
 

 

 UNIVERZA V MARIBORU 

FILOZOFSKA FAKULTETA 

Oddelek za pedagogiko  

Oddelek za sociologijo 

 

 

 

 

 

 

DIPLOMSKO DELO 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANDREJA ŠIREC 

 

 

 

Maribor, 2013



 

 



 

 

UNIVERZA V MARIBORU 

FILOZOFSKA FAKULTETA 

Oddelek za pedagogiko  

Oddelek za sociologijo 

 

 

Diplomsko delo 

PODRUŽNIČNE ŠOLE V SLOVENIJI IN NJIHOV POMEN ZA 

OHRANJANJE KRAJEV 

 

Graduation thesis 

AFFILIATED SCHOOLS IN SLOVENIA AND THEIR SIGNIFICANCE 

FOR THE CONSERVATION OF PLACES 

 

 

 

 

 

 

Mentorici:                                                                                           Kandidatka: 

red. prof. dr. Branka Čagran                                                               Andreja Širec 

red. prof. dr. Jana Goriup 

 

 

 

Maribor, 2013



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lektorica: Danica Lorber, profesorica slovenščine 

 

Povzetek prevedla: Mirjam Petrović, profesorica slovenščine in angleščine 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZAHVALA 

Za vso strokovno pomoč, usmerjanje ter hitro in ažurno sodelovanje se iskreno 

zahvaljujem mentoricama red. prof. dr. Branki Čagran in red. prof. dr. Jani 

Goriup. 

Hvala vsem učiteljem podružničnih šol, ki so bili pripravljeni sodelovati v 

raziskavi. 

Posebna zahvala je namenjena staršema, ki sta mi omogočila študij, ter me pri 

njem podpirala. 

Hvala tebi, Dejan, za vso pomoč, podporo ter razumevanje. Hvala, ker si verjel 

vame.



 

 

 

 

 

IZJAVA 

 

Podpisana Andreja ŠIREC, rojena 25. 10. 1988, študentka Filozofske fakultete 

Univerze v Mariboru, smer univerzitetni dvopredmetni program PEDAGOGIKA 

in SOCIOLOGIJA, izjavljam, da je diplomsko delo z naslovom PODRUŽNIČNE 

ŠOLE V SLOVENIJI IN NJIHOV POMEN ZA OHRANJANJE KRAJEV, pri 

mentoricama red. prof. dr. Branki Čagran in red. prof. dr. Jani Goriup, avtorsko 

delo.  

V diplomskem delu so uporabljeni viri in literatura korektno navedeni; teksti niso 

prepisani brez navedbe avtorjev.  

 

 

 

 

 

Kraj, Maribor 

Datum, 4. 11. 2013 

 

 

                                                                                 Andreja Širec 

_____________________________ 

                                                                                      (podpis študenta/ke)



 

 

POVZETEK 

V diplomskem delu smo obravnavali podružnične šole v Sloveniji, saj jih je pri 

nas kar nekaj, čeprav njihovo število z leti upada. V teoretičnem delu diplomskega 

dela smo najprej na kratko predstavili začetke podružničnih šol v Sloveniji, nato 

smo se osredotočili na podružnične šole v Sloveniji danes, na njihove posebnosti, 

kot je kombinirani pouk, predstavili smo  še njihove prednosti in slabosti. 

Dotaknili smo se sodobnih problemov podružničnih šol, osredotočili smo se 

predvsem na njihovo ukinjanje. Na koncu teoretičnega dela smo predstavili 

položaj in pomen podružničnih šol za kraj v katerem delujejo ter njihovo 

sodelovanje z okoljem. V empiričnem delu je predstavljena raziskava, ki smo jo 

izvedli med učitelji podružničnih šol iz različnih regij Slovenije. Namen 

empiričnega dela je bil predstaviti pouk in dejavnosti ob pouku na podružničnih 

šolah, osvetliti sodelovanje med učitelji ter osebno zadovoljstvo učiteljev. Želeli 

smo spoznati odprtost podružničnih šol navzven, njihovo sodelovanje z okoljem 

in ugotoviti kako, če sploh izvajajo medgeneracijsko sodelovanje. Za konec smo 

želeli predstaviti položaj in pomen podružničnih šol za kraj v katerem delujejo ter 

ugotoviti  morebitne posledice, ki bi jih prineslo ukinjanje podružnic. Pri tem smo 

