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POVZETEK 

Magistrsko delo opisuje in predstavlja sodelovanje učencev z lokalnimi društvi, ki so zelo 
pomembna za delovanje in predstavljanje naše lokalne skupnosti. V teoretičnem delu je 
predstavljena Občina Moravče, zgodovina Osnovne šole Jurija Vege Moravče, lokalna 
društva v Občini Moravče ter kulturna dediščina. V teoretičnem delu je predstavljena tudi 
analiza dokumentov, in sicer analiza občinskega glasila Novice iz Moravške doline, kjer je 
analizirano sodelovanje učencev Osnovne šole Jurije Vege Moravče z lokalnimi društvi v 
desetih letih. Teoretični del opiše tudi projektno delo ter njegove značilnosti.  

Del teoretičnega dela je namenjen tudi analizi učnih načrtov, v katerih najdemo učne cilje, 
ki so povezani s spoznavanjem lokalnih društev in kulturno dediščino. Empirični del je 
namenjen predstavitvi anketnega vprašalnika, v katerem ugotavljamo, koliko učenci 4. 
razreda Podružnične šole Vrhpolje poznajo lokalna društva in s katerimi so že sodelovali. 
Sledi še praktični del, v katerem smo z učenci, ki so rešili anketni vprašalnik, izvedli 
projektno delo, kjer smo povabili 3 lokalna društva, da pridejo k nam na obisk in nam 
predstavijo svoje delovanje.  

KLJUČNE BESEDE: lokalna društva, sodelovanje, četrti razred, OŠ Jurija Vege Moravče, 

projektno delo. 

AN ABSTRACT 

This M.A. dissertation describes and presents the active engagement between pupils and 
local societies. These societies are very important for the development and promotion of 
our local community. The theoretical section includes the presentation of Moravče 
Municipality, the history of primary school Osnovna šola Jurija Vege Moravče, local 
societies in Moravče Municipality and its cultural heritage. The analysis of the documents, 
i.e. the analysis of the local newspaper »Novice iz Moravške doline«, includes the analysis 
of the co-operation of the pupils of Osnovna šola Jurija Vege Moravče with local societies 
within a period of 10 years.The project work with its specific characteristics is also included 
in the theoretical section. 

Part of the theoretical work is dedicated to the analysis of lesson plans, where learning 
objectives connected with the introduction of local societies and the cultural heritage can 
be found. The empirical section is dedicated to the presentation of questionnaires, where 
questions about the degree of knowledge of and engagement with local societies of year 4 
pupils of Podružnična šola Vrhpolje are assessed. The practical section includes the 
project work, where the pupils who had answered the questionnaires met with three local 
societies during their visit to the school in which the local societies introduced their work. 

KEY WORDS: Local societies, co-operation, fourth grade, Osnovna šola Jurija Vege 
Moravče, project work. 
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UVOD 
Ker je del učnega načrta v osnovni šoli, da učenci v četrtem razredu pri predmetu družba 
spoznajo domači kraj, je pomembno, da učenci spoznajo tudi lokalno skupnost ter društva 
v njej. Učenci so del skupnosti, zato je dobro, da društva poznajo ter vedo, kako lahko z 
njimi sodelujejo. Obstajajo društva, ki jih poznajo bolje kot druga, na primer gasilsko 
društvo, ne vedo pa, da obstaja tudi npr. rokodelsko društvo. Pomembno je, da osnovna 
šola spodbuja sodelovanje učencev in lokalne skupnosti pri različnih dogodkih in 
dejavnostih. 

Pregledali smo glasilo občine ter druge vire, iz katerih smo ugotovili, koliko učenci 
sodelujejo z lokalno skupnostjo v šolskem letu, ob katerih priložnostih in s katerimi društvi 
bolj in s katerimi manj. Predvidevamo, da se nekatera društva pridejo predstavit na šolo in 
učence povabijo medse, na primer gasilsko društvo. Z nekaterimi sodelujejo v različnih 
dnevih dejavnosti, obstajajo pa tudi društva, s katerimi učenci v šoli nimajo stika. 

Prav zato bi radi ugotovili, katera društva v lokalni skupnosti učenci že poznajo in katerih 
ne. V okviru projektnega dela smo spoznali tudi tista društva, ki jih ne poznajo. Želimo si, 
da bi učenci poznali različna društva, ki delujejo v njihovi skupnosti, da bi spoznali, da se 
lahko na različne načine vključujejo v skupnost. V okviru projektnega dela smo z učenci v 
razred povabili predstavnike različnih društev, da se nam predstavijo. S tem lahko 
okrepimo in spodbudimo sodelovanje v šoli in izven nje.  

V magistrski nalogi nas je zanimalo, kako dobro učenci poznajo društva v lokalni 
skupnosti, prav tako pa je bil predmet našega preučevanja njihov napredek v času 
projektnega dela. Zato so učenci rešili vprašalnik o tem, kako dobro poznajo društva v 
lokalni skupnosti in kako sodelujejo z njimi v šoli in izven nje, nato pa je sledila izvedba 
projektnega dela. Po projektnem delu so učenci še enkrat rešili vprašalnik o poznavanju 
lokalnih društev.  

V raziskavi smo pričakovali, da bodo učenci po izvedbi projektnega dela prepoznali več 
društev in bolje poznali delovanje le-teh ter se zavedali, s katerimi društvi so že bili v stikih 
in s katerimi ne. 
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I TEORETIČNI DEL 

1 MORAVŠKA DOLINA 

»Moravška dolina! Čudovita si, pa naj se vate zazremo iz nižine, z asfaltne ceste, ki od 
Želodnika pelje skozi Krtino, mimo Škocjana, Brezja in Studenca do Sokličevega klanca, 
iz Izlak pa do trate pri Kandršah, ali pa naj te občudujemo z zelenih obronkov ob vznožju 
gozdov, ki te obdajajo .... Kdo bi mogel reči, ali si lepša podnevi ali v nočnem snu, ob 
jutranjem svitu ali sončnem zatonu, v delavnik ali na praznik, spomladi, ko drevje brsti, ali 
ko ti v jesenski slani listje odpada, pod snežno odejo ali med zlatimi klasi.« (Stražar, 
1979, str. 7) 

 

Slika 1: Moravška dolina 

Občina Moravče spada med majhne slovenske občine in leži v neposredni bližini 
geometričnega središča Slovenije. Je najbolj vzhodna gorenjska pokrajina in je del 
vzhodnega alpskega sveta. Moravška dolina leži v zahodnem delu Posavskega hribovja. 
Čez njeno območje tečeta reki Drtijščica in Rača. Obe se iztekata v reko Savo. V 
Moravčah je podnebje vlažno celinsko. V preteklosti je imel kraj pomembno vlogo, saj je 
od 8. do 4. stoletja pr. n. št. čez vodila jantarska pot od Baltika proti Sredozemlju, zdaj pa 
je v dokaj zatišni legi (Topole, 2003).  

 

Slika 2: Umestitev občine Moravče v Sloveniji 
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V Moravški dolini lahko najdemo tudi osameli kras. To je kraški svet, ki je obdan z 
nepropustnimi sloji, je ločen od alpskega sveta in dinarskega krasa (Stražar, 1979). Sledi 
naselitve Moravške doline segajo kar v prazgodovino, saj je kraško območje s številnimi 
podzemnimi jamami omogočalo iskanje zavetja ledenodobnemu človeku, lovcu. Najdeni 
so ostanki tudi iz mlajših dob, najmanj pa je najdb iz rimske dobe, znano je, da so takrat 
izkoriščali peščenjak in iz njega izdelovali sarkofage, ki jih lahko opazimo od Ljubljane pa 
vse do Trojan. Lega ob prometni cesti je omogočala roparske pohode germanskih in 
ogrskih plemen. Srednji vek so zaznavale naravne nesreče, lakota, upori, turški vpadi. V 
tem času je v Moravški dolini nastalo kar nekaj gradov (Topole, 2003). Na naseljevanje 
Moravške doline so vplivale predvsem naravne razmere, bile so odločilne za razvoj 
kmetijstva.  

Moravška dolina je bila zelo dovzetna za kulturne vplive, v njeni okolici je kar nekaj ljudi, 
ki so znani v slovenski literaturi (Ravnikar, 1985). Med znane Slovence iz Moravške 
doline spadajo Jurij Vega, Fran Detela, Dane Zajc, Tine Kos, Gvido Učakar in Josip Mal 
(Vavpetič, 1996). Ti so eden izmed vzrokov, da so Moravče kot središče Moravške doline 
živele bogato kulturno življenje (Ravnikar, 1985). 

1.1 ZNAMENITOSTI V MORAVŠKI DOLINI 

Moravče so bile od nekdaj središče Moravške doline. Ko so opuščali srednjeveške 
gradove na vzpetinah, kot so grad na Koprivniku, Limbarski gori in Rožeku, se je 
gospodarski pomen Moravč večal. Takrat so nastali gradovi na lažje dostopnih gričih. V 
času srednjega veka je obstajalo kar devet gradov, vendar le malo vemo o tem, kako so 
izgledali, saj so bili kasneje požgani in izropani (Vavpetič, 1996). 

GRAD LIMBERK 

Grad Limberk je stal na Limbarski gori. Pisni viri ga prvič omenjajo leta 1156. Prvotni 
lastniki so bili gospodje Limbarski, ime so dobili po lilijah (Žontar in Zupančič, 1979). Ne 
vemo, kako je grad izgledal, saj se ni ohranila nobena upodobitev, vemo pa, da je že vsaj 
od 17. stoletja dalje popolna razvalina. Glede na to, da je to najstarejši grad v Moravški 
dolini in je bil znan po lilijah, je moravška občina uporabila za svoj grb podobo lilije 
(Otorepec, B., Tipkopis o grbu hrani občina Moravče). 

 

Slika 3: Lilije v grbu Občine Moravče 
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GRAD TUŠTANJ 

V času pozne gotike je bil zgrajen grad Tuštanj. »Zasledimo ga že leta 1238, letnica 1490 
nad vhodnim portalom pa skoraj gotovo pomeni nastanek gradu«. (Vavpetič, 1996, str. 
30). Dolgo obdobje so bili gospodarji grofje Lichtenbergi. Po letu 1854 je grad prešel v 
last družine Pirnat (Vavpetič, 1996).  

Prvi lastnik gradu iz rodbine Lichtenberg je bil Martin Bertold Schwab, zadnji pa Franc 
Ksaverij, ki je leta 1800 gospostvo prodal Ignacu Scarii. Kot lastnica gradu se je ljudem 
najbolj vtisnila v spomin Maksimilijana Scaria, Ignacova vnukinja. Grad je prevzela z 
veliki dolgovi. Poročila se je z Lukom Pirnatom, grajskim vrtnarjem. Bila je 15 let starejša 
od moža. Otrok nista imela. Luka je ogromno pripomogel k temu, da je grad zaživel. Po 
Maksimilijanini smrti se je Luka še enkrat poročil, njuni potomci pa imajo grad v lasti vse 
do danes (Urbanija in Kranjec, 2010). 

 Ob gradu leži naravni ribnik, grajsko dvorišče pa krasita 400 let stara lipa in 350 let stara 
platana. S pomočjo Občine Moravče je leta 2003 zaživela prenovljena poročna dvorana 
za civilne poroke. V gradu od leta 1994 potekajo grajski kulturni večeri in koncerti 
(Urbanija in Kranjec, 2010). 

Grad Tuštanj je eden izmed redkih slovenskih gradov, ki  v svoji notranjosti hrani 
originalno zbirko pohištva, porcelana listin ... Grad ima v svoji notranjosti arkadno 
dvorišče ter štiri hodnike s sobanami (Vir: Informacijska tabla pred gradom). 

 

Slika 4: Grad Tuštanj na Valvasorjevem bakrorezu 
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Slika 5: Grad Tuštanj iz ptičje perspektive 

 

Slika 6: Grad Tuštanj s prednje strani 

ZNAMENITI MORAVČANI 

 JURIJ VEGA 

Po Juriju Vegi je imenovana osnovna šola, njemu v čast je postavljen tudi kip na trgu 
pred cerkvijo v Moravčah.  

Jurij Vega se je rodil 23. marca 1754 v Zagorici pri Moravčah. Bil je sin Jerneja in Helene 
Vega. Jurijev ded Jožef se je iz Sv. Trojice v moravški župniji priženil v Zagorico 
(https://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi766969/). 

Rojstni dom Jurija Vege ni več ohranjen, saj je bila leta 1944 hiša požgana, nato so jo 
prezidali. Jurij je bil zelo nadarjen, zato so ga poslali v Ljubljano v šolo. Ker mu je oče 
umrl, mu je tam pomagal profesor matematike na ljubljanski gimnaziji. Ta ga je navdušil 
za študij matematike (Vavpetič, 1996) 

Dobil je službo navigacijskega inženirja, a mu ni ustrezala, stopil je v vojaško službo kot 
prostak pri topničarjih. Tam je postal oficir in profesor matematike. Izdal je kar nekaj 
zvezkov, ki so bili uporabni za topničarske šole, pa tudi v drugih šolah so jo začeli 
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uporabljati (Uršič, 1984). Slavo si je pridobil s sestavo logaritmovnikov. Leta 1794 je izdal 
izpopolnjeno zbirsko logaritmov, ki je bila znana pod imenom Vegov veliki logaritmovnik 
(Občinski poročevalec, 1975). Zaradi tega je leta 1796 prejel najvišje avstrijsko vojaško 
odlikovanje, viteški red Marije Terezije. Leta 1800 mu je Franc II podelil naslov barona 
(Uršič, 1984). 

 

Slika 7: Kip Jurija Vege 

Umrl je zelo mlad, leta 1802. Ko je spomladi izginil, so šele po devetih mesecih našli 
njegovo truplo v Donavi. Resnice o tem, kaj se mu je res zgodilo, ni, obstaja pa več 
zgodb (Občinski poročevalec, 1975). 

 FRAN DETELA 

Fran Detela se je rodil 3. 12. 1850 v Jurkovi hiši. Družina je bila med premožnejšimi, 
doma so imeli veliko kmetijo in gostilno. Gostila še danes obratuje. Fran Detela je bi eden 
izmed glavnih predstavnikov poetičnega realizma v postritarski dobi. Ko je napisal prvo 
povest, je bil star 30 let. Naslov povesti je Malo življenje, v njej pa je opisano življenje 
njegovih dolincev in hribovcev (Slovenski biografski leksikon, 1. zvezek, str. 129). 

Njegovo najbolj znano delo je Veliki grof, prav tako je znana povest Pegam in Lambergar 
(Slovenski biografski leksikon, 1. zvezek, str. 129). 

Leta 1931 so na njegovi rojstni hiši odkrili spominsko ploščo (Vavpetič, 1996). 
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Slika 8: Spominska plošča Franu Deteli 

 DANE ZAJC 

Po Danetu Zajcu je v Moravčah imenovana knjižnica. 

 

Slika 9: Knjižnica Daneta Zajca Moravče 

Dane Zajc je bil rojen 16. 1. 1929 pri Mošonu v Zgornji Javorščici. Šolal se je na Trojici 
pri Moravčah, do druge svetovne vojne. Kasneje se je šolal v različnih krajih (Domžale, 
Kamnik, Gornja Radgona in Ljubljana). V Ljubljani so ga v 7. razredu izključili in mu 
onemogočili šolanje v vseh slovenskih gimnazijah. Maturiral je na privatni gimnaziji, a mu 
ni bil dovoljen vpis na univerzo (http://sigledal.org/geslo/Dane_Zajc#.C5.BDivljenjepis). 

Bil je pesnik, dramatik, esejist, pisal pa je za odrasle, otroke in mladino. Pesmi je objavljal 
v Mladinski knjigi, vmes je bil tudi 3 mesece v zaporu zaradi nasprotovanja 
socialističnemu sistemu. Njegovo delo Požgana trava bi lahko označili za eno od 
najpomembnejših mejnikov v povojni slovenski poeziji. Ko se je pojavila avantgarda, je 
njegova poezija postala del kvalitetne pesniške tradicije, prej pa ni bil uveljavljen 
(http://sigledal.org/geslo/Dane_Zajc#.C5.BDivljenjepis).  

http://sigledal.org/geslo/Dane_Zajc#.C5.BDivljenjepis
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Umrl je leta 2005. 

 
Slika 10: Kip Daneta Zajca pred knjižnico 

 

 GVIDO UČAKAR 

Rojen je bil leta 1912. Pri 12-ih letih je začel igrati v pihalni godbi v Moravčah. Napisal je 
okrog 100 koračnic in tudi druge skladbe. Za godbo je priredil kar nekaj skladb, za svoje 
delo je prejel vrsto državnih odlikovanj. Bil je eden od ustanoviteljev Pihalne godbe 
Bežigrad, zelo je bil aktiven pri ponovni ustanovitvi godbe v Moravčah. Napisal je 
fantazijo Moravška dolina, prav za godbo Moravče pa je napisal skladbo Pod Limbarsko 
goro. Ta skladba je bila zadnja pred njegovo smrtjo, napisal jo je, ko je bil že močno 
bolan. Njegova originalna dela je hranila žena, vendar ne vseh, saj ko je skladbo napisal, 
je original dal naročniku (Stražar, 1979). 

 

Slika 11: Gvido Učakar 



Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta Nika Čater, magistrsko delo 

9 
 

CERKEV SV. MARTINA 

Moravče so za mnoge ljudi prostor srečevanja. Na območju starega moravškega trškega 
jedra jih poleg trgovin, gostilne in obrtnih delavnic združuje tudi sv. Martin, zavetnik farne 
cerkve. Moravče so postale trg v 19. stoletju, ko so dobili pravico do treh letnih sejmov. 
Na trgu najbolj vzbuja pozornost cerkev sv. Martina z dvema zvonikoma. Prve omembe 
cerkve segajo v leto 1232. Prvotna cerkev je bila majhna in lesena, za gradnjo cerkve je 
bil značilen moravški peščenjak. Moravška cerkev je naslednica romanske in gotske 
cerkve, dokončno podobo je dobila v letu 1895. Sv. Martin je med Slovenci eden od 
najbolj priljubljenih svetnikov, zato so mu posvetili veliko število cerkva (Informacijska 
tabla pred cerkvijo sv. Martina v Moravčah). 

 

Slika 12: Cerkev sv. Martina v Moravčah 

 

1.2 OBČINA MORAVČE 

Občina Moravče spada v osrednjoslovensko regijo in ima približno 5000 prebivalcev. 
Njen trenutni župan je Milan Balažic. Središče občine so Moravče 
(https://www.moravce.si/objave/175). 

https://www.moravce.si/objave/175
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Slika 13: Moravče 

O nastanku imena Moravče je bilo veliko razprav. Eno ugotovitev glede imena je podal 
etimolog Rozwadovski. Ugotovil je, da označujemo Moravče po navadi predele, ki so 
nižinski, mokrotni in je treba pri njih računati na več različnih izhodišč. Te Moravče razlagi 
popolnoma ustrezajo. Krajevno ime je bilo zapisano precej neenotno, leta 1349 in 1350 
so ga zapisali kot Morawcz, prav tako pa so ga leta 1350 zapisali kot Morevuez 
(Vavpetič, 1996). 

Prepoznaven simbol Moravč je baročna cerkev sv. Martina z dvema zvonikoma. Stoji v 
središču trga. V Moravčah in okolici so se nekoč poleg kemtijstva preživljali s kopanjem 
kremenčevega peska ter temno sivega moravškega apnenca (peški marmor). Danes 
deluje v Moravčah nekaj večjih kmetij, ki se ukvarjajo z živinorejo in mlečno industrijo ter 
drugimi domačimi pridelki. Danes kremenčev pesek še vedno omogoča nekaterim 
domačinom preživetje (https://www.visitljubljana.com/sl/obiskovalci/ljubljana-in-
regija/kraji-osrednje-slovenije/moravce/).  

Podjetje Termit, ki je največje podjetje v Moravčah, izvaja izkop kremenčevega peska še 
sedaj. Uporablja se za potrebe livarn, tovarn keramike in gradbenega materiala. V 
Moravčah se največ zaposlenih vozi na delo v Domžale in Ljubljano 
(http://www.limbarskagora.com/Home/razna-vsebina/O-Moravah).  

Kraj Vrhpolje, kjer stoji podružnična šola OŠ Jurija Vege Moravče, spada v pokrajino 
Vrhpoljsko podolje. V tej pokrajini je začelo število prebivalcev po letu 1961 naraščati in 
tu je leta 2002 živela petina vseh prebivalcev Moravške doline (Topole, 2003). 

https://www.visitljubljana.com/sl/obiskovalci/ljubljana-in-regija/kraji-osrednje-slovenije/moravce/
https://www.visitljubljana.com/sl/obiskovalci/ljubljana-in-regija/kraji-osrednje-slovenije/moravce/
http://www.limbarskagora.com/Home/razna-vsebina/O-Moravah
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Slika 14: Vrhpolje 

1.3 ZGODOVINA ŠOLSTVA V MORAVČAH 

Včasih so imeli pravico do izobraževanja samo plemiški otroci, od preprostih kmečkih 
otrok pa le tisti, ki so se odločili za duhovniški poklic. Reden šolski pouk so uvedli že v 
času Marije Terezije, ki je vladala od leta 1740 do leta 1780. Šola v Moravčah je 
omenjena že leta 1777, takrat je bilo na Kranjskem le 24 podeželskih šol. Prvi v virih 
omenjeni učitelj je bil Krištof Krall. V času vladanja cesarja Franca Jožefa, ki je odredil, 
naj imajo šolo le tisti kraji, kjer je v obsegu pol ure hoje do šole vsaj 100 šoloobveznih 
otrok, ni bilo v Moravški dolini treba v šolo hoditi vsaj polovici šoloobveznim otrokom. 
Prav tako so imeli težave s pomanjkanjem sposobnih učiteljev in primernih prostorov, pa 
še učiteljska plača je bila zelo nizka. Zato so otroke začeli poučevati cerkovniki, orglarji, 
odsluženi vojaki in duhovniki. Obisk šole se je zelo zmanjšal, starši otrok niso pustili v 
šolo, ker so jih potrebovali za delo na kmetiji, šola se je posledično zaprla. Po ustanovitvi 
Ilirskih provinc so v pouk vključili poučevanje slovenskega jezika, a  je šola v Moravčah 
prenehala zaradi brezbrižnosti učitelja. Kasneje je pouk potekal v »farovških« podih ali v 
mežnariji. (Stražar, 1979).  

GRADNJA ŠOLE 

Leta 1865 so začeli graditi šolo kot ustanovo. Stala je na mestu, kjer sta danes pošta in 
banka. Zaradi velikega števila otrok, potreb po gospodarski rasti in izobrazbi so se 
odločili, da ustanovijo tudi podružnične šole v Pečah in na Vrhpoljah. V Pečah je bila šola 
zgrajena leta 1884, na Vrhpoljah pa leta 1905 (Osnovna šola Jurija Vege Moravče, 
2017). 
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Slika 15: Osnovna šola Moravče do leta 1967 

Med drugo svetovno vojno so slovenske učitelje nadomestili nemški učitelji, pouk je bil 
skoraj ukinjen. Vmes je bila šola dve leti zaprta, ponovno se je pouk pričel leta 1945, a je 
bila šola potrebna obnove. Število otrok je po drugi svetovni vojni naraščalo, v učilnicah 
je bilo tudi do 50 otrok, preseljevali pa so se na različne lokacije, kjer so imeli težave z 
vročino ali mrazom. Začele so se želje po novi šoli, a sta jim največ težav povzročala 
sama lokacija ter denar (Osnovna šola Jurija Vege Moravče, 2017). 

Leta 1963 so se predstavniki občine odločili, da določijo novo lokacijo šole v Moravčah. 
Tako se je gradnja šole na trenutni lokaciji začela in je bila leta 1967 stavba že pod 
streho (Stražar, 1979). Pri gradnji so bili v veliko pomoč tudi učenci, saj so skoraj vsak 
dan nosili opeko in jo zlagali ter urejali okolico. Vse to so počeli pod vodstvom 
strokovnjakov in ravnatelja Maksa Zajca.  Tako so 22. 10. 1967 pripravili slovesno 
otvoritev nove šole v Moravčah. Šola je imela 13 učilnic, kopalnico, kuhinjo, pionirsko 
sobo, risalno in pevsko sobo, knjižnico in upravne prostore (Stražar, 1979). Takrat je šola 
dobila tudi današnje ime: Osnovna šola Jurija Vege Moravče. Ker je bila tudi ta šola 
premajhna, so deset let kasneje zgradili še šolsko telovadnico in nekaj dodatnih 
prostorov. Leta 2000 je šola dobila še en prizidek in taka se je ohranila vse do danes 
(Osnovna šola Jurija Vege Moravče, 2017). 

