šteje okrog 33 članov, ki vsako 
leto pripravljajo tradicionalne vaške igre: Trgatev v Dolini, organizirajo pustni pohod 
vasi, ob različnih praznikih organizirajo delavnice za izdelovanje aranžmajev in aktivno 
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sodelujejo pri urejanju vasi ter ostalih projektih (Kulturno turistično društvo Dolina, b. 
d.).  
 

– KTD Lipa Vadarci 
Kulturno-turistično društvo Lipa Vadarci se je ustanovilo leta 2003, v njem je trenutno 
aktivno okrog 75 članov. Društvo s svojim sodelovanjem pri kulturnih, turističnih in 
drugih prireditvah spodbuja kulturno-turistično dejavnost in prispeva k razvoju vasi. 
Svoje delovanje delijo na javni tip, različne družabne prireditve, tekmovanja, tudi vaške 
igre, in zaprti tip, različne delavnice, kuharski tečaji ter ekskurzije (Kulturno turistično 
društvo Lipa Vadarci, b. d.). 
 

– KTD Moščanci 
Kulturno-turistično društvo Moščanci deluje od leta 1996. Društvo se ukvarja z 
organiziranjem različnih prireditev, predvsem so aktivni na področju ohranjanja starih 
običajev in navad (trganje koruze, maškarada itd.), organizirajo tudi predavanja s 
področij urejanja okolja, zdravstva, sadjarstva in vinogradništva. V sklopu društva 
deluje tudi folklorna skupina, ki nastopa ne le v domačem kraju, temveč tudi drugod po 
Sloveniji in v sosednjih državah: v Avstriji, na Madžarskem in Hrvaškem (Kulturno 
turistično društvo Moščanci, b. d.). 
  

– KTD Puconci 
Kulturno-turistično društvo Puconci deluje v kraju, kjer je sedež občine. Društvo, z željo 
po ohranjanju tradicije kraja, organizira več prireditev (veseli večer, Dödolijada itd.), 
vsako leto organizira sejemsko prireditev in skrbi za urejen videz kraja. 
  

– KTD Vaneča 
Kulturno turistično društvo Vaneča prireja različne kulturne dogodke, izlete in skrbi za 
okolico vasi. Med drugim prirejajo tudi pohode. 
  

– PD Puconci – Ženska vokalna skupina Zarja 
Pevsko društvo Puconci deluje od leta 1997 in ga sestavljajo pevke ter podporni člani 
in članice. Njihov namen je ohranjati in posredovati slovensko pevsko kulturo. 
Nastopajo v domači občini in drugod po Sloveniji, predstavile pa so se tudi pri 
Avstrijskih, Madžarskih in Hrvaških zamejskih društvih. V božičnem času izvajajo 
koncerte v pomurskih cerkvah, organizirajo tudi letni koncert vokalne skupine z gosti. 
Društvo je izdalo tudi zgoščenko (Barbarič, b. d.). 
  

– TD Šalamenci 
Turistično društvo Šalamenci se je ustanovilo leta 1996. Društvo izvaja različne 
aktivnosti, in sicer organizira razne prireditve (Bilo je nekoč, Srečanje turističnih 
društev itd.), izobraževalne tečaje, izlete in sodeluje pri urejanju ter razvoju vasi 
(Turistično društvo Šalamenci, b. d.). 
  

– TD Vrtnica Beznovci 
Turistično društvo Vrtnica Beznovci sestavlja skupina ljudskih pevk. Njihov namen je 
ohranjati izvirno prekmursko pesem, ki ga uresničujejo z nastopi na njihovih 
tradicionalnih prireditvah (Mati je ena sama, Pesem naj druži ljudi itd.) in udeležitvijo 
na prireditvah povsod po Sloveniji (Turistično društvo Vrtnica Beznovci, b. d.). 
  

– TKŠD Pečarovci 
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Turistično, kulturno, športno društvo Pečarovci sestavljajo vaščani vasi Pečarovci, ki 
skrbijo za kulturno področje v lokalni skupnosti, in sicer prirejajo tradicionalni Festival 
skečev (Prefrigani zgrebaš2), različne razstave, med drugim tudi razstavo »Ges mon 
pa najvekše, najvekšo«3 (razstava in tekmovanje najkmetijskih pridelkov Pomurja), s 
katero želijo vključiti v družbeno dogajanje tudi kmetovalce. Njihov turistični in športni 
duh se kaže skozi izvedbo različnih pohodov, izletov in prirejanjem dogodka 
Pečarovski tek. 
  

– ŠKTD »Breza« Brezovci 
Športno, kulturno, turistično društvo »Breza« Brezovci je aktivno že vrsto let, in sicer 
njihova primarna dejavnost je igranje malega nogometa. Med drugim društvo izvaja 
tudi različne delavnice za otroke, razstave. Vsako leto pripravijo tudi Prvomajski pohod. 
  

– ŠKTD Hrast Lemerje 
Športno, kulturno, turistično društvo Hrast Lemerje je dokaj mlado društvo z glavnim 
namenom spodbujati k druženju vseh generacij. Izvajajo že tradicionalni Štefanov 
pohod in druge pohode, urejajo vaško okolico, izvajajo različne izlete, razstave in tudi 
turnir v kartanju. 
  

– DKŽ KLAS Bodonci 
Društvo kmečkih žena KLAS Bodonci sestavljajo ženske vasi Bodonci, v druženju 
ustvarjajo različne izdelke iz osnovnih produktov, ki jih same pridelajo, recimo različne 
jedi iz buč in ostalih pridelkov. Med druženjem nekatere kvačkajo, izdelujejo izdelke iz 
koruze in koruznega ličja, izdelujejo umetne rože, velikonočna jajca. Svoje produkte 
razstavljajo na različnih razstavah, ki jih prirejajo same (Velikonočna razstava) ali se 
jih udeležijo (Vlaj, 2016). Prirejajo tudi tradicionalni dogodek Praznik buč, kjer 
predstavljajo svoje izdelke in jedi iz buč, med drugim poteka takrat tudi tekmovanje za 
največjo bučo – bučo velikanko.  
 

2) športna društva: 

 

Slika 14. Nogometno igrišče Bodonci (Vlaj, 2012). 

Klubi malega nogometa in športna društva se po večini ukvarjajo z igranjem malega 
nogometa. Med seboj prirejajo tekmovanja v malem nogometu, druženja, turnirje in 

                                            
2 Prefrigani zgrebaš – Prebrisani lanenar  
3 »Ges mon pa najvekše, najvekšo« – »Jaz imam pa največje, največjo«, naslov razstave, ki se 
nanaša na različne kmetijske pridelke.  
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memoriale. Imajo članske ekipe, veteranske ekipe in pionirske ekipe. V Občini Puconci 
je skupno 19 klubov malega nogometa in športnih društev.  
 

– KMN Beznovci 
– ŠD Bodonci 
– KMN Dankovci 
– KMN Dolina 
– ŠD Dolina – Roma 
– KMN Izvir Gorica 
– ŠD Kuštanovci 
– KMN Mačkovci 
– ŠD Moščanci 
– KMN Otovci 
– KMN Pečarovci 
– ŠD Poznanovci 
– KMN Prosečka vas 
– ŠD Puževci 
– KMN Strukovci 
– KMN Šalamenci 
– KMN Vadarci 
– ŠD Vaneča 
– KMN Zenkovci 

 
– NK Kema Puconci 

 Društvo Nogometni klub Kema Puconci se ukvarja z igranjem nogometa, člani društva 
tekmujejo v okviru Medobčinske nogometne zveze.  
  

– NTK Kema Puconci 
Namiznoteniški klub Kema Puconci se ukvarja s športno igro namizni tenis, pri čemer 
si prizadevajo predstaviti šport otrokom in mladim. Prirejajo in udeležujejo se različnih 
tekmovanj namiznega tenisa v domači pokrajini, po Sloveniji in tudi drugod po svetu.  
 

– ŠK Triglav Predanovci 
V sklopu Športnega društva Triglav Predanovci deluje Hokejski klub Triglav 
Predanovci in atletska sekcija. Društvo organizira številna tekmovanja za hokej na travi 
in humanitarne teke. 
  

– ŽOK Kema Puconci 
Ženski odbojkarski klub Kema Puconci je klub, katerega članice uspešno sodelujejo 
na tekmovanjih ženske odbojke v okviru Odbojkarske zveze Slovenije, hkrati pa tudi 
sami organizirajo tekmovanja. Prizadevajo si spodbuditi in predstaviti odbojko mlajšim 
dekletom (Fujs, 2013).  
 
 

3) gasilska društva: 
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Slika 15. Gasilski dom Strukovci (osebni arhiv). 

Vsako naselje v občini Puconci ima registrirano prostovoljno gasilsko društvo, katerega 
člane sestavljajo moški, ženske in tudi otroci. Prostovoljna gasilska društva varujejo 
naselja v primerih požara, v naravnih katastrofah in ostalih nesrečah. Med drugim 
izvajajo in opravljajo tudi različne izobraževalne tečaje, mednarodne tabore gasilske 
mladine in tekmovanja ter kvize. Večina društev ima sestavljeno vsaj eno ekipo, bodisi 
člane, članice, veterane ali pionirje, s katero tekmuje na tekmovanjih civilne zaščite v 
krajevni skupnosti in na širšem področju. Vsako društvo za svoje delovanje potrebuje 
tudi primerne prostore, in sicer gasilski dom, kjer shranjujejo svoje gasilsko vozilo, 
opremo in sestankujejo, trenirajo ali se preprosto družijo.  

– PGD Beznovci 
– PGD Bodonci 
– PGD Bokrači 
– PGD Brezovci 
– PGD Dankovci 
– PGD Dolina 
– PGD Gorica 
– PGD Kuštanovci 
– PGD Lemerje 
– PGD Mačkovci 
– PGD Moščanci 
– PGD Otovci 
– PGD Pečarovci 
– PGD Poznanovci 
– PGD Predanovci 
– PGD Prosečka vas 
– PGD Puconci 
– PGD Puževci 
– PGD Strukovci 
– PGD Šalamenci 
– PGD Vadarci 
– PGD Vaneča 
– PGD Zenkovci 

 
4) društva upokojencev: 

Že ime nam pove, da so v društva upokojencev včlanjeni vsi tisti, ki so upokojeni. 
Namen upokojenskih društev je druženje v različnih športnih panogah (balinanje, 
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pikado itd.), likovnih delavnicah, kulturnih prireditvah, piknikih in izletih. Člani društva 
upokojencev si med seboj pomagajo s prostovoljstvom, in sicer obiskujejo člane, ki so 
v bolnišnicah, domovih za ostarele oz. v stanju, ko ne morejo zapustiti domov.  