preverjali obstoj razlik glede na delovno dobo učiteljev. V raziskavi je bila 

uporabljena deskriptivna in kavzalno-neeksperimentalna metodo empiričnega 

pedagoškega raziskovanja. Rezultati kažejo, da sta najbolj priljubljeni obliki 

pouka na podružnicah individualna oblika pouka ter delo v dvojicah pri metodah 

pa metodi razgovora in razlage. Od učnih pripomočkov učitelji najpogosteje 

uporabljajo didaktične igre in druge didaktične pripomočke. Večina učiteljev na 

podružnicah izvaja interesne oziroma prostočasne dejavnosti, najpogosteje se 

izvaja literarne in druge družboslovne dejavnosti. Sodelovanje in komunikacija s 

kolektivom ter osebno zadovoljstvo na podružničnih šolah je dobro. Večina 

učiteljev sodeluje na prireditvah v kraju, veliko jih sodeluje še na drugačne 

načine. Pogostost izvajanja medgeneracijskega sodelovanja je dobra. Večina 

učiteljev meni, da je podružnična šola za kraj zelo pomembna. Učitelji menijo, da 

bi se z ukinitvijo podružnic zmanjšalo kulturno življenje kraja.  

Ključne besede: podružnične šole, kombinirani pouk, sodelovanje, sodobni 

problemi, ukinjanje podružničnih šol, pomen za kraj. 



 

 

ABSTRACT  

In the diploma thesis we discuss affiliated schools in Slovenia. There is a 

considerable number of affiliated schools in Slovenia, but their number has been 

lowering. In the theoretical part of the thesis the establishment of affiliated 

schools in Slovenia is presented. We focused on the present situation of those 

schools, their specialities, such as multigrade classes, and we present also their 

advantages and disadvantages. Contemporary problems of affiliated schools are 

exposed, especially their abolition. In the end of the theoretical part we point out 

the situation and the importance of affiliated schools for the local area and their 

cooperation with the surroundings.  

In the empirical part of the thesis we present the results of research, which was 

performed with the teachers of affiliated schools in different regions of Slovenia. 

The purpose of the empirical part was to present lessons and extra-curricular 

activities in affiliated schools, reflect on cooperation among teachers and their 

personal satisfaction. We wanted to determine the openness of affiliated schools, 

their cooperation with surroundings and to establish their position and importance 

for their area, and to establish the possible consequences of their abolition. We 

considered the differences regarding the period of employment of teachers. 

The research has been conducted with descriptive and causal non-experimental 

method. Results show that the most popular forms of lessons are individual and 

pair work, and the most popular methods are discussion and explanation. The 

most often teachers during the lessons use didactic games and other didactic 

equipment. The majority of teachers conduct extra-curricular activities, i.e. 

literary and other sociological activities. Cooperation and communication with 

other teachers and personal satisfaction at affiliated schools is good. The majority 

of teachers take part in performances in the local area, and many take part also in 

other activities. There is well established intergenerational cooperation. The 

majority of teachers think that affiliated schools play an important role in a local 

area. The teachers are convinced that abolition of affiliated schools will have 

negative effect on the local culture. 

Keywords: affiliated schools, multigrade classes, cooperation, contemporary 

problems, abolition of affiliated schools, their importance for local area. 
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1 UVOD 

Podružnične šole so v Sloveniji prisotne vse od leta 1869. Z njimi se pogosto 

srečujemo tudi v današnjem času. Veliko podružničnih šol v Sloveniji je majhnih, 

zato imajo na njih specifične pogoje dela. Največ podružničnih šol se nahaja na 

podeželju oziroma na redko poseljenih območjih, zato so za te kraje še toliko bolj 

pomembne. Število podružničnih šol v Sloveniji vseskozi upada, kar je posledica 

zmanjševanja števila rojstev v Sloveniji. 

Podružnične šole imajo kar nekaj posebnosti. Za večino od njih je značilno, da 

imajo majhno število učencev in majhno število učiteljev. Pouk na podružnicah pa 

velikokrat poteka v kombiniranih oddelkih; to pomeni, da en učitelj poučuje dva 

ali več razredov hkrati v enem prostoru. Posledica takšne vrste pouka je 

neklasično šolsko vzdušje, kakršnega smo vajeni na večjih matičnih šolah. 