 

Slika 16: OŠ Jurija Vege Moravče leta 1967 
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Slika 17: OŠ Jurija Vege Moravče danes 

ŠOLA V PEČAH 

Šola v Pečah je bila zgrajena leta 1884, pouk v njej se je začel leta 1885. Prvi učitelj z 
učiteljsko izobrazbo v Pečah je bil Janko Nep. Jeglič. Poučeval je 86 otrok. Kasneje se je 
poročil z nekdanjo učenko in odšel poučevat v Litijo (Brvar in Lalič, 2005). Leta 1913 so 
šolo obnovili. Dozidali so ji stranišča in povečali učilnico. Med drugo svetovno vojno je 
bilo šolsko poslopje požgano, po koncu vojne pa so šolo prenovili. Najprej je šola 
delovala kot samostojna ustanova, od leta 1963 do 1972 pa je bila podružnica šoli v 
Moravčah (Osnovna šola Jurija Vege Moravče, 2017). V šolskem letu 1970/1971 je šola 
postala enorazrednica, 2. in 3. razred sta ostala na šoli in ju je poučeval en učitelj, 
učence 1. n 4. razreda pa so prešolali v Moravče. Šolo v Pečah so zaradi pomanjkanja 
učencev zaprli leta 1972 (Stražar, 1979). 
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Slika 18: Šola v Pečah 

PODRUŽNIČNA ŠOLA VRHPOLJE 

Na Vrhpoljah je šolska stavba na današnjem mestu stala že leta 1913. Iz enorazrednice 
so poslopje razširili v trirazrednico. Ob okupaciji so Nemci izgnali ali zaprli učitelje, v šoli 
pa so poučevali nemški učitelji. Zaradi groženj s smrtjo so nemške učitelje izgnali iz 
Vrhpolj. Nemci so šolsko stavbo uporabili kot sirotišnico občine Moravče. Partizani so jo 
požgali leta 1943, ker so se bali, da bi se okupator vselil v prostore. Po osvoboditvi so 
zopet začeli s poukom, šolo so začeli obnavljati leta 1945. Do leta 1962 je bila šola 
samostojna, nato pa se je pridružila šoli v Moravčah (Stražar, 1979).  Leta 1982 so 
stavbo obnovili, vendar so ugotovili, da ni potresno varna (https://www.geoplan.si/POS-
vrhpolje.html). 

 

Slika 19: Stara šola na Vrhpolju 

Najprej so želeli šolo obnoviti, ampak so ugotovili, da bo gradnja povsem nove šole 
cenejša, prostori pa ustreznejši (»Predstavitev projekta nove vrhpoljske podružnične 
šole«, 2014). Šolo so leta 2015 popolnoma podrli, pustili so le del zidu, na mestu pa so 
zgradili novo podružnično šolo. Je moderna, prijetna, eko šola, ki sprejme štiri oddelke 
(Osnovna šola Jurija Vege Moravče, 2017). 

https://www.geoplan.si/POS-vrhpolje.html
https://www.geoplan.si/POS-vrhpolje.html
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Šola je ogrevana na biomaso, oprema pa ekološka. V šoli se nahajajo telovadnica, štiri 
učilnice, jedilnica, garderoba, kuhinja, zbornica, knjižnica in sanitarije. Poleg šole je še 
dvorišče in igrala (»Predstavitev projekta nove vrhpoljske podružnične šole«, 2014). 
Telovadnica je vgrajena v klet, uporabljajo jo lahko tudi zunanji uporabniki. Sama stavba 
je zgrajena kot lesena skeletna zgradba, les predstavlja tretjino vgrajenih materialov, je 
pa tudi poudarjen oblikovalski element stavbe (https://www.geoplan.si/POS-
vrhpolje.html).  

 

Slika 20: POŠ Vrhpolje danes 

 

Slika 21: POŠ Vrhpolje z druge strani 

 

 

https://www.geoplan.si/POS-vrhpolje.html
https://www.geoplan.si/POS-vrhpolje.html
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2 ŠEGE IN NAVADE 

Navada, šega in običaj so trije izrazi, ki pomenijo bolj kot ne iste pojme in predstave. 
Medtem ko je beseda običaj prišla v Slovenijo iz Hrvaške, sta se šega in navada 
prenašali ustno. Beseda navada ima vseeno bolj vsakdanji prizvok, šega in običaj pa 
izražata bolj resni, svečani pomen in značaj skupnih dejanj (Novak, 1960). 

Posameznik je neposredno povezan s svojo okolico. Ta ga sili v to, da da se ravna po 
splošno veljavnih pravilih, navadah, šegah. Šege in običaje ljudje izvajajo po navadi v 
skupini, in sicer pri plesu, igrah ali športu. Pri teh oblikah človek ni sam, giba se z drugimi 
ljudmi in se drži skupnih oblik, pravil. Šege ali običaji so sestavni del družbene kulture 
tudi zato, ker so urejevalci odnosov med posameznikom in družbo. Kdor se ne drži 
običajev, jih družba izloči, kaznuje, obsoja. Vsaka skupnosti ljudi ima svoje šege in 
običaje. Med skupnosti štejemo družino, sorodstvo, vaščane, občino ... Svoje navade in 
šege imajo tudi šole ter najrazličnejša društva. Vse te tri izraze je nujno treba povezovati 
z bistvom skupnosti (Novak, 1960). 

2.1 KULTURNA DEDIŠČINA 

Kulturna dediščina je vse tisto, kar je človek ustvaril mimo lastnega delovanja narave ali 
iz nje. Gre za razmerje med človekom ter njegovim kulturnim okoljem. V Sloveniji 
ločujemo naravno in kulturno dediščino, vendar je precejšen del naravne dediščine v 
svojem osnovnem bistvu tudi kulturna dediščina. Pojma naravna in kulturna dediščina 
smo začeli uporabljati po letu 1974, ko je nekdanja Jugoslavija podpisala konvencijo o 
varstvu svetovne in naravne kulturne dediščine (Bogataj, 1992). Na začetku je bil to izraz 
za kulturne spomenike in dele zavarovane narave. Ko je prišel v veljavo nov zakon o 
naravni in kulturni dediščini, pa je v Sloveniji dobil tudi pravo vsebino (Peterlin, 1988).  
»Oblike dediščine nam pomenijo sredstvo za razkrivanje življenjskih slogov v določenih 
časovnih obdobjih, kažejo nam kontinuiteto od današnjega časa, ga s svojimi 
razsežnostmi bogatijo in dajejo motive za razmisleke o novih oblikah ustvarjalnosti.« 
(Bogataj, 1992, str. 12) Govor je o dediščini bivanja, prehranjevanja, oblačenja, 
gostoljubnosti, obrtništva in vsakdanjega gospodarskega prizadevanja človeka v 
posameznih krajih. Dediščino predstavljajo vse kulturne sestavine, ki so se v različnih 
oblikah ohranile iz preteklosti. Dediščine ne smemo razumeti le kot nekaj iz preteklosti, 
ampak kot razne oblike sedanjosti z razsežnostjo preteklosti. Kot bodočo dediščino je 
treba upoštevati tudi sodobnost, ki bo kasneje ljudem predstavljala neko obliko dediščine. 
Sodobnost je filter našega odnosa do dediščine, tudi glede tega, kako jo vrednotimo, 
sprejemamo, zavračamo posamezne sestavine in kako prenašamo to naprej (Bogataj, 
1992). 

Dediščino delimo na materialno in živo (nematerialno). Materialna se naprej deli na 
nepremično (stavbe) in premično (predmeti). Živa dediščina pa je nematerialna. Med živo 
dediščino spadajo izkušnje, znanje, veščine, praksa, ustno izročilo ... (Kužnik, 2009).  

2.2 ODNOS DO KULTURNE DEDIŠČINE 

Odnosov do kulturne dediščine je več. Najpogosteje so razdeljeni na štiri skupine. Odnos 
je lahko romantično nostalgični, negativni, tržni ali ekonomski in strokovni. V primeru 
romantično nostalgičnega odnosa se pogosto odnos do dediščine nanaša na različne 
oblike poudarjanja narodne zavesti. Oblikovanje stereotipov s pomočjo dediščine je 
prisotno vse do današnjega časa, včasih še celo stopnjuje. Začela se je pojavljati tudi 
oblika folklorizem, kjer gre za poudarjanje kulturnih prvin, vendar se je začelo pojavljati 
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nekritično, nestrokovno vključevanje dediščine v turistične prireditve, v televizijskih 
programih ... (Bogataj, 1992). 

Tudi v vzgoji in izobraževanju je prišlo do romantično nostalgičnih odnosov. Tu je 
mišljena tako šolska kot družinska vzgoja. Avtor meni, da je prav, da si prizadevajo 
otrokom privzgojiti odnos do dediščine, vendar ne tako, da jih kot »maškare oblačijo v 
pomanjšane obleke odraslih iz preteklosti, fantičem celo narišejo brke ali jim potisnejo v 
usta pipo« (Bogataj, 1992, str. 16). V šolstvu se problem pojavi zaradi neznanja in 
zgrešene projekcije kulturne dediščine. Projekcija je usmerjena iz sveta navznoter, 
morala pa bi izhajati iz primarnega, domačega kulturnega okolja. Prav tako avtorja moti 
omenjanje izročila pri pouku, saj pravi, da na tak način ohranjamo razdaljo med 
preteklostjo in sodobnostjo, namesto da bi iskali vez med tema dvema časoma. Z 
iskanjem vezi med preteklostjo in sedanjostjo bi potem imeli možnost za odkrivanje novih 
oblik za prihodnost (Bogataj, 1992). 

Negativni odnos do dediščine se pojavlja zaradi nepoznavanja in popolne odsotnosti 
zavedanja o sodobnem pomenu dediščine. Nekateri zavračajo vse, kar je povezano s 
preteklostjo, menijo, da so to elementi njihovih staršev, starih staršev in da je obujanje 
dediščine zaostalo. Z zavračanjem sami postanejo moderni, sodobni.  Pogosto tak odnos 
nastane zaradi obdobja mladosti, obujanja na stare, trde, težke čase (Bogataj, 1992).  

Tržni ali ekonomski odnos je vedno bolj popularen, saj ljudje kupujejo in zbirajo razne 
stare predmete, stavbe, gradove. Tu ne gre več za modo, ampak za sestavino načina 
življenja, ki se vedno bolj vrača k dediščini. Nazadnje je še strokovni odnos do dediščine, 
kjer gre za odkrivanje in raziskovanje, dokumentiranje in varovanje ter predstavitev 
dediščine (Bogataj, 1992). 

 

2.3 VLOGA IN UPORABNOST KULTURNE DEDIŠČINE V ŠOLI 

Nekateri priročniki ohranjajo tradicionalističen pristop do dediščine. Tradicionalističen v 
smislu zakonodaje in spomenikov. Janez Bogataj (1992) meni, da na neustrezno vlogo 
dediščine vpliva subjektivnost učiteljev, ki onemogoča drugačen pristop in komunikacijo 
med mladimi ter dediščino. Pomembno je, da šola namesto občasnih interkacij med šolo 
in kulturno dediščino uvede stalno obliko interakcij, ki pa morajo biti povezane z 
raziskovanjem in odkrivanjem. S tem bi lahko zaživele najrazličnejše delavnice, društva, 
ki bi privabile tako mlade in starejše. Treba pa je upoštevati okolje, v katerem živimo. 
Učence tako seznanjamo z večdisciplinarnim pristopom k razumevanju življenjskega 
sloga, v katerem živijo (Bogataj, 1992).  

3 DRUŠTVO 

»Društvo je samostojno in nepridobitno združenje, ki ga ustanoviteljice oziroma 
ustanovitelji (v nadaljnjem besedilu: ustanovitelji) skladno s tem zakonom, ustanovijo 
zaradi uresničevanja skupnih interesov.« (Uradni list RS, št. 64/2011 z dne 12. 8. 2011: 
1. člen Zdru–1). 

V društvu si določijo namene, cilje oz. način delovanja. O upravljanju društva pa odločajo 
sami člani oz. članice društva. Namen društva ni pridobivanje dobička, denar namenjajo 
za uresničitev svojih ciljev in ga ne delijo med člane. Delovanje društva mora biti javno 
(Uradni list RS, št. 64/2011 z dne 12. 8. 2011: 1. člen Zdru–1). 
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Društvo lahko ustanovijo najmanj tri poslovno sposodbe fizične osebe oziroma pravne 
osebe. Ustanovitelji na ustanovnem zboru izvolijo zastopnika društva ((Uradni list RS, št. 
64/2011 z dne 12. 8. 2011: 8. člen Zdru–1). Vpis v društvo je prostovoljno, vsak lahko 
postane njegov član, delovati pa mora pod pogoji le tega, vendar je treba upoštevati to, 
da so vsi člani enakopravni (Uradni list RS, št. 64/2011 z dne 12. 8. 2011: 2. Člen Zdru–
1). 

Članstvo je osebno, mladoletnim osebam do 15. leta starosti morajo pristopno izjavo in 
soglasje podpisati zakoniti zastopniki (Uradni list RD, št. 64/2011 z dne 12. 8. 2011: 11. 
člen Zdru–1).  

 

3.1 DRUŠTVA V OBČINI MORAVČE 

Občina Moravče je leta 1995 postala samostojna občina. Obiskovalce privabljajo v 
Moravško dolino naravne znamenitosti in številne prireditve, ki jih organizirajo domača 
društva (Novak, 2004). Društva so včasih sestavljali domači obrtniki, ki so se šele 
kasneje združili v društva (https://www.visitljubljana.com/sl/obiskovalci/ljubljana-in-
regija/kraji-osrednje-slovenije/moravce/).  

Med številno obiskane dogodke v Moravški dolini spadajo Pohod po nagelj na Limbarsko 
goro, Prvomajsko srečanje v Tuštanju in Kmečki praznik (Novak, 2004). Danes se 
različna društva trudijo ohranjati dediščino preteklih znanj. S tem, ko oživimo dediščino 
preteklosti, postane to dediščina sedanjosti za prihodnje generacije (Tercelj Otorepec, 
2004). V občini Moravče je trenutno 35 društev. Delijo se na splošna, športna, kulturna, 
humanitarna in gasilska društva (https://www.moravce.si/objave/49). Vseh društev ne 
bom opisala.  

SPLOŠNA DRUŠTVA OBČINE MORAVČE 

 ČEBELARSKO DRUŠTVO MORAVČE 

Čebelarstvo kot gospodarska panoga izvira iz zbiralne, prisvajalne oblike gospodarstva, 
saj so ljudje jemali divjim čebelam. Šele kasneje so začeli čebele udomačevati (Novak, 
1960). Ta gospodarska panoga je močno povezana z dediščino, ki so jo sooblikovali tako 
čebelarji kot čebele. Čebele zato, ker je po vsej Sloveniji razširjena avtohtona slovenska 
pasma čebele, kranjska čebela. Skozi zgodovino je bilo čebelarstvo gozdno, okoli 13. 
stoletja pa so kmetje začeli opuščati gozdno čebelarstvo in prešli na domače čebelarstvo 
(Bogataj, 1992). Bistvo čebelarjenja je nabiralništvo, ampak za to potrebuje človek veliko 
znanja, saj je pri njegovem delu veliko poseganja v delo in življenje čebel (Novak, 1960). 

Na Moravškem je bilo čebelarstvo razširjeno že od nekdaj. Dokaz za to so veliki 
čebelnjaki, nekatere družine so imele tudi po dva čebelnjaka. Bili so lepo okrašeni, ljudje 
pa radi govorijo o življenju in delu čebel. Prvo čebelarsko podružnico so ustanovili v Krtini 
leta 1919, sodelovali so tudi ustanovni člani iz Moravške doline (Stražar, 1979). Ob 
koncu leta je bilo v podružnici včlanjenih 86 čebelarjev, od tega je bilo 20 Moravčanov 
(Otrin, 2019). Vedno več čebelarjev iz okolice Moravč se je vpisovalo v društvo, bili so 
tudi čedalje uspešnejši. Med okupacijo se je število čebelarskih družin manjšalo, po 
osvoboditvi pa spet močno povečalo. Ustanovili so Čebelarsko društvo Moravče, ki ga je 
vodil Jože Kosmač. Takrat je tudi podjetje Agromel odprlo svoj čebelarski obrat Moravče. 
To je posledično vodilo v opuščanje čebel navadnih ljudi, saj se jim delo ni izplačalo. Po 
letu 1964 je Agromel propadel, število čebelarjev pa je še enkrat začelo naraščati 

https://www.visitljubljana.com/sl/obiskovalci/ljubljana-in-regija/kraji-osrednje-slovenije/moravce/
https://www.visitljubljana.com/sl/obiskovalci/ljubljana-in-regija/kraji-osrednje-slovenije/moravce/
https://www.moravce.si/objave/49
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(Stražar, 1979). V letu 1987 so imeli čebelarji težave, saj so se čebele zastrupile s 
pesticidi, dve leti kasneje je varoza uničila več kot polovico čebeljih družin. Od leta 1991 
do leta 2000 so gradili čebelarski dom. Leta 2000 so ga s pomočjo Občine dokončali.  

 
Slika 22: Čebelarski dom leta 1999 

 

Nato so postopoma kupovali svečane čebelarske obleke (uniforme), leta 2003 so se prvič 
s praporom udeležili kongresa Apimondia v Ljubljani. Leta 2017 so praznovali 70. 
obletnico samostojnega organiziranega delovanja. Na svoje delo so ponosni, s svojim 
udejstvovanjem prispevajo k ohranitvi avtohtone čebele, kranjske sivke (Otrin, 2019). 

 
Slika 23: Prapor Čebelarskega društva Moravče 

 
 

 DRUŠTVO PODEŽELSKE MLADINE MORAVČE MORAVČE 

Društvo podeželske mladine Moravče Moravče izhaja že iz leta 1934, ko so Moravčani 
ustanovili društvo s podobnim imenom, Društvo kmečkih fantov in deklet. Mladim so 
želeli približati življenje in delo kmetov. Prirejali so razna tekmovanja v košnji in žetvi. 
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Pozimi so pomagali pri vzgoji, priredili so razne gledališke igre (Stražar, 1979). Leta 1978 
so ustanovili Aktiv kmečke mladine, nato Aktiv podeželske mladine, šele leta 1994 so se 
preimenovali v Društvo podeželske mladine Moravče Moravče. Namen društva je 
povezati mlade na podeželju. Vsako leto so oni tisti, ki priredijo kmečki praznik s povorko 
(http://dpm-moravce.blogspot.com/). 

 
Slika 24: DPM Moravče 

 DRUŠTVO UPOKOJENCEV MORAVČE MORAVČE 

Društvo upokojencev Moravče je bilo ustanovljeno 19. 3. 1952, štelo je 35 članov 
(Stražar, 1979). Prvi predsednik je bil Aleksander Trampuš (Društvo upokojencev 
Moravče Moravče, 2010). »Namen društva je lepšati jesen življenja starostnikov z 
občasnimi prireditvami, srečanji, izleti ter obiski bolnikov na domu in v domovih počitka.« 
(Stražar, 1979, str. 406) 

 

Slika 25: Folklorna skupina DU Moravče 

Trenutno društvo vodi Vojka Rebolj, ki je mesto predsednice prevzela leta 2010. Člani 
redno prihajajo na sestanke, kjer urejajo pomembne odločitve. Prvič so člani dobili svoje 
lastne prostore leta 1984, to je 32 let od ustanovitve. Zgradili so društveni dom. Leta 
2010 je dom potreboval obnovo, pri prenovi je pomagalo veliko prostovoljcev. Društvo 
spodbuja upokojence k zdravemu načinu življenja, delovanju na kulturnih prireditvah, 

http://dpm-moravce.blogspot.com/
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medsebojnemu spoštovanju in obiskovanju starejših. Ustanovili so tudi šahovsko 
skupino, folklorno skupino, mešani pevski zbor in zeliščarsko skupino. Redno hodijo tudi 
na razne pohode. Nekaj let nazaj so v društvu delovale tudi kolesarska, strelska in 
balinarska skupina. Člani se radi povezujejo z drugimi društvi upokojencev in samo 
Občino Moravče. V društvu je približno 500 članov (Društvo upokojencev Moravče 
Moravče, 2010). 

 TURISTIČNO DRUŠTVO MORAVČE MORAVČE 

Turistično društvo Moravče je bilo najprej ustanovljeno pod imenom Tujsko prometno in 
olepševalno društvo Moravče. Ustanovili so ga leta 1939, imeli so veliko načrtov za svoje 
delo, a je te načrte preprečila vojna. Na novo je bilo Turistično društvo Moravče Moravče 
ustanovljeno leta 1953. Skrbeli so za čistočo Moravč, popravilo cest, organizirali so razne 
akcije, uredili park, obnovili turistični dom na Limbarski gori. Delali so na prepoznavnosti 
Moravč in Moravške doline. V turistično dejavnost so se vključile tudi priznane domače 
gostilne (Stražar, 1979). V društvu vsako leto pripravijo nočni pohod po učno-sprehajalni 
poti Rača, podeljujejo priznanja za urejenost kmečkih domov in stanovanjskih hiš, 
priredijo pustno povorko v Moravčah in Veseli december http://turisticnodrustvo-
moravce.org/). Učno-sprehajalna pot ob Rači poteka iz Krašc ob dolini potoka Rače, do 
Sv. Andreja in nazaj v Krašce. Pot omogoča številna srečanja z naravo ter naravno in 
kulturno dediščino. Pohodniki lahko po poti opazujejo več kraških pojavov. Turistično 
društvo Moravče Moravče organizira skupen pohod po         učno-sprehajalni poti ob Rači 
in nočni pohod z lučkami (http://www.gremonapot.si/pohodnistvo/podrobnosti-
trase.aspx?routeID=34). 

 

Slika 26: Učno-sprehajalna pot ob Rači 

http://turisticnodrustvo-moravce.org/
http://turisticnodrustvo-moravce.org/
http://www.gremonapot.si/pohodnistvo/podrobnosti-trase.aspx?routeID=34
http://www.gremonapot.si/pohodnistvo/podrobnosti-trase.aspx?routeID=34
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Slika 27: O Rači 

 DRUŠTVO PODEŽELSKIH ŽENA MORAVČE MORAVČE 

Društvo podeželskih žena Moravče Moravče ali krajše DPŽ Moravče je bilo ustanovljeno 
leta 1995 v Krašcah. V prvem letu je imelo društvo 30 članic. Kmečke žene so sicer 
aktivne že vse od 80-ih let prejšnjega stoletja, vendar so bili mnenja, da bi bilo to 
primerno uradno podkrepiti. Tako bi lahko dobile proračunska sredstva za delo, ki so ga 
tako prej opravljale prostovoljno in iz svojega denarja. Sredstva jim pomagajo tudi pri 
prepoznavnosti dela kmetic in spodbujanju mladih kmetic, da prevzemajo vodenje 
društva in se nasploh včlanijo v društvo (Zapisnik ustanovnega občnega zbora Društva 
podeželskih žena Moravče, 1995). 

 

Slika 28: Peka krofov na sejmu 
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 DRUŠTVO KRAJANOV NASELIJ SPODNJI IN ZGORNJI TUŠTANJ 

Društvo deluje od leta 1994, ko so prvič pripravili prvomajsko srečanje. Prirejajo razne 
prireditve, druženja, športne dogodke, delovne akcije za varno in prijetno bivanje, najbolj 
pa so znani po prirejanju praznovanj ob prvem maju. Večino sredstev, ki jih dobijo, 
namenijo komunalni ureditvi kraja. V društvu so prvih pet let delovanja zbirali vaški 
samoprispevek, s katerim so skupaj z izkupičkom prvomajskih srečanj in pomoči Občine 
asfaltirali 5 km vaških cest. Prav tako so s pomočjo podjetja Prodnik poskrbeli za 
vodovodno oskrbo, na novo so namestili javno razsvetljavo (Urbanija in Kranjec, 2010). 
Tradicionalno prvomajsko srečanje privablja ogromno ljudi iz vse Slovenije. Na začetku je 
bilo obiskovalcev približno 300, zdaj pa je številka narasla na 10 000. Pri pripravah na 
srečanje sodelujejo vsi krajani. Od leta 1995 do leta 2009 so prvomajska srečanja 
potekala na gradu Tuštanj, nato pa je prizorišče postalo  premajhno in so se preselili 
nižje, v »Cegunco«, kjer so postavili šotor (Urbanija in Bradač, 2013). Vsako leto začnejo 
že pol leta pred srečanjem iskati sponzorje in donatorje, brez katerih ne bi bilo prireditve. 
Pri izvedbi pomagajo tudi druga društva iz Moravč, na primer PGD Vrhpolje, Planinsko 
društvo Moravče, PGD Krašce, Turistično društvo Moravče in Društvo rokodelcev 
Moravške doline. Ves denar, ki ga dobijo, namenijo izboljšanju infrastrukture v kraju 
(Urbanija in Kranjec, 2010). 