– DU Bodonci – Brezovci – Zenkovci 
– DU Mačkovci 
– DU Puconci 
– Društvo Ščipek Puconci 

 
5) ostala društva: 
– Govedorejsko društvo Bodonci 
– Lovska družina Dolina 
– Lovska družina Brezovci 

 
Lovski družini Dolina in Brezovci skrbijo na območju občine Puconci za živali v vseh 
letnih časih, prirejajo in sodelujejo na različnih tekmovanjih, recimo streljanje glinastih 
golobov. Nekateri člani obeh lovskih družin sodelujejo tudi v pevskem zboru lovcev. 
 

– Združenje rejcev perutnine Murska Sobota 
– Čebelarsko društvo Puconci 

Čebelarsko društvo Puconci združuje čebelarje na tem območju. Člani društva se 
družijo ob različnih posvetih, med seboj si pomagajo in se seznanjajo o novostih. Svoje 
znanje o pomenu čebel, njihovem delu in pridelkih uspešno predajajo mladim 
generacijam.  

 
Slika 16. Čebelarsko društvo Puconci (Čebelarsko društvo Puconci, 2016).  
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II. EMPIRIČNI DEL 
 

5. OPREDELITEV PODROČJA RAZISKAVE IN RAZISKOVALNEGA 
PROBLEMA 

 

Šola je s svojim obstojem in delovanjem vpeta v lokalno okolje, ki ni le fizično skupno 
okolje, temveč je aktivno in živo sosedstvo (Rutar Ilc, 2009). Da bi lahko obe strani 
delovali širše družbeno, je dobro, da med seboj sodelujeta.  

Mnogokrat v medijih, javnih pogovorih in tudi zasebnih pogovorih predstavniki šole, kot 
so ravnatelji, pedagogi ali ostali delavci šole, podajo izjave, da sodelujejo z lokalnim 
okoljem, tudi z lokalnimi društvi, vendar le redko izvemo podrobnosti tega sodelovanja. 
Sprašujemo se torej, kakšno je to sodelovanje, kako poteka in kako ga sploh 
načrtovati.  

V magistrskem delu smo si zastavili raziskovalni problem, kako Osnovna šola Puconci 
sodeluje z lokalnimi društvi, in sicer želeli smo raziskati, kaj vpliva na izbor društev za 
sodelovanje, potek načrtovanja sodelovanja in potek sodelovanja ter kako načrtovati 
in izvesti sodelovanje.    

 

6. CILJI RAZISKAVE 
 

RC1: Raziskati in predstaviti sodelovanje Osnovne šole Puconci z nekdanjimi in 
današnjimi lokalnimi društvi in občino.  

RC2: Raziskati in predstaviti potek načrtovanja sodelovanja Osnovne šole Puconci z 
lokalnimi društvi. 

RC3: Izdelati, izvesti in predstaviti načrt oz. pripravo za učne ure z vključenim 
sodelovanjem z izbranimi lokalnimi društvi.  

RC4: Analizirati različne dokumente od 1. do 5. razreda (letni načrt, učne priprave, 
šolsko kroniko), ki načrtujejo sodelovanje z lokalnimi društvi.  

 

7. METODE IN RAZISKOVALNI PRISTOP 
 

Za potrebe raziskovanja smo v teoretičnem delu uporabili deskriptivno metodo, v 
empiričnem delu pa kvalitativno raziskovalno metodo s tehnikami intervju, analiza 
dokumentov in opazovanje. Izvedli smo poizvedovalno-raziskovalna intervjuja, 
kvalitativno analizo dokumentov in nestrukturirano opazovanje z udeležbo.  

Evalvacija učnih ur je bila izvedena na osnovi nestrukturiranega opazovanja z 
udeležbo in zbranih mnenj sodelujočih. Kvalitativno smo analizirali učne načrte od 1. 
do 3. razreda, letni delovni načrt in učni načrt za čebelarske krožke. Intervjuvali smo 
ravnatelja Osnovne šole Puconci in mentorico čebelarskega krožka na Osnovni šoli 
Puconci.  

Naredili smo podrobno pripravo učnih ur v sodelovanju z lokalnimi društvi in 3 vzorčne 
primere celoletnega sodelovanja z lokalnimi društvi v 1., 2. in 3. razredu. Vse 
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pridobljene podatke smo analizirali in podali ugotovitve ter predloge. Rezultate analize 
dokumentov, intervjujev in izvedbe učnih ur smo podali besedno in slikovno.  

 

8. VZOREC 
 

Za vzorec smo uporabili priložnostni vzorec, in sicer izobraževalno institucijo Osnovno 
šolo Puconci, natančneje 3. razred. Za izbrano institucijo smo se odločili, ker smo z njo 
že sodelovali in nam je najbližje za izvedbo empiričnega dela. Priložnostno oziroma s 
pomočjo mentorice, ki je želela sodelovati, smo izbrali razred med 1. in 5. razredom. 
Za intervjuja smo izbrali ravnatelja Osnovne šole Puconci in mentorico čebelarskega 
krožka, ker smo zanju predvidevali, da najbolje poznata tematiko.  

 

9. PREGLED DOKUMENTOV 
 

9.2 LETNI DELOVNI NAČRT 2017/2018 OSNOVNE ŠOLE PUCONCI 
 

Pregledali smo Letni delovni načrt 2017/2018 Osnovne šole Puconci, in sicer z 
namenom, da raziščemo, ali šola kakorkoli omeni, načrtuje oz. opredeli sodelovanje z 
lokalno skupnostjo in društvi v njej. Med pregledom dokumenta smo dobili pozitivne 
odgovore na naše razmišljanje, namreč šola večkrat omeni sodelovanje z lokalno 
skupnostjo, in sicer v naslednjih točkah:  

– Prednostna naloga šole: 

»Mladim moramo omogočiti celostni razvoj. Ob podpori staršev in lokalnega okolja jim 
pomagamo na poti, da postanejo družbeno odgovorni in samozavestni posamezniki 
(str. 26).« 

– Prioritete dela: 

»Ohranjanje in bogatenje nivoja sodelovanja s starši in z okoljem (str. 27).« 

– V okviru zastavljenih ciljev si prizadevamo za: 

»ohraniti oz. okrepiti dobro sodelovanje s starši in okoljem (preko formalnih in 
neformalnih oblik sodelovanja s starši, preko promoviranja šole v lokalnem okolju npr. 
sodelovanje na prireditvah in »prepletanje niti« s šolami iz sosednjih držav) (str. 27).« 
 

– Prednostne naloge v letu 2017/2018:  

»Šola se bo tudi letos vključevala v domače in širše okolje z namenom omogočiti 
učencem poleg novih znanj tudi potrebne izkušnje za nadaljnje šolanje in življenje. 
Povezava z lokalno skupnostjo bogati naše delo zato bomo tudi letos sodelovali v 
projektu Evropska vas (str. 31).« 
 

– Kulturne dejavnosti: 
»Cilji: 
– pregled, prikaz, spoznavanje kulturnih dejavnosti v razredu, šoli in zunaj nje, 
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– navajanje na razumevanje in vrednotenje lastnega dela, dela drugih učencev in 
odraslih umetnikov, 
– sodelovanje med okoljem in šolo ter obratno (str. 47).« 
 

– Športne dejavnosti: 
»Cilji: 
– veliko učencev je vključenih v športne dejavnosti, ki jih organizirajo klubi v šoli (NTK 
Kema, NK Kema, ŽOK Kema) in na drugih lokacijah (ŠK Triglav, AK Murska Sobota, 
NK Mura ) (str. 48).« 
 

– Interesne dejavnosti: 
 
»Dejavnosti zunanjih ponudnikov  
– NTK Kema Puconci – namiznoteniška šola.  

– Hokej na travi.  

– Nogomet NK Kema (str. 62).«  

 
V Letnem delovnem načrtu 2017/2018 Osnovne šole Puconci celo celotno zadnje 
poglavje z naslovom Povezovanje šole z okoljem namenijo opredelitvi sodelovanja z 
okoljem, in sicer lokalno skupnostjo na splošno sodelovanje s širšim okoljem. Med 
drugim omenijo tudi sodelovanje z lokalnimi društvi: »V popoldanskih urah je šola s 
športno dvorano odprta za športna in druga društva, ki tu izvajajo večino ali del svojih 
aktivnosti. Naši učenci pod vodstvom mentorjev sodelujejo s kulturnimi programi na 
različnih prireditvah društev v občini.« 

 

9.2.1 ANALIZA LETNEGA DELOVNEGA NAČRTA 
 

S pregledom Letnega delovnega načrta 2017/2018 Osnovne šole Puconci smo 
pridobili podatke, da se Osnovna šola Puconci v sklopu svojega delovanja zaveda 
pomena sodelovanja z okoljem. To sodelovanje načrtuje in sodeluje tudi z lokalnimi 
društvi. Ugotovili smo, da sodelovanje z okoljem uvrščajo med svoje prednostne 
naloge in cilje. Sodelovanje z okoljem in hkrati različnimi lokalnimi društvi načrtujejo na 
različnih področjih, na kulturnem in športnem ter skozi interesne dejavnosti za potrebe 
šole. Med drugim sodelujejo, za potrebe različnih društev, s kulturnimi programi na 
različnih prireditvah. Pridobili smo podatke, da šola nudi tudi svoje prostore za 
izvajanje dejavnosti različnih društev.  

 

9.3 UČNI NAČRT ZA ČEBELARSKE KROŽKE 
 

Pregledali smo Učni načrt za čebelarske krožke (Pehant, Mlaker, Prezelj in Borko, 
2008) za učence osnovne šole prve in druge triade (1.–6. razreda), ki ga uporablja 
učiteljica oz. mentorica čebelarskega krožka na Osnovni šoli Puconci. Učni načrt za 
čebelarske krožke je izdan v sklopu Čebelarske zveze Slovenije. Med pregledom smo 
se osredotočili na iskanje načrtovanja sodelovanja s predstavniki društev oz. v tem 
primeru s predstavniki čebelarskih društev.  
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Tabela 2 Izseki iz Učnega načrta za čebelarske krožke (Pehant, Mlaker, Prezelj in Borko, 2008) 

URA UČNA TEMA  CILJI IN DEJAVNOSTI 

3.  Bivališče čebel: 
panj, 
predstavitev panja, 
oprema, 
funkcionalnost notranjih 
prostorov panja. 

Čebelar (mentor) v zaščitni 
opremi in s 
pripadajočim orodjem odpre 
panj, v 
katerem je živela čebelja 
družina, izvleče 
satje. 
Učenci si ogledajo, 
potipajo, vonjajo: 
- sat z medom in s cvetnim 
prahom, mladi 
sat, temen sat z ostanki 
čebeljih srajčk, 
satnik, satnico – opišejo 
razliko. 
Se preizkusijo v 
praktičnem delu: 
- izvlečejo sat, ga postavijo 
na stojalo, 
pravilno vstavijo sat v panj (v 
medišče, 
plodišče), preštejejo sate. 
Učenci spoznajo osnovne 
varnostne 
ukrepe in jih upoštevajo 
pri izvajanju 
gibalnih dejavnosti: 
- spoznajo čebelarsko orodje 
in pripomočke. 