Podružničnim šolam so prilagojeni tudi materialni in prostorski pogoji. Nekoč je 

veljalo, da so materialni in prostorski pogoji na podružničnih šolah slabi, vendar 

po do sedaj opravljenih raziskavah temu v večini primerov ni tako. Podružnične 

šole imajo tako prednosti kot slabosti. Kot slabost se največkrat izpostavlja slaba 

izobraženost in poučenost mladih učiteljev za delo v kombiniranih oddelkih, ki so 

na podružničnih šolah zelo pogosti. Kot prednosti se najpogosteje omenjajo: večja 

samostojnost učencev, medsebojno sodelovanje in učenje mlajših od starejših, vsi 

učenci imajo priložnost, da se izkažejo na prireditvah, večje in boljše sodelovanje 

s starši. 

Danes se veliko govori tudi o sodobnih podružničnih šolah. Nolimal (2007) pravi, 

da o sodobni podružnični šoli govorimo: »kadar je le-ta demokratično vodena, 

izpolnjuje številne materialne, organizacijske in strokovne pogoje ter s 

poučevanjem in učenjem zagotavlja kakovostno znanje. Eden pomembnih 

kazalcev kakovosti je opremljenost šol s sodobno informacijsko komunikacijsko 

tehnologijo (IKT) in funkcionalna raba le-te.« Že opravljene raziskave kažejo, da 

se opremljenost podružničnih šol s sodobno informacijsko komunikacijsko 

tehnologijo (IKT) iz leta v leto izboljšuje. 

Majhne podružnične šole se v današnjem času ukvarjajo s številnimi problemi. V 

zadnjem času, v času gospodarske in politične krize v Sloveniji, se veliko govori o 

ukinjanju in zapiranju podružničnih šol. Državi in lokalni skupnosti predstavljajo 
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veliko finančno breme. V začetku leta 2011 je v javnost prišlo priporočilo 

Organizacije za ekonomsko sodelovanje in razvoj (OECD), ki ugotavlja 

precejšnjo razsipnost slovenskega šolstva in med drugim predlaga tudi ukinjanje 

podružničnih šol. Ker so te šole nekoč veljale za manj vredne in nekakovostne, se 

nekateri še danes sprašujejo, kakšno je znanje učencev, ki obiskujejo podružnične 

šole. Marsikdo je mnenja, da je pouk na teh šolah manj kakovosten od pouka na 

matičnih in mestnih šolah, in posledično imajo ti učenci tudi manj znanja. Vodje 

podružničnih šol in strokovnjaki, ki se ukvarjajo s tem področjem, pa pravijo, da 

to niso več zaostale šole, saj so opremljene s sodobno tehnologijo in didaktičnimi 

pripomočki, uporabljajo tudi učilnice s spletno povezavo. Učenci pa dosegajo 

najmanj takšne rezultate kot na matičnih šolah, velikokrat celo boljše.  

V teoretičnem delu diplomskega dela bomo na kratko predstavili začetke 

podružničnih šol v Sloveniji, nato se bomo podrobneje posvetili podružničnim 

šolam v Sloveniji danes. Opisali bomo vodenje podružničnih šol, sodobne 

podružnične šole v Sloveniji, povedali bomo nekaj o mreži podružničnih šol na 

slovenskem in o gibanju števila otrok v njih. V nadaljevanju bomo našteli 

posebnosti podružničnih šol, na tem mestu bomo največ pozornosti namenili 

kombiniranemu pouku. Predstavili bomo tudi materialne in prostorske pogoje za 

delo ter povedali nekaj o izobraževanju učiteljev za poučevanje v kombiniranih 

oddelkih. Navedli bomo nekatere prednosti in slabosti podružničnih šol. Dotaknili 

se bomo sodobnih problemov podružničnih šol, kjer bomo govorili o vprašanju 

kakovosti podružničnih šol in o aktualnem vprašanju – ukinjanje podružničnih 

šol. Predstavili bomo še položaj in pomen podružničnih šol za kraj, v katerem 

delujejo. Tu nas bo predvsem zanimalo sodelovanje z okoljem, dotaknili pa se 

bomo tudi sodelovanja z lokalno skupnostjo, sodelovanja s starši ter sodelovanja z 

matično šolo. V zaključku teoretičnega dela bomo povedali še nekaj o 

medgeneracijskem sodelovanju na podružničnih šolah.  