 

Slika 29: Prvomajsko srečanje v Tuštanju 
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KULTURNA DRUŠTVA OBČINE MORAVČE 

 

 KULTURNO IZOBRAŽEVALNO DRUŠTVO LIMBAR MORAVČE 

Kulturno izobraževalno društvo Limbar ali krajše KID je bilo ustanovljeno leta 1996. V 
njem že od tega leta delujeta Komorni zbor Limbar in starejša dramska skupina. Dve leti 
kasneje so se jim pridružili tudi mlajši, ki jih je zanima gledališka igra. Prav tako so začeli 
z vodenjem ustvarjalnih delavnic, a šele leta 2009 (http://www.kidlimbar.si/o-drustvu).  

Ime KID Limbar so si izbrali zaradi Limbarske gore. Drugače pa je limbar staro ime za 
lilijo, po tem se Limbarska gora tudi imenuje (http://www.kidlimbar.si/o-drustvu). 

 

Slika 30: Znak KID Limbar 

KID Limbar je velika »družina« ljudi, ki svoj čas namenja ljubiteljski kulturni dejavnosti. 
(KID Limbar, 2016). Med člani društva je veliko sorodnikov, tako med igralci kot pevci. 
Vzgojili so mnogo talentov. Društvo od članov pričakuje veliko trdega dela, a se ob delu 
tudi zabavajo. Za daljše obdobje ljubiteljskega delovanja v glasbeni in gledališki 
umetnosti JSKD so dobili tudi bronasta, srebrna in zlata Gallusova in Linhartova 
priznanja oziroma značke (http://domzalec.si/kulturno-izobrazevalno-drustvo-limbar-
moravce-20-let-za-kulturo-srca/). Leta 2016 so praznovali dvajseto obletnico delovanja, v 
ta namen so izdali knjigo Dvajset let za kulturo srca. Že naslov knjige kaže na to, kako 
pomembna sta jim kultura in delovanje v tem društvu. V več kot dvajsetih letih delovanja 
so priredili ogromno gledaliških predstav, tako za odrasle kot za otroke. Pevci so prav 
tako priredili veliko število nastopov, gostovanj v krajih izven Moravč, koncertov (KID 
Limbar, 2016). 

 DRUŠTVO ROKODELCEV MORAVŠKE DOLINE MORAVČE 

»Dediščina znanj, ki jih imajo rokodelci in obrtniki na območju Moravč, je med nami 
vsakomur vidna, vidna je pri vsaki hiši ali domačiji, vaškemu ali trškemu jedru.« (Tercelj 
Otorepec, 2004b) Avtorica prispevka se sprašuje, ali bomo dediščino teh znanj sploh 
znali spoštovati in razvijati naprej, to pa je odvisno predvsem od prebivalcev kraja 
(Tercelj Otorepec, 2004b). V tem rokodelskem društvu je trenutno približno 40 članov. Do 
leta 1996 so delovali skupaj s Turističnim društvom Moravče, a so se nato osamosvojili. 
V društvu pripravljajo različne delavnice, vsaka ima svojo temo. Delavnice se navezujejo 
na šege, navade, svoje izdelke pa po navadi tudi razstavijo. Druži jih skupna želja, da 
nekaj ustvarijo s svojimi rokami, predvsem pa, da ostanejo zvesti nečemu, kar je bilo 
včasih nuja za preživetje (Tercelj Otorepec, 2004a). Medse radi povabijo tudi goste, 

http://www.kidlimbar.si/o-drustvu
http://www.kidlimbar.si/o-drustvu
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sodelujejo na občinskih  prireditvah, pa tudi v drugih krajih. Sodelovali so na prireditvah, 
kot so Po nagelj na Limbarsko goro, Prvomajsko srečanje v Tuštanju, Florjanov sejem v 
Trzinu, Vidov sejem v Šentvidu pri Lukovici, Sejem kmetijske mehanizacije v Jablah, 
Pomladni sejem Dol pri Ljubljani. Na vseh prireditvah se predstavljajo s svojim delom in v 
živo prikazujejo, kako izdelajo posamezen izdelek (Novice iz Moravške doline, 2011, št. 
1, str. 11).  

 

Slika 31: Razstava košar Rokodelskega društva Moravče 

 KULTURNO UMETNIŠKO DRUŠTVO VRHPOLJE 

Na Vrhpoljah poteka organizirana kulturna dejavnost že več kot sto let, prav KUD 
Vrhpolje pa je nastalo leta 1986. V društvu so združeni tamburaši in dramska skupina. 
Nastopajo večkrat letno, skupaj ali samostojno. Združevanje krajanov se jim zdi zelo 
pomembno, zato imajo tudi vedno dovolj članov, vsako leto se včlani še kakšen član. V 
društvu se jim zdi najbolj pomembno, da v svojem delu uživajo oni – ustvarjalci in 
občinstvo (http://www.tamburasi.si/). 

V svojem dolgoletnem delu so prejeli kar nekaj Gallusovih in Linhartovih značk, ob 25-
letnici delovanja so pripravili tudi slavnostno prireditev, v kateri so se združili tako 
tamburaši kot dramska skupina, sodelovalo pa je še nekaj drugih gostov (Novice iz 
Moravške doline, junij 2011, letnik XII, št. 1, str. 13). 

 PIHALNA GODBA MORAVČE 

Pihalna godba Moravče je bila ustanovljena leta 1924.  Prve inštrumente so kupili v 
Trstu, še preden se je godba ustanovila. Prispevke za instrumente so dali člani 
gasilskega društva. Društvo je na začetku štelo 26 članov. Vadili so v prostorih 
gasilskega doma, a so si zaradi prevelikih stroškov kmalu morali najti svoje prostore. 
Godba se je osamosvojila, a je bila uradno še vedno gasilska godba (Stražar, 1979). V 
obdobju okupacije so vadili v stari moravški ljudski šoli, a so jim Nemci zaradi igranja 
slovenskih narodnih pesmi prepovedali igranje (Ravnikar, 1985). Ko je zadružni dom 
zgorel med okupacijo, je zgorelo tudi nekaj inštrumentov. Na novo so godbo ustanovili 
šele leta 1974. Morali so začeti znova (Stražar, 1979). 

http://www.tamburasi.si/
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Čas, v katerem je godba nastala, je bil čas, ki je vplival na potrebo združevanja ljudi  in 
potrebo po ustvarjanju ter izražanju razpoloženja. Godba je igrala na domačih 
prireditvah, gasilskih prireditvah in na prireditvah kmečkih fantov in deklet. Igrali so tudi 
na raznih otvoritvah, kasneje pa priredili lastne koncerte (Ravnikar, 1985). 

 GASILSKA DRUŠTVA 

Moravče so imele po pisnih virih prvi gasilni aparat že 27 let pred ustanovitvijo društva. 
Gasilsko društvo je bilo ustanovljeno leta 1900. Najprej so gasilsko opremo hranili v stari 
leseni hrambi, a je bila premajhna in neprimerna, saj tudi sama ni bila ognjevarna. Leta 
1928 je bilo ustanovljeno Gasilsko društvo Velika vas, na Vrhpoljah pa so društvo 
ustanovili leto kasneje. Leta 1934 so jim sledili Pečani, zadnji pa so gasilsko društvo 
ustanovili prebivalci Krašc, in sicer leta 1938 (Stražar, 1979). 

 

Slika 32: PGD Vrhpolje 

Gasilska društva v Moravški dolini so se združila v Gasilsko zvezo Moravče. V njej je 5 
prostovoljnih gasilskih društev. Osrednja enota je Prostovoljno gasilsko društvo Moravče 
(krajše PGD Moravče). Ostala društva so še PGD Vrhpolje, PGD Peče, PGD Velika vas 
in PGD Krašce (http://www.pgdmoravce.si/naskraj.php). 

Leta 1905 so gasilci začeli graditi velik rezervoar za vodo, dve leti kasneje pa so zgradili 
gasilski dom. Med drugo svetovno vojno je življenje izgubilo veliko gasilcev, izgubili pa so 
tudi gasilsko opremo. Leta 1968 so začeli graditi nov gasilski dom 
(http://www.pgdmoravce.si/zgodovina.php). 

http://www.pgdmoravce.si/naskraj.php
http://www.pgdmoravce.si/zgodovina.php
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Slika 33: PGD Moravče 

 

ŠPORTNA DRUŠTVA OBČINE MORAVČE 

 NOGOMETNI KLUB TERMIT 

Prve nogometne tekme so bile odigrane na različnih lokacijah, kjer so se lahko malo 
rekreirali. Igrali so po okolici Moravč. Igrali so za zabavo, kratkočasenje. Počasi so se 
začeli spraševati, če ne bi bilo dobro, da bi ustanovili svoj klub. Tako so pritiskali na 
telesovzgojno društvo (TVD) Partizan vse do leta 1974, ko so pod njihovim okvirjem 
ustanovili Nogometni klub Moravče (NK Moravče). Manjkalo jim je igrišče, tekme so 
odigrali v Krašnji in Lukovici. Kasneje jim je s pomočjo podjetja Termit uspelo zgraditi 
igrišče. V času osamosvojitve Slovenije se je klub tudi sam osamosvojil od TVD 
Partizana. Preimenovali so se v Nogometni klub Termit Moravče. Soočali so se z raznimi 
težavami, med drugimi so izgubili zemljišče za igrišče. Podjetje Termit in Občina sta jim 
stala ob strani in skupaj so zgradili novo igrišče. Z gradnjo so začeli leta 1999. Interes 
mladih za vpis v klub je narastel, začeli so ločevati ekipe po starostnih skupinah 
(http://www.nktermit.si/index.php?option=com_content&view=article&id=1&Itemid=97). 

 ŠPORTNO DRUŠTVO JAVORŠICA 

Športno društvo Javoršica je bilo ustanovljeno leta 2006 z namenom zadovoljevanja 
potreb in razvoja športa v Javoršici, občini Moravče in širše. Mladim in starejšim so želeli 
nuditi organizirano vadbo in strokovno pomoč. Društvo je prostovoljno, v njem so 
združeni tisti, ki se radi rekreirajo in živijo zdravo 
(http://www.sdjavorsica.si/index.php?option=com_frontpage&Itemid=1). 

 PLANINSKO DRUŠTVO MORAVČE MORAVČE 

Prebivalci Moravške doline so si želeli ustanoviti Planinsko društvo Moravče, vendar se 
tega ni dalo kar tako izpeljati. Leta 1993 pa so se dokončno odločili za to, še posebej jih 
je vodilo dejstvo, da je planinska organizacija v Sloveniji praznovala 100 let. Začeli so 

http://www.nktermit.si/index.php?option=com_content&view=article&id=1&Itemid=97
http://www.sdjavorsica.si/index.php?option=com_frontpage&Itemid=1
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zbirati občane, ki bi se bili pripravljeni vpisati v društvo. Že prej so sicer hodili v gore, tako 
slovenske kot tuje, vendar so ob ustanovitvi lahko hodili v okviru društva, dobili so nekaj 
denarja za opremo, prevoz (https://www.pdm.si/zacetki-drustva/). 

HUMANITARNA DRUŠTVA OBČINE MORAVČE 

 RDEČI KRIŽ VRHPOLJE 

Rdeči križ Vrhpolje spada v krajevno organizacijo Rdečega križa Domžale. Teh je poleg 
Vrhpolj 12. Predsednica društva RK Vrhpolje je Pavla Lebar. Cilj društva je utrditi in 
razvijati humanitarno poslanstvo, zagotovitev organizacijsko statusnega okolja delovanja, 
zagotovitev in stabilizacija virov financiranja, zagotovitev stimulativnih pogojev za 
zaposlovanje kadrov, krepitev njihove vloge v družbenem prostoru, vplivanje na 
stimulativno urejeno sistemsko pravno okolje idr. Organizirajo usposabljanja za prvo 
medicinsko pomoč ob naravnih ali drugih nesrečah, organizirajo krvodajalske akcije. Prav 
tako organizirajo razne humanitarne akcije, kjer zbirajo razna sredstva, hrano in oblačila 
pomoči potrebnim (http://www.domzale.ozrk.si/). 

3.2 SODELOVANJE OŠ JURIJA VEGE MORAVČE Z LOKALNIMI 

DRUŠTVI 

Afriški pregovor pravi, da je za vzgojo otroka potrebna vsa vas. To lahko potem 
prenesemo tudi na skupnost, da je skupnost potrebna za vzgojo v šoli. Sodelovati je 
treba kot skupnost, da zagotovimo varno, zdravo, dobro okolje za otroke, ne moremo se 
zanašati na vlado. Zato je zelo pomembno, da se skupnost poveže med seboj, da so tudi 
mladi aktivni v njej in se z njo učijo. Učitelji ne bi smeli biti edini, ki sodelujejo pri 
poučevanju. Skupnost bi morala učencem postavljati vprašanja, uganke, filozofske in 
etične prepreke ... To vse se da povezati med sabo, le najti je treba čas in prostor v 
kurikulumu. Najbolj pomaga, če stopimo do ljudi, s katerimi bi se radi povezali, in jih 
prosimo za sodelovanje v skupno dobro. Pomembno je, da se učenci učijo tisto, kar 
lahko uporabijo v življenju, k temu pa lahko veliko pripomore sodelovanje z društvi 
(O'Keefe, 2011). 
 

Da bi pridobila informacije o tem, kdaj in na kakšen način učenci OŠ Jurija Vege Moravče 
sodelujejo z lokalnimi društvi, sem pregledala Novice iz Moravške doline od leta 2008 do 
leta 2018. Na leto izide 10 novic, dve glasili sta dvojni. Pregledala sem novice in vabila. 
Novice in vabila, objavljene v Novice iz Moravške doline, so dostopne tudi na portalu 
Občine Moravče. 
 
SODELOVANJE S TURISTIČNIM DRUŠTVOM 
 

 Praznični sejem v Moravčah, kjer so izdelovali voščilnice, okraske in darila za praznike  
 2008 (Novice in vabila, objavljene v Novice iz Moravške doline, november 2008, 
letnik IX, št. 10, str. 2) 
 2009 (Novice in vabila, objavljene v Novice iz Moravške doline, november 2009, 
letnik X, št. 10, str. 2) 
 2010 (Novice in vabila, objavljene v Novice iz Moravške doline, november 2010, 
letnik XI, št. 10, str. 2) 
 2011 (Novice in vabila, objavljene v Novice iz Moravške doline, november 2011, 
letnik XII, št. 6, str. 33) 

 Pustno rajanje  

https://www.pdm.si/zacetki-drustva/
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 2008 (Novice in vabila, objavljene v Novice iz Moravške doline, januar 2008, 
letnik IX, št. 1, str. 2) 
 2010 (Novice in vabila, objavljene v Novice iz Moravške doline, januar 2008, 
letnik XI, št. 1, str. 2) 
  2012 (Novice in vabila, objavljene v Novice iz Moravške doline, januar 2012, 
letnik XIII, št. 1, str. 2) 
 2013 (Novice in vabila, objavljene v Novice iz Moravške doline, januar 2013, 
letnik XIV, št. 1, str. 2) 
 2014 (Novice in vabila, objavljene v Novice iz Moravške doline, marec 2014, 
letnik XV, št. 3, str. 21) 
 2017 (Novice in vabila, objavljene v Novice iz Moravške doline, januar 2017, 
letnik XVIII, št. 1, str. 2) 
 2018 (Novice in vabila, objavljene v Novice iz Moravške doline, marec 2018, 
letnik XIX, št. 2, str. 24) 

 Nočni pohod z lučkami po učno sprehajalni poti Rača 
 2011 
 2012 (Novice in vabila, objavljene v Novice iz Moravške doline, februar 2012, 
letnik XIII, št. 2, str. 14) 
 2015 (Novice in vabila, objavljene v Novice iz Moravške doline, marec 2015, 
letnik XVI, št. 2, str. 10) 
 2016  (Novice in vabila, objavljene v Novice iz Moravške doline, marec 2016, 
letnik XVII, št. 2, str.12) 

 Učno-sprehajalna pot Rača  
 2008 (Novice in vabila, objavljene v Novice iz Moravške doline, maj 2008, letnik 
IX, št. 5, str. 12) 
 2009 (Novice in vabila, objavljene v Novice iz Moravške doline, junij 2008, letnik 
X, št. 6, str. 16) 

 Pohod na Limbarsko goro  
 2009 (Novice in vabila, objavljene v Novice iz Moravške doline, april 2008, 
letnik X, št. 4, str. 15, 16) 
 2012 (Novice in vabila, objavljene v Novice iz Moravške doline, april 2012, 
letnik XIII, št. 4, str. 13) 
 2014 (Novice in vabila, objavljene v Novice iz Moravške doline, april 2014, 
letnik XV, št. 4, str. 15) 
2017 (Novice in vabila, objavljene v Novice iz Moravške doline, april 2017, letnik 
XVIII, št. 3, str. 13) 

 Aktivne počitnice  
 2011 (Novice in vabila, objavljene v Novice iz Moravške doline, avgust 2011, 
letnik XII, št. 3, str. 15) 
 2012 (Novice in vabila, objavljene v Novice iz Moravške doline, oktober 2012, 
letnik XIII, št. 9, str. 29) 
 

 Prireditev ob dnevu žena  
 2010 (Novice in vabila, objavljene v Novice iz Moravške doline, februar 2010, 
letnik XI, št. 2, str. 2) 
 2012 (Novice in vabila, objavljene v Novice iz Moravške doline, februar 2012, 
letnik XIII, št. 2, str. 2) 
 2013 (Novice in vabila, objavljene v Novice iz Moravške doline, februar 2013, 
letnik XIV, št. 2, str. 2) 
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 2014 (Novice in vabila, objavljene v Novice iz Moravške doline, februar 2014, 
letnik XV, št. 2, str. 2) 
 2015 (Novice in vabila, objavljene v Novice iz Moravške doline, januar 2015, 
letnik XVI, št. 1, str. 2) 

 Martinov sejem/večer  
 2010 (Novice in vabila, objavljene v Novice iz Moravške doline, oktober 2010, 
letnik IX, št. 9, str. 2) 
 2011 (Novice in vabila, objavljene v Novice iz Moravške doline, november, 
2011, letnik XII, št. 6, str. 2) 
 2014 (Novice in vabila, objavljene v Novice iz Moravške doline, oktober 2014, 
letnik XV, št. 8, str. 2) 
 2015 (Novice in vabila, objavljene v Novice iz Moravške doline, oktober 2015, 
letnik XVI, št. 8, str. 2) 

 Veseli december  
 2012 (Novice in vabila, objavljene v Novice iz Moravške doline, november 2012, 
letnik XIII, št. 10, str. 2) 
 2013 (Novice in vabila, objavljene v Novice iz Moravške doline, november 2013, 
letnik XIV, št. 9, str. 2) 
 2014 (Novice in vabila, objavljene v Novice iz Moravške doline, november 2014, 
letnik XV, št. 9, str. 30) 
 2015 (Novice in vabila, objavljene v Novice iz Moravške doline, november 2015, 
letnik XVI, št. 9, str. 33) 
 2016 (Novice in vabila, objavljene v Novice iz Moravške doline, januar 2017, 
letnik XVIII, št. 1, str. 18) 
2017 (Novice in vabila, objavljene v Novice iz Moravške doline, december 2018, 
letnik XVIII, št. 10, str. 2) 

 Prireditev za gregorjevo  
 2013 (Novice in vabila, objavljene v Novice iz Moravške doline, marec 2013, 
letnik XIV, št. 3, str. 23) 

 Turizmu pomaga lastna glava 
 2014 (Novice in vabila, objavljene v Novice iz Moravške doline, marec 2014, 
letnik XV, št. 3, str. 25) 

 Otvoritev POŠ Vrhpolje  
 2015 (Novice in vabila, objavljene v Novice iz Moravške doline, april 2015, 
letnik XVI, št. 3, str. 8,9) 

 50. obletnica matične šole v Moravčah  
 2017 (Novice in vabila, objavljene v Novice iz Moravške doline, oktober 2017, 
letnik XVIII, št. 8, str. 18–21) 

 Prireditev ob dnevu državnosti 
 2013 (Novice in vabila, objavljene v Novice iz Moravške doline, maj 2013, letnik 
XIV, št. 5, str. 2) 

 
SODELOVANJE Z DRUŠTVOM PODEŽELSKIH ŽENA 
 

 Pustno rajanje  
 2008 (Novice in vabila, objavljene v Novice iz Moravške doline, januar 2008, 
letnik IX, št. 1, str. 2) 

 Prireditev v počastitev praznika Občine Moravče  
 2008 (Novice in vabila, objavljene v Novice iz Moravške doline, marec 2008, 
letnik IX, št. 3, str. 2). 
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 Prireditev ob dnevu žena  
  2012 (Novice in vabila, objavljene v Novice iz Moravške doline, februar 2012, 
letnik XIII, št. 2, str. 2) 
 2013 (Novice in vabila, objavljene v Novice iz Moravške doline, februar 2013, 
letnik XIV, št. 2, str. 2) 
  2015 (Novice in vabila, objavljene v Novice iz Moravške doline, januar 2015, 
letnik XVI, št. 1, str. 2) 

 Jesenske počitnice  
 2015 (Novice in vabila, objavljene v Novice iz Moravške doline, november 2015, 
letnik XVI, št. 9, str. 23) 

 Martinov sejem 
 2010 (Novice in vabila, objavljene v Novice iz Moravške doline, oktober 2010, 
letnik XI, št. 9, str. 2) 
 2011 (Novice in vabila, objavljene v Novice iz Moravške doline, november, 
2011, letnik XII, št. 6, str. 2) 
 2014 (Novice in vabila, objavljene v Novice iz Moravške doline, oktober 2014, 
letnik XV, št. 8, str. 2) 

 
SODELOVANJE Z DRUŠTVOM PODEŽELSKE MLADINE 

 Pohod na Limbarsko goro 
 2017 (Novice in vabila, objavljene v Novice iz Moravške doline, april 2017, 
letnik XVIII, št. 3, str. 13) 

 Koncert folklorne skupine društva upokojencev  
 2013 (Novice in vabila, objavljene v Novice iz Moravške doline, oktober 2013, 
letnik XIV, št. 8, str. 2) 
 

 
SODELOVANJE S PIHALNO GODBO 
 

 Pustno rajanje  
 2008 (Novice in vabila, objavljene v Novice iz Moravške doline, januar 2008, 
letnik IX, št. 1, str. 2) 
 2010 (Novice in vabila, objavljene v Novice iz Moravške doline, januar 2010, 
letnik XI, št. 1, str. 2) 
 2011 (Novice in vabila, objavljene v Novice iz Moravške doline, januar 2011, 
letnik XII, št. 1, str. 2) 
 2012 (Novice in vabila, objavljene v Novice iz Moravške doline, januar 2012, 
letnik XIII, št. 1, str. 2) 
 2013 (Novice in vabila, objavljene v Novice iz Moravške doline, januar 2013, 
letnik XIV, št. 1, str. 2) 
 2014 (Novice in vabila, objavljene v Novice iz Moravške doline, marec 2014, 
letnik XV, št. 3, str. 21) 
 2016 (Novice in vabila, objavljene v Novice iz Moravške doline, januar 2016, 
letnik XVII, št. 1, str. 2) 
 2017 (Novice in vabila, objavljene v Novice iz Moravške doline, januar 2017, 
letnik XVIII, št. 1, str. 2) 
 2018 (Novice in vabila, objavljene v Novice iz Moravške doline, marec 2018, 
letnik XIX, št. 2, str. 24) 

 Prireditev v počastitev praznika Občine Moravče  
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 2008 (Novice in vabila, objavljene v Novice iz Moravške doline, marec 2008, 
letnik IX, št. 3, str. 2) 
 2009 (Novice in vabila, objavljene v Novice iz Moravške doline, marec 2009, 
letnik X, št. 2, str. 2) 
 2012 (Novice in vabila, objavljene v Novice iz Moravške doline, februar 2012, 
letnik XIII, št. 2, str. 2) 
 2013 (Novice in vabila, objavljene v Novice iz Moravške doline, februar 2013, 
letnik XIV, št. 2, str. 2) 
 2014 (Novice in vabila, objavljene v Novice iz Moravške doline, februar 2014, 
letnik XV, št. 2, str. 2) 
 2018 (Novice in vabila, objavljene v Novice iz Moravške doline, marec 2018, 
letnik XIX, št. 2, str. 2) 
 