4.  Spoznajmo čebeljo 
družino: 
opazovanje čebel v panju, 
opazovanje čebel na satu, 
poimenovanje delavk, 
matice, 
trotov, 
prepoznavanje članov 
družine. 

Učenci opazujejo 
dejavnost čebel v 
panju: 
- premikanje, dotikanje, 
- čebelar pokaže in 
poimenuje člane čebelje 
družine – delavko, matico, 
trota, 
- učenci razlikujejo 
posamezne člane čebelje 
družine, 
- mentor položi trota v dlan 
učenca, pove, 
da ne piči, pove pa, kako 
ravnati v primeru 
pika čebele. 
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6. Hrana čebel: 
čebele nabirajo hrano v 
naravi: nektar, mano, cvetni 
prah (pelod), vodo, 
čebelar krmi čebele: 
jesensko 
krmljenje, priprava sladkorne 
tekočine 

Učenci se seznanijo s 
pogoji za 
življenje čebel: 
- poročajo o lastnih 
doživetjih po 
opazovanju čebel na 
cvetovih, 
- poimenujejo rastline, na 
katerih so se 
zadrževale čebele, 
- ugotovijo, da čebele 
nabirajo na cvetovih 
hrano, sladko tekočino – 
medičino in cvetni 
prah, 
- čebelar pojasni kako in kam 
čebela naloži 
nabrano medičino in cvetni 
prah, 
- pove, da čebele hrani in 
skrbi zanje, 
- naučijo se pripraviti 
sladkorno tekočino, 
ogledajo si pripomočke za 
krmljenje. 

30. Pregled čebeljih družin: 
stanje družin, 
količino in kakovost zaloge 
hrane, 
aktivnost matice, 
kakovost in količino zalege. 

Učenci spoznajo, kako 
čebelar 
pregleda čebeljo družino: 
- kaj ga zanima. 
Ob primerjavi dveh 
različnih satov iz 
različno močnih družin 
učenec spozna: 
- močne (veliko čebel, lepa 
zalega), 
- šibke, družine (malo čebel 
na satu, slaba 
zalega), 
- količino hrane, 
- dovolj hrane, premalo 
hrane. 
Mentor pojasni, zakaj želi 
imeti močne 
družine! 

31. Rojenje: 
pomen za ohranjanje čebelje 
vrste, 
vzroki rojenja, 
čas rojenja, 
oskrba roja. 

Učenci spoznajo, da je 
rojenje naravno 
razmnoževanje čebel: 
- opazujejo roj v naravi, 
- ugotovijo čas rojenja, 
- opišejo vreme. 
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Čebelar mentor odgovarja 
na 
vprašanja učencev: 
- mentor roj ogrebe in 
poskrbi zanj, 
- učenci opazujejo. 

37.  
38.  
39.  

predlogi: 
- ogled ČZS Lukovica, 
- ogled čebelarske turistične 
poti, 
- obisk čebelarstva znanega 
čebelarja v kraju, 
- obisk čebelarskega 
muzeja, 
- piknik z degustacijo ob 
čebelnjaku. 

Ogled čebelnjaka znanega 
čebelarja v 
domačem kraju: 
- po predhodnem dogovoru s 
čebelarjem, 
- pripravijo vprašanja, 
- sprašujejo, 
- se fotografirajo, 
- napišejo misli o čebelah, 
- pregovore, 
- uganke, 
- pesem. 

 

9.3.1 ANALIZA UČNEGA NAČRTA ZA ČEBELARSKI KROŽEK 
 

S pregledom Učnega načrta za čebelarski krožek smo ugotovili, da so avtorji načrtovali 
večkratno sodelovanje s predstavniki čebelarskih društev, in sicer natančneje 8 šolskih 
ur, kjer dobesedno omenijo sodelovanje s čebelarjem (predstavnikom društva). 
Sodelovanje je načrtovano kot učenje s predstavniki čebelarskih društev ob šolskem 
čebelnjaku s pogovorom, razlago in prikazom pripomočkov ter kot obisk predstavnika 
čebelarskega društva in ogled njegovega čebelnjaka s pogovorom o njihovem delu. 
Med pregledom Učnega načrta za čebelarski krožek smo med drugim ugotovili, da so 
tudi ostali cilji in dejavnosti, ki ne načrtujejo neposredno sodelovanje s predstavnikom 
društva, zapisani tako, da lahko učitelj oziroma mentor prav tako sodeluje s 
predstavnikom društva.   

 

10.  INTERVJUJI 
 

10.2 INTERVJU Z RAVNATELJEM OSNOVNE ŠOLE PUCONCI 
 

Ste dobro seznanjeni z lokalnimi društvi v Občini Puconci?  

Z vsemi temi lokalnimi društvi v Občini Puconci smo več ali manj dobro seznanjeni. 
Mogoče nekoliko bolj s tistimi društvi, katera gravitirajo predvsem za vas Puconci, kar 
je tudi logično, ker ima šola tukaj svoj sedež.  

Kako ste se z njimi seznanili? 

Ah, z njimi se seznanjamo preko raznoraznih dejavnosti, tistih, ki jih opravljajo 
določena društva. Na primer Gasilsko društvo Puconci, saj z gasilskimi društvi na 
splošno, če povem, smo seznanjeni še najbolj v celotni občini, ker z njimi tudi največ 
sodelujemo. Torej preko sodelovanja.  
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Ste mogoče kdaj pristopili tudi do Občine Puconci za določeno društvo? 

Ne, zaenkrat ni bilo potrebno.  

Kako osnovna šola Puconci sodeluje z lokalnimi društvi?  

Osnovna šola Puconci dobro sodeluje z lokalnimi društvi. Največkrat, na primer, takrat, 
ko imamo določene dneve dejavnosti, če je potrebno. Torej, ko imamo teden požarne 
varnosti z gasilskim društvom, ko imamo športne dneve s kakimi športnimi društvi in 
tako naprej.  

Kaj pa mogoče preko šolske kuhinje? 

Preko šolske kuhinje pa bolj slabo sodelujemo z določenimi društvi.  

Kaj pa šolska knjižnica, glede na to, da imamo nekaj kulturnih društev? 

Šolska knjižnica zdaj, v tem mojem kratkem mandatu, tudi ni sodelovala z društvi.  

Menite, da so lokalna društva pripravljena sodelovati? 

Več ali manj so.  

Kdo po navadi da pobudo za sodelovanje, vaša šola oziroma vi ali lokalna 
društva? 

Odvisno od potreb. Včasih pridejo sama društva pa se ponudijo, včasih pa jih mi 
poiščemo in pokličemo pa potem pridejo. 

Kakšni so postopki izbire takrat, ko Vi podate pobudo za sodelovanje oziroma 
kdaj se odločite za neko določeno društvo? 

Odvisno od tiste dejavnosti, ki si jo želijo otroci oziroma si jo želijo njihovi mentorji. 

Kaj vpliva na izbiro? 

Trenutna potreba. Takratna tista potreba, povpraševanje. Se pravi zdaj, če imamo 
določen dan dejavnosti, recimo, da je potrebno delati kakšne prtičke, pokličemo 
društvo Ščipek, se mi zdi, da se tako imenuje, in potem pridejo pa otrokom predstavijo 
svojo dejavnost. 

Kdo načrtuje sodelovanje šola ali lokalna društva ali kar skupaj?  

Spet je to odvisno od tistega dneva, največkrat je pa šola tista, ki načrtuje določene 
dejavnosti.  

Uporabljate pri načrtovanju sodelovanja kakšen načrt, zgled literature? 

Zaenkrat ne. Pa bi bilo smiselno mogoče. Zdaj si mi dala dobro iztočnico za to, tako, 
da ne bi bilo slabo.  

Opravite kakšen sestanek skupaj z društvi, mentorji preden se odločite za 
sodelovanje? 

Tudi, tako. Tudi z mentorji oziroma predsedniki posameznih društev opravimo pred 
sodelovanjem določene sestanke.  

Mogoče na kratko postopek kakšnega načrtovanja v kratkem, se spomnite? 
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V kratkem, nazadnje, kar je imelo Domoljubno društvo. Torej, sama delegacija društva 
je prišla v šolo. Zaprosili so nas, če bi šola kot taka sodelovala z določenimi učenci z 
njihovimi nastopi. Oni so nam predstavili, kakšen namen je te prireditve in potem smo 
se mi enostavno odločili za sodelovanje.  

Kakšen je postopek načrtovanja? Določite cilje, dejavnosti in potem povabite 
društvo ali povabite najprej društvo pa skupaj določite cilje, dejavnosti?  

Po navadi gremo skozi neke cilje in potem skozi te cilje ugotavljamo, katero je tisto 
ustrezno društvo, ki bi nam lahko pri določeni dejavnosti potem priskočilo na pomoč. 

Kdo po navadi izvaja dejavnosti: učitelj ali predstavniki lokalnih društvih ali kar 
vsi skupaj? 

Kar skupaj takrat. 

Kako ocenjujete sodelovanje z lokalnimi društvi? 

Moram ga oceniti kot zelo uspešno. Zaenkrat. 

Ste imeli kakšno slabo izkušnjo pri sodelovanju z lokalnimi društvi? 

Ne, ne. Na našo srečo ne.  

Kakšni so vaši temeljni nameni v sodelovanju z lokalnimi društvi? Zakaj se 
pravzaprav odločate za sodelovanje z lokalnimi društvi? 

Zato, ker otrokom predstavimo določene dejavnosti potem na ta način. Otroci tudi 
potem določene dejavnosti, določene zadeve lažje dojemajo, če vidijo tisto, kako 
društvo deluje. Na primer, spet se bom vrnil h gasilskemu društvu: tukaj pridejo z 
avtomobili, lestvami in na ta način nam potem predstavijo njihovo delo in za otroke je 
to precej bolj zanimivo kot pa klasičen pouk. 

Se spomnite kakšne ovire pri sodelovanju z lokalnimi društvi? 

Zaenkrat, za zdaj v tem zadnjem obdobju jih ni bilo.  

Ste mogoče v preteklosti sodelovali s katerim od društev pa danes z njimi ne 
sodelujete več? 

Spet moram tukaj povedati, da je to odvisno od tistih trenutnih potreb pa želja učiteljev 
in učencev. Pa vedno tudi, če zdaj eno društvo že dalj časa nismo kontaktirali ali nas 
oni niso, ni problema, če se zdaj odločimo, bi tudi priskočili na pomoč.  

Bi želeli mogoče več sodelovanja z društvi ali se vam zdi, da ga je kar dovolj? 

Mislim, da je na kar pravšnji način uravnoteženo to sodelovanje. Ni ga ne preveč in ne 
premalo.  

Opažate mogoče tudi, da učiteljice sodelujejo z društvi v učnih urah? 

Tudi vmes.  
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10.3 INTERVJU Z UČITELJICO OZIROMA MENTORICO ČEBELARSKEGA 
KROŽKA NA OSNOVNI ŠOLI PUCONCI 

 

Kako ste se seznanili s Čebelarskim društvom in njihovim delovanjem?  