V empiričnem delu diplomskega dela bomo predstavili: pouk (njegove didaktične 

značilnosti) ter dejavnosti ob pouku na podružničnih šolah. Zanimalo nas bo 

sodelovanje med učitelji ter osebno zadovoljstvo učiteljev, ki poučujejo na 

podružničnih šolah, predstavili bomo odprtost podružničnih šol navzven, 

zanimalo nas bo vključevanje zunanjih sodelavcev in institucij, seznanili se bomo 
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s sodelovanjem podružničnih šol z okoljem, ugotavljali bomo, kako oziroma če 

sploh podružnične šole izvajajo medgeneracijsko sodelovanje. Osvetlili bomo 

položaj in pomen podružničnih šol za kraj, v katerem delujejo ter morebitne 

posledice, ki bi jih prineslo ukinjanje podružničnih šol. Pri tem bomo preverjali 

obstoj razlik glede na delovno dobo učiteljev.  

Za podružnične šole se v literaturi pojavlja tudi krajša beseda podružnice; izraza 

sta adekvatna. Oba izraza sta uporabljena tudi v našem diplomskem delu.  
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2 TEORETIČNI DEL  

2.1 ZAČETKI PODRUŽNIČNIH ŠOL V SLOVENIJI 

Podružnične šole so potomke nekdanjih eno in dvorazrednic, ki so se imenovale 

tudi nižje organizirane šole. Po svoji organiziranosti so že od nekdaj veljale za 

zelo specifične šole. (Šavli, 1955). 

»Ohranile so se vse od začetkov uvedbe obveznega šolstva, vse od leta 1869, ko je 

pri nas začel veljati zakon o osemletnem osnovnem šolanju (Nolimal, 2001, str. 8 

po Šavli, 1995).« 

Osnovnošolski zakon iz leta 1929 je določil, »naj ustanovijo osnovne šole tam, 

kjer je v polmeru štirih kilometrov najmanj trideset, v teže dostopnih krajih pa 

dvajset šoloobveznih otrok. Tam, kjer je bilo deset do dvajset šoloobveznih otrok, 

je zakon predvidel možnost ustanavljanja šolskih »stanic« ali ambulantnih šol s 

skrčenim poukom.  Te šole so bile nekakšne prednice današnjih podružničnih šol  

(Ciperle, Vovko, 1987, str. 72).« 

»Po sprejetju Splošnega zakona o šolstvu 1958. leta in ustreznih republiških 

zakonov (leto pozneje), je prišlo do ustalitve mreže osnovnih šol z vidika 

raznovrstnosti oblik. V uradnih statistikah se pojavlja enotna osemletna šola, ki je 

ali samostojna osnovna šola z vsemi osmimi razredi ali pa matična (centralna) 

osnovna šola in ima podružnične šole za nižjo stopnjo pouka (1.- 4. razred) 

(Kožuh, 1987 str. 33)«. 

V zgodovini so bila obdobja, ki so bila šolstvu bolj ali manj naklonjena, tako so 

bile mnoge od teh šol ukinjene. Ukinjene so bile: 

• ker niso zagotavljale dovolj kakovostnih vzgojno-izobraževalnih storitev, 

• niso uspele kljubovati težnjam po centralizaciji šolske mreže, 

• zaradi demografskih gibanj (množično izseljevanje iz podeželja, upada 

števila rojstev).  

Tam kjer je bila demografska podoba ugodna in kjer so njihov obstoj podpirali 

tudi krajani šolskega okolja in kjer so učitelji s strokovnim delom uspeli dokazati, 

da je kljub posebnim pogojem v teh šolah pridobljeno znanje kakovostno in 
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povsem primerljivo z znanjem učencev v večjih šolah, so se te podeželske šole 

ohranile (Nolimal, 2001, str. 8). 

»Slovenske niže organizirane šole so v glavnem vse v manjših krajih, zlasti v 

gorskih in manj naseljenih predelih (Šavli, 1955, str. 5).« 

»Tako veliko na novo zgrajenih in ustanovljenih šol kot na prelomu stoletja ni 

bilo še nikoli prej in ne pozneje. Naraščanje števila otrok pri pouku je zahtevalo 

ustanavljanje novih in širjenje že obstoječih šol (Šverc et al. 2007 str. 46)«. 

Na teh šolah so že od vsega začetka bili specifični pogoji dela. Pouk je potekal v 

starostno in programsko heterogenih skupinah oz. v kombiniranih oddelkih. Te 

šole so imele slabo materialno in didaktično opremo. Pedagoški kader pa je bil 

nekdaj na podeželju le redko ustrezno strokovno izobražen (Nolimal, 2001 po 

Peček, 1995). 

»V didaktičnem pogledu so vse te šole imele enoten problem: učitelj mora učiti 

več razredov in končno le izvesti učni program vsakega razreda (Šavli, 1955, str. 