 Novoletni koncert  
 2009 (Novice in vabila, objavljene v Novice iz Moravške doline, december 2009, 
letnik X, št. 10, str. 2), 
 2010 (Novice in vabila, objavljene v Novice iz Moravške doline, december 2010, 
letnik XI, št. 11, str. 2) 
 2011 (Novice in vabila, objavljene v Novice iz Moravške doline, december 2011, 
letnik XII, št. 7, str. 2) 
 2012 (Novice in vabila, objavljene v Novice iz Moravške doline, december 2012, 
letnik XIII, št. 11, str. 2),  
 2013 (Novice in vabila, objavljene v Novice iz Moravške doline, december 2013, 
letnik XIV, št. 10, str. 2), 
  2014 (Novice in vabila, objavljene v Novice iz Moravške doline, december 
2014, letnik XV, št. 10, str. 2), 
 2015 (Novice in vabila, objavljene v Novice iz Moravške doline, november 2015, 
letnik XVI, št. 9, str. 2) 
  2016 (Novice in vabila, objavljene v Novice iz Moravške doline, december 
2016, letnik XVII, št. 10, str. 2) 
2017  (Novice in vabila, objavljene v Novice iz Moravške doline, december 2017, 
letnik XVIII, št. 10, str. 2) 
 2018 (Novice in vabila, objavljene v Novice iz Moravške doline, november 2018, 
letnik XIX, št. 2, str. 2) 

 Občinska prireditev ob dnevu upora proti okupatorju  
 2012 (Novice in vabila, objavljene v Novice iz Moravške doline, marec 2012, 
letnik XIII, št. 3, str. 2) 
 2013 (Novice in vabila, objavljene v Novice iz Moravške doline, april 2013, 
letnik XIV, št. 4, str. 2) 
 2014 (Novice in vabila, objavljene v Novice iz Moravške doline, marec 2014, 
letnik XV, št. 3, str. 2) 
 2015 (Novice in vabila, objavljene v Novice iz Moravške doline, april 2015, 
letnik XVI, št. 3, str. 2) 
 2018 (Novice in vabila, objavljene v Novice iz Moravške doline, april 2018, 
letnik XIX, št. 3, str. 2) 

 Otvoritev POŠ Vrhpolje  
 2015 (Novice in vabila, objavljene v Novice iz Moravške doline, april 2015, 
letnik XVI, št. 3, str. 8,9) 

 Prireditev ob državnem prazniku  
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 2008 (Novice in vabila, objavljene v Novice iz Moravške doline, maj 2008, letnik 
IX, št. 5, str. 2) 
 2010 (Novice in vabila, objavljene v Novice iz Moravške doline, maj 2010, letnik 
XI, št. 5, str. 2) 
 2011 (Novice in vabila, objavljene v Novice iz Moravške doline, junij 2011, letnik 
XII, št. 1, str. 2) 
 2013 (Novice in vabila, objavljene v Novice iz Moravške doline, maj 2013, letnik 
XIV, št. 5, str. 2) 
 2015 (Vabila in novice, objavljene v Novice iz Moravške doline, junij 2015, letnik 
XVI, številka 5, str. 2) 
 2016 (Vabila in novice, objavljene v Novice iz Moravške doline, junij 2016, letnik 
XVII, številka 5, str. 2) 

 50. obletnica matične šole v Moravčah 
 2017 (Novice in vabila, objavljene v Novice iz Moravške doline, oktober 2017, 
letnik XVIII, št. 8, str. 18–21) 

 Prireditev ob kulturnem prazniku 
 2014 (Novice in vabila, objavljene v Novice iz Moravške doline, januar 2014, 
letnik XV, št. 1, str. 2)  

 
SODELOVANJE Z GASILSKO ZVEZO MORAVČE 
 

 Izbirni predmet v šoli – Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami  
 2011 (Novice in vabila, objavljene v Novice iz Moravške doline, junij 2011, letnik 
XII, št. 2, str. 14) 

 Tekmovanje v okviru osnovnih šol, Društvo mladi gasilec  
 2011 (Novice in vabila, objavljene v Novice iz Moravške doline, avgust 2011, 
letnik XII, št. 3, str. 14) 

 Aktivne počitnice  
 2011 (Novice in vabila, objavljene v Novice iz Moravške doline, avgust 2011, 
letnik XII, št. 3, str. 15) 

 Delavnica novoletnih voščilnic  
 2011 (Novice in vabila, objavljene v Novice iz Moravške doline, december 2011, 
letnik XII, št. 7, str. 15) 

 Dan druženja in gibanja vseh generacij  
 2010 (Novice in vabila, objavljene v Novice iz Moravške doline, junij 2010, letnik 
XI, št. 6, str. 16) 

 Slovo od POŠ Vrhpolje  
 2014 (Novice in vabila, objavljene v Novice iz Moravške doline, maj 2014, letnik 
XV, št. 4, str. 12) 

 Gasilski dan  
 2014 (Novice in vabila, objavljene v Novice iz Moravške doline, maj 2014, letnik 
XV, št. 5, str. 26) 

 Tehnikarije  
 2015 (Novice in vabila, objavljene v Novice iz Moravške doline, oktober 2015, 
letnik XVI, št. 8, str. 21) 
 

 Otroški bazar na Gospodarskem razstavišču  
 2016 (Vabila in novice, objavljene v Novice iz Moravške doline, oktober 2016, 
letnik XVII, št. 8, str. 8) 

 Pohod na Limbarsko goro  
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 2017 (Novice in vabila, objavljene v Novice iz Moravške doline, april 2017, 
letnik XVIII, št. 3, str. 13) 

 Praznovanje 20. obletnice Gasilske zveze Moravče  
 2017 (Novice in vabila, objavljene v Novice iz Moravške doline, julij 2017, letnik 
XVIII, št. 6, str. 15, 16) 

 50. obletnica matične šole v Moravčah  
 2017 (Novice in vabila, objavljene v Novice iz Moravške doline, oktober 2017, 
letnik XVIII, št. 8, str. 18–21) 

 
SODELOVANJE Z NK TERMIT 
  

 Projekt Anin šport  
 2011 (Novice in vabila, objavljene v Novice iz Moravške doline, september 
2011, letnik XII, št. 4, str. 15,16) 

 
SODELOVANJE S KUD VRHPOLJE 
 

 Miklavževanje/Miklavžev sejem  
 2008 (Novice in vabila, objavljene v Novice iz Moravške doline, januar 2009, 
letnik X, št. 1, str. 2) 
 2011 (Novice in vabila, objavljene v Novice iz Moravške doline, december 2011, 
letnik XII, št. 7, str. 21) 
  2012 (Novice in vabila, objavljene v Novice iz Moravške doline, november 
2012, letnik XIII, št. 10, str. 2) 
  2013 (Novice in vabila, objavljene v Novice iz Moravške doline, november 
2013, letnik XIV, št. 9, str. 2) 
 2016 (Novice in vabila, objavljene v Novice iz Moravške doline, december 2016, 
letnik XVII, št. 10, str.)  
 2018 (Novice in vabila, objavljene v Novice iz Moravške doline, december 2018, 
letnik XIX, št. 10, str. 25) 

 Prireditev ob slovenskem kulturnem prazniku  
  2009 (Novice in vabila, objavljene v Novice iz Moravške doline, januar 2009, 
letnik X, št. 1, str. 27) 
  2010 (Novice in vabila, objavljene v Novice iz Moravške doline, januar 2010, 
letnik XI, št. 1, str. 2) 
  2012 (Novice in vabila, objavljene v Novice iz Moravške doline, marec 2012, 
letnik XIII, št. 3, str. 18) 
 2013 (Novice in vabila, objavljene v Novice iz Moravške doline, februar 2013, 
letnik XIV, št. 2, str. 2) 
 2018 (Novice in vabila, objavljene v Novice iz Moravške doline, januar 2018, 
letnik XIX, št. 1, str. 2) 

 Prireditev ob občinskem prazniku 
      2012 (Novice in vabila, objavljene v Novice iz Moravške doline, februar 2012, 
letnik XIII, št. 2, str. 2) 

 2013 (Novice in vabila, objavljene v Novice iz Moravške doline, februar 2013, 
letnik XIV, št. 2, str. 2) 
 2014 (Novice in vabila, objavljene v Novice iz Moravške doline, februar 2014, 
letnik XV, št. 2, str. 2) 
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 Tradicionalni novoletni koncert  
 2010 (Novice in vabila, objavljene v Novice iz Moravške doline, januar 2010, 
letnik Xi, št. 1, str. 14) 
 2011 (Novice in vabila, objavljene v Novice iz Moravške doline, december 2011, 
letnik XII, št. 7, str. 2) 

 Prireditev ob dnevu boja proti okupatorju 
 2012 (Novice in vabila, objavljene v Novice iz Moravške doline, marec 2012, 
letnik XIII, št. 3, str. 2) 

 Novoletni koncert v Moravčah  
 2012 (Novice in vabila, objavljene v Novice iz Moravške doline, december 2012, 
letnik XIII, št. 11, str. 2) 
 2013 (Novice in vabila, objavljene v Novice iz Moravške doline, december 2013, 
letnik XIV, št. 10, str. 2) 
 2014 (Novice in vabila, objavljene v Novice iz Moravške doline, december 2014, 
letnik XV, št. 10, str. 2) 
 2015 (Novice in vabila, objavljene v Novice iz Moravške doline, november 2015, 
letnik XVI, št. 9, str. 2) 
 2017 (Novice in vabila, objavljene v Novice iz Moravške doline, december 2017, 
letnik XVIII, št. 10, str. 2) 
 

 Prireditev ob dnevu žena  
 2013 (Novice in vabila, objavljene v Novice iz Moravške doline, februar 2013, 
letnik XIV, št. 2, str. 2) 
 2014 (Novice in vabila, objavljene v Novice iz Moravške doline, februar 2014, 
letnik XV, št. 2, str. 2) 

 Otvoritev POŠ Vrhpolje  
 2015 (Novice in vabila, objavljene v Novice iz Moravške doline, april 2015, 
letnik XVI, št. 3, str. 8,9) 

 Prireditev ob dnevu državnosti 
 2013 (Novice in vabila, objavljene v Novice iz Moravške doline, maj 2013, letnik 
XIV, št. 5, str. 2) 

 Koncert folklorne skupine društva upokojencev  
 2013 (Novice in vabila, objavljene v Novice iz Moravške doline, oktober 2013, 
letnik XIV, št. 8, str. 2) 

 
 

SODELOVANJE Z DRUŠTVOM UPOKOJENCEV MORAVČE 
 

 Dan druženja in gibanja vseh generacij  
 2010 (Novice in vabila, objavljene v Novice iz Moravške doline, junij 2010, letnik 
XI, št. 6, str. 16) 

 Prireditev ob 60. obletnici društva  
 2012 (Novice in vabila, objavljene v Novice iz Moravške doline, september 
2012, letnik XIII, št. 8, str. 2) 

 Novoletni koncert  
 2011 (Novice in vabila, objavljene v Novice iz Moravške doline, december 2011, 
letnik XII, št. 7, str. 2) 
 2012 (Novice in vabila, objavljene v Novice iz Moravške doline, december 2012, 
letnik XIII, št. 11, str. 2) 
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 2013 (Novice in vabila, objavljene v Novice iz Moravške doline, december 2013, 
letnik XIV, št. 10, str. 2) 
 2015 (Novice in vabila, objavljene v Novice iz Moravške doline, november 2015, 
letnik XVI, št. 9, str. 2) 
 2017 (Novice in vabila, objavljene v Novice iz Moravške doline, december 2017, 
letnik XVIII, št. 10, str. 2) 

 Koncert folklorne skupine društva upokojencev  
 2013 (Novice in vabila, objavljene v Novice iz Moravške doline, oktober 2013, 
letnik XIV, št. 8, str. 2) 
 2015 (Novice in vabila, objavljene v Novice iz Moravške doline, november 2015, 
letnik XVI, št. 9, str. 17) 
 2017 (Novice in vabila, objavljene v Novice iz Moravške doline, september 
2017, letnik XVIII, št. 7, str. 2) 

 Otvoritev POŠ Vrhpolje  
 2015 (Novice in vabila, objavljene v Novice iz Moravške doline, april 2015, 
letnik XVI, št. 3, str. 8,9) 

 Prireditev ob kulturnem prazniku 
 2015 (Novice in vabila, objavljene v Novice iz Moravške doline, januar 2015, 
letnik XVI, št. 1, str. 2) 

 Prireditev ob dnevu državnosti 
 2013 (Novice in vabila, objavljene v Novice iz Moravške doline, maj 2013, letnik 
XIV, št. 5, str. 2) 
 2015 (Novice in vabila, objavljene v Novice iz Moravške doline, junij 2015, letnik 
XVI, št. 5, str. 2) 
 2016 (Novice in vabila, objavljene v Novice iz Moravške doline, junij 2016, letnik 

XVII, št. 5, str. 2)  

 Prireditev ob občinskem prazniku  

     2012 (Novice in vabila, objavljene v Novice iz Moravške doline, februar 2012, 

letnik XIII, št. 2, str. 2) 

 2016 (Novice in vabila, objavljene v Novice iz Moravške doline, marec 2016, 

letnik XVII, št. 2, str.2) 

 Prireditev ob dnevu boja proti okupatorju 

 2012 (Novice in vabila, objavljene v Novice iz Moravške doline, marec 2012, 

letnik XIII, št. 3, str. 2) 

 2013 (Novice in vabila, objavljene v Novice iz Moravške doline, marec 2013, 

letnik XIV, št. 3, str. 2) 

 2015 (Novice in vabila, objavljene v Novice iz Moravške doline, april 2015, 

letnik XVI, št. 3, str. 2) 

  Prireditev ob dnevu žena 

 2013 (Novice in vabila, objavljene v Novice iz Moravške doline, februar 2013, 

letnik XIV, št. 2, str. 2) 

 2014 (Novice in vabila, objavljene v Novice iz Moravške doline, februar 2014, 

letnik XV, št. 2, str. 2) 

 2015 (Novice in vabila, objavljene v Novice iz Moravške doline, januar 2015, 

letnik XVI, št. 1, str. 2) 

 50. obletnica matične šole v Moravčah  
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 2017 (Novice in vabila, objavljene v Novice iz Moravške doline, oktober 2017, 
letnik XVIII, št. 8, str. 18–21) 

 Martinov večer 
 2015 (Novice in vabila, objavljene v Novice iz Moravške doline, oktober 2015, 
letnik XVI, št. 8, str. 2) 

 
SODELOVANJE S PLANINSKIM DRUŠTVOM 
 

 Projekt Anin šport  
 2011 (Novice in vabila, objavljene v Novice iz Moravške doline, september 
2011, letnik XII, št. 4, str. 15,16) 

 Planinski krožek  
 2009 (Novice in vabila, objavljene v Novice iz Moravške doline, marec 2010, 
letnik XI, št. 3, str. 12) 

 Dan druženja in gibanja vseh generacij  
 2010 (Novice in vabila, objavljene v Novice iz Moravške doline, junij 2010, letnik 
XI, št. 6, str. 16) 

 Nočni pohod po Učno-sprehajalni poti Rača 
      2012 (Novice in vabila, objavljene v Novice iz Moravške doline, februar 2012, 
letnik XIII, št. 2, str. 14) 

 
SODELOVANJE S ČEBELARSKIM DRUŠTVOM 

 Aktivne počitnice  
 2011 (Novice in vabila, objavljene v Novice iz Moravške doline, avgust 2011, 
letnik XII, št. 3, str. 15) 
 2012 (Novice in vabila, objavljene v Novice iz Moravške doline, avgust 2012, 
letnik XIII, št. 7, str. 23) 

 Tradicionalni slovenski zajtrk  
 2012 (Novice in vabila, objavljene v Novice iz Moravške doline, december 2012, 
letnik XIII, št. 11, str. 21) 
 2015 (Novice in vabila, objavljene v Novice iz Moravške doline, december 2015, 
letnik XVI, št. 10, str. 13) 

 50. obletnica matične šole v Moravčah  
 2017 (Novice in vabila, objavljene v Novice iz Moravške doline, oktober 2017, 
letnik XVIII, št. 8, str. 18–21) 

 
 
SODELOVANJE Z RK VRHPOLJE 

 Zbiranje papirja, zamaškov, tonerjev in kartuš (2009) 

 Prireditev Pozdrav pomladi  
 2010 (Novice in vabila, objavljene v Novice iz Moravške doline, april 2010, 
letnik XI, št. 4, str. 15) 
 2013 (Novice in vabila, objavljene v Novice iz Moravške doline, marec 2013, 
letnik XIV, št. 3, str. 25) 
 2014 (Novice in vabila, objavljene v Novice iz Moravške doline, april 2014, 
letnik XV, št. 4, str. 23) 
 2017 (Novice in vabila, objavljene v Novice iz Moravške doline, april 2017, 
letnik XVIII, št. 3, str. 24) 
 2018 (Novice in vabila, objavljene v Novice iz Moravške doline, april 2018, 
letnik XIX, št. 2, str. 23) 
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 Srečanje s starostniki 
 2009 (Novice in vabila, objavljene v Novice iz Moravške doline, oktober 2008, 
letnik IX, št. 9, str. 11)  
 2010 (Novice in vabila, objavljene v Novice iz Moravške doline, oktober 2010, 
letnik XI, št. 9, str. 15) 
  2011 (Novice in vabila, objavljene v Novice iz Moravške doline, oktober 2011, 
letnik XII, št. 5, str. 21) 
  2012 (Novice in vabila, objavljene v Novice iz Moravške doline, oktober 2012, 
letnik XIII, št. 9, str. 23 
 2016 (Novice in vabila, objavljene v Novice iz Moravške doline, november 2016, 
letnik XVII, št. 9, str. 18) 
2017 (Novice in vabila, objavljene v Novice iz Moravške doline, november 2017, 
letnik XVIII, št. 9, str. 12) 

 
 
SODELOVANJE S KID LIMBAR 
 

 Ustvarjalne delavnice  
 2009 (Novice in vabila, objavljene v Novice iz Moravške doline, november 2008, 
letnik IX, št. 10, str. 17) 
 2010 (Novice in vabila, objavljene v Novice iz Moravške doline, januar 2010, 
letnik Xi, št. 1, str. 23) 
 2011 (Novice in vabila, objavljene v Novice iz Moravške doline, december 2011, 
letnik XII, št. 7, str. 23) 

 Aktivne počitnice  
 2011 (Novice in vabila, objavljene v Novice iz Moravške doline, avgust 2011, 
letnik XII, št. 3, str. 15) 
  2012 (Novice in vabila, objavljene v Novice iz Moravške doline, avgust 2012, 
letnik XIII, št. 7, str. 23) 
 2016 (Novice in vabila, objavljene v Novice iz Moravške doline, oktober 2016, 
letnik XVII, številka 8, str. 12) 

 Novoletni koncert  
 2012 (Novice in vabila, objavljene v Novice iz Moravške doline, december 2012, 
letnik XIII, št. 11, str. 2) 
  2013 (Novice in vabila, objavljene v Novice iz Moravške doline, december 
2013, letnik XIV, št. 10, str. 2) 
 2015 (Novice in vabila, objavljene v Novice iz Moravške doline, november 2015, 
letnik XVI, št. 9, str. 2) 
 2017 (Novice in vabila, objavljene v Novice iz Moravške doline, december 2017, 
letnik XVIII, št. 10, str. 2) 

 Dan državnosti  
 2015 (Novice in vabila, objavljene v Novice iz Moravške doline, junij 2015, letnik 
XVI, št. 5, str. 2) 

    2016 (Novice in vabila, objavljene v Novice iz Moravške doline, junij 2016, 

letnik XVII, št. 5, str. 2) 

 Praznovanje 20. obletnice KID Limbar 
 2016 (Novice in vabila, objavljene v Novice iz Moravške doline, oktober 2016, 
letnik XVII, št. 8, str. 11) 
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 50. obletnica matične šole v Moravčah  
 2017 (Novice in vabila, objavljene v Novice iz Moravške doline, oktober 2017, 
letnik XVIII, št. 8, str. 18,19) 

 Prireditev ob slovenskem kulturnem prazniku 
 2012 (Novice in vabila, objavljene v Novice iz Moravške doline, januar 2012, 
letnik XIII, št. 1, str. 2) 
 2013 (Novice in vabila, objavljene v Novice iz Moravške doline, januar 2013, 
letnik XIV, št. 1, str. 2) 
 2014 (Novice in vabila, objavljene v Novice iz Moravške doline, januar 2014, 
letnik XV, št. 1, str. 2) 
 2015 (Novice in vabila, objavljene v Novice iz Moravške doline, januar 2015, 
letnik XVI, št. 1, str. 2) 

 
 2018 (Novice in vabila, objavljene v Novice iz Moravške doline, januar 2018, 
letnik XIX, št. 1, str. 2) 

 
SODELOVANJE Z DRUŠTVOM KRAJANOV NASELIJ ZGORNJI IN SPODNJI 
TUŠTANJ 
 

 Aktivne počitnice  
 2011 (Novice in vabila, objavljene v Novice iz Moravške doline, avgust 2011, 
letnik XII, št. 3, str. 15) 

 Odprtje avtobusnega postajališča 
 2017 (Novice in vabila, objavljene v Novice iz Moravške doline, april 2017, 
letnik XVIII, št. 3, str. 22) 

 
SODELOVANJE Z DRUŠTVOM ROKODELCEV MORAVŠKE DOLINE 
 

 Aktivne počitnice  
 2011 (Novice in vabila, objavljene v Novice iz Moravške doline, avgust 2011, 
letnik XII, št. 3, str. 15) 
 2014 (Novice in vabila, objavljene v Novice iz Moravške doline, avgust-
september 2014, letnik XV, št. 7, str. 19) 

 Pohod na Limbarsko goro  
 2010 (Novice in vabila, objavljene v Novice iz Moravške doline, april 2010, 
letnik XI, št. 3, str. 2) 
 2012 (Novice in vabila, objavljene v Novice iz Moravške doline, april 2012, 
letnik XIII, št. 4, str. 13) 
 2014 (Novice in vabila, objavljene v Novice iz Moravške doline, februar 2014, 
letnik XV, št. 4, str. 15) 
 2017 (Novice in vabila, objavljene v Novice iz Moravške doline, april 2017, 
letnik XVIII, št. 3, str. 13) 

 Rokodelske delavnice  
 2012 (Novice in vabila, objavljene v Novice iz Moravške doline, april 2012, 
letnik XIII, št. 4, str. 16) 
 2012 (Novice in vabila, objavljene v Novice iz Moravške doline, april 2012, 
letnik XIII, št. 7, str. 22, 23) 
 2014 (Novice in vabila, objavljene v Novice iz Moravške doline, april 2014, 
letnik XV, št. 4, str. 16) 
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 Jesenske počitnice  
 2015 (Novice in vabila, objavljene v Novice iz Moravške doline, november 2015, 
letnik XVI, št. 9, str. 23) 

 50. obletnica matične šole v Moravčah  
 2017 (Novice in vabila, objavljene v Novice iz Moravške doline, oktober 2017, 
letnik XVIII, št. 8, str. 18–21) 

 Učenje izdelave šopkov 
 2018 (Novice in vabila, objavljene v Novice iz Moravške doline, junij 2018, letnik 
XIX, št. 5, str. 15) 

 

ANALIZA PREGLEDA OBČINSKEGA GLASILA 

Ob pregledu glasila za 10 let nazaj ugotavljamo, da imajo učenci na splošno veliko 
priložnosti za sodelovanje z društvi, odvisno pa je od same želje in pripravljenosti 
učencev, učiteljev in staršev, ali bodo tudi zares sodelovali. Pri pregledovanju glasila smo 
upoštevali vsa sodelovanja celotne OŠ Jurija Vege Moravče, s podružnico vred in vsemi 
razredi, ne samo 4. razreda. Sem nismo uvrstili vrtca.  

Po pregledu glasil izpred desetih let smo ugotovili, da šola največ sodeluje s turističnim 
društvom. Skoraj vsako leto so sodelovali na prazničnem sejmu, se udeležili pustnega 
rajanja, nočnega pohoda z lučkami po učno sprehajalni poti Rača, se udeležili proslave 
na Limbarski gori, pripravili nastop ob dnevu žena, se udeležili aktivnih počitnic in drugih 
prireditev. Tudi z Gasilsko zvezo Moravče so veliko sodelovali. V šoli so imeli 
predstavitev poklica gasilca, imeli požarno vajo, se udeleževali tekmovanj izven šole, 
združili so se tudi v raznih delavnicah in raznih prireditvah. Učenci so se na splošno 
udeleževali prireditev, proslav ali pa so povabili društva na šolo, imeli delavnice. Tudi na 
občinskih prireditvah so velikokrat sodelovali, kjer je bilo združenih več društev.  

Velikokrat so sodelovali tudi s Kulturnim in umetniškim društvom Vrhpolje (KUD 
Vrhpolje), z njimi so sodelovali predvsem učenci Podružnične šole Vrhpolje. 