Leta 2008 sem se kot učiteljica biologije in tehnike in tehnologije zaposlila na Osnovni 
šoli Puconci. S tem sem prevzela tudi vodenje čebelarskega krožka. OŠ Puconci ima 
v svoji okolici postavljen čebelnjak, s krožkom pa smo uredili še medoviti vrt. 
Čebelarski krožek je član Čebelarskega društva Puconci že od samega začetka 
njegovega delovanja, tako da smo sodelovanje samo nadaljevali in sodelujemo še 
danes. 

Kako sodelujete s Čebelarskim društvom? 

Naš krožek deluje preko pogodbe s Čebelarsko zvezo Slovenije. S čebelarskim 
društvom sodelujemo tako, da smo sami člani društva. Sama vodim krožek kot 
mentorica učiteljica – pedagoški del (delno tudi praktično), iz Čebelarskega društva 
Puconci pa nam pri skrbi za čebelnjak in čebele pomaga čebelar. Čebelar skrbi za 
pregled panjev – čebel čez vso leto: pregled družin, čiščenje, zdravljenje, skrb za 
čebele pozimi, hranjenje itd.). Skupaj, zdaj že tradicionalno, vsako leto izvedemo 
»Tradicionalni slovenski zajtrk«. Čebelarji čebelarskega društva in naši krožkarji 
skupaj obiščejo vse enote vrtca, kjer se predstavijo in poudarijo pomen čebele in 
čebelarjenja. Naša srečanja so občasna, po potrebi skozi vso leto (predstavitev 
čebelnjaka s čebelarjem, skrb za čebelnjak, žičenje satov, točenje medu ipd.). Družimo 
se ob urah krožka, dnevi dejavnosti. Kot mentorica pa v krožek vnašam različne 
dejavnosti, natečaje, projekte, kjer se krožek lahko predstavi s svojim delom in izdelki. 
Vsako leto poteka državno tekmovanje mladih čebelarjev v sodelovanju ČZS, 
lokalnega ČD in določene šole, na kateri tekmovanje tudi poteka. Enkrat letno se kot 
mentorica udeležim letnega srečanja ČD Puconci, kjer podam tudi poročilo delovanja 
krožka za prejšnje leto. 

Uporabljate pri načrtovanju sodelovanja kakšen načrt, zgled literature, 
izobraževanje? 

ČZS nam je posredovala učni načrt oz. sam program, po katerem se izvaja krožek – 
učni načrt za čebelarske krožke od 4. do 6. razreda in učni načrt od 7. do 9. razreda. 
Prav tako nam ČZS pripravlja in nudi ogromno gradiva, potrošnega materiala, orodja, 
pripomočkov, izobraževanj itd. Na začetku šolskega leta imamo čebelarji mentorji tudi 
posvet v Lukovici na ČZS, kjer se dogovorimo za delo v krožkih v tekočem šolskem 
letu in morebitne novitete. Krožek se izvaja s pomočjo učbenika in delovnega zvezka 
»Čebela se predstavi«, katere nam da v uporabo ČZS.  

Kako ocenjujete sodelovanje s čebelarskim društvom? Lahko izpostavite 
prednosti, ki jih opazite pri sodelovanju s Čebelarskim društvom? Se mogoče 
pojavljajo kakšne ovire pri sodelovanju z društvom? 

Sodelovanje s čebelarjem iz ČD Puconci nam ogromno prinese na področju 
praktičnega znanja, kjer nam čebelar iz prve roke predstavi delo s čebelami, 
čebelnjakom, kaj mora opraviti čebelar pozimi. Ob dogovoru se nam čebelar pridruži 
pri naših urah krožka, kjer izvajamo različne dejavnosti, ovira je včasih le časovna 
uskladitev. 
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10.3.1 ANALIZA INTERVJUJEV 

 

V prvem intervjuju smo izvedeli, da Osnovna šola Puconci sodeluje z lokalnimi društvi 
in da je to sodelovanje zaenkrat uspešno. Tako šola kot društva so pripravljena 
sodelovati. Ugotovili smo, da je izbira društva, načrtovanje sodelovanja in samo 
sodelovanje odvisno od trenutnih potreb oziroma namenov in ciljev. Prav tako je 
pobuda za sodelovanje odvisna od potreb in obojestranska. Seznanili smo se s tem, 
da je največkrat šola tista, ki načrtuje sodelovanje, pri tem pa si zaenkrat ne pomagajo 
z literaturo. Prav tako smo ugotovili, da večinoma sodelujejo z društvi preko dneva 
dejavnosti (kulturni in športni dan), projektov in tudi učnih ur ter da zaenkrat preko 
šolske kuhinje in knjižnice niso sodelovali z društvi. Pridobili smo tudi kratek opis 
postopka načrtovanja, in sicer preden se sploh odločijo za sodelovanje, pregledajo cilje 
in na podlagi ciljev izberejo društva, ki bi ustrezala namenu, nato opravijo s 
predstavniki društev sestanke in kasneje pogovore o samem delu. Izvedba poteka s 
skupnimi močmi učitelja oziroma mentorja in predstavniki društev. Ugotovili smo, da je 
njihov namen sodelovanja, predstaviti učencem določene dejavnosti in cilje na 
praktičen, aktiven in lažje dojemajoč način. Zavedajo se tudi, da je otrokom tak 
praktičen, z nekimi novimi dejavniki in predstavniki pouk bolj popestren in zanimiv. 
Ugotovili smo, da zaenkrat niso imeli slabih izkušenj v sodelovanju z društvi, zato 
sodelovanje ocenjujejo tudi zelo uspešno.  

V drugem intervjuju smo spoznali praktični primer sodelovanja Osnovne šole Puconci 
z lokalnim društvom. Ugotovili smo, da Osnovna šola Puconci v sklopu čebelarskega 
krožka sodeluje s predstavniki Čebelarskega društva Puconci. Pridobili smo podatek, 
da je čebelarski krožek član Čebelarskega društva Puconci in da deluje preko pogodbe 
s Čebelarsko zvezo Slovenije. Ugotovili smo, da sodelujejo s predstavnikom 
Čebelarskega društva Puconci – čebelarjem, ki skrbi za čebelnjak in čebele čez vse 
leto ter ob tem večkrat na leto predava učencem. Mentorica in učenci krožka skupaj s 
predstavniki društva izvedejo projekt »Tradicionalni slovenski zajtrk«, obiščejo vse 
enote vrtca Osnovne šole Puconci, kjer predstavijo čebelarjenje in sodelujejo na 
različnih tekmovanjih Čebelarske zveze Slovenije in Čebelarskega društva Puconci. 
Ugotovili smo, da mentorica sodeluje tudi na letnem srečanju Čebelarskega društva 
Puconci, kjer poda informacije o delovanju krožka. Pridobili smo podatke, da za 
načrtovanje sodelovanja mentorica uporablja učni načrt za čebelarske krožke, učbenik 
in delovni zvezek, ki jih je izdala Čebelarska zveza Slovenije, prav tako pa se udeleži 
posveta na Čebelarski zvezi Slovenije. Ugotovili smo tudi, da mentorica sodelovanje s 
predstavnikom Čebelarskega društva Puconci ocenjuje uspešno in praktično, saj 
prinese ogromno praktičnega znanja. Pridobili smo podatek, da oviro pri sodelovanju 
z društvom predstavlja včasih le časovna uskladitev.  
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11.  UČNA PRIPRAVA ZA UČNI URI  
 

Tabela 3 Učna priprava 

UČNA PRIPRAVA ZA ŠOLSKI URI S SODELOVANJEM Z DRUŠTVI 

Študentka,  

ki vodi uri 
(organizira 
učni uri) 

Jasmina Jakovljević 

Šola Osnovna šola Puconci 

Datum: 31. 1. 2018 

Čas: 2. šolska ura (8.50–
9.35) in 3. šolska ura 
(9.50–10.35) 

Razred (število učencev): 3. (25) 

  

Učna tema:  

Poznajo pomen dediščine – sodelovanje z lokalnimi društvi 

Kraj izvedbe: matična učilnica, dodatni manjši prostor, šolska telovadnica, športna 
učilnica                 

Spremljevalci: razredničarka, predstavniki lokalnih društev 

Cilji 

 

Učenci: 

 vedo,  da moramo ljudje nekatere dejavnosti nujno početi, 
nekatere pa zato, ker se tako odločimo in ko se za to 
odločimo (SPO); 

 znajo opisati in razlikovati značilna okolja (Gozd) v Sloveniji 
ter živali in rastline v njih (SPO); 

 se navajajo na samostojno izbiro oblik, barv, velikosti in 
razvijajo občutek za bogatenje narisane oblike s teksturami 
(LU); 

 pojejo pesmi iz preteklosti ter širijo pevski repertoar (GU); 

 vedo, da so za življenje ljudi v določenem kraju pomembne 
nekatere ustanove (SPO); 

 ravnajo z različnimi športnimi pripomočki: lopar, žogica, 
mrežica, miza za namizni tenis (ŠPO); 

 izvajajo osnovne prvine igre (nogomet) z nogometno žogo 
(ŠPO).  

Medpredmetno 
povezovanje 

Spoznavanje okolja, glasbena umetnost, šport, likovna umetnost 



53 
 

Časovna 
razporeditev 
učnih ur 

1. URA: Lovska družina Brezovci, Društvo upokojencev 
Puconci, Turistično društvo Vrtnica Beznovci 

 

2. URA: Prostovoljno gasilsko društvo Strukovci, 
Namiznoteniški klub Kema Puconci, Nogometni klub Kema 
Puconci 

Učna sredstva 
(učila in 
pripomočki) 

Namiznoteniški lopar (9), namiznoteniška žogica (9), nogometna 
žoga (9), stožci (15), gol, gasilska oprema, mekol lepilo, čopiči (9), 
kartonske podlage (25), barvni papir, papir za zaščito miz, 
računalnik, projektor  

 

Potek ur: 

UVODNI DEL 

6 minut 

 

Dejavnosti: 

Pred začetkom ure učencem razdelim listke s številko (1–3). 

 Učencem se predstavim, povem, da bom z njimi to in naslednjo 
šolsko uro ter, da bodo z mano še predstavniki nekaterih društev, 
ki jih bodo nekoliko podrobneje spoznali tekom učnih ur. Vprašam 
jih, ali vedo, kaj so društva. Povem jim, da so društva prostovoljne 
organizacije, ki omogočajo aktivno preživljanje prostega časa, 
skrbijo za ljudi, živali in okolje, omogočajo druženje ter ohranjajo 
kulturno dediščino, torej tradicijo, šege in navade kraja. Razložim 
razliko med šego in navado, in sicer navada je ponavljajoče se 
dejanje, ki ga privzgojimo in so del našega vedenja, medtem ko 
so šege dejanja ob določenih priložnostih s smislom in vsebino, 
povezana s kulturno dediščino.  