5).« 

Problem, ki se je pojavljal že na niže organiziranih šolah, je bil, da je literatura o 

delu v večrazrednih oddelkih posvečala tem problemom le malo pozornosti ali pa 

jih je preprosto obšla. Veljalo je, da se vse posebnosti dela v večrazrednih 

oddelkih reducirajo le na tehniko pouka in organizacijo le-tega. Delo v 

večrazrednih oddelkih se je poenostavljalo. Vse to je vodilo v nevarnost, da se 

sami problemi pouka niso prikazovali v vsej popolnosti. Te šole niso bile le 

ustanove, v katerih se vrši pouk pod specifičnimi pogoji. V prvi vrsti so bile 

vzgojno-izobraževalne ustanove (Švajcer v Šavli, 1955). 

Ob koncu šolskega leta 52/53 je bil pri nas zelo velik odstotek osnovnih šol, ki so 

imele kombinirane oddelke. V Sloveniji je bilo 33,9% vseh učencev, ki so 

obiskovali pouk v kombiniranih oddelkih (Šavli, 1955). 

Slovenija spada med države, ki imajo bogate izkušnje s kombiniranim poukom in 

s poučevanjem v starostno in programsko kombiniranih oddelkih (Nolimal, 2001). 

Pogoji za delo na podružničnih šolah so bili vedno težki. En učitelj je moral 

poučevati veliko število otrok. Razmere, v katerih so te šole delovale, so bile zelo 

težke. Te šole so vedno trpele pomanjkanje ustrezne opreme. Podružnične šole 
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niso nikoli veljale za ugledne in kakovostne šole. Ta sloves se podružničnih šol 

marsikje drži še danes. 

2.2 PODRUŽNIČNE ŠOLE V SLOVENIJI DANES 

Slovenija je država z zelo razgibanim reliefom. Tako je v naši državi veliko 

območij, kjer je poselitev zelo redka, in tam se že od nekdaj zelo pogosto 

srečujemo z manjšimi šolami, ki jih imenujemo podružnične šole. Tako najdemo 

največ podružničnih šol ravno na podeželju. 

Podružnične osnovne šole so opredeljene s 45. členom Zakona o organiziranju in 

financiranju vzgoje in izobraževanja (ZOFVI). 

Zakon opredeljuje, da se podružnice šol in enote vrtcev lahko organizirajo za: 

• izvajanje izobraževalnega programa na različnih lokacijah, 

• izvajanje vzgojnega, prilagojenega izobraževalnega programa oziroma 

posebnega programa vzgoje in izobraževanja za otroke in mladostnike s 

posebnimi potrebami, 

• za izvajanje programa za predšolske otroke oziroma prilagojenega 

programa za predšolske otroke s posebnimi potrebami v okviru šole ali na 

različnih lokacijah in 

• v drugih primerih, določenih z aktom o ustanovitvi.   (ZOFVI 45. člen). 

Podružnična šola izvaja enoten vzgojno-izobraževalni program ter nudi enake 

nadaljnje izobraževalne možnosti kot matična šola. Tu se upoštevajo otrokove 

potrebe po šolanju bližje svojemu prebivališču. Šola, ki je blizu doma, namreč 

lažje vzpostavi prijetno klimo in vzdušje domačnosti. (Strmičnik, 1987 str. 162-

163). 

V podružničnih šolah se izvaja dejavnost vzgoje in izobraževanja, ki je lokacijsko 

in programsko ločena od matične oziroma centralne šole ter je od nje v precejšnji 

meri odvisna. Statusno te šole niso organizacijske enote, nimajo pooblastil v 

pravnem pomenu in nimajo lastnih organov upravljanja. 
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2.2.1 Vodenje podružnične šole 

Podružnične šole imajo vodjo enote oz. vodjo podružnice, ki ga izmed strokovnih 

delavcev te šole v skladu z zakonom imenuje ravnatelj matične šole. (Mihovar-

Globokar, 1997 str. 87-88).  

Vodenje podružnične šole je opredeljeno tudi v ZOFVI (57. člen). 

Po odloku o ustanovitvi podružnične šole opravlja vodja naslednje naloge: 

• organizira in vodi delo podružnične šole v skladu z organizacijo in delom 

zavoda, 

• skrbi za sodelovanje podružnične šole s starši, 

• predlaga ravnatelju program razvoja podružnične šole, 

• predlaga nadstandardne programe, 

• opravlja naloge po aktu o sistemizaciji delovnih mest, 

• opravlja druge naloge, za katere ga pisno pooblasti ravnatelj šole, (ZOFVI, 

57. člen). 