Najmanj so sodelovali z Društvom podeželskih žena Moravče, Nogometnim klubom 
Termit, Društvom podeželske mladine Moravče, s Športnim društvom Javoršica, 
Planinskim društvom Moravče, Čebelarskim društvom Moravče in z Rdečim križem 
Vrhpolje. Z Rdečim križem Vrhpolje so sicer učenci Podružnične šole Vrhpolje imeli 
priložnost sodelovati na srečanju s starostniki in na prireditvi Pozdrav pomladi, ki so jo 
skupaj z društvom priredili, a drugih srečanj skoraj niso imeli. Eno leto so skupaj zbirali 
star papir. 

Tudi s krajani naselij Zg. in Sp. Tuštanja učenci niso veliko sodelovali, le v okviru aktivnih 
počitnic in odprtju avtobusnega postajališča. Imajo pa možnost vsako leto iti s starši na 
prvomajsko srečanje, ki ga prireja to društvo, vendar v okviru šole se tega ne udeležijo. 

Učenci so največ sodelovali na raznih prireditvah kot pevci v pevskem zboru, z dramskim 
krožkom, pa tudi s celotnim razredom so se predstavili. Včasih jih je katero društvo 
obiskalo na šoli, na primer gasilsko društvo, udeležili so se tudi raznih pohodov ali 
delavnic.  

Učenci imajo veliko priložnosti, da se udeležijo raznih prireditev in sodelujejo z društvi, 
vendar so pri tem večinoma odvisni od staršev in učiteljev. Ti so tisti, ki jim določijo, kam 
bodo šli in kam ne, prav tako je njihova udeležba odvisna od tega, v katere krožke se 
vključijo. Pevski zbor se je največkrat udeležil raznih prireditev. 
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4 PREGLED UČNIH NAČRTOV 

Pregledali smo učne načrte za četrti razred in poiskali splošne operativne cilje, ki so 
povezani z našo raziskavo, z lokalnimi društvi, lokalno skupnostjo ter s kulturno 
dediščino. Pregledali smo učne načrte za družbo, glasbo in šport. 

4.1 PREGLED UČNEGA NAČRTA ZA DRUŽBO 

»Poudarek in namen predmeta je spoznavanje razmerja med posameznikom, družbo in 
naravnim okoljem. Pri tem gre za spoznavanje in vrednotenje okolja (družbenega, 
kulturnega, naravnega), in sicer v vseh njegovih sestavinah ter interakcijah, 
soodvisnostih med temi sestavinami.« (UN za družbo, 2011, str. 4) 
 
 
Tabela 1: Prikaz splošnih in operativnih ciljev za družbo v 4. razredu. 

CILJI SPLOŠNI OPERATIVNI 

 - razumevanje o svojem 
družbenem, kulturnem in 
naravnem okolju v času in 
prostoru, 

- pridobivanje znanja in razvijanje 
spretnosti ter sposobnosti v raziskovanju 
neposrednega družbenega okolja, 

 - zavedanje o interakciji, 
soodvisnosti kulturnih, 
družbenih, naravnih procesov in 
pojavov, 

- poglabljanje razumevanja svojih 
osebnih značilnosti ter prepoznavanje 
vloge, ki jih imajo v različnih skupinah in 
skupnostih, 

 - spoznavne, emocionalne, 
socialne sposobnosti ter 
spretnosti 
in strategije vseživljenjskega 
učenja,  

- spoznavanje, kako pomembno je za 
posameznika, da je povezan s člani 
družine, z ljudmi v šoli, lokalni skupnosti 
ter širšem okolju, 

 - stališča in vrednote v okviru 
okoljske, državljanske in 
domovinske vzgoje ter vzgoje za 
demokracijo in človekove 
pravice, 

- razvijanje razumevanja o pomenu 
sodelovanja med ljudmi; spoznavajo 
načine in oblike 
sodelovanja, tekmovanja in reševanja 
sporov, 

  - spoznavajo slovensko kulturno 
dediščino in razvijajo zavest o narodni 
identiteti in državni pripadnosti, 

  - razvijajo pozitiven odnos do naravne in 
kulturne dediščine, 

  - spoznajo naravno in kulturno dediščino 
domačega kraja/domače 
pokrajine in razumejo, zakaj moramo 
skrbeti zanjo. 

(Učni načrt za družbo, 2011) 
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4.2 PREGLED UČNEGA NAČRTA ZA GLASBENO VZGOJO 

»Glasba se pojavi v vsaki kulturi, zato jo označujemo kot kulturni fenomen. Je človekova 
potreba v vseh časih. Izraža njegovo željo po oblikovanem zvočnem okolju, zvočni 
komunikaciji in ustvarjalnosti. Ker so njene vrednote nenadomestljiv dokaz kulturne 
samobitnosti, pomaga učencem razumeti sebe v odnosu do drugih ter spleta vezi med 
domom, šolo in svetom.« (UN za glasbeno vzgojo, 2011, str. 4) 

Tabela 2: Prikaz splošnih in operativnih ciljev za glasbeno vzgojo v 4. razredu 

CILJI SPLOŠNI: OPERATIVNI: 

 - oblikovanje pozitivnega odnosa do 
nacionalne in svetovne glasbene dediščine, 

- učenci izvajajo rajalne 
igre, plese ter slovenske 
ljudske plese in plese 
drugih kultur ter narodov, 

 - usmerjanje v ustvarjalno uporabo 
glasbenega znanja v šolskem in zunajšolskem 
udejstvovanju. 

- instrumentalno izvajajo 
slovenske ljudske plese. 

(Učni načrt za glasbeno vzgojo, 2011) 

4.3 PREGLED UČNEGA NAČRTA ZA ŠPORT 

»Šolska športna vzgoja je nenehen proces bogatenja znanja, razvijanja sposobnosti in 
lastnosti ter pomembno sredstvo za oblikovanje osebnosti in odnosov med 
posamezniki.« (UN Šport, 2011, str. 4) Ob sprotni skrbi za zdrav razvoj učence  
vzgajamo in učimo o tem, kako lahko svoje življenje bogati svoj prosti čas s športnimi 
vsebinami in to v vseh življenjskih obdobjih (UN Šport, 2011). 

Tabela 3: Splošni in operativni cilji za šport v 4. razredu 

CILJI SPLOŠNI: OPERATIVNI: 

 - usvajanje spretnosti in znanj, 
ki omogočajo sodelovanje v 
različnih športnih dejavnostih. 

- zaplešejo izbrane otroške, ljudske in 
družabne plese, 

  - oblikujejo pozitivne vedenjske vzorce 
(vztrajnost, samozavest, medsebojno 
sodelovanje in 
pomoč, strpnost, sprejemanje 
drugačnosti, spoštovanje športnega 
obnašanja, odnos do 
varovanja šolske lastnine in športne 
opreme, naravovarstveno ozaveščanje), 

  - razumejo pomen varovanja naravne in 
kulturne dediščine. 

  - varovanje narave (spoznavanje narave, 
skrb za čistočo okolja, ravnanje v 
naravi). 

(Učni načrt za šport, 2011) 
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5 PROJEKT 

Zastavlja se vprašanje, kaj sploh je projekt. V Slovarju slovenskega knjižnega jezika je 
opredeljen kot načrt, ki »določa, kaj se misli narediti in kako naj se to uresniči« 
(https://fran.si/iskanje?FilteredDictionaryIds=130&View=1&Query=projekt).  

Projekt se izvede v treh korakih. Prvi korak je oblikovanje pobude in končnega cilja. V 
drugem koraku gre za načrtovanje izvedbe, v tretjem pa za uresničitev cilja. Ko se cilj 
doseže, je projekt končan (Novak, Žužej in Zmaga Glogovec, 2009). 

5.1 KAJ JE PROJEKTNO DELO? 

Projektno delo predstavlja v osnovni šoli alternativo tradicionalnemu vodenemu 
poučevanju. V tradicionalnem poučevanju je vir informacij učitelj. Namen projektnega 
dela pa je, da so vsi udeleženci, tako učenci kot učitelj, v aktivnem odnosu do vsebine, ki 
jo obravnavajo (Novak, Žužej in Zmaga Glogovec, 2009). »Projektno delo temelji na 
izkustvenem učenju s pretežno skupinskimi oblikami dela in reševanjem konkretnih 
problemov, podanih v različnih nalogah.« (Novak, Žužej in Zmaga Glogovec, 2009, str. 8) 
Pomembno pri projektnem delu je, da so učenci seznanjeni s celotnim postopkom, od 
ideje do končnega izdelka, ne samo s posameznimi temami 
(http://www.ssfkz.si/?page_id=997). Leta 1990 je v Sloveniji izšla knjiga na temo 
projektnega dela. Ker v Sloveniji s tem niso imeli izkušenj, so povzemali po tuji strokovni 
literaturi. Projektno delo je pri pedagogih vzbudilo zanimanje (Novak, Žužej, Zmaga 
Glogovec, 2009). 

Projektno delo je metodični postopek, pri katerem udeleženci pridobivajo različne 
spretnosti. Pri projektnem delu ne gre samo za izvajanje projekta, pomemben del je tudi 
evalvacija. Prek projektnega dela poteka učenje, hkrati pa poleg pridobivanja znanja 
pridobivajo različne sposobnosti. Ker aktivno sodelujejo pri projektu, razvijajo svoje 
potenciale, notranje zmožnosti, se učijo komuniciranja, sodelovanja, spoštovanja, 
ustvarjalnosti. Od tradicionalnega pouka se razlikuje tako, da sta vlogi vodje projekta in 
položaj udeležencev povsem drugačna. To pa vpliva na medosebne odnose in počutje. 
Pri projektnem delu je vodja tisti, ki je pobudnik, usmerjevalec, spodbujevalec k 
aktivnosti. Tako spodbujajo partnerske odnose med udeleženci in delovno ter sproščeno 
vzdušje (Novak, Žužej, Zmaga Glogovec, 2009). 

Učenci so tisti, h katerim je usmerjeno projektno delo, ne učitelji. Udeleženci pridobijo 
priložnost za vključitev v konstruktivno učenje, ki je osebnostno pomembno. Projektno 
delo vključuje avtentičen način poučevanja, v katerem so učenci vključeni v samo učenje 
z raziskovanjem določenega življenjskega problema                                                   
(https://www.researchgate.net/publication/314281465_Project_based_learning_in_the_pr
imary_school_classroom).   

Projekti se razlikujejo po velikosti in udeležencih. Glede na velikost ločimo velike, srednje 
velike in majhne projekte. To je odvisno od tega, katero tematiko bomo obravnavali, 
koliko časa bo trajal projekt in koliko udeležencev bo udeleženih. Majhni projekti trajajo 
od nekaj ur do nekaj dni, veliki pa trajajo najmanj mesec dni. V majhnih projektih sodeluje 
do 30 ljudi (Novak, Žužej, Zmaga Glogovec, 2009). Da začnemo s projektnim delom, je 
potrebno pridi do nekega problema, ki spodbudi ljudi, da začnejo z raziskovanjem. 
Potrebno je, da je problem tak, da bo zanimal učence oziroma da bo povezan z njihovim 
življenjem 

https://fran.si/iskanje?FilteredDictionaryIds=130&View=1&Query=projekt
http://www.ssfkz.si/?page_id=997
https://www.researchgate.net/publication/314281465_Project_based_learning_in_the_primary_school_classroom
https://www.researchgate.net/publication/314281465_Project_based_learning_in_the_primary_school_classroom
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(https://www.researchgate.net/publication/314281465_Project_based_learning_in_the_pr
imary_school_classroom).  

5.2 IZVEDBA PROJEKTNEGA DELA 

Izvedba projektnega dela poteka v naslednjih etapah: 

 oblikovanje pobude in končnega cilja, 

 izdelava idejne skice z operativnimi cilji in nalogami, 

 načrtovanje izvedbe, 

 izvedba načrta, 

 predstavitev dosežkov, 

 evalvacija izvedbe (Novak, Žužej, Zmaga Glogovec, 2009). 

OBLIKOVANJE POBUDE IN KONČNEGA CILJA 

Z iniciativo se začne projektno delo. Treba je podati pobudo, lahko jo sproži vodja, starši, 
izvajalci ali kdorkoli, ki bi želel izvesti projekt.  Sodelujoče je treba spodbuditi, da 
predlagajo temo, ki bi jo obdelali. Od njih to zahteva resno in aktivno razmišljanje. Tema 
mora biti življenjska in zanimiva. Ko udeleženci izberejo temo, določijo še končni cilj 
projektnega dela. Šele po določitvi teme in ciljev določijo tudi naslov projektnega dela 
(Novak, Žužej, Zmaga Glogovec, 2009). 

IZDELAVA SKICE Z OPERATIVNIMI CILJI IN NALOGAMI 

Udeleženci projekta aktivno sodelujejo in razmislijo, katere dejavnosti je treba opraviti 
med samo izvedbo projekta. Vodja jih usmerja k razmišljanju in usmerja njihovo 
pozornost na različne vire informacij. Tako nastaja idejna skica, dejavnosti pa 
predstavljajo delne cilje in operativne naloge. Vodja je tisti, ki udeležence razdeli v več 
skupin, jih usmerja z vprašanji, sproži nevihto idej, jih spodbudi k pisanju idej na liste. 
Tudi vodja je tisti, ki želi pri vodenju doseči neke cilje, ki si jih je zadal med svojo 
pripravo. Njegovi cilji so predvsem vzgojno-izobraževalni, s katerimi spodbuja tudi 
osebnostni razvoj učencev. Cilji vodje in udeležencev ponavadi niso enaki. Ko učenci 
podajo predloge za dejavnosti in cilje, se skupaj dogovorijo o kriterijih: katere bodo 
sprejeli in katere izločili. Upoštevati morajo, ali je aktivnost materialno in časovno 
sprejemljiva, ali so udeleženci sposobni izpeljati dejavnost, ali se zanimajo zanjo, najbolj 
pomembno pa je, ali aktivnosti prispevajo k uresničevanju končnega cilja projekta 
(Novak, Žužej, Zmaga Glogovec, 2009). 

NAČRTOVANJE IZVEDBE  

V tej etapi je pomembno, kako bomo uresničili cilje. Treba je odgovoriti na vprašanja, kdo 
bo naloge izvajal, kdo bo sodeloval pri nalogah, kdaj bo posamezna naloga izvedena in 
koliko časa bo trajala. Pomembno je tudi določiti prostor izvajanja in se dogovoriti, katere 
postopke in metode bomo uporabili. Ne smemo pozabiti na pripomočke. To vse je 
najlažje zapisati v razpredelnico, da vemo, ali nam kaj manjka, ali smo kaj izpustili, ali 
kdo ni nikamor vključen  (Novak, Žužej, Zmaga Glogovec, 2009). 

 

 

https://www.researchgate.net/publication/314281465_Project_based_learning_in_the_primary_school_classroom
https://www.researchgate.net/publication/314281465_Project_based_learning_in_the_primary_school_classroom
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IZVEDBA NAČRTA 

Udeleženci se lotijo izvajanja posameznih nalog v skladu z načrtom. Za izvedbo projekta 
potrebujejo pridobiti nekaj znanja. Pomembno je, da jih vodja usmerja in spodbuja k 
izvedbi, jim daje povratne informacije, s tem pa poskrbi, da učencem ni pomembno le, da 
zaključijo projekt, ampak da cenijo sam proces izvedbe 
(https://www.researchgate.net/publication/314281465_Project_based_learning_in_the_pr
imary_school_classroom). 

V tem procesu je zelo pomembno, kakšen je vodja projekta, saj mora biti vzgled ostalim 
udeležencem. Prav tako mora imeti veliko znanja o medosebni komunikaciji, tako na 
verbalni kot neverbalni ravni. Mora biti zahteven, a vseeno pravičen in prijazen. Učence 
spodbuja k samostojnemu reševanju problemov in pridobivanju znanja. Izogibati se mora 
posrednemu podajanju informacij. Med samim potekom si vodja zapisuje razna 
opažanja, dileme, predloge, te pa lahko uporabi v evalvaciji projekta (Novak, Žužej, 
Zmaga Glogovec, 2009). 

PREDSTAVITEV DOSEŽKOV 

Po zaključku dejavnosti se projekt zaključi. Dosežke prikažejo s konkretnimi rezultati. Gre 
za neke izdelke, ki so izraženi v obliki usvojenega znanja. Lahko jih prikažejo na različne 
načine (Novak, Žužej, Zmaga Glogovec, 2009). Lahko jih pokažejo sošolcem, vrstnikom, 
učiteljem, družinskim članom ali lokalni skupnosti. S tem, ko prikažejo rezultate drugim 
ljudem, dobijo občutek, da je to, kar so delali, pomembno, da ima neko vrednost in da 
lahko koristi tudi komu drugemu 
(https://www.researchgate.net/publication/314281465_Project_based_learning_in_the_pr
imary_school_classroom).  

V predstavitvi dosežkov morajo udeleženci predstaviti celoten projekt, ne samo rezultate 
oziroma končne izdelke, saj so pomembni vsi deli projekta (Novak, Žužej, Zmaga 
Glogovec, 2009). 

EVALVACIJA 

S končnim izdelkom se zaključi sam projekt, projektno delo pa še ni končano, saj je treba 
rezultate in celoten potek projekta ovrednotiti. Dobro je, če to storijo vsi udeleženci. 
Treba je vrednotiti tudi postopke, s katerimi so bili rezultati doseženi. Lahko uporabimo 
samorefleksijo udeležencev ali samoocenjevanje lastnega dela in opažanja o 
spremembah, ki so jih pri sebi zaznali med izvajanjem projekta. Tudi vodja mora podati 
oceno izvedbe celotnega projekta. Poleg splošne ocene poteka dela mora oceniti tudi 
ravnanje posameznih udeležencev med izvajanjem različnih dejavnosti (Novak, Žužej, 
Zmaga Glogovec, 2009). 
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II EMPIRIČNI DEL 

1 OPREDELITEV PROBLEMA  

Sodelovanje lokalne skupnosti z učenci bistveno pripomore k skupnosti sami, saj so 
učenci del nje ter njena prihodnost. V učnem načrtu za družboslovje je za četrti razred 
zapisano, da učenci razvijajo razumevanje o svojem kulturnem, družbenem in naravnem 
okolju, prepoznavajo vlogo v svoji lokalni skupnosti in spoznavajo, kako pomembna je 
povezava s člani skupnosti (Učni načrt za družbo, 2011). 

V magistrskem delu smo si kot raziskovalni problem zastavili sodelovanje učencev 4. 
razreda OŠ Jurija Vege Moravče, natančneje njeno podružnico, POŠ Vrhpolje, z 
lokalnimi društvi. Zanimalo nas je, kako dobro učenci poznajo društva v lokalni skupnosti 
občine Moravče, katera poznajo bolje in katera manj, v katerih morda že sodelujejo. 
Želeli smo izvedeli tudi, ali se je po projektnem delu njihovo poznavanje lokalnih društev 
izboljšalo. 

2 CILJI RAZISKAVE 

Raziskovalni cilji, ki smo si jih zastavili, so: 

1. Raziskali in predstavili bomo sodelovanje Osnovne šole Moravče z lokalnimi društvi 
občine Moravče. 
 2. Raziskali bomo, kako dobro učenci 4. razreda POŠ Vrhpolje poznajo lokalna 
društva. 
3. Izdelali in izvedli bomo projektno delo za sodelovanje z lokalnimi društvi, ki jih učenci 
4. razreda POŠ Vrhpolje najmanj poznajo. 
4. Raziskali bomo, koliko bodo učenci napredovali v poznavanju nekaterih lokalnih 
društev po izvedbi projektnega dela. 

 

3 HIPOTEZE 

Hipoteze, ki smo jih potrdili ali ovrgli, so: 

H1: Večina učencev pozna vsaj eno lokalno društvo. 

H2: Večina učencev je že sodelovala z lokalnim društvom v okviru šole. 

H3: Večina učencev po izvedbi projektnega dela izboljša poznavanje lokalnih društev. 

 

4 METODE IN RAZISKOVALNI PRISTOP 

V teoretičnem delu smo naredili kvalitativno analizo dokumentov, in sicer smo pregledali 
občinsko glasilo Novice iz Moravške doline od leta 2008 do 2018.  

V empiričnem delu raziskave smo uporabili kvantitativno metodo raziskovanja. Uporabili 
smo anketni vprašalnik. 
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4.1 VZOREC 

Vzorec smo izbrali z neslučajnostno metodo vzorčenja. To pomeni, da smo si vzorec izbrali 
vnaprej. Vzorec je bil izbran priložnostno in namensko, in sicer na POŠ Vrhpolje, ki je del 
OŠ Jurija Vege Moravče. Raziskavo smo izvedli v šolskem letu 2018/2019. Vanjo so bili 
vključeni učenci 4. razreda. V tem razredu je 13 učencev, od tega 8 deklic in 5 fantov. 

4.2 POSTOPEK ZBIRANJA IN OBDELAVE PODATKOV 

Pregledali smo različne dokumente, nato pa sestavili anketni vprašalnik, s katerim smo 
preverili poznavanje učencev 4. razreda POŠ Vrhpolje o lokalnih društvih občine Moravče. 
Podatke smo pregledali in določili 3 društva, katera učenci najmanj poznajo. Z njimi smo 
sodelovali v projektnem delu. Na koncu smo učencem dali rešiti enak vprašalnik kot na 
začetku o poznavanju društev, da smo lahko naredili primerjavo. Podatke smo prikazali 
besedno in jih podkrepili s tabelami in grafi. Analizo dokumentov smo interpretirali 
kvalitativno. 

V vprašalniku smo zagotovili naslednje merske karakteristike: veljavnost, zanesljivost, 
objektivnost in občutljivost. Pred začetkom raziskave smo pridobili soglasje ravnateljice ter 
seznanili starše s samo raziskavo.  
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5 ANKETNI VPRAŠALNIK  

5.1 INTERPRETACIJA REZULTATOV 
 

 

SPOL Ženski Moški 

Število 8 5 

Odstotki (%) 61,5 38,5 
Tabela 4: Struktura anketirancev po spolu 

 

Graf 1: Struktura anketirancev po spolu 

V raziskavi so sodelovali učenci 4. razreda, ki obiskujejo Podružnično šolo Vrhpolje 

(POŠ Vrhpolje). Sodelovalo je 13 učencev in učenk, od tega 8 deklic (61,50 %) in 5 

dečkov (38,50 %).  

KAJ JE LOKALNO DRUŠTVO? 

 Pred projektnim delom Po projektnem delu 

Društvo, ki deluje v 
domačem kraju in okolici 

10 (77 %) 12 (92,3 %)  

Društvo, ki so ga 
ustanovili lastniki lokala 
oz. bara 

3 (23 %) 1 (7,7 %) 

Tabela 5: Kaj je lokalno društvo? 

61,50%

38,50%

Spol

Ženski

Moški
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Graf 2: Kaj je lokalno društvo? 

Na vprašanje, kaj je lokalno društvo, je pred projektnim delom 10 učencev (77 %) 

odgovorilo, da je to društvo, ki deluje v domačem kraju in okolici. 3 učenci (23 %) so 

odgovorili, da je to društvo, ki so ga ustanovili lastniki lokala oz. bara. Po projektnem 

delu so se odgovori spremenili, in sicer 12 učencev trdi, da je lokalno društvo društvo, 

ki deluje v domačem kraju in okolici, le en učenec se je odločil za odgovor, ki pravi, da 

je to društvo, ki so ga ustanovili lastniki lokala oz. bara. 

 

ALI SI IZVEN ŠOLE ŽE SODELOVAL/-A Z LOKALNIM DRUŠTVOM? 

 Pred projektnim delom Po projektnem delu 

DA 8 (61,5 %) 12 (92,3 %) 

NE 5 (38,5 %) 1 (7,7 %) 

Tabela 6: Sodelovanje z lokalnim društvom izven šole 

 

Graf 3: Sodelovanje z lokalnim društvom izven šole 
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Pred projektnim delom je 8 učencev (61,5 %) odgovorilo, da je že sodelovalo z 
lokalnim društvom izven šole. 5 učencev (38,5 %) pa izven šole še ni sodelovalo z 
lokalnim društvom. 
Po projektnem delu so se štirje učenci več odločili za odgovor, da so izven šole že 
sodelovali z lokalnim društvom. En učenec pa meni, da še izven šole še ni sodeloval z 
društvom. 
 

ALI SI V SKLOPU ŠOLE ŽE SODELOVAL/-A Z LOKALNIM DRUŠTVOM? 