Opozorim jih, da je udeležba v društvih prostovoljna. 

Napovem, da bo delo potekalo v 3 skupinah in po postajah. 
Razdelim jih v skupine po številkah na listkih in usmerim na 
posamezno postajo. Povem, da so na posamezni postaji približno 
10 minut, nato se pomaknejo naprej na drugo postajo.   

OSREDNJI 
DEL 

1. šolska 
ura 

 

 

12 minut 

 

 

 

 

 

 

1. postaja: LD Brezovci 

Predstavniki društva se na kratko predstavijo (delovanje, namen, 
sestava). Pokažejo opremo lovca in predstavijo njegove naloge v 
različnih letnih časih. Pogovorijo se o vrstah gozdov na tem 
področju, o živalih in rastlinah ob ogledu slik.  

cilj: znajo opisati in razlikovati značilna okolja (Gozd) v Sloveniji 
ter živali in rastline v njih (SPO) 
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12 minut 

 

 

 

 

 

 

12 minut 

 

 

 

 

 

3 minute 

2. postaja: DU Puconci 

Predstavniki društva se na kratko predstavijo (delovanje, namen, 
sestava, dosežki). Društvo pokaže nekaj svojih izdelkov, med 
drugim tudi izdelek, ki ga bodo učenci izdelali. Vsakemu učencu 
podajo karton, na katerem je s svinčnikom narisan osnutek. 
Učenci bodo že pripravljene dele iz papirja prilepili na osnutek. S 
pomočjo mentoric iz društva učenci dokončajo izdelek.  

cilj: se navajajo na samostojno izbiro oblik, barv, velikosti in 
razvijajo občutek za bogatenje narisane oblike s teksturami (LU).  

 

3. postaja: TD Vrtnica Beznovci (v dodatnem manjšem 
prostoru) 

Predstavniki društva se na kratko predstavijo (delovanje, namen, 
sestava, dosežki, prikaz njihovih izdelkov). Pevki iz društva 
zapojeta kratko ljudsko pesem. Učencem predstavita pesem in jih 
s posnemanjem naučita.  

cilj: pojejo pesmi iz preteklosti ter širijo pevski repertoar (GU) 

 

Z učenci na kratko ponovim nova spoznanja in vprašam o počutju 
in poteku ure. Predstavnike društev povprašam o počutju in 
izvedbi ure. Zahvalimo se predstavnikom društev in pospravimo 
učilnico. 

ODMOR 15 minut odmora 

2. šolska 
ura 

5 minut 

 

 

 

 

12 minut 

 

 

 

 

Sprehodimo se do šolske telovadnice. Predstavim društva in jih 
opozorim, da delo poteka enako, in sicer v treh skupinah ter na 
vsaki postaji 10 minut.  

 

1. postaja: PGD Strukovci 

Predstavniki društva se na kratko predstavijo (delovanje, namen, 
sestava, dosežki). Ob ogledu videoposnetkov se pogovorijo o 
nalogah gasilcev, o njihovi opremi, prevoznih sredstvih in 
ustanovi. Pokažejo in predstavijo paradno gasilsko obleko in dve 
delovno zaščitni obleki.  

cilj: vedo, da so za življenje ljudi v določenem kraju pomembne 
nekatere ustanove (SPO) 
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12 minut 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12 minut 

 

2. postaja: NTK Kema Puconci 

Predstavniki društva se na kratko predstavijo (delovanje, sestava, 
namen, potek igre, dosežki). Učencem predstavijo pripomočke za 
igranje namiznega tenisa in igro namizni tenis. Z učenci izvedejo 
pravilno držo namiznoteniškega loparja. Izvedejo slalom z 
namiznoteniškim loparjem in žogico, nato zgornji odboj in spodnji 
odboj.  

Diferenciacija: Učenci, ki hitro usvojijo zgornji in spodnji odboj, 
poskusijo z izmenjavo odboja.   

cilj: ravnajo z različnimi športnimi pripomočki: namiznoteniški 
lopar in žogica (ŠPO) 

 

3. postaja: NK Kema Puconci 

Predstavniki društva se na kratko predstavijo. Predstavijo potek 
igre nogomet in pripomočke za igro. Pokažejo kratki poligon: 
slalom med stožci in strel na gol. Učenci izvajajo naloge en za 
drugim.  

cilj: izvajajo osnovne prvine igre (nogomet) z nogometno žogo 
(ŠPO) 

ZAKLJUČNI 
DEL  

4 minute 

Z učenci na kratko ponovimo nova spoznanja in jih povprašam o 
vtisih. Predstavnike društev povprašam o vtisih učne ure. 
Zahvalimo se predstavnikom društev. Zahvalim se učencem in 
učiteljici za sodelovanje. 

 

 

11.2 ANALIZA NAČRTOVANJA IN IZVEDBE UČNIH UR 
 

Z načrtovanjem in izvedbo učnih ur smo zelo zadovoljni. Vsa društva, ki smo jih 
povprašali, so bila pripravljena sodelovati, tudi učiteljica je bila zelo motivirana za 
sodelovanje. Prav tako so učenci v izvedbi uživali in radi sodelovali.  

Izbira društev za izvedbo učnih ur je bila izvedena po treh kriterijih: 

1) društvo izberemo s seznama aktivnih lokalnih društev v Občini Puconci; 
2) v učni uri mora sodelovati vsaj eno društvo iz vseh 5 kategorij; 
3) društvo izberemo na podlagi učnih ciljev iz učnih načrtov za 3. razred.  

Želeli smo, da sta učni uri medpredmetni, zato smo izbrali učne cilje različnih 
predmetov. Glede na kriterije smo izbrali društva: Lovska družina Brezovci, Društvo 
Upokojencev Puconci, Turistično društvo Vrtnica Beznovci, Prostovoljno gasilsko 
društvo Strukovci, Namiznoteniški klub KEMA Puconci in Nogometni klub KEMA 
Puconci. Z vsakim društvom smo navezali stik, jim obrazložili sodelovanje in se 
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dogovorili za sestanek, na katerem smo pojasnili organizacijski potek ure, izbrani učni 
cilj iz učnega načrta in se dogovorili za predstavitev ter aktivnosti za izvedbo učnih ur. 
Z vsakim društvom smo se nato večkrat za določene podrobnosti (točen čas, nujne 
potrebščine itd.) dogovarjali telefonsko.  

Po časovni in organizacijski uskladitvi smo izvedli učni uri. Izvedba je potekala dve 
šolski uri, in sicer v prvi šolski uri smo dejavnosti izvedli v učilnici in dodatnem prostoru, 
medtem ko smo v drugi šolski uri dejavnosti izvedli v telovadnici in učilnici poleg 
telovadnice.  

Pred pričetkom ure smo učence s pomočjo listkov razdelili v skupine. Uvodoma smo 
jim predstavili temo učnih ur in organizacijski potek učnih ur. Predvidevali smo, da bodo 
imeli učenci nekaj težav z organizacijo skupin in menjavo, vendar so učenci dobro 
poslušali navodila in jim ves čas sledili, tako da z vidika organizacije in poteka učnih ur 
ni bilo težav. Tudi z motivacijo učencev nismo imeli težav, saj so ti z zanimanjem 
prisluhnili predstavnikom društev in sodelovali v njihovih dejavnostih.  

Učenci so odgovarjali na vprašanja, ki so jim jih v dejavnostih postavljali predstavniki 
društev, in tudi sami so postavljali dodatna vprašanja, ki so se jim porajala med izvedbo 
posamezne dejavnosti.  

Učenci so aktivno sodelovali v dejavnostih pod vodstvom predstavnikov društev in 
uspešno izvajali naloge po navodilih, ki so jim jih podali predstavniki društev.  

Vsako društvo se je na kratko učencem predstavilo, predvidevali smo, da učenci 
poznajo vsaj večino društev, ampak smo bili presenečeni, ko smo ugotovili, da ni tako. 
Učenci so radi in aktivno poslušali delovanje posameznega društva.  

Na postaji, kjer je bila Lovska družina Brezovci, so se učenci ob ogledu slik seznanili 
z delovanjem društva in nalogami lovca. Ogledali so si tudi lovsko obleko, ki sta jo 
imela predstavnika društva oblečeno. Ob ogledu slik so prepoznali in spoznali tudi 
nekaj živali in rastlin v gozdu. Učenci so si z zanimanjem ogledovali obleko in slike, ob 
katerih so odgovarjali na vprašanja, postavljali vprašanja in dodali, kakšno svojo 
izkušnjo ali vedenje.  
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Slika 17. Postaja: Lovska družina Brezovci (osebni arhiv). 

 

Na postaji, kjer so bile predstavnice Društva upokojencev Puconci, so potekale likovne 
delavnice. Predstavnice so učencem pokazale nekaj svojih izdelkov. 

 

Slika 18. Izdelki Društva upokojencev Puconci (osebni arhiv). 

   

Slika 19. Izdelki Društva upokojencev Puconci (osebni arhiv). 

Predstavnice društva so učencem podale navodilo za izvedbo likovne naloge. Učenci 
so likovno nalogo uspešno izvedli po navodilih predstavnic društva in z njihovo 
pomočjo so nastali barviti ter enoviti izdelki.  
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Slika 20. Postaja: Društvo upokojencev Puconci (osebni arhiv). 

 

Slika 21. Izdelava likovne naloge (osebni arhiv). 

 

Slika 22. Likovna delavnica: izdelki učencev (osebni arhiv). 

 

Na postaji, kjer so bile predstavnice Turističnega društva Vrtnica Beznovci, je potekala 
glasbena delavnica. Ta postaja je bila ločena od ostalih dveh, in sicer izvajala se je v 
dodatnem manjšem prostoru. Da ne bi s petjem in igranjem na instrument motili 
dejavnosti ostalih društev, smo se odločili, za dodaten prostor. Predstavnice so 
predstavile delovanje društva, v sklopu katerega delujejo tudi pevke. Predstavnici 
pevki sta uvodoma zapeli in zaigrali na harmoniko nekaj pesmi, nato sta nekaj pesmi 
peli skupaj z učenci.  
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Slika 23. Postaja: Turistično društvo Vrtnica Beznovci (osebni arhiv). 

 

Slika 24. Pevska delavnica (osebni arhiv). 

Sprehodili smo se do učilnice poleg telovadnice, kjer smo pričeli z drugim delom.  

Na postaji v učilnici, kjer so bili predstavniki Prostovoljnega gasilskega društva 
Strukovci, so učenci opazovali in spoznali dve gasilski opremi (paradno in delovno 
obleko), ki sta ju imela oblečena predstavnika društva. Ogledali so si tudi zaščitno 
obleko, dihalni aparat in čelado. Skozi pogovor s predstavniki društva in ob ogledu 
različnih videoposnetkov reševalnih akcij gasilcev so se seznanili z nalogami gasilcev 
in pomembnostjo ustanove.  