Vodja podružnice je tisti, ki oblikuje vizijo svoje podružnične šole. Njegova 

naloga je, da predstavi kakovostno vzgojno-izobraževalno delo na podružnici, da 

predstavlja prednosti majhnih šol, sodelovanje z matično šolo in krajem, kjer so 

podružnice zelo pomembne. Zelo pomembna je predstavitev vizije podružnične 

šole staršem. Starše morajo z vizijo prepričati, da otrok ne všolajo drugam. Vizijo 

pa je potrebno dosledno uresničevati. Podružnična šola mora biti namreč 

prepoznavna po rezultatih dela. Vodenje podružnične šole predstavlja veliko 

izzivov. Vodje tako skrbijo za enakost in pravičnost v izobraževanju. Lahko 

rečemo, da imajo pri vodenju veliko svobode. Pomagajo pa si lahko izključno z 

znanjem in iznajdljivostjo, z denarjem namreč razpolaga matična šola. 

Iz vseh zgoraj navedenih razlogov je vloga vodje podružnične šole izjemno 

pomembna. Vodja je tisti, od katerega je odvisno, kako se šola odpira navzven, 

kako sodeluje s starši, krajem in okolico ter matično šolo. Ob skrbi za 

zagotavljanje enakosti in pravičnosti v izobraževanju mora ves čas skrbeti tudi za 

raznolikost in kakovost dela na podružnični šoli (Jelen, 2010).  
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Vodje enot oz. podružnic se redno dobivajo na sestankih z ravnateljem in drugimi 

strokovnimi delavci matične šole, kjer se pogovarjajo o tekočem delu, in o 

problemih. Skupaj iščejo rešitve za te probleme ter skupaj  načrtujejo in 

oblikujejo sprotno vzgojno-izobraževalno delo šole. To, kar se na teh sestankih 

dogovorijo, nato vodje enot posredujejo svojim sodelavcem na podružnični šoli.  

Ker so podružnične šole finančno odvisne od matičnih šol, si le-te pogosto 

poskušajo zagotoviti nekaj svojih finančnih sredstev, zato so vodje podružnic 

večkrat tisti, ki za svojo podružnično šolo iščejo dodatna sredstva v obliki donacij 

pri lokalnih obrtnikih, podjetnikih in drugih, ki so šoli pripravljeni pomagati. S 

tem denarjem si potem kupijo tehnično opremo in druga didaktična sredstva za 

izvajanje pouka. Vodje podružničnih šol morajo torej biti zelo delovni, iznajdljivi 

in komunikativni, da  lahko uspešno in kakovostno vodijo podružnične šole ter da 

lahko uspešno vzpostavljajo stike z okolico. 

Na podružnicah se oblikujejo le strokovni organi vezani na oddelek, npr.: 

oddelčni učiteljski zbor, strokovni aktivi. Strokovnim delavcem podružnične šole 

pa mora biti zagotovljeno enakopravno sodelovanje v organih upravljanja, ki so 

oblikovani za celotno (matično) šolo. (Mihovar-Globokar, 1997 str. 87-88). 

2.2.2 Sodobne podružnične šole 

Danes se zelo pogosto govori o sodobnih podružničnih šolah. Kaj pa sodobna 

podružnična šola pravzaprav sploh pomeni? 

Nolimal (2007, str. 300) pravi, da o sodobni podružnični šoli govorimo: »kadar je 

le-ta demokratično vodena, izpolnjuje številne materialne, organizacijske in 

strokovne pogoje ter s poučevanjem in učenjem zagotavlja kakovostno znanje. 

Eden pomembnih kazalcev kakovosti je opremljenost šol s sodobno informacijsko 

komunikacijsko tehnologijo (IKT) in funkcionalna raba le-te.« 

Na podlagi opravljene raziskave v letih 2003-2007 ugotavljajo, da je razvoj 

podružnic na področju IKT velik. Tako ugotavljajo, da je bilo opremljanje 

podružnic in usposabljanje njihovih učiteljev v številnih delavnicah uspešno. Tem 

trendom razvoja je potrebno slediti tudi v bodoče, kajti le tako bodo podružnične 

šole v mreži vseh osnovnih šol konkurenčne. 
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Sodobna podružnična šola je tista, ki razpolaga s sodobnimi prostori in opremo ter 

sledi sodobnim normam na področju organizacije dela, didaktike poučevanja, 

razvojne in pedagoške psihologije ter poučuje oziroma organizira učenje sodobnih 

učnih vsebin (prav tam). 