 Pred projektnim 
delom 

Po projektnem 
delu 

Skupaj  

DA 12 (92,3 %) 13 (100 %)  

NE 1 (7,7 %) 0 (0 %)  
Tabela 7: Sodelovanje z lokalnim društvom v sklopu šole 

 

Graf 4: Sodelovanje z lokalnim društvom v sklopu šole 

V sklopu šole je z lokalnim društvom po prvem anketiranju sodelovalo 12 učencev 

(92,3 %). En učenec (7,7 %) pravi, da s šolo še ni sodeloval z lokalnim društvom. Po 

drugem anketiranju je vseh 13 učencev (100 %) odgovorilo, da so v sklopu šole že 

sodelovali z lokalnim društvom. 

KOLIKOKRAT NA LETO SI S ŠOLO SODELOVAL/-A Z LOKALNIM DRUŠTVOM? 

 Pred projektnim 
delom 

Po projektnem delu 

Nikoli 1 (7,7 %) 0 (0 %) 

Enkrat do dvakrat 
na leto 

6 (46,1 % 7 (53,8 %) 

Trikrat do petkrat 
na leto 

5 (38,5 %) 5 (38,5 %) 

Petkrat do 
desetkrat na leto 

1 (7,7 %) 1 (7,67 %) 

Več kot desetkrat 
na leto 

0 (0 %) 0 (0 %) 

Tabela 8: Letno sodelovanje z lokalnim društvom v sklopu šole 
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Graf 5: Letno sodelovanje z lokalnim društvom v sklopu šole 

Pri vprašanju, kolikokrat na letu so v okviru šole sodelovali z lokalnim društvom, je 

prvič največ učencev odgovorilo, da so sodelovali enkrat do dvakrat, in sicer 6 

učencev (64,1 %). Sledil je odgovor trikrat do petkrat na leto, kar 5 učencev je podalo 

ta odgovor (38,5 %). Sledila sta odgovora petkrat do desetkrat na leto in nikoli, noben 

učenec pa ni izbral odgovora več kot desetkrat na leto. Pri drugem reševanju ankete ni 

noben učenec odgovoril, da nikoli ni sodeloval z lokalnim društvom. En učenec več kot 

pri prvem reševanju je odgovoril, da sodeluje z društvi enkrat do dvakrat letno. 

Odgovor, da s šolo sodeluje z lokalnimi društvi trikrat do petkrat na leto, se ni 

spremenil, še vedno to meni 5 učencev (38,5 %) 

S KATERIMI DRUŠTVI SI ŽE SODELOVAL/-a? 

 Pred projektnim 
delom 

Po projektnem 
delu 

PGD Vrhpolje 5  13 

Planinsko društvo Moravče 
Moravče 

1 2 

Društvo podeželskih žena 
Moravče Moravče 

0 13 

Turistično društvo Moravče 
Moravče 

5 5 

KUD Vrhpolje 4 4 

KID Limbar 0 0 

Društvo upokojencev 
Moravče Moravče 

0 13 

ŠD Javoršica 2 1 

Čebelarsko društvo 
Moravče 

1 3 

Društvo rokodelcev 
Moravške doline Moravške 
doline Moravče 

1 3 
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mladine Moravče 

DK naselij Zg. in Sp. 
Tuštanja 

2 4 

Pihalna godba Moravče 0 3 

NK Termit 2 2 

RK Vrhpolje 7 9 

KD Tine Kos Moravče 0  0 
Tabela 9: Sodelovanje z društvi 

 

Graf 6: Sodelovanje z društvi 

Največ učencev (7) je po prvem anketiranju sodelovalo z Rdečim križem Vrhpolje, 5 

učencev je že sodelovalo s Prostovoljnim gasilskim društvom Vrhpolje (PGD Vrhpolje) 

in Turističnim društvom Moravče. S Planinskim društvom Moravče, Čebelarskim 

društvom Moravče in Društvom rokodelcev Moravške doline je sodeloval samo en 

učenec. Društva, s katerimi ni sodeloval nihče od anketiranih, so Društvo podeželskih 

žena Moravče Moravče (DPŽ Moravče), KID Limbar, Društvo upokojencev Moravče 

Moravče, Društvo podeželske mladine Moravče Moravče (DPM Moravče) in Pihalna 

godba Moravče. 

V drugem anketiranju so se pokazale velike razlike, in sicer pri tistih društvih, s 

katerimi so učenci imeli projektno delo, so se vsi učenci odločili, da so z njimi že 

sodelovali (PGD Vrhpolje, DPŽ Moravče in Društvo upokojencev Moravče Moravče). 

Dva učenca sta že sodelovala s Planinskim društvom Moravče. Sodelovanje s 
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Turističnim društvom Moravče in KUD Vrhpolje je ostala enaka pred in po projektnem 

delu. S KID Limbar in KD Tine Kos Moravče ni sodeloval nihče od anketiranih, tako v 

prvem kot v drugem anketiranju. Pred anketiranjem nihče ni sodeloval z DPŽ Moravče, 

Društvom upokojencev Moravče, DPM Moravče in Pihalno godbo Moravče. Po 

anketiranju se je to spremenilo, vsi učenci so sodelovali z DPŽ Moravče in Društvom 

upokojencev Moravče, prav tako jih je nekaj sodelovalo z ostalimi omenjenimi društvi, 

s katerimi prej niso.   

S KATERIM OD NAŠTETIH DRUŠTEV SI NAJVEČKRAT SODELOVAL/-A? 

 Pred projektnim 
delom 

Po projektnem 
delu 

PGD Vrhpolje 3 (23,10 %) 5 (38,47 %) 

Planinsko društvo 
Moravče Moravče 

0 (0 %) 0 (0 %) 

DPŽ Moravče 0 (0 %) 0 (0 %) 

Turistično društvo 
Moravče Moravče 

0 (0 %) 0 (0 %) 

KUD Vrhpolje 2 (15,38 %) 0 (0 %) 

KID Limbar 0 (0 %) 0 (0 %) 

Društvo upokojencev 
Moravče Moravče 

0 (0 %) 1 (7,69 %) 

ŠD Javoršica 1 (7,69 %) 1 (7,69 %) 

Čebelarsko društvo 
Moravče 

0 (0 %) 0 (0 %) 

Društvo rokodelcev 
Moravške doline 
Moravške doline 

1(7,69 %) 1 (7,69 %) 

DPM Moravče 0 (0 %) 0 (0 %) 

DK naselij Zg. in Sp. 
Tuštanja 

0 (0 %) 0 (0 %) 

Pihalna godba Moravče 0 (0 %) 0 (0 %) 

NK Termit 1 (7,69 %) 1 (7,69 %) 

RK Vrhpolje 5 (38,46 %) 4 (30,77 %) 

KD Tine Kos Moravče 0 (0 %) 0 (0 %) 
Tabela 10: S katerim od naštetih društev si največkrat sodeloval/-a? 
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Graf 7: S katerim društvom si največkrat sodeloval/-a? 

Na vprašanje, s katerim društvom so največ sodelovali, je 5 učencev (38,46 %), 
odgovorilo, da so največkrat sodelovali z Rdečim križem Vrhpolje. Trije učenci (23,10 
%) so izbrali PGD Vrhpolje, 2 učenca (15,38 %) KUD Vrhpolje, po 1 učenec (7,69 %) 
pa ŠD Javoršica, Društvo rokodelcev Moravške doline in NK Termit. Ostalih društev ni 
v prvem anketiranju nihče izbral. Po drugem anketiranju ni sprememb v izbiri ŠD 
Javoršica, Društva rokodelcev Moravške doline in NK Termit. PGD Vrhpolje so v 
drugem anketiranju izbrali 4 učenci (30,77 %). En učenec manj kot v prvem 
anketiranju je izbral KUD Vrhpolje, tudi RK Vrhpolje je izbral en učenec manj kot prej. 
Društva upokojencev Moravče v prvem anketiranju ni nihče izbral, v drugem pa ga je 
izbral en učenec (7,69 %). Tudi pri drugem anketiranju nekatera društva niso bila 
izbrana. 

S KATERIM OD NAŠTETIH DRUŠTEV SI NAJMANJKRAT SODELOVAL/-A? 

 Pred projektnim 
delom 

Po projektnem delu 

PGD Vrhpolje 0 (0 %) 0 (0 %) 

Planinsko društvo Moravče 
Moravče 

1 (7,69 %) 1 (7,69 %) 

Društvo podeželskih žena 
Moravče 

3 (23,10 %) 0 (0 %) 

Turistično društvo Moravče 2 (15,38 %) 2 (15,38 %) 

KUD Vrhpolje 0 (0 %) 0 (0 %) 

KID Limbar 0 (0 %) 0 (0 %) 

Društvo upokojencev 
Moravče 

2 (15,38 %) 0 (0 %) 

ŠD Javoršica 0 (0 %) 1 (7,69 %) 

Čebelarsko društvo 0 (0 %) 2 (15,38 %) 
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Moravče 

Društvo rokodelcev 
Moravške doline 

2 (15,38 %) 3 (23,10 %) 

Društvo podeželske mladine 
Moravče 

0 (0 %) 1 (7,69 %) 

DK naselij Zg. in Sp. 
Tuštanja 

0 (0 %) 0 (0 %) 

Pihalna godba Moravče 0 (0 %) 0 (0 %) 

NK termit 2 (15,38 %) 2 (15,38 %) 

RK Vrhpolje 1 (7,69 %) 1 (7,69 %) 

KD Tine Kos Moravče 0 (0 %) 0 (0 %) 
Tabela 11: S katerim društvom si najmanjkrat sodeloval/-a? 

 

Graf 8: S katerim društvom si najmanjkrat sodeloval/-a? 

Pri vprašanju, s katerim društvom so učenci najmanjkrat sodelovali, so bili odgovori  
enakomerno porazdeljeni. Največ učencev je najmanjkrat sodelovalo z Društvom 
podeželskih žena Moravče, to so trije učenci (23,10 %). Sledijo društva, ki so jih izbrali 
po dva učenca, in sicer Turistično društvo Moravče, Društvo upokojencev Moravče, 
Društvo rokodelcev Moravške doline in NK Termit. En učenec (7,69 %) je najmanjkrat 
sodeloval s Planinskim društvom Moravče, en pa z Rdečim križem Vrhpolje (7,69 %). 
Ostala društva v prvem anketiranju niso bila izbrana. 
V prvem anketiranju je največ učencev (3) izbralo Društvo podeželskih žena Moravče 
za odgovor na vprašanje, s katerim društvom so najmanjkrat sodelovali. Tokrat 
Društvo podeželskih žena Moravče ni bilo izbrano od nobenega učenca, največ glasov 
pa je dobilo Društvo rokodelcev Moravške doline, trije učenci so izbrali ta odgovor. 
Planinsko društvo Moravče, Turistično društvo Moravče, NK Termit in RK Vrhpolje so 
dobili enako število odgovorov pred anketiranjem in po anketiranju. Zanimivo je, da po 
prvem anketiranju ŠD Javoršica, Čebelarsko društvo Moravče in DPM Moravče niso 
dobili nobenih odgovorov, v drugem anketiranju pa se je zanje odločilo nekaj učencev.  
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Društvo upokojencev Moravče sta v prvem anketiranju izbrala dva učenca, v drugem 
pa nihče. 
 

KATERO DRUŠTVO, KI GA NE POZNAŠ, ŽELIŠ NAJBOLJ SPOZNATI? 

 Pred projektnim 
delom 

Po projektnem delu 

PGD Vrhpolje 2 (15,38 %) 0 (0 %) 

Planinsko društvo Moravče 2 (15,38 %) 1 (7, 69 %) 

Društvo podeželskih žena 
Moravče 

2 (15,38 %) 0 (0 %) 

Turistično društvo Moravče 0 (0 %) 0 (0 %) 

KUD Vrhpolje 1 (7,69 %) 1 (7,69 %) 

KID Limbar 0 (0 %) 0 (0 %) 

Društvo upokojencev 
Moravče 

2 (15,38 %) 0 (0 %) 

ŠD Javoršica 1 (7,69 %) 3 (23,10 %) 

Čebelarsko društvo 
Moravče 

0 (0 %) 1 (7,69 %) 

Društvo rokodelcev 
Moravške doline 

1 (7,69 %) 4 (30,76 %) 

Društvo podeželske mladine 
Moravče 

0 (0 %) 2 (15,38 %) 

DK naselij Zg. in Sp. 
Tuštanja 

1 (7,69 %) 0 (0 %) 

Pihalna godba Moravče 0 (0 %) 1 (7,69 %) 

NK termit 1 (7,69 %) 0 (0 %) 

RK Vrhpolje 0 (0 %) 0 (0 %) 

KD Tine Kos Moravče 0 (0 %) 0 (0 %) 

Tabela 12: Katero društvo, ki ga ne poznaš, želiš najbolj spoznati? 



Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta Nika Čater, magistrsko delo 

57 
 

 

Graf 9: Katero društvo, ki ga ne poznaš, želiš najbolj spoznati? 

Tudi pri vprašanju, katero društvo, ki ga ne poznajo, si želijo najbolj spoznati, so bila 
mnenja razdeljena. Nobeno društvo ni prejelo večine. PGD Vrhpolje, Planinsko 
društvo Moravče (PD Moravče), Društvo podeželskih žena Moravče in Društvo 
upokojencev Moravče so prejeli po dva glasova (15,38 % vsako društvo), KID Limbar, 
ŠD Javoršica, Društvo rokodelcev Moravške doline, Društvo krajanov naselij Zg. in Sp. 
Tuštanj ter NK Termit so prejeli vsak po en glas (7,69 % vsako društvo).  

Po projektnem delu si največ učencev (30,76 %) želi spoznati Društvo rokodelcev 
Moravške doline, sledi mu Športno društvo Javoršica (ŠD Javoršica) s tremi glasovi. 
Dva glasova je dobilo Društvo podeželske mladine Moravče. Po en odgovor so dobili 
Planinsko društvo Moravče, KUD Vrhpolje, Čebelarsko društvo Moravče in Pihalna 
godba Moravče. Turistično društvo Moravče, KID Limbar, RK Vrhpolje in KD Tine Kos 
Moravče niso dobili nobenega odgovora ne v prvem ne v drugem anketiranju. Prav 
tako po projektnem delu nobenega odgovora niso dobili PGD Vrhpolje, Društvo 
podeželskih žena Moravče, Društvo upokojencev Moravče, Društvo krajanov naselij 
Zg. in Sp. Tuštanj ter NK Termit.  

KAKO DOBRO POZNAŠ PGD VRHPOLJE? 

 Pred projektnim 
delom 

Po projektnem delu 

Zelo dobro 4 (30,76 %) 5 (38,46 %) 

Dobro 0 (0 %) 6 (46,15 %) 

Srednje 4 (30,76 %) 2 (15,39 %) 

Slabo 3 (23,09 %) 0 (0 %) 

Sploh ne poznam 2 (15,39 %) 0 (0 %) 
Tabela 13: Kako dobro poznaš PGD Vrhpolje? 
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Graf 10: Kako dobro poznaš PGD Vrhpolje? 

 

Na vprašanje, kako dobro učenci poznajo PGD Vrhpolje, so po prvem anketiranju 4 

učenci (30,76 %) odgovorili, da zelo dobro, 4 učenci (30,76 %) pa, da srednje. Trije 

učenci (23,10 %) menijo, da slabo poznajo to gasilsko društvo, 2 učenca (15,38 %) pa 

sta prepričana, da PGD Vrhpolje sploh ne poznata.  

Po drugem anketiranju so glasovi razporejeni med tri odgovore. Največ učencev se je 

odločilo za odgovor, da dobro poznajo društvo (46,15 %), 5 glasov je prejel odgovor, 

da zelo dobro poznajo društvo, sledi pa še sredinski odgovor z dvema učencema, ki 

sta ga izbrala (15,39 %). Opazna je razlika med rezultati pred projektnim delom in po 

projektu, ker so učenci v projektnem delu sodelovali s PGD Vrhpolje. 

 

KAKO DOBRO POZNAŠ PLANINSKO DRUŠTVO MORAVČE? 

 Pred projektnim delom Po projektnem delu 

Zelo dobro 0 (0%) 0 (0 %) 

Dobro 3 (23,08 %) 2 (15,38 %) 

Srednje 1 (7,69 %) 3 (23,08 %) 

Slabo 3 (23,08 %) 3 (23,08 %) 

Sploh ne poznam 6 (46,15 %) 5 (38,46 %) 

Tabela 14: Kako dobro poznaš Planinsko društvo Moravče? 
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Graf 11: Kako dobro poznaš Planinsko društvo Moravče? 

Skoraj polovica učencev, kar 6 (46,15 %), je mnenja, da Planinskega društva Moravče 
sploh ne poznajo. Trije učenci (23,08 %) dobro poznajo to društvo, trije (23,08 %) pa 
slabo. Zelo dobro nihče ne pozna Planinskega društva Moravče. 

Po projektnem delu še vedno nihče ni izbral odgovora, da zelo dobro pozna Planinsko 
društvo Moravče. Največ učencev (38,46 %) društva sploh ne pozna, slabo ga pozna 
enako število učencev kot pred anketiranjem (23,08 %). Sredinski odgovor so izbrali 
trije učenci (23,08 %). 

KAKO DOBRO POZNAŠ DRUŠTVO PODEŽELSKIH ŽENA MORAVČE? 

 Pred projektnim 
delom 

Po projektnem delu 

Zelo dobro 0 (0 %) 4 (30,77 %) 

Dobro 0 (0 %) 7 (53,85 %) 

Srednje 1 (7,69 %) 1 (7,69 %) 

Slabo 3 (23,08 %) 1 (7,69 %) 

Sploh ne poznam 9 (69,23 %) 0 (0 %) 

Tabela 15: Kako dobro poznaš Društvo podeželskih žena Moravče? 

 

Graf 12: Kako dobro poznaš Društvo podeželskih žena Moravče? 
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Večina učencev, kar 9 (69,23 %), je prepričanih, da Društva podeželskih žena 
Moravče sploh ne poznajo. Sledijo trije učenci (23,08 %), ki slabo poznajo društvo in 
en učenec (7,69 %), ki ga srednje pozna. Nihče od učencev ni izbral odgovora zelo 
dobro ali dobro. 

Po drugem anketiranju so opazne velike razlike, saj je bilo to društvo vključeno v 
projektno delo. V prvem anketiranju je največ učencev izbralo odgovor, da društva 
sploh ne poznajo, v drugem anketiranju tega odgovora ni izbral nihče. Prav tako sta 
samo dva učenca slabo in srednje poznata društvo. Največ učencev Društvo 
podeželskih žena Moravče pozna dobro (53,85 %), sledi odgovor, da ga zelo dobro 
poznajo (30,77 %). 

KAKO DOBRO POZNAŠ TURISTIČNO DRUŠTVO MORAVČE? 

 Pred projektnim delom Po projektnem delu 

Zelo dobro 0 (0 %) 0 (0 %) 

Dobro 2 (15,38 %) 3 (23,09 %) 

Srednje 1 (7,7 %) 2 (15,38 %) 

Slabo 4 (30,77 %) 2 (15,38 %) 

Sploh ne poznam 6 (46,15 %) 6 (46,15 %) 

Tabela 16: Kako dobro poznaš Turistično društvo Moravče? 

 

Graf 13: Kako dobro poznaš Turistično društvo Moravče? 

Skoraj polovica učencev je na začetku anketiranja menila, da ne pozna Turističnega 
društva Moravče, kar 6 učencev (46,15 %). Štirje učenci (30,77 %) menijo, da slabo 
poznajo društvo, 2 učenca (15,38 %) ga poznata dobro. 

Po drugem reševanju anketnega vprašalnika se odgovori niso veliko spremenili. Še 
vedno večina učencev (46,15 %) meni, da društva sploh ne poznajo. Dva učenca manj 
kot prej ga poznata slabo, srednje ga poznata dva učenca (15,38 %), trije učenci 
(23,09 %) pa društvo dobro poznajo. 
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KAKO DOBRO POZNAŠ KULTURNO IN UMETNIŠKO DRUŠTVO VRHPOLJE? 

 Pred projektnim delom Po projektnem delu 

Zelo dobro 3 (23,10 %) 2 (15,38 %) 

Dobro 2 (15, 38 %) 1 (7,70 %) 

Srednje 0 (0 %) 2 (15,38 %) 

Slabo 4 (30,76 %) 4 (30,77 %) 

Sploh ne poznam 4 (30,76 %) 4 (30,77 %) 

Tabela 17: Kako dobro poznaš KUD Vrhpolje? 

 

Graf 14: Kako dobro poznaš KUD Vrhpolje? 

Kulturno in umetniško društvo Vrhpolje zelo dobro poznajo trije učenci (23,10 %), 2 
učenca (15,38 %) društvo dobro poznata, 4 učenci (30,76 %) poznajo društvo slabo, 4 
(30,76 %) pa ga sploh ne poznajo. 

Po drugem reševanju ankete se rezultati niso veliko spremenili, enako število učencev 
kot po prvem anketiranju še vedno društva sploh ne pozna ali ga slabo pozna. Srednje 
ga poznata dva učenca (15,38 %), zmanjšalo pa se je število učencev, ki dobro ali 
zelo dobro poznajo društvo. Dobro ga pozna en učenec (7,70 %), zelo dobro pa en 
manj kot prej, torej dva učenca (15,38 %). 

KAKO DOBRO POZNAŠ KULTURNO IZOBRAŽEVALNO DRUŠTVO LIMBAR? 

 Pred projektnim delom Po projektnem delu 

Zelo dobro 0 (0 %) 0 (0 %) 

Dobro 0 (0 %) 0 (0 %) 

Srednje 0 (0 %) 1 (7,69 %) 

Slabo 3 (23,08 %) 3 (23,08 %) 

Sploh ne poznam 10 (76,92 %) 9 (69,23 %) 

Tabela 18: kako dobro poznaš KID Limbar? 
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Graf 15: Kako dobro poznaš KID Limbar? 

Učenci so pri tem vprašanju odgovorili le s slabo (3 učenci) in odgovorom, da društva 
sploh ne poznajo. Ta odgovor je izbrala večina učencev (10), to je 76,92 %. 
Tudi po drugem anketiranju še vedno večina učencev društva sploh ne pozna (69,23 
%). Slabo ga poznajo trije učenci, enako število kot prej, srednje pa ga pozna 1 
učenec (7,69 %). Tudi pri drugem anketiranju ni nihče od učencev izbral odgovora zelo 
dobro in dobro poznam društvo. 
 
 

KAKO DOBRO POZNAŠ DRUŠTVO UPOKOJENCEV MORAVČE? 

 Pred projektnim delom Po projektnem delu 

Zelo dobro 0 (0 %) 4 (30,77 %) 

Dobro 0 (0 %) 6 (46,15 %) 

Srednje 2 (15, 39 %) 2 (15,39 %) 

Slabo 1 (7, 69 %) 1 (7,69 %) 

Sploh ne poznam 10 (76, 92 % 0 (0 %) 

Tabela 19: Kako dobro poznaš Društvo upokojencev Moravče? 

 

Graf 16: Kako dobro poznaš Društvo upokojencev Moravče? 
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Na vprašanje, kako dobro poznajo Društvo upokojencev Moravče, ni niti en učenec 

odgovoril, da ga pozna zelo dobro ali dobro. Največ učencev, 10 (76,92 %), se je 

odločilo za odgovor, da tega društva sploh ne poznajo. En učenec (7,69 %) društvo 

pozna slabo, dva (15,39 %) pa sta se odločila za sredinski odgovor. 

Po projektnem delu, v katero je bilo vključeno tudi Društvo upokojencev Moravče, je 

največ učencev (6) odgovorilo, da društvo pozna dobro. 4 učenci (30,77 %) so 

odgovorili, da društvo dobro poznajo. Nihče od učencev ni izbral odgovora, da društva 

sploh ne pozna. 

KAKO DOBRO POZNAŠ ŠPORTNO DRUŠTVO JAVORŠICA? 

 Pred projektnim delom Po projektnem delu 

Zelo dobro 1 (7,69 %) 1 (7,69 %) 

Dobro 1 (7,69 %) 1 (7,69 %) 

Srednje 1 (7,69 %) 2 (15,39 % 

Slabo 3 (23,08 %) 3 (23,08 %) 

Sploh ne poznam 7 (53,85 %) 6 (46, 15 %) 

Tabela 20: Kako dobro poznaš Športno društvo Javoršica? 

 

Graf 17: Kako dobro poznaš Športno društvo Javoršica? 

Dobra polovica učencev (53,85 %) se je pri vprašanju, kako dobro poznajo Športno 

društvo Javoršica, odločila za odgovor, da ga sploh ne poznajo. Približno četrtina 

učencev (23,08 %) to društvo pozna slabo, ostali trije odgovori so dobili vsak po en 

glas.  

Po projektnem delu še vedno večina učencev Športnega društva Javoršica sploh ne 

pozna (46,15 %). Odgovori zelo dobro, dobro in slabo so ostali enako številčni kot 

pred projektnim delom. En učenec več kot prej je odgovoril, da društvo pozna srednje. 
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KAKO DOBRO POZNAŠ ČEBELARSKO DRUŠTVO MORAVČE? 