 

Slika 25. Postaja: Prostovoljno gasilsko društvo Strukovci (osebni arhiv). 
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Slika 26. Predstavitev gasilske opreme (osebni arhiv). 

Na postaji v telovadnici, kjer je bil predstavnik Nogometnega kluba KEMA Puconci, je 
potekala nogometna delavnica, in sicer predstavnik društva je na kratko predstavil igro 
nogomet in učencem pokazal nekaj osnovnih vaj, ki jih izvajajo v klubu za ogrevanje 
in pripravljanje na tekmo. Učenci so nato vaje izvajali sami in usvajali osnovne prvine 
nogometa. 

 

Slika 27. Postaja: Nogometni klub Kema Puconci (osebni arhiv). 

   

Slika 28. Izvedba osnovnih vaj z nogometno žogo (osebni arhiv). 

 

Na naslednji postaji, kjer sta bili predstavnici Namiznoteniškega kluba KEMA Puconci, 
je potekala namiznoteniška delavnica, in sicer predstavnici sta na kratko predstavili 
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društvo, nato so se učenci spoznali s pripomočki za namizni tenis (namiznoteniški 
lopar in žogica). Usvajali so tudi osnovne udarce »forehand« in »backhand« ter servis.  

 

Slika 29. Postaja: Namiznoteniški klub Kema Puconci (osebni arhiv). 

   

Slika 30. Zgornji in spodnji odboj (osebni arhiv). 

 

Slika 31. Igranje v parih (osebni arhiv). 

 

Skozi obe šolski uri smo skupaj s predstavniki društev stremeli k dosegu zadanih ciljev. 
Dejavnosti smo uspešno izvedli v skladu s cilji in le-te tudi dosegli.  

Kot manjšo pomanjkljivost v učnih urah bi izpostavili jezik, ta namreč ni bil povsem 
knjižno slovenski jezik, temveč je bilo s strani predstavnikov društev večkrat 
uporabljeno narečje. Predstavnikov društev pred izvedbo in med izvedbo nismo 
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posebej opozarjali na uporabo jezika, saj nismo želeli, da bi jim to predstavljalo 
dodatno obremenitev, ki bi potem lahko vplivala na samo izvedbo. Učenci z 
razumevanjem narečja niso imeli težav, saj tudi sami prihajajo iz teh krajev in 
uporabljajo narečje doma. Kljub temu se mi zdi, da je nekoliko narečja tudi v šolah 
dobrodošlo in da so prav društva lahko tista, ki prenašajo ta del kulturne dediščine.  

 

12.  NAČRTI CELOLETNEGA SODELOVANJA Z LOKALNIMI DRUŠTVI 
 

Odločili smo se, da pripravimo vzorčne načrte celoletnega sodelovanja z lokalnimi 
društvi za prvo vzgojno-izobraževalno obdobje. Za prvo vzgojno-izobraževalno 
obdobje smo se odločili na podlagi tega, ker smo učni uri v sodelovanju z društvi izvedli 
v 3. razredu. Osrednji cilj vsakega načrta je sodelovanje z različnimi lokalnimi društvi 
pri različnih predmetih v času rednega pouka skozi celo šolsko leto. Pri načrtovanju 
smo se opirali na Učni načrt Spoznavanje okolja (2011), Učni načrt Matematika (2011), 
Učni načrt Glasbena vzgoja (2011), Učni načrt Športna vzgoja (2011), Učni načrt 
Likovna vzgoja (2011) in Učni načrt Slovenščina (2011).  
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12.2 NAČRT ZA CELOLETNO SODELOVANJE Z LOKALNIMI DRUŠTVI V 1. RAZREDU 
 

Tabela 4 Načrt za celoletno sodelovanje z lokalnimi društvi v 1. razredu 

 SEP OKT NOV DEC JAN FEB MAR APR MAJ JUN 

PREDMET SPO SPO GU SPO ŠPO LU SLO GU ŠPO MAT 

SKLOP živa bitja promet izvajan-
je  

snovi  usvajanje 
različnih 
naravnih 
oblik 
gibanja, 
iger in 
športnih 
znanj 

Oblikovanje 
na ploskvi – 
slikanje 

književnost: 
razvijanje 
recepcijske 
zmožnosti z 
branjem, 
poslušanjem, 
gledanjem 
uprizoritev 
umetnostnih 
besedil in 
govorjenjem, 
pisanjem o 
njih 

izvajanje usvajanje 
različnih 
naravnih 
oblik 
gibanja, iger 
in športnih 
znanj 

orientacija  

CILJ prepozna-
jo, 
poimenu-
jejo in 
primerjajo 
živa bitja 
in okolja 
 
(gozd in 
gozdne 
živali) 

poznajo 
pravila 
varne 
hoje  

ojejo 
pesmi iz 
pretekl-
osti in 
sedanj-
osti ter 
širijo 
pevski 
reperto-
ar 

znajo 
preoblikovati z 
gnetenjem, 
valjanjem, 
rezanjem, 
striženjem 

ravnajo z 
različnimi 
športnimi 
pripomočki 
 
nogometna 
žoga 

preizkušajo 
različne 
slikarske 
materiale in 
pripomočke 

gledališče, 
radijska igra 
in film: 
prepoznavajo 
značilnosti 
glavne 
književne 
osebe in 
drugih 
pomembnih 
oseb, 
zaznavajo in 
doživljajo 
dogajalni 
prostor in 
druge prvine 
gledališkega 
dogodka 

plešejo 
ljudske 
pesmi 

sproščeno 
izvajajo 
naravne 
oblike 
gibanja 

premikajo 
se po 
navodilih 
po prostoru 
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DRUŠTVO LD 
Brezovci 

ŠKTD 
Hrast 
Lemerje 

TD 
Vrtnica 
Bezno-
vci 

DU Mačkovci NK KEMA 
Puconci 

DKŽ KLAS 
Bodonci 

TKŠD 
Pečarovci 

KTD 
Moščanci 

ŠKTD 
»Breza« 
Brezovci 

PGD 
Predanovci 

IZVEDBA na terenu 
(gozd) 

v učilnici 
in na 
terenu 

v 
učilnici 

V učilnici v 
telovadnici 

v učilnici.  v učilnici v učilnici na terenu v učilnici 

DEJAVNOS-
TI  

Sprehod 
do bližnje 
lovske 
hiše in 
lovca.  
 
Društvo 
se 
predstavi. 
 
Pogovor 
o gozdu 
in živalih 
v njem s 
prikazom 
slik in 
različnih 
ostalih 
predme-
tov. 
 
Prikaz 
opreme 
lovca in 
njegova 
vloga v 
gozdu. 
 
Kratek 
ogled 
gozda in 

Društvo 
se 
predstavi. 
 
Pogovor s 
predsta-
vniki 
društev o 
varni hoji  
(slike).  
 
Simulacija 
varne 
hoje v 
učilnici. 
 
Pogovor o 
pripomoč-
kih za 
varno 
vožnjo in 
prikaz le-
teh. 
 
Sprehod 
po šolski 
okolici s 
poudark-
om na 
varni hoji 
in sprotno 
obrazložit-

Društvo 
se 
predsta-
vi. 
 
Društvo 
zapoje 
nekaj 
ljudskih 
pesmi. 
  
Učenje 
ljudske 
pesmi. 
 

Vodje društva 
se predstavijo in 
pokažejo 
njihovih izdelke 
 
Predstavitev 
materialov in 
postopkov: 
gnetenje, 
valjanje, 
rezanje, 
striženje. 
 
Izdelovanje 
novoletnih 
okraskov iz 
slane-ga testa 
in papirja s 
preoblikovanjem 
pod vodstvom 
društva. 
 
Okrasitev 
učilnice in 
novoletne jelke 
z izdelki 
učencev.  

Društvo se 
predstavi. 
 
Ogrevanje 
z 
elementar-
no igro in 
ogrevalne 
vaje. 
 
Delo po 
postajah: 
Na vsaki 
postaji je 
član 
društva. 
Izvajajo se 
različne 
naloge z 
nogometno 
žogo (npr. 
ciljanje 
tarče, 
slalom 
itd.). 
 
 
Sprostitev. 

Kratka 
predstavitev 
društva in 
njihovih 
izdelkov. 
 
Pogovor o 
materinskem 
dnevu. 
 
Predstavitev 
slikarskih 
materialov in 
pripomočkov. 
 
Predstavitev 
naloge: 
Izdelava 
različnih 
manjših 
darilc s 
slikanjem na 
različne 
materiale v 
sodelovanju 
s 
predstavniki 
društev. 
 
Razstava 
izdelkov.  

Vodje 
društva se 
predstavijo. 
 
Društvo 
izvede kratko 
gledališko 
igro. 
 
Pogovor s 
predstavniki 
društev o 
značilnostih 
glavne 
književne 
osebe in 
drugih 
pomembnih 
oseb, 
dogajalnem 
prostoru in 
drugih 
prvinah 
gledališkega 
dogodka. 
 
Ogled 
gledaliških 
potrebščin in 
materiala.  

Društvo 
se 
predstavi. 
 
Društvo 
zapleše 
nekaj 
ljudskih 
plesov. 
 
Skupno 
učenje 
enega 
izmed 
lažjih 
ljudskih 
plesov. 

Vodje 
društva se 
predstavijo. 
 
Pogovor o 
hoji in 
pohodu. 
 
Ogrevanje z 
elementar-
no igro in 
ogrevalne 
vaje. 
 
Kratek 
pohod z 
društvom. 
 
Sprostitvena 
igra. 

Vodje 
društva se 
predstavijo. 
 
Ponovitev 
izrazov za 
položaje.  
 
Pogovor o 
pomembn-
osti 
poslušanja 
navodil in 
sledenja 
njim.  
 
Delo po 
postajah: 
Kratka 
ustna, 
pisna in 
daljša 
ustna 
navodila za 
premikanje 
po prostoru 
(učilnica, 
hodnik, 
garderoba).  
 
Ozavestiti, 
kako 
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gozdnih 
živali. 
 
Delo po 
skupinah: 
kviz, 
različne 
igre, učni 
listi na 
temo 
gozda. 

vijo 
osnovnih 
pravil.  
 
 

naučena 
snov te ure 
pomaga 
gasilcem 
pri 
njihovem 
delu.  