Sodobna podružnična šola razpolaga s sodobnim prostorom in opremo, tudi na 

področju IKT. Takšna šola ima vzpostavljeno timsko sodelovanje na ravni 

podružnice, matične šole ter ožjega in širšega okolja in ima strokovno usposobljen 

kader, tako s predmetnim znanjem, kot tudi s širšim pedagoško-psihološkim in 

splošno ter specialno didaktičnim znanjem, ki je potrebno za kombinirani pouk. 

Šola v poučevanju in učenju kombiniranih oddelkov sledi predpisanim učnim 

načrtom ter individualnim učnim in drugim zmožnostim otrok. Poučevanje in 

učenje se izvaja na način, ki je usklajen s sodobnimi didaktičnimi trendi. Sodobna 

podružnična šola je demokratično in vzajemno vodena, s svojo organizacijo in 

delovanjem na vseh ravneh izkazuje enak oziroma primerljiv položaj z matično 

šolo ter pri vsakodnevnem vzgojno-izobraževalnem delu uporablja sodobno IKT. 

S pomočjo digitalne tehnologije podružnične šole lažje premagujejo geografske 

razdalje z matično šolo, drugimi podružnicami in ustanovami. Lažje medsebojno 

komunicirajo in sodelujejo (prav tam). 

Tako C. Pfaff (2003) pravi, da  je potrebno vsem učiteljem zagotoviti izboljšanje 

njihove računalniške pismenosti. Obvladali naj bi vsaj minimalni standard, ki 

pomeni uporabo elektronske pošte in pošiljanje oziroma prenos in sprejemanje 

dokumentov. Vse šole naj bi bile povezane z internetom, učitelji pa bi morali biti 

usposobljeni za njegovo uporabo. Gledati pa bi morali še naprej in začeti 

razmišljati o uporabi video konference. Raziskati bi morali tudi priložnost za 

izvajanje interaktivnega kurikuluma med skupino šol, ki uporabljajo IKT (prav 

tam). 

»Za udejanjanje vzgojno-izobraževalnih dejavnosti na sodobnih podružnicah 

osnovnih šol, usklajeno z navedenimi pogoji in kazalci kakovosti, je bila učiteljem 

in drugim strokovnim delavcem teh šol v zadnjem desetletju ponujena vrsta 

seminarjev in delavnic financiranih s strani sredstev evropskih strukturnih 

skladov, strokovnih srečanj v okviru študijskih skupin kot rednih dejavnosti 
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Zavoda. Tako smo se po letu 2003 sistematično lotili usposabljanja učiteljev za 

funkcionalno oziroma vsakdanjo rabo IKT v učni praksi (prav tam, str. 302).« 

Leta 2004 je bila opravljena empirična raziskava o tehnološki opremljenosti 

podružničnih šol. Povzetki te raziskave so sledeči. 

Ugotovljeno je bilo, da je bil razvoj podružnic na področju IKT v zadnjih letih 

velik. To je bilo pričakovano, saj so veliko vlagali v izobraževanje učiteljev na 

tem področju. V okviru študijskih skupin za kombinirani pouk so izvedli okoli 40 

pedagoških delavnic na temo Sodobno poučevanje na podružnični šoli. Ta 

navedeni uspeh pa je seveda povezan z vlaganjem šol v sodobno računalniško 

opremo. Pri tem je s sofinanciranjem pomagalo tudi pristojno ministrstvo. Da so 

učitelje podružnic spodbudili k funkcionalni rabi računalniške opreme, so 

pripomogle delavnice s področja računalništva. Tu so učiteljem demonstrirali 

primere uspešne uporabe računalnikov v učni praksi. Seznanili so jih z 

neposrednim delom v različnih računalniških programih. Učitelje so usposabljali 

tudi za samostojno kreiranje učnih gradiv, iskanje in izmenjavo informacij ter 

uporabo didaktičnih računalniških programov (prav tam). 

F. Nolimal sklene: Ali se posamezni podružnični šoli pritiče izraz »sodobna 

podružnična šola«, naj presodi, na podlagi kazalcev kakovosti, vsak posameznik 

sam (prav tam). 