 Pred projektnim delom Po projektnem delu 

Zelo dobro 0 (0 %) 1 (7,69 %) 

Dobro 1 (7,69 %) 2 (15,39 %) 

Srednje 2 (15,39 %) 4 (30,77 %) 

Slabo 5 (38,46 % 1 (7,69 %) 

Sploh ne poznam 5 (38,46 % 5 (38,46 %) 

Tabela 21: Kako dobro poznaš Čebelarsko društvo Moravče? 

 

Graf 18: Kako dobro poznaš Čebelarsko društvo Moravče? 

 

Čebelarsko društvo Moravče dobro pozna en učenec (7,69 %), srednje ga poznata 

dva učenca (15,39 %), odgovora slabo ga poznam in sploh ga ne poznam sta dobila 

vsak po 5 glasov. 

Po drugem anketiranju še vedno 5 učencev (38,46 %) meni, da Čebelarskega društva 

Moravče sploh ne pozna. Največja je razlika v odgovoru, da ga poznajo slabo, saj je 

najprej to menilo 5 učencev, zdaj pa to meni samo 1 učenec. Prav tako se je povečalo 

število učencev, ki menijo, da društvo poznajo srednje (30,77 %), dobro (15,39 %) in 

zelo dobro (1 učenec). 
 

KAKO DOBRO POZNAŠ DRUŠTVO ROKODELCEV MORAVŠKE DOLINE? 

 Pred projektnim delom Po projektnem delu 

Zelo dobro 1 (7,69 %) 1 (7,69 %) 
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Dobro 1 (7, 69 %) 1 (7,69 %)  

Srednje 0 ( 0 %) 1 (7,69 %) 

Slabo 3 (23,08 %) 3 (23,08 %) 

Sploh ne poznam 8 (61,54 %) 7 (53,85 %) 

Tabela 22: Kako dobro poznaš Društvo rokodelcev Moravške doline? 

 

Graf 19: Kako dobro poznaš Društvo rokodelcev Moravške doline? 

Društvo rokodelcev Moravške doline pozna zelo dobro en učenec (7,69 %), prav tako 

se je en učenec odločil za odgovor, da ga dobro pozna. Četrtino glasov je prejel 

odgovor slabo ga poznam, kar 8 učencev pa je odgovorilo, da društva sploh ne pozna. 

Po drugem anketiranju ni veliki razlik v odgovorih, razlika je v tem, da en učenec manj 

kot prej meni, da društva sploh ne pozna, to je 7 učencev (53,85 %), en učenec pa 

meni, da društvo srednje pozna.  

KAKO DOBRO POZNAŠ DRUŠTVO PODEŽELSKE MLADINE MORAVČE? 

 Pred projektnim delom Po projektnem delu 

Zelo dobro 0 (0 %) 0 (0 %) 

Dobro 2 (15,38 %) 2 (15,38 ) 

Srednje 1 (7,69 %) 1 (7,69 %) 

Slabo 3 (23,08 %) 3 (23,08 %) 

Sploh ne poznam 7 (53,85 %) 7 (53,85 %) 

Tabela 23: Kako dobro poznaš Društvo podeželske mladine Moravče? 
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Graf 20: Kako dobro poznaš Društvo podeželske mladine Moravče? 

Največ učencev, 7 (53,85 %), je ugotovilo, da tega društva sploh ne poznajo. Slabo ga 

pozna slaba četrtina (3 učenci). En učenec (7,69 %) Društvo podeželske mladine 

Moravče pozna srednje, dobro pa 2 učenca (15,38 %). 

V drugem anketiranju se rezultati niso popolnoma nič spremenili. 

KAKO DOBRO POZNAŠ DRUŠTVO KRAJANOV NASELIJ ZG. IN SP. TUŠTANJ? 

 Pred projektnim delom Po projektnem delu 

Zelo dobro 2 (15,38 %) 2 (15,38 %) 

Dobro 0 (0 %) 1 (7,70 %) 

Srednje 2 (15,38 %) 2 (15,38 %) 

Slabo 1 (7,70 %) 1 (7,70 %) 

Sploh ne poznam 8 (61,54 %) 7 (53,84 %) 

Tabela 24: Kako dobro poznaš Društvo krajanov naselij Zg. in Sp. Tuštanj? 
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Graf 21: Kako dobro poznaš Društvo krajanov naselij Zg. in Sp. Tuštanj? 

Dva učenca (15,38 %) zelo dobro poznata Društvo krajanov naselij Zg. in Sp. Tuštanj, 

2 pa ga poznata srednje (15,38 %). En učenec (7,70 %) se je odločil za odgovor slabo 

ga poznam, medtem ko ostalih 8 učencev (61,54 %)  društva sploh ne pozna. 

Po drugem anketiranju se rezultati niso skoraj nič spremenili. Razlikujejo se v tem, da 

je v drugem anketiranju en učenec (7,70 %) odgovoril, da društvo dobro pozna, pri 

odgovoru, da društva sploh ne poznajo, pa je en odgovor manj kot v prvem anketiranju 

(53,84 %) 

KAKO DOBRO POZNAŠ PIHALNO GODBO MORAVČE? 

 Pred projektnim delom Po projektnem delu 

Zelo dobro 1 (7,69 %) 0 (0 %) 

Dobro 0 (0 %) 2 (15,38 %) 

Srednje 3 (23,08 %) 4 (30,77 %) 

Slabo 5 (38,46 %) 4 (30,77 %) 

Sploh ne poznam 4 (30,77 %) 3 (23,08 %) 

Tabela 25: Kako dobro poznaš Pihalno godbo Moravče? 
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Graf 22: Kako dobro poznaš Pihalno godbo Moravče? 

Pri vprašanju, kako dobro poznajo učenci Pihalno godbo Moravče, so bili odgovori 

deljeni. 4 učenci (30,77 %) menijo, da tega društva sploh ne poznajo, 5 učencev 

(38,46 %) ga slabo pozna, trije (23,08 %) ga poznajo srednje, en učenec (7,69 %) pa 

zelo dobro.  

Po projektnem delu sta največ odgovorov dobila odgovora, da učenci srednje ali slabo 

poznajo Pihalno godbo Moravče. Ta dva odgovora so izbrali vsakega po 4 učenci. 

Dobro poznata društvo dva učenca (15,38 %), trije učenci (23,08 %) pa društva sploh 

ne pozna. Se je pa za zadnji odgovor odločil en učenec manj kot v prvem anketiranju. 

KAKO DOBRO POZNAŠ NOGOMETNI KLUB TERMIT? 

 Pred projektnim delom Po projektnem delu 

Zelo dobro 1 (7,69 %) 2 (15,39 %) 

Dobro 0 (0 %) 0 (0 %) 

Srednje 3 (23,08 %) 5 (38,46 %) 

Slabo 9 (69,23 % 5 (38,46 % 

Sploh ne poznam 0 (0 %) 1 (7,69 %) 

Tabela 26: Kako dobro poznaš NK Termit? 
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Graf 23: Kako dobro poznaš NK Termit? 

Nihče od učencev ni odgovoril, da Nogometnega kluba Termit sploh ne pozna, nihče 

tudi ni odgovoril, da ga pozna dobro. Največ glasov je dobil odgovor, da ga slabo 

poznajo. Za ta odgovor se je odločilo kar 9 učencev (69,23 %). Trije učenci so se 

odločili za sredinski odgovor (23,08 %), en učenec pa nogometni klub zelo dobro 

pozna. 

V drugem anketiranju se je en učenec (7,69 %) odločil, da Nogometnega društva 

Termit (NK Termit) sploh ne pozna. 5 učencev (38,46 %) ga pozna slabo, prav tako ga 

5 (38,46 %) pozna srednje. 2 učenca sta se odločila za prvi odgovor, da društvo zelo 

dobro poznata. Odgovor dobro poznam društvo ni izbral nihče, ne v prvem ne v 

drugem anketiranju. 

KAKO DOBRO POZNAŠ RDEČI KRIŽ VRHPOLJE? 

 Pred projektnim delom Po projektnem delu 

Zelo dobro 1 (7,69 %) 2 (15,39 %) 

Dobro 3 (23,08 %) 6 (46,15 %) 

Srednje 4 (30,77 %) 3 (23,08 %) 

Slabo 4 (30,77 %) 1 (7,69 %) 

Sploh ne poznam 1 (7,69 %) 1 (7,69 %) 

Tabela 27: Kako dobro poznaš Rdeči križ Vrhpolje? 
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Graf 24: Kako dobro poznaš RK Vrhpolje? 

Največ učencev (4) se je odločilo za odgovor, da Rdeči križ Vrhpolje (naprej RK 

Vrhpolje) srednje ali slabo pozna (tudi 4). 1 učenec (7,69 %) društva sploh ne pozna, 

trije učenci (23,08 %) ga dobro poznajo, eden (7,69 %) pa zelo dobro. 

Po drugem anketiranju kar trije učenci več kot prej, torej 6 učencev, meni, da dobro 

poznajo Rdeči križ Vrhpolje. Trije učenci (23,08 %) menijo, da društvo srednje 

poznajo. Zelo dobro ga poznata dva učenca (15,39 %), eden več kot prej. Slabo ga 

poznajo trije učenci manj kot v prvem anketiranju, le en učenec (7,69 %). Še vedno pa 

en učenec meni, da društva sploh ne pozna. 

KAKO DOBRO POZNAŠ KULTURNO DRUŠTVO TINE KOS MORAVČE? 

 Pred projektnim delom Po projektnem delu 

Zelo dobro 0 (0 %) 0 (0 %) 

Dobro 2 (15,38 %) 1 (7,70 %) 

Srednje 1 (7,70 %) 2 (15,38 %) 

Slabo 2 (15,38 %) 4 (30,77 %) 

Sploh ne poznam 8 (61,54 %) 6 (46,15 %) 

Tabela 28: Kako dobro poznaš KD Tine Kos Moravče? 
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Graf 25: Kako dobro poznaš KD Tine Kos Moravče? 

Največ učencev, slabi dve tretjini (61,54 %) Kulturnega društva Tine Kos Moravče (KD 

Tine Kos Moravče) sploh ne pozna. Po dva glasova sta dobila odgovora slabo in 

dobro, en učenec (7,69 %) je izbral sredinski odgovor. Nihče od anketiranih ne pozna 

KD Tine Kos Moravče zelo dobro. 

Tudi po drugem anketiranju nihče od učencev ne pozna KD Tine Kos Moravče zelo 

dobro. Dobro ga pozna en manj kot prej, srednje pa en učenec več kot v prvem 

anketiranju. Največ učencev društva sploh ne pozna (46,15 %), slabo ga poznajo štirje 

učenci (30,77 %). 

NA KATERI NAČIN SODELUJEŠ Z LOKALNIMI DRUŠTVI? 

 Pred projektnim delom Po projektnem delu 

S pevskim zborom. 7 8 

Z dramskim krožkom. 5 5 

Nastop z razredom na 
prireditvi. 

11 13 

Izven šole sodelujem v 
društvu. 

8 10 

S starši. 4 7 

Drugo. 1 0 

Tabela 29: Na kateri način sodeluješ z lokalnimi društvi? 
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Graf 26: Na kateri način sodeluješ z društvi? 

Na vprašanje, na kateri način učenci sodelujejo z lokalnimi društvi, so lahko učenci 

odgovorili tako, da so izbrali več možnih odgovorov, ne samo enega. Največ učencev 

je nastopalo z razredom na prireditvi, kar 11 učencev je izbralo ta odgovor. Sledil je 

odgovor, da sodelujejo v društvu izven šole, za ta odgovor se je odločilo 8 učencev. 7 

jih je sodelovalo v pevskem zboru, 5 z dramskim krožkom, 4 so sodelovali z društvi s 

starši. En učenec je izbral odgovor drugo, napisal je, da je sodeloval s prijatelji svojih 

staršev. 

Po drugem anketiranju je vseh trinajst učencev (100 %) odgovorilo, da je sodelovalo 

na nastopu z razredom na prireditvi. Kar deset učencev je obkrožilo, da izven šole 

sodelujejo v društvu. Sedem učencev s starši sodeluje z lokalnimi društvi, osem jih 

sodeluje s pevskim zborom, pet pa z dramskim krožkom. 
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6 PROJEKTNO DELO 

Projektno delo je potekalo v 4. razredu Podružnične šole Vrhpolje, ki spada k OŠ 

Jurija Vege Moravče. Učenci so najprej rešili anketni vprašalnik o lokalnih društvih. 

Izvedli smo 5 učnih ur, ki smo jih umestili v učni načrt za družbo, in sicer v sklop Moj 

domači kraj in Kulturna dediščina. Prvo učno uro smo analizirali rezultate anketnega 

vprašalnika, se pogovorili o tem, katerih dogodkov so se že udeležili v Moravčah, na 

Vrhpoljah ali okolici. Pogovorili smo se o tem, če vedo, kdo je organiziral dogodek, ali 

so tudi sami nastopali na določenem dogodku. Nato smo naredili načrt za projektno 

delo, se razdelili v skupine in napisali vabila, vsaka skupina enemu društvu. Izbrali 

smo tista društva, ki jih učenci najmanj poznajo. Naslednje tri ure smo namenili 

vsakemu društvu posebej. Zadnjo, 5. uro, smo namenili evalvaciji in analiziranju 

projektnega dela. Učenci so še enkrat rešili anketni vprašalnik. 

6.1 UČNE PRIPRAVE ZA PROJEKTNO DELO 

 

 

Študentka 

 

Nika Čater 

  

Šola 

 

OŠ Jurija Vege Moravče, POŠ Vrhpolje 

Trajanje: 5 ur Razred 4.v 

Tematski sklop: Ljudje v 

prostoru in času 

Učna enota:  Moj domači kraj 

Učni cilji 

 

Učni cilji 

Učenci:  

 pridobivajo znanje in razvijajo spretnosti ter sposobnosti v 

raziskovanju neposrednega družbenega okolja, 

 prepoznavajo vloge, ki jih imajo v različnih skupinah in 

skupnostih, 

 spoznavajo, kako pomembno je za posameznika, da je povezan s 

člani družine, z ljudmi v šoli, v lokalni skupnosti ter širšem okolju, 

 razvijajo razumevanje o pomenu sodelovanja med ljudmi, 

 spoznavajo kulturno dediščino domačega kraja in razumejo, zakaj 

moramo skrbeti zanjo. 

UČNA PRIPRAVA ZA PROJEKTNO DELO 
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Cilji projekta Učenci: 

 spoznajo nekatera lokalna društva, 

 razvijajo skupinsko delo, 

 razvijajo medsebojno sodelovanje, 

 aktivno sodelujejo pri spoznavanju društev v obliki delavnic, 

 izdelajo plakat o določenem društvu, 

 izdelajo vabila za lokalna društva. 

Ključne 

besede 

Kulturna dediščina, društvo, domača pokrajina, sodelovanje. 

 

Literatura Program Osnovna šola. Družba. Učni načrt (2011). Ljubljana: Ministrstvo 

za šolstvo in šport: Zavod RS za šolstvo. Pridobljeno s 

http://www.mizs.gov.si/fileadmin/mizs.gov.si/pageuploads/podrocje/os/pr

enovljeni_UN/UN_druzba_OS.pdf (dosegljivo 22. 4. 2019) 

 

Opombe / 

 

POTEK DEJAVNOSTI PO ETAPAH 

 

  1. etapa – uvodni del  

Trajanje: 1 šolska ura 

Učne oblike: frontalna, individualna, skupinska, delo v parih. 

Učne metode: pogovor, razlaga, ustvarjanje, vrednotenje. 

Pripomočki: A4 listi za vabila, risalni list (velikosti A3), pisala. 

Učni cilji:  

Učenci: 

 pridobivajo znanje in razvijajo spretnosti ter sposobnosti v raziskovanju 

neposrednega družbenega okolja, 

 prepoznavajo vloge, ki jih imajo v različnih skupinah in skupnostih, 
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 spoznavajo, kako pomembno je za posameznika, da je povezan s člani družine, z 

ljudmi v šoli, lokalni skupnosti ter v širšem okolju, 

 razvijajo razumevanje o pomenu sodelovanja med ljudmi, 

 spoznavajo kulturno dediščino domačega kraja in razumejo, zakaj moramo skrbeti 

zanjo, 

 izdelajo plakat in vrednotijo izdelke. 

UVOD 

Učenci imajo 5 minut časa, da se v parih pogovorijo o tem, na katerih dogodkih ali 

prireditvah so v letošnjem šolskem letu že bili.  Učenci poročajo, nato naredimo skupni 

zaključek z vprašanji: 

- Katere prireditve v okolici Moravč poznate? 

- Katerih prireditev ste se že udeležili? 

- Ali veste, kdo je organizator določenih prireditev? 

- S katerimi društvi ste sodelovali? Kaj ste tam delali (peli s pevskim zborom, nastop z 

razredom, z dramskim krožkom, ste včlanjeni v društvo ...)? 

Učencem s podvprašanji pomagam pri iskanju prireditev in njihovem sodelovanju v njih. 

GLAVNI DEL 

Dejavnost: Predstavitev rezultatov in našega problema 

Učencem predstavim rezultate anketiranja. Vprašam jih, kaj ti rezultati pomenijo. Ugotovimo, 

da društva zelo slabo poznajo. Ali to pomeni, da dobro poznamo kraj? Ali je pomembno, da 

poznamo svoj domači kraj? Zakaj? Kaj nam društva omogočajo? Kako so povezana s 

kulturno dediščino? Kaj je kulturna dediščina? So to samo materialne snovi? Kaj bi lahko od 

društev dobili in je povezano s kulturno dediščino? Znanje, izkušnje. Ali je potem 

pomembno, da sodelujemo tudi z njimi? Zakaj?  

Dejavnost: Kaj lahko naredimo? 

Pogovorimo se o tem, kaj lahko naredimo, da bi društva bolje spoznali. Učenci dajejo 

predloge (npr. gremo k njim, se večkrat udeležimo prireditev, smo bolj pozorni na društva, 

jih povabimo v razred). Skupaj izberemo tistega, ki je trenutno najbolj izvedljiv in bomo vsi 

imeli enake možnosti, da društvo enako spoznamo.  

Pogovorimo se o tem, ali bi lahko spoznali vsa društva. Ugotovimo, da težko.  

Katera pa bi lahko spoznali? Predviden odgovor je, da bi lahko spoznali tista, ki jih najmanj 
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poznamo. Izberemo tri društva. 

Dejavnost: Izdelava plakatov in vabil 

Učencem povem, da bomo izvedli projektno delo. Pogovorimo se o tem, kaj to je in kako 

projektno delo poteka. Povem jim, da je predvsem pomembno to, da so v projektnem delu 

aktivni sami, zato jih razdelim v tri enakovredne skupine. Prva njihova skupna naloga je, da 

vsaka skupina predlaga, kako bi se projekt imenoval. Izmed treh predlogov skupaj izberemo 

najbolj primernega.  

Učencem nato povem, da bo vsaka skupina zadolžena za eno društvo. Najprej bodo na 

risalne liste napisali, kaj že vejo o posameznem  društvu, kaj želijo izvedeti in kako bodo to 

izvedli. Ker so oni aktivni v projektnem delu, morajo tudi sami napisati vabila za svoje 

društvo. Pogovorimo se o tem, kaj mora vabilo vsebovati, nato pa povem, da imajo razen 

določenih pravil pri pisanju vabila proste roke.  

V skupinah imajo tudi določena pravila. Ker je v eni skupini po 4 ali 5 učencev, mora vsak 

sodelovati pri projektu. To zagotovimo tako, da mora vsak na listek napisati, kaj ve o 

društvu, kaj želi izvedeti in kako to izpeljati. To so njihovi cilji projektnega dela. 

Nato zberejo odgovore, ena oseba (lahko tudi več) jih prepiše na plakat. Druga oseba 

pomaga pri oblikovanju plakata. Tretja oseba bo poročala o lakatu. Četrta in peta oseba 

napišeta vabilo društvu in ga prebereta ostalim sošolcem.  

Sledi delo v skupinah.  

ZAKLJUČEK 

Dejavnost: Predstavitev izdelkov in vrednotenje 

Učenci predstavijo plakate in vabila sošolcem. Drugi imajo priložnost še kaj dodati, če bi radi 

o društvu še kaj izvedeli. 

Dogovorimo se, kdo bo odnesel vabila določenemu društvu, iz vsake skupine eden. 

Povem še, naj pripravijo vprašanja za društva, ko se nam bodo prišla predstavit. 

Priloga: Tabela dejavnosti 

Dejavnosti KDO? KJE POTEKA? PRIPOMOČKI 

Izdelava plakatov skupina 1, 2, 3 v učilnici risalni list (3), pisalo 

Izdelava vabil skupina 1, 2, 3 v učilnici A4 list (3), pisalo, 
kuverte (3) 

Razdelitev vabil učenka J., učenec N.  na Vrhpoljah vabila 

Predstavitev Društva 
upokojencev Moravče 

Društvo upokojencev 
Moravče. 

v učilnici / 
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Predstavitev PGD 
Vrhpolje 

PGD Vrhpolje na šolskem igrišču in na 
prostorih PGD 
Moravče, v učilnici 

/ 

Predstavitev Društva 
podeželskih žena 
Moravče 

Društvo Podeželskih 
žena Moravče 

učilnica, kuhinja sestavine za peko 
štručk, pladnji, pečica  

Predstavitev 
dosežkov in 
evalvacija 

Vse tri skupine in ostali 
učenci s POŠ Vrhpolje 

jedilnica in učilnica barvni šeleshamer (3), 
flomastri, barvice, 
fotografije, anketni 
vprašalnik. 

Tabela 30: Tabela dejavnosti 

 

2. etapa: spoznavanje in sodelovanje z društvi 

Trajanje:  3 šolske ure. 

Učne oblike: frontalna, skupinska, individualna. 

Učne metode: razlaga, pogovor, pripovedovanje, ustvarjanje. 

Pripomočki: / 

Učni cilji: 

Učenci: 

 spoznavajo lokalna društva, 

 spoznavajo, kako pomembno je za posameznika, da je povezan s člani 

družine, z ljudmi v šoli, lokalni skupnosti ter v širšem okolju, 

 razvijajo razumevanje o pomenu sodelovanja med ljudmi, 

 spoznavajo kulturno dediščino domačega kraja in razumejo, zakaj moramo 

skrbeti zanjo, 

 aktivno sodelujejo pri spoznavanju društev v obliki delavnic. 

1. ura – obisk PGD Vrhpolje 

Uvod: 

Trije predstavniki se predstavijo razredu, vsak v drugačni gasilski opravi (vsakdanja, 

svečana in delovna). Med njimi sta predsednik Gasilske zveze Moravče in 

predsednik PGD Vrhpolje. Predstavijo društvo, njihovo delo, vloge posameznikov v 

društvu, oblačila. Učenci imajo možnost kar koli vprašati. 

Glavni del:  

Odidemo na dvorišče šole (šola in gasilski dom si delita dvorišče/igrišče). Člani 

društva pripeljejo gasilsko vozilo. Predstavijo vse v njem, kako delo poteka, učenci 

lahko vse pretipajo, potežkajo. Predstavnik gasilskega društva pokaže, kako poteka 

samo gašenje, nadene si tudi masko za dihanje, pokaže, kako veš, da zmanjkuje 
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kisika itd. Nato se učenci preizkusijo še v držanju gasilske opreme ter »gašenju« z 

vodo.  

Zaključek: Učenci postavijo še vprašanja, se fotografirajo, gostom podarijo darilo. 

Gasilci učence opozorijo na najpomembnejše stvari, ki si jih morajo v zvezi z 

varnostjo zapomniti. Nato se poslovimo. 

2. ura – obisk Društva podeželskih žena Moravče 

Uvod: 

Dve predstavnici Društva podeželskih žena prideta v naš razred. Predstavita se in 

povesta same zanimivosti o društvu, kaj v društvu sploh počnejo, ali gredo kam v 

tujino, kje jih lahko učenci srečajo, razložita, kako potekajo tekmovanja za mlado in 

staro kmetico leta. Učenci postavljajo vprašanja, dokler ne izvejo vsega, kar jih 

zanima. 

Glavni del: 

Predstavnici povesta, da glede na to, da za občinske prireditve ponavadi pečejo 

razne piškote in potice, cvrejo krofe, pečejo kruh ..., se bodo tudi učenci naučili 

narediti razne štručke. S seboj prineseta že testo, ki med predstavitvijo vzhaja, nato 

pa učence naučita splesti kitke, ptičke, preste ... To okrasijo in dajo peči v pečico. 

Zaključek: Učenci predstavnici povabijo, da še kaj spečejo skupaj, jima dajo darilo 

in se poslovijo. Doma pojejo štručke. 