ČAS  2 šolski 
uri 

2 šolski 
uri 

1 šolska 
ura 

2 šolski uri 1 šolska 
ura 

2 šolski uri 2 šolski uri 1 šolska 
ura 

2 šolski uri 1 šolska 
ura 

 
 

12.3 NAČRT ZA CELOLETNO SODELOVANJE Z LOKALNIMI DRUŠTVI V 2. RAZREDU 
 

Tabela 5 Načrt za celoletno sodelovanje z lokalnimi društvi v 2. razredu 

 SEP OKT NOV DEC JAN FEB MAR APR MAJ JUN 

PREDMET MAT ŠPO SPO LU SPO SLO LU ŠPO GU ŠPO 

SKLOP orientacija  usvajanje 
različnih 
naravnih 
oblik 
gibanja, iger 
in športnih 
znanj 

sile in 
gibanje  

kiparstvo jaz  književnost 
razvijanje 
recepcijske 
zmožnosti z 
branjem, 
poslušanjem, 
gledanjem 
uprizoritev 
umetnostnih 
besedil in 
govorjenjem, 
pisanjem o 
njih 

obliko-
vanje na 
ploskvi – 
risanje 

usvajanje 
različnih 
naravnih 
oblik 
gibanja, 
iger in 
športnih 
znanj 

izvajanje usvajanje 
različnih 
naravnih 
oblik 
gibanja, 
iger in 
športnih 
znanj 
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CILJ oblikujejo 
navodilo za 
premikanje 
po prostoru 
in se po 
navodilih 
premikajo 

ravnajo z 
različnimi 
športnimi 
pripomočki 

znajo 
opazovati, 
opisati in 
ugotoviti, 
kako 
nastajajo 
sledovi 
gibanja in 
kaj jih 
povzroča 

oblikujejo 
kiparski 
volumen z 
upogibanj
-em oz. 
zgibanjem 
ploskih in 
upogljivih 
materialo
v 

znajo 
prepozna
-ti 
nevarne 
situacije 
doma in v 
prostem 
času ter 
se jim 
izogniti 

poezija: 
razvijajo 
asociativne 
zmožnosti: 
iščejo 
tematsko 
(osrednjo) 
besedo v 
pesmi ter 
nizajo svoje 
asociacije ob 
taki besedi 

razvijajo 
občutek 
za 
uporabo 
različnih 
vrst linij 

sproščeno 
izvajajo 
naravne 
oblike 
gibanja 

spremljajo 
petje in izreko 
z lastnimi, 
otroškimi, 
ljudskimi, 
improviziranim
-i in Orffovimi 
glasbili.  

zaplešejo 
ljudske 
plese 

DRUŠTVO PGD 
Gorica 

ŠK 
TRIGLAV 

LD Dolina DU 
Bodonci -
Brezovci -
Mačkovci 

PGD 
Puževci 

KTD Puconci  DKŽ 
KLAS 
Bodonci 

TKŠD 
Pečarovci 

TD Vrtnica 
Beznovci 

KTD 
Moščanci 

IZVEDBA v učilnici in 
na hodniku 

v 
telovadnici 

na terenu v učilnici V učilnici v učilnici v učilnici na šolskem 
igrišču 

V učilnici v 
telovadnici 

DEJAVNOS
-TI  

Kratka 
predstavite
v društva. 
 
Predstavi-
tev teme 
današnje 
ure in 
obrazloži-
tev vloge 
gasilcev.  
 
Pogovor o 
orientaciji, 
besedah s 
katerimi se 
orienti-
ramo.  
 
Delo po 
skupinah: 

Kratka 
predstavi-
tev društva. 
 
Ogrevanje z 
elementarn-
o igro. 
 
Ogled 
opreme za 
hokej na 
travi. 
 
Prikaz 
osnovnih 
gibov pri 
hokeju na 
travi.  
 
Prirejene 
igre s 

Sprejem 
člana 
lovske 
družine 
Dolina pred 
šolo in 
kratka 
predstavite
v društva.  
 
Pogovor o 
sledeh in 
kako 
nastajajo s 
slikovno 
ponazorit-
vijo 
nekaterih 
sledi.  
 

Kratka 
predstavi-
tev 
društva in 
njihovih 
izdelkov.  
 
Predstavi-
tev 
različnih 
materia-
lov in 
pripomoč-
kov: 
papir, 
karton, 
vrvica, 
žica.  
 
Predstavi-
tev 

Društvo 
se 
predstavi. 
 
Pogovor 
o 
nevarnih 
situacijah 
ob slikah.  
 
Pogovor 
o delu 
gasilcev v 
nevarnih 
situacijah
.  
 
Pogovor 
o 
reševanju 
nevarnih 

Kratka 
predstavitev 
društva. 
 
Pogovor o 
ljudski poeziji.  
 
Pogovor o 
asociacijah.   
 
Delo po 
skupinah: V 
vsaki skupini 
je ena 
predstavnica 
društva. V 
skupini 
obravnavajo 
vsaj eno 
pesem. 
Pesem 

Kratka 
predstav
-itev 
društva 
in 
njihovih 
izdelkov. 
 
Pogovor 
o liniji in 
različnih 
vrstah 
linij s 
slikovni-
m 
gradivo-
m. 
 
Pogovor 
o 
velikono

Kratka 
predstavite
-v društva. 
 
Ogrevanje 
z 
elementar-
no igro. 
 
Delo po 
postajah: 
Različne 
gibalne 
naloge s 
poudarkom 
na pravilni 
izvedbi 
teka in 
pripravi na 
tek.  
 

Kratka 
predstavitev 
društva.  
 
Društvo 
zapoje nekaj 
ljudskih pesmi. 
 
Učenje ljudske 
pesmi.  
 
Predstavitev 
ljudskih 
glasbil. 
 
Spremljanje 
petja ljudske 
pesmi z 
ljudskimi 
glasbili.  

Kratka 
predstavite
v društva. 
 
Ogrevanje. 
 
Društvo 
zapleše 
nekaj 
korakov 
različnih 
ljudskih 
plesov.  
 
Kratek 
pogovor o 
ljudskih 
plesih. 
 
Učenje 
ljudskih 
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Reševanje 
različnih 
nalog z 
različnimi 
problemski-
mi 
situacijami 
v šolskih 
prostorih s 
pomočjo 
gasilcev, in 
sicer 
oblikovanje 
navodil za 
premikanje 
po 
prostoru.  
 
Izmenjava 
navodil in 
sledenje 
navodilom.  
 
Pogovor o 
pomenu teh 
nalog.  

pripomoč-ki 
za igro 
hokej na 
travi.  
 
 
Sprostitev. 

Razdelitev 
v skupine in 
dodelitev 
različnih 
nalog: 
slikanje 
sledi, 
merjenje, 
določanje 
izvora in 
risanje 
sledi.  
 
Sprehod 
mimo 
travnikov, 
gozdnih 
poti do 
gozda z 
opazovan-
jem sledi in 
reševanjem 
nalog.  
 
Sprehod 
nazaj do 
šole in 
predstavite
v rezultatov 
posamezne 
skupine.  

naloge: 
Izdelava 
novoletnih 
okraskov 
z 
upogibanj
-em oz. 
zgibanjem 
danih 
materia-
lov in 
pripomoč-
kov.  
 
Delo po 
skupinah 
v 
sodelova-
nju z 
vodjami 
društva.  
 
Okrasitev 
šole.  

situacijah 
in 
pomem-
bnih 
številkah.  
 
Igra vlog: 
na temo 
nevarne 
situacije.  
 
 

večkrat 
preberejo 
(skupaj, v 
tišini itd.). 
Skupaj 
poiščejo 
osrednjo 
besedo in 
vsak zase 
nato skupaj 
nizajo 
asociacije ob 
osrednji 
besedi.  
 
Predstavitev 
dela po 
skupinah.  

čnih 
praznikih
. 
 
Predstav
-itev 
pripomo-
čkov in 
naloge: 
Izdelava 
velikono-
čnih 
pirhov iz 
različnih 
materia-
lov 
(svinčnik
, 
flomastri
, 
voščenk
e itd.) z 
uporabo 
različnih 
vrst linij.  
 
Razstav
a 
izdelkov.  
 
 
 
 

Sprostit-
vena igra 
in kratek 
pogovor o 
dogodku 
Pečarovski 
tek.  
 
 

plesov pod 
vodstvom 
društva.  
 
Sprostitev.  
 

ČAS  1 šolska 
ura 

1 šolska ura 2 šolski uri 2 šolski 
uri 

1 šolska 
ura 

1 šolska ura 2 šolski 
uri 

1 šolska 
ura 

1 šolska ura 1 šolska 
ura 
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12.4 NAČRT ZA CELOLETNO SODELOVANJE Z LOKALNIMI DRUŠTVI V 3. RAZREDU 
  

Tabela 6 Načrt za celoletno sodelovanje z lokalnimi društvi v 3. razredu 

 SEP OKT NOV DEC JAN FEB MAR APR MAJ JUN 

PREDMET GU SPO 
 

ŠPO 
 

LU 
 

MAT ŠPO 
 

SPO GU ŠPO SPO 
 

SKLOP izvajanje skupnosti usvajanje 
različnih 
naravnih 
oblik 
gibanja, iger 
in 
Športnih 
znanj  

kiparstvo 
 

orientacija 
 

usvajanje 
različnih 
naravnih 
oblik 
gibanja, 
iger in 
športnih 
znanj  

snovi izvajanje 
 

usvajanje 
različnih 
naravnih 
oblik 
gibanja, iger 
in 
Športnih 
znanj  

živa bitja 
 

CILJ v skupini 
in 
samostoj-
no 
sproščen
o in 
doživeto 
pojejo 
ljudske  
pesmi. 
 

vedo, da 
so za 
življenje 
ljudi v 
določenem 
kraju 
potrebne 
nekatere 
ustanove. 
 

ravnajo z 
različnimi 
športnimi 
pripomočki: 
loparji idr. 

uporabljajo 
reciklirane 
materiale, 
embalažo in 
naravne 
materiale, 
različna 
lepila, 
lepilne 
trakove, 
vrvice, žice 
in druge 
materiale 
 

berejo 
različne 
načrte (npr.: 
učilnice, 
šolskih 
prostorov), 
se orientirajo 
po njih in 
oblikujejo 
navodilo za 
gibanje po 
prostoru. 

zaplešejo 
izbrane 
ljudske 
plese. 
 

znajo 
uporabiti 
različna 
gradiva 
(snovi), 
orodja in 
obdeloval-
ne postopke 
ter 
povezujejo 
lastnosti 
gradiv in 
načine 
obdelave. 

pojejo 
pesmi iz 
preteklos
-ti in 
sedanjos-
ti ter širijo 
pevski 
repertoar 
 

gibanja z 
različnimi 
žogami 
uporabijo v 
moštvenih 
igrah 
skladno s 
preprostimi 
pravili 
 

znajo 
opisati in 
razlikovati 
značilna 
okolja v 
Sloveniji ter 
živali in 
rastline v 
njih 
(sadovnjak) 

DRUŠTVO  PD 
Puconci 
 

PGD 
Puconci 
 

NTK KEMA 
Puconci 
 

Društvo 
»Ščipek« 
Puconci 
 

PGD 
Strukovci 
 

KTD 
Moščanci 
 

DKŽ Klas 
Bodonci 
 

KTD Lipa 
Vadarci 
 

ŽOK KEMA 
Puconci 
 

Sadjarsko 
društvo 
Pomurja 

IZVEDBA v učilnici na terenu 
(Gasilski 
dom 
Puconci) 

v telovadnici v učilnici v učilnici in 
šolski hodnik 

v 
telovadnici 

v učilnici v učilnici v telovadnici na terenu 
(sadovnjak) 
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DEJAVNOS
-TI  

Društvo 
se 
predstavi. 
 