2.2.3 Mreža podružničnih šol in gibanje števila otrok 

Število šol v Sloveniji se v zadnjih letih zmanjšuje. To je predvsem posledica 

negativnih demografskih sprememb, ki pomenijo upadanje števila rojstev po letu 

1980. Število rojstev je začelo spet počasi naraščati po letu 2003. Leta 2000 je 

bilo v Sloveniji 816 šol, leta 2009 pa samo še 786 osnovnih šol. To pomeni, da je 

število osnovnih šol v devetih letih upadlo približno za 4 %. 

Zmanjšalo se je tudi število šolajočih otrok v rednih osnovnošolskih programih. V 

šolskem letu 2000/2001 je bilo v osnovne šole vpisanih 181.390 otrok, leta 

2009/2010 pa je bilo v osnovnošolsko izobraževanje vpisanih 160.252 otrok. V 

devetih letih je število otrok v osnovnih šolah upadlo za približno 12 % 

(http://www.stat.si/obcinevstevilkah/Vsebina.aspx?leto=2011&ClanekNaslov=Izo

brazevanjeOsnovnosolsko). 
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V Sloveniji upada tako število osnovnih kot podružničnih šol, kar je razvidno tudi 

iz naslednjih podatkov. Po statističnih podatkih je bilo v šolskem letu 2006/07 

podružničnih šol 349, vseh osnovnih šol skupno pa 796, pred desetimi leti je bilo 

število podružnic 372 od skupno 819 šol. Leta 2008 je bilo podružničnih šol 344, 

leta 2010 pa 334. Najstarejši podatek je iz šolskega leta 1964/65. Podružničnih šol 

je bilo takrat 488, vseh osnovnih šol skupno pa 1085. Eden glavnih razlogov za 

zmanjševanje podružničnih šol v Sloveniji je upadanje števila rojstev (Gider, 

2008). 

Podatki Statističnega urada Republike Slovenije kažejo, da so se leta 2011 v 

kombiniranih oddelkih, ki so značilni za podružnične šole, izobraževali trije 

odstotki vseh učencev. Vendar moramo vedeti, da nimajo vse podružnice 

kombiniranih oddelkov (Femec, 2012).  

Podatki kažejo, da se število podružničnih šol iz leta v leto zmanjšuje.  Število 

podružničnih šol v Sloveniji v zadnjih letih se giblje okrog številke 334 (leta 

2010). To predstavlja približno 42, 6 % vseh osnovnih šol v Sloveniji. Število 

otrok na podružničnih šolah upada prav tako kot na matičnih šolah. Zaradi tega 

je obstoj podružničnih šol v prihodnje marsikje vprašljiv. 

Največje število podružničnih šol se pojavlja v Osrednjeslovenski regiji, kar je 

razumljivo, saj ta regija zajema velik del države, sledi ji Savinjska regija. 

Gorenjska, Goriška in Podravska regija imajo približno isto število podružničnih 

šol. Za te regije je značilno, da imajo veliko majhnih vasi, ki so redkeje poseljene, 

zato imajo te regije precej podružničnih šol. Najmanj podružničnih šol pa se 

nahaja v Zasavski in Spodnje posavski regiji, kar lahko povežemo s tem, da sta ti 

dve regiji po velikosti manjši od ostalih.  

2.3 POSEBNOSTI PODRUŽNIČNIH ŠOL 

Posebnosti podružničnih šol je veliko. Za podružnične šole je značilno:  

• da imajo manjše število učencev, 

• majhno število učiteljev,  
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• pouk v večini podružničnih šol poteka v kombiniranih oddelkih, kar ima za 

posledico neklasično šolsko vzdušje, kakršnega ni v običajnih osnovnih 

šolah, 

• vzdušje na podružničnih šolah se razlikuje od vzdušja na večjih matičnih 

šolah, 

• takšnim šolam so prilagojeni tudi materialni in prostorski pogoji za delo 

(po navadi imajo te šole manjše zgradbe, manjše telovadnice ipd.). 

2.3.1 Kombinirani pouk 

»Kombinirani pouk pomeni, da en sam učitelj v enem oddelku poučuje dva ali več 

razredov (Blažič et al., 2003, str. 46).«  

Že v preteklosti je pri nas na podeželju obvezno šolanje pogostokrat potekalo v t.i. 

eno, dvo., tri., in štirirazrednicah s kombiniranim poukom. Danes je takega pouka 

vse manj. Še zlasti v razvitejših državah ter na predmetni stopnji (prav tam). 

»Kombinirani oddelki učencev dveh ali več razredov se danes oblikujejo zgolj 

izjemoma zardi majhnega števila učencev. To je natančno opredeljeno v 37. členu 

Zakona o osnovni šoli