3. ura – obisk Društva upokojencev Moravče 

Uvod:  

Učencem povem, da danes dobimo obisk. Pripravimo razred. Pred šolo jih gremo 

počakat in jih povabimo v naš razred. 

Glavni del: 

Društvu prepustim predstavitev. 

Najprej predsednica društva na splošno predstavi društvo. Ker ima društvo več 

skupin, bodo predstavili vse. 

Najprej se predstavi pohodniška skupina. Povedo zgodbe o pohodih, kam gredo, kaj 

je pomembno vedeti, kako se organizirati, primerjajo svoje pohode z učenčevimi. 

Sledi telovadna skupina. Razložijo učencem, zakaj je nastala telovadna skupina, 

kdaj telovadijo, nato pa z učenci v krogu naredijo nekaj vaj.  

Društvo upokojencev Moravče predstavi tudi šahovsko skupino, na kratko razložijo 

igro, jo prikažejo, povabijo pa tudi učence, da se pomerijo z njimi. 
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Zatem zeliščarska skupina predstavi zelišča, čaje iz zelišč in razne pripravke. Učenci 

si jih lahko ogledajo, povohajo, jih spoznajo, povedo, ali kupijo čaj ali ga nabirajo 

sami, kdo pri njih doma nabira zelišča. 

Brez folklorne skupine ne gre, s seboj prinesejo harmoniko in zaplešejo.  

Na koncu se nam predstavi še pevski zbor Društva upokojencev Moravče. Zapojejo 

nam nekaj pesmi in nas povabijo, da zapojemo z njimi. Učenci predlagajo ljudske 

pesmi, ki so se jih učili v šoli. 

Zaključek: 

Vsi se zahvalimo za obisk, učenci, ki so bili zadolženi za izdelavo vabila Društvu 

upokojencev Moravče, jim podarijo simbolično darilo. Povabimo jih, da še kdaj 

pridejo k nam. Na koncu ob zvokih harmonike še vsi zaplešemo. 

 

3. etapa: Predstavitev dosežkov in evalvacija projekta 

Trajanje:  1 šolska ura 

Učne oblike: frontalna, skupinska 

Učne metode: razlaga, pogovor, pripovedovanje, ustvarjanje 

Pripomočki: plakat, pisalo, flomastri, barvice, lepilo, fotografije 

Učni cilji: 

Učenci: 

 spoznavajo, kako pomembno je za posameznika, da je povezan s člani 

družine,z ljudmi v šoli, lokalni skupnosti ter v širšem okolju, 

 razvijajo razumevanje o pomenu sodelovanja med ljudmi, 

 spoznavajo kulturno dediščino domačega kraja in razumejo, zakaj moramo 

skrbeti zanjo, 

 izdelajo plakate o projektnem delu od začetka do konca in jih po skupinah 

predstavijo učencem in učenkam drugih razredov. 

UVOD 

Z učenci se posedemo v krog. Podajam žogo, vsak od učencev pove, kaj mu je bilo 

najbolj všeč pri vsakem od treh obiskov, kaj si je najbolj zapomnil in kaj se je naučil v 

celotnem projektnem delu. 

GLAVNI DEL 

Vsaka skupina dobi plakat in risalne pripomočke. Naredijo plakat o celotnem poteku 

projektnega dela. Vsaka skupina naredi plakat za uvodno uro in predstavijo vsa tri 
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društva. Natisnem fotografije, ki so nastale, da jih lahko nalepijo. 

ZAKLJUČEK 

Plakate predstavijo celotni Podružnični šoli Vrhpolje. 

Nato vsak sam reši anketni vprašalnik še enkrat. 

 

 

6.2 EVALVACIJA PROJEKTNEGA DELA 

Prvo uro smo namenili pogovoru o tem, kaj sploh je društvo, na katerih prireditvah v 

Moravčah so že bili, v sklopu šole ali izven nje, kdo sploh priredi razne prireditve ... 

Učenci so ugotovili, da so v bistvu bili na mnogih prireditvah, tudi sodelovali so že na 

njih. Sodelovali so že učenci, ki obiskujejo pevski zbor ali dramski krožek, učenka, ki 

hodi v glasbeno šolo, vsi učenci pa se udeležijo prireditev, kjer nastopi ves razred, na 

primer Pozdrav pomladi, ki je v sodelovanju z Rdečim križem Vrhpolje. Nekateri učenci 

so člani gasilskega društva, nekateri člani nogometnega društva. Ugotovili so, da v 

bistvu večkrat sodelujejo z društvi, ampak se tega ne zavedajo. Ne vedo, kdo 

organizira prireditev oz. kdo še nastopa na njej. S člani društev na prireditvah ne 

spregovorijo. 

Ko jih vprašam, kaj lahko naredimo, da ne bi bili nevedni, dajo med drugimi idejo, da bi 

jih obiskali oziroma da bi oni nas obiskali. Skupaj se pogovorimo o tem, če kdo pozna 

koga iz katerega društva in če bi mu lahko dal vabilo. Nato v skupinah naredijo 

plakate, na katere napišejo, kaj že vejo o društvu, kaj želijo izvedeti in kako bodo to 

izvedeli.  
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Slika 34: Plakat o Društvu podeželskih žena Moravče 

 

Slika 35: Plakat o PGD Vrhpolje 
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Slika 36: Plakat o Društvu upokojencev Moravče 

Medtem ko so eni delali plakate, so drugi izdelali vabila. Učenci so jih napisali sami, če 

so potrebovali pomoč, sem jim malo pomagala. 



Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta Nika Čater, magistrsko delo 

83 
 

 

Slika 37: Vabilo Društvu upokojencev Moravče 
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Slika 38: Vabilo PGD Vrhpolje 

 

Slika 39: Vabilo Društvu podeželskih žena Moravče 
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Te izdelke so predstavili ostalim skupinam, skupaj so postavili še vprašanja in jih 

zapisali. Vabila so odnesli s sabo in jih predali članom društva. Ko smo dobili odgovor, 

so bili učenci navdušeni, ko so videli obkrožen odgovor, da bodo sodelovali z nami in 

so se veselili, da dobimo obiske. 

Prvo nas je obiskalo Društvo upokojencev Moravče. Prišlo je 11 članov. Najprej je 

predsednica društva na kratko povedala nekaj stvari o društvu. Predstavili so nam 

svoje sekcije. Šahovska skupina je ob igri šaha predstavila, kako se srečujejo, kdaj, 

kako jim gre na tekmovanjih, nato so lahko učenci zaigrali proti njim. 

 

Slika 40: Igra šaha 

 

S telovadno skupino smo potelovadili po učilnici, pri tem smo se zelo zabavali, saj so 

bile vaje zanimive, malo drugačne. 
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Slika 41: Ogrevanje s telovadno skupino 

 

 

Slika 42: Telovadna skupina DU 

Zeliščarka nam je pokazala zelišča, učenci so lahko ugibali, kaj je kaj, prinesla je tudi 

nekaj svežih zelišč, nas podučila o uporabi in namenu le-teh. Ugotovili smo, da kar 

nekaj starih staršev in staršev nabira zelišča in da jih ima večina doma domači čaj. 
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Slika 43: Zeliščarska sekcija 

Na koncu nam je folklorna skupina zaplesala in zapela, nato smo s pevci še sami 

zapeli. Za zaključek smo ob zvokih harmonike zaplesali tudi sami. Učenci so povedali, 

da jim je bilo zelo všeč, da so prišli iz društva k nam, vsi smo se strinjali, da bi lahko 

srečanje še kdaj ponovili, le da bi si vzeli več časa. Učenci so izvedeli veliko novega o 

društvu, prej niso imeli nekih predstav o tem, kako široko je delovanje Društva 

upokojencev Moravče. 

 

Slika 44: Folklorna skupina DU Moravče 
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Slika 45: Druženje ob zvokih harmonike 

Drugi obisk smo dobili tri dni kasneje, obiskali sta nas članici Društva podeželskih 

žena Moravče. Učence je zanimalo, ali grejo članice na kakšna tekmovanja, kakšne 

igre imajo, ali so kdaj zmagale, v katerih prireditvah sodelujejo, kaj tam delajo ... 

Gospe sta nam odgovorili na vsa vprašanja, povedali zanimivosti, anekdote ... Nato pa 

sta povedali, da imata za nas presenečenje. Izvlekli sta posodo, v kateri je bilo 

vzhajano testo. Povedali sta, da bomo skupaj pripravili štručke. Ker ni bilo veliko časa, 

sta doma naredili testo, naslednjič pa se lahko naučijo narediti tudi to. Pripravili smo 

mize in se naučili narediti ptičke, kitke, preste in gumbke. Učenci so navdušeno 

spraševali, kaj sledi po tem, kaj bomo še naredili in delali. Ugotovili smo, da bomo 

gospe še kdaj povabili k nam in si tudi zanje vzeli več časa. 

 

Slika 46: Izdelava štručk z Društvom podeželskih žena Moravče 
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Slika 47: Štručke pred peko 

 

 

Slika 48: Pečeni izdelki 

Zadnji so nas obiskali iz PGD Vrhpolje, in sicer predsednik Gasilske zveze Moravče, 

predsednik PGD Vrhpolje ter član PGD Vrhpolje. Predstavili so nam Gasilsko zvezo 

Moravče, PGD Vrhpolje, njihovo delo, kaj vse so že delali, tekmovanja in nas povabili 

medse. Prišli so v različnih oblačilih, to je učence pritegnilo in jih zanimalo, čemu so 

namenjena določena oblačila. Zanimale so jih tudi značke na svečani obleki. Učenci 

so poslušali, postavljali raznolika vprašanja, ki jih kar ni bilo konca. 
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Slika 49: Predstavitev gasilcev 

 Ko so učenci izvedeli vse, kar so želeli vedeti, so nas gasilci povabili na dvorišče. 

Srečo imamo, da si dvorišče/igrišče delimo, saj je gasilski dom takoj zraven šole. 

Presenetili so nas z gasilskim vozilom. Predstavili so nam vse, kar je v njem, ničesar 

niso izpustili. Pridružili so se nam tudi drugi učenci, ker jih je zelo zanimala gasilska 

oprema. Razložili so nam, kako poteka njihovo delo od klica na pomoč do same akcije. 

Prikazali so, kako deluje dihalna maska, koliko kisika je v kisikovi bombi in kako vemo, 

kdaj moramo ven iz nevarnosti. Opozorili so nas, da moramo najprej zagotoviti lastno 

varnost, nato varnost drugemu. Ugotovili smo, kako težka je oprema in da bomo 

morali še precej trenirati in zrasti, da bomo lahko to vse nosili, saj tehta celotna 

oprema toliko kot povprečen četrtošolec. Nad tem podatkom smo bili vsi šokirani.  

 
Slika 50: Uporaba dihalne maske 

Sledilo je še eno presenečenje, in sicer so izvlekli vodno cev, lahko smo jo uporabili. 

Vsak od učencev je lahko držal vodno cev sam in z njo šprical na sosednji travnik. 

Najprej nam je voda malo zagodla, nato pa je bil surek močan in primeren za gašenje. 
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Ob tem so se zelo zabavali, bilo je za vse nekaj novega, učenci so ugotovili, da je že 

samo cev zelo težko držati, sami je niso mogli.  

 

Slika 51: Prikaz gašenja z vodo 

V tej uri so se veliko naučili, se zabavali, ugotovili so, da ni kar tako biti gasilec, nekaj 

izmed njih se je odločilo, da se bo priključilo mladim gasilcem. Tega društva nismo 

izbrali zato, ker so učenci z njim najmanj sodelovali ali ga najmanj poznali. Izbrali smo 

ga zato, ker so med učenci četrega razreda tudi člani PGD Vrhpolje, zato je prav, da 

tudi oni delijo z nami svoje znanje in nam pokažejo, v katere dejavnosti so vključeni po 

pouku. 

 

Slika 52: Gasilska fotografija 

V evalvaciji so učenci v krogu povedali, da jim je bilo najbolj všeč, ko so pekli štručke, 

gasili z vodo, plesali in peli z Društvom upokojencev Moravče, spoznali delo gasilca. 

Učenci menijo, da je prav, da imamo take dneve ali ure večkrat, za njih to ni pouk. In 

to je smisel vsega tega, ker se učenci učijo, ne da bi to sploh vedeli. Želijo si 

sodelovati še s katerim od društev. Še posebej punce so izrazile željo, da bi lahko 
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sodelovali tudi z Rokodelskim društvom Moravče. Tudi sama sem njih najprej 

povabila, da bi sodelovali z nami, a žal nisem dobila nobenega odgovora. V skupini so 

nato naredili plakate o tem, kaj so delali, kaj so spoznali, koga so spoznali ... Povedali 

so tudi, da jim je bilo všeč, da je bila vsaka skupina »zadolžena« za eno društvo, da so 

jim pripravili darilca in napisali vabila. Tudi člani društev so povedali, da so jim bila 

vabila zelo simpatična, saj so jih napisali učenci.  

Učenci so še rešili anketni vprašalnik, v katerem smo ugotovili, da so napredovali o 

poznavanju društev in vedo, s čim se katero društvo ukvarja. 

Izdelali so plakate in jih tudi razstavili v skupni jedilnici. 

 

Slika 53: Plakat o projektnem delu 1 
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Slika 54: Plakat o projektnem delu 2 
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Slika 55: Plakat o projektnem delu 3 
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7 SKLEP 

V sklepu magistrskega dela z naslovom »Sodelovanje učencev 4. razreda Osnovne 

šole Jurija Vege Moravče z društvi lokalne skupnosti« bomo strnili svoje ugotovitve. 

V magistrski nalogi smo ugotavljali, koliko učenci sodelujejo z društvi lokalne 

skupnosti, katera poznajo dobro, katera slabo, katera pa sploh ne. Zadali smo si 4 cilje 

raziskave. Prvi je bil, da bomo raziskali in predstavili sodelovanje OŠ Jurija Vege 

Moravče z lokalnimi društvi občine Moravče. Cilj je bil uspešno izveden, saj smo 

pregledali občinsko glasilo Novice iz Moravške doline od leta 2008 do leta 2018. Drugi 

cilj je bil, da raziščemo, kako dobro učenci 4. razreda POŠ Vrhpolje poznajo lokalna 

društva.  

Pri tem smo izvedli anketni vprašalnik, s katerim lahko potrdimo prvo hipotezo, da 

večina učencev pozna vsaj eno lokalno društvo. To hipotezo lahko potrdimo s 6. in 10. 

vprašanjem v anketi. Pri 6. vprašanju so morali označiti, s katerim društvom so že 

sodelovali, pri 10. vprašanju pa so morali za vsako društvo obkrožiti, kako dobro ga 

poznajo.  

Prav tako je bil dosežen tretji cilj raziskave, in sicer: Izdelali in izvedli bomo projektno 

delo za sodelovanje z lokalnimi društvi, ki jih učenci 4. razreda najmanj poznajo. Ker 

se nam Rokodelsko društvo Moravške doline na žalost ni pravočasno javilo, smo 

povabili PGD Vrhpolje, čeprav ni bilo med tistimi, ki ga učenci najmanj poznajo. 

Povabili smo jih zato, ker so kar štirje učenci aktivni člani mladih gasilcev in se nam je 

zdelo prav, da jim damo priložnost, da predstavijo društvo, v katerem so aktivni.  

Hipotezo dve lahko ovržemo, ker je po prvem anketiranju nekaj učencev menilo, da 

niso še nikoli sodelovali z lokalnim društvom v okviru šole. To se je spremenilo po 

drugem anketiranju, kjer so vsi učenci odgovorili, da so v okviru šole sodelovali z 

lokalnim društvom. 

Tudi zadnji cilj raziskave je bil dosežen, da bomo raziskali, koliko bodo učenci 

napredovali v poznavanju nekaterih lokalnih društev po izvedbi projektnega dela. Ta 

cilj smo dosegli z drugim anketiranjem, s tem pa lahko potrdimo tretjo hipotezo, da 

večina učencev po izvedbi projektnega dela izboljša poznavanje lokalnih društev. Ta 

hipoteza je potrjena z anketnim vprašalnikom, kjer je vidna razlika med odgovori pred 

projektnim delom in po izvedbi le-tega. Prav tako so učenci v evalvaciji projektnega 

dela vidno napredovali v poznavanju društev, se zavedajo, da večkrat sodelujejo z 

društvi, kot so mislili, in da morajo biti v prihodnje bolj pozorni na to, kaj se dogaja okoli 

njih.  

Rezultatov ne moremo posplošiti, ker je bil vzorec premajhen za splošne ugotovitve, ki 

bi lahko veljale za celotno generacijo. Ti rezultati pa vsem učiteljem omogočajo, da se 

zavedajo, katere informacije podajajo učencem in kako. Že mišljenje učencev, da niso 

še nikoli sodelovali z lokalnimi društvi, nam daje vedeti, da moramo biti pozorni, kako 

jim predstavimo različne dogodke, prireditve, nastope, ki se jih udeležijo. Pomembno 
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je, da učenci vedo, s kom sodelujejo, kaj se dogaja okoli njih, v lastnem kraju. Občina 

Moravče ima veliko število društev, pa nekateri učenci poznajo samo enega. Tudi 

starši bi morali otroke spodbujati k spoznavanju domačega kraja in s tem kulturne 

dediščine, saj jih izven šole manj sodeluje z lokalnimi društvi kot v okviru nje. Učitelji 

pa morajo dati več pozornosti temu, da za razne prireditve izberejo različne učence, 

saj tako vsi dobijo možnost za sodelovanje. Pozorni moramo biti na celotno zgodbo 

nekega dogodka, ne da jih samo pripeljemo na kraj dogodka, kjer zapojejo, odigrajo, 

recitirajo ..., potem pa jih pospremimo domov. Učitelji so tisti, ki učencem nudijo pot do 

znanja, v tem primeru pa učenci sploh nimajo možnosti, da pridejo do poti, kje šele do 

znanja. 

Zadovoljna sem s samo raziskavo, še posebej s projektnim delom, saj so bila društva 

hitro odzivna, predvsem pa so se z veseljem ponudili, da se še kdaj podružimo. Tudi 

učencem je bilo sodelovanje v projektnem delu zelo všeč, uživali so ob raznih 

dejavnostih in si želijo še več takega učenja. 
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9 PRILOGE 

ANKETNI VPRAŠALNIK  

ANKETNI VPRAŠALNIK 

Pozdravljeni, 

sem Nika Čater in za dokončanje magistrske naloge raziskujem sodelovanje učencev 

4. razreda z lokalnimi društvi. Vprašalnik je anonimen, pridobljeni rezultati bodo 

namenjeni izključno za namene magistrskega dela. Hvala za sodelovanje. 

1. OBKROŽI SPOL:         Ž          M 

 

2. KAJ JE LOKALNO DRUŠTVO? 

 

a) Društvo, ki deluje v domačem kraju in okolici. 

b) Društvo, ki so ga ustanovili lastniki lokala oz. bara. 

 

3. ALI SI IZVEN ŠOLE ŽE SODELOVAL/-A Z  LOKALNIM DRUŠTVOM? 

a) DA 

b) NE 

 

4. ALI SI V SKLOPU ŠOLE ŽE SODELOVAL/-A Z LOKALNIM DRUŠTVOM? 

a) DA 

b) NE 

 

5. OBKROŽI, KOLIKOKRAT NA LETO SI S ŠOLO SODELOVAL/-A Z DRUŠTVOM 

TVOJEGA DOMAČEGA KRAJA. 

a) Nikoli. 

b) Enkrat do dvakrat na leto.  

c) Trikrat do petkrat na leto. 

Č) Petkrat do desetkrat na leto. 

d) Več kot desetkrat na leto 
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6. OBKROŽI, S KATERIMI DRUŠTVI SI ŽE SODELOVAL/-A. LAHKO OBKROŽIŠ 

VEČ ODGOVOROV. 

a) PGD Vrhpolje. 

b) Planinsko društvo Moravče.   

c) Društvo podeželskih žena Moravče. 

Č) Turistično društvo Moravče. 

d) Kulturno in umetniško društvo Vrhpolje. 

e) Kulturno izobraževalno društvo Limbar. 

f) Društvo upokojencev Moravče. 

g) Športno društvo Javoršica. 

 

 

 

7. S KATERIM OD NAŠTETIH DRUŠTEV (6. VPRAŠANJE) SI NAJVEČKRAT 

SODELOVAL/-A? NAPIŠI NA ČRTO. 

 

 

8. S KATERIM OD NAŠTETIH DRUŠTEV (6. VPRAŠANJE) SI NAJMANJKRAT 

SODELOVAL-A? NAPIŠI NA ČRTO. 

 

9. KATERO DRUŠTVO, KI GA NE POZNAŠ, ŽELIŠ NAJBOLJ SPOZNATI? 
OBKROŽI. 
 
a) PGD Vrhpolje. 

b) Planinsko društvo Moravče.   

c) Društvo podeželskih žena Moravče. 

Č) Turistično društvo Moravče. 

d) Kulturno in umetniško društvo Vrhpolje. 

e) Kulturno izobraževalno društvo Limbar. 

f) Društvo upokojencev Moravče. 

g) Športno društvo Javoršica. 

 

h) Čebelarsko društvo Moravče. 

i) Društvo rokodelcev Moravške doline. 

j) Društvo podeželske mladine Moravče. 

k) Društvo krajanov naselij Zg. in Sp. 

Tuštanj. 

l) Kulturno društvo Tine Kos Moravče. 

m) Pihalna godba Moravče. 

n) Nogometni klub Termit. 

o) Rdeči križ Vrhpolje.. 

 

 

h) Čebelarsko društvo Moravče. 

i) Društvo rokodelcev Moravške doline. 

j) Društvo podeželske mladine Moravče. 

k) Društvo krajanov naselij Zg. in Sp. 

Tuštanj. 

l) Kulturno društvo Tine Kos Moravče. 

m) Pihalna godba Moravče. 

n) Nogometni klub Termit. 

o) Rdeči križ Vrhpolje. 
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10. OD 1 DO 5 OBKROŽI, KAKO DOBRO POZNAŠ DOLOČENO DRUŠTVO.            

1 POMENI, DA DRUŠTVA SPLOH NE POZNAŠ, 5 POMENI, DA GA POZNAŠ ZELO 

DOBRO. 

KAKO DOBRO POZNAŠ PGD VRHPOLJE? 

1             2              3              4               5 

KAKO DOBRO POZNAŠ PLANINSKO DRUŠTVO MORAVČE? 

1             2              3              4               5 

KAKO DOBRO POZNAŠ DRUŠTVO PODEŽELSKIH ŽENA MORAVČE? 

1             2              3              4               5 

KAKO DOBRO POZNAŠ TURISTIČNO DRUŠTVO MORAVČE? 

1             2              3              4               5 

KAKO DOBRO POZNAŠ KULTURNO IN UMETNIŠKO DRUŠTVO VRHPOLJE? 

1             2              3              4               5 

KAKO DOBRO POZNAŠ KULTURNO IZOBRAŽEVALNO DRUŠTVO LIMBAR? 

1             2              3              4               5 

KAKO DOBRO POZNAŠ DRUŠTVO UPOKOJENCEV MORAVČE? 

1             2              3              4               5 

KAKO DOBRO POZNAŠ ŠPORTNO DRUŠTVO JAVORŠICA? 

1             2              3              4               5 

KAKO DOBRO POZNAŠ ČEBELARSKO DRUŠTVO MORAVČE? 

1             2              3              4               5 

KAKO DOBRO POZNAŠ DRUŠTVO ROKODELCEV MORAVŠKE DOLINE? 

1             2              3              4               5 

KAKO DOBRO POZNAŠ DRUŠTVO PODEŽELSKE MLADINE MORAVČE? 

1             2              3              4               5 

KAKO DOBRO POZNAŠ DRUŠTVO KRAJANOV NASELIJ ZG. IN SP. TUŠTANJ? 

1             2              3              4               5 
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KAKO DOBRO POZNAŠ KD TINE KOS MORAVČE? 

1             2              3              4               5 

KAKO DOBRO POZNAŠ PIHALNO GODBO MORAVČE? 

1             2              3              4               5 

KAKO DOBRO POZNAŠ NOGOMETNI KLUB TERMIT? 

1             2              3              4               5 

KAKO DOBRO POZNAŠ RDEČI KRIŽ VRHPOLJE? 

1             2              3              4               5 

 

11. NA KATERI NAČIN SODELUJEŠ Z LOKALNIMI DRUŠTVI? LAHKO OBKROŽIŠ 

VEČ ODGOVOROV. 

a) S pevskim zborom. 

b) Z dramskim krožkom. 

C) Nastop z razredom na prireditvi. 

č) Izven šole sodelujem v društvu. 

d) S starši. 

e) Drugo: _______________ 
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