Društvo 
zapoje 
nekaj 
ljudskih 
pesmi. 
 
Pogovor o 
ljudskih 
pesmih.  
 
Skupno 
učenje 
izbrane 
ljudske 
pesmi.  
 
Nastop v 
učilnici 
naučene 
ljudske 
pesmi 
skupaj z 
društvom.  

Sprehod v 
Gasilski 
dom 
Puconci.  
 
Sprejem in 
kratka 
predstavit-
ev društva. 
 
Ogled 
Gasilskeg
a doma in 
avtomobila 
ter 
gasilske 
opreme.  
 
Pogovor o 
tem, zakaj 
potrebuje-
mo 
gasilski 
dom in kaj 
je njihova 
naloga.  
 
Izvedba 
kratkega 
gasilskega 
kviza.  

Kratka 
predstavitev 
društva. 
 
Ogrevanje. 
 
Predstavitev 
opreme za 
namizni 
tenis. 
 
Prikaz 
osnovnih 
gibov pri 
namiznem 
tenisu. 
 
Prirejene 
igre z 
namiznoteni
-škimi loparji 
in žogicami. 
 
Sprostitve-
na igra.  

Kratka 
predstavitev 
društva. 
 
Ogled 
različnih 
izdelkov 
društva.  
 
Predstavite
v naloge: 
izdelava 
različnih 
kiparskih 
izdelkov za 
okrasitev 
učilnice 
(angel, 
Božiček, 
božično 
drevo, 
adventni 
venček).  
 
Delo po 
skupinah v 
sodelovanju 
z vodij 
društva.  
 
 
Okrasitev 
učilnice. 

Kratka 
predstavitev 
društva. 
 
Pogovor z 
društvom o 
naravnih 
nesrečah, 
orientaciji in 
pomembnos
-ti 
poznavanju 
načrtov.  
 
Ogled 
različnih 
načrtov: 
učilnice, 
ostalih 
šolskih 
prostorov.  
 
Delo po 
skupinah: S 
pomočjo 
mentorjev 
gasilcev 
pripravijo 
navodilo za 
gibanje po 
prostoru v 
različnih 
situacijah in 
izvedejo.  
 

Društvo se 
predstavi. 
 
Ogrevanje
. 
 
Društvo 
zapleše 
nekaj 
korakov 
različnih 
ljudskih 
plesov.  
 
Pogovor o 
ljudskih 
plesih. 
 
Učenje 
ljudskih 
plesov pod 
vodstvom 
vodij 
društva po 
skupinah. 
 
Nastop 
posamez-
nih skupin. 
 
 

Društvo se 
predstavi. 
 
Ogled 
različnih 
izdelkov 
društva. 
 
Predstavite
v naloge: 
izdelava 
različnih 
daril, čestitk 
za 
materinski 
dan.  
 
Prikaz 
različnih 
obdeloval-
nih 
postopkov 
in pogovor 
o njih.  
 
Delo po 
skupinah z 
vodji 
društva.  
 
Razstava 
izdelkov.  

Društvo 
se 
predstavi. 
 
Društvo 
zapoje 
nekaj 
ljudskih 
pesmi. 
 
Delo po 
postajah:  
 
Učenje 
izbrane 
ljudske 
pesmi. 
 
Učenje 
plesa na 
melodijo 
naučene 
ljudske 
pesmi.  
 
Učenje 
igranja 
na 
izbrane 
ljudske 
instrume-
nte.  
Nastop v 
učilnici.  

Kratka 
predstavitev 
društva. 
 
Ogrevanje z 
elementar-
no igro. 
 
Predstavitev 
opreme in 
pripomočko
v za 
odbojko. 
 
Prikaz 
postavitve in 
osnovnih 
gibov pri 
odbojki.  
 
Prirejene 
igre z 
odbojkarsko 
žogo. 
 
Sprostitev. 

Društvo se 
predstavi. 
 
Sprehod do 
šolskega 
sadovnjaka
. 
 
Pogovor  o 
sadovnjaku 
in o 
rastlinah in 
živalih v 
njem. 
 
Izdelava 
sadnih 
nabodal in 
napitkov iz 
sadja v 
šolskem 
sadovnjaku
.  
 
Reševanje 
učnih listov 
na temo 
sadovnjaka 
s pomočjo 
konkretnih 
opažanj v 
sadovnjaku
.  

ČAS  1 šolska 
ura 

2 šolski uri 1 šolska ura 2 šolski uri 1 šolska ura 2 šolski uri 2 šolski uri 1 šolska 
ura 

1 šolska ura 2 šolski uri 
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13.  ANALIZA NAČRTOV ZA CELOLETNO SODELOVANJE Z LOKALNIMI 
DRUŠTVI 

 

Glede na osrednji cilj smo poskušali vključiti čim več različnih lokalnih društev, kar nam 
je uspelo, saj smo v načrtovanje vključili 25 različnih društev. Naš cilj med 
načrtovanjem je bil med drugim tudi poskusiti, načrtovati sodelovanje pri različnih 
predmetih. Vključili smo skoraj vse šolske predmete prvega vzgojno-izobraževalnega 
obdobja, pri čemer nismo vključili šolskega predmeta angleščina, saj nismo našli 
primernega cilja in društva za sodelovanje pri tem predmetu. V načrtih je načrtovano 
enkratno sodelovanje s posameznim društvom, pri čemer poudarjamo, da je načrt 
vzorčen, kar pomeni, da si ga lahko preuredimo glede na posamezno lokalno okolje 
šole in razširimo na večkratno sodelovanje s posameznim društvom.  
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14. UGOTOVITVE IN ZAKLJUČKI  
 

V tem magistrskem delu smo raziskovali sodelovanje šole z lokalnimi društvi. Zastavili 
smo si cilj, da se bomo seznanili, kako Osnovna šola Puconci sodeluje z lokalnimi 
društvi in občino, kako tovrstno sodelovanje načrtuje in da bomo izdelali primere 
sodelovanja. Raziskali  in predstavili smo Občino Puconci in Osnovno šolo Puconci ter 
zakonodajo, povezano z društvi.  

S pomočjo analize dokumentov, Letnega delovnega načrta Osnovne šole Puconci in 
Učnega načrta za čebelarski krožek ter s podatki intervjujev ravnatelja Osnovne šole 
Puconci in mentorice čebelarskega krožka Osnovne šole Puconci smo ugotovili, da 
Osnovna šola Puconci načrtuje sodelovanje z lokalnimi društvi na kulturnem in  
športnem področju in na področju interesnih dejavnosti za potrebe šole in potrebe 
lokalnega okolja ter da sodelovanje ocenjujejo dobro glede na to, da še niso imeli 
slabih izkušenj. Ugotovili smo, da je sodelovanje odvisno od trenutnih potreb učencev 
in njihovih mentorjev, zaradi tega je lahko sodelovanje večkratno ali enkratno ter da 
načrtovanje poteka od izbire cilja, pregleda ustreznosti društev in izbire društev do 
pogovora in usklajevanja dejavnosti z društvi. Dejstvo, da sodelovanje z lokalnim 
okoljem uvrščajo v svoje prednostne naloge, nam pove, da se zavedajo pomena 
sodelovanja.  

Po pregledu literature in različnih virov smo ugotovili, da zaenkrat ni vzorčnih priprav 
na temo sodelovanje šole z lokalnimi društvi, ki bi lahko bile v pomoč tako ravnateljem 
kakor učiteljem pri načrtovanju in izvedbi sodelovanja. V ta namen smo pripravili učno 
pripravo za dve šolski uri za 3. razred z vključenim sodelovanjem društev in vzorčne 
celoletne načrte za sodelovanje z lokalnimi društvi v 1., 2. in 3. razredu.  

Poseben izziv nam je bila izdelava in izvedba učne priprave. Naključno smo se 
dogovorili za razred in mentorico na Osnovni šoli Puconci, nato smo s pregledom vseh 
učnih načrtov za 3. razred ustvarili seznam ciljev, ki jih lahko dosežemo v sodelovanju 
z lokalnimi društvi. Glede na zastavljene pogoje, da bo učna priprava medpredmetna 
in da bodo vključena društva iz vseh 5 področij, na katerih delujejo društva v Občini 
Puconci, in glede na izbrane cilje, smo pričeli z izbiro društev, kontaktiranjem 
predstavnikov društev in s sestanki z njimi. Po večkratnih srečanjih z mentorico na 
osnovni šoli, predstavniki društev za uskladitev idej, pripomočkov, prostorov in časa 
smo izvedli učni uri. Učni uri sta potekali po postajah, na katerih so predstavniki društev 
predstavili delovanje društva in izvedli dejavnost. Glede na počutje, sodelovanje, 
motiviranost za delo, dodatno spraševanje in zanimanje, ter pozitivne komentarje so 
učenci radi sodelovali z lokalnimi društvi in bi si želeli še več takšnih učnih ur. Prav 
tako, na osnovi njihovih komentarjev in mnenj, so predstavniki društev vedno 
pripravljeni sodelovati s šolo in jim je bila izvedba teh dveh učnih ur všeč in v veselje. 
Tudi mentorica 3. razreda je bila z učno pripravo in izvedbo učnih ur zadovoljna, kar je 
bilo vidno iz njenega navdušenja, pozitivnih komentarjev in sodelovanja na vseh 
postajah.  

Najbolj me je razveselilo dejstvo, da je že ta kratka praktična izvedba (učni uri) 
sodelovanja z lokalnimi društvi obrodila sadove za pogovor in načrtovanje nadaljnjega 
sodelovanja mentorice s posameznimi društvi.  

To magistrsko delo je lahko podlaga za nadaljnje raziskovanje. Zanimivo bi bilo 
raziskati sodelovanje z lokalnimi društvi še na kateri od osnovnih šol, tako bi pridobili 
več praktičnih primerov, izkušenj in predlogov za sodelovanje. V nadaljevanju bi lahko 
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začeli z raziskovanjem z vidika lokalnih društev in z izdelanim programom društva 
pristopili do osnovne šole. Prav tako bi bilo zanimivo nadaljevanje raziskovanja v smeri 
izvedbe vzorčnih celoletnih načrtov sodelovanja z lokalnimi društvi, pri čemer bi 
pridobili podatke o njihovi primernosti, zanesljivosti, možnih ovirah in bi jih s tem lahko 
še izboljšali.  

Menimo, da je potrebno vzpostavljati, negovati in ohranjati sodelovanje šole z lokalnimi 
društvi in širše z lokalnim okoljem. Skupaj namreč soustvarjamo družbo prihodnosti in 
z medsebojnim sodelovanjem pridobivamo dodano vrednost v skupnosti, ki pa jo sami 
le stežka ali sploh ne bi mogli doseči.  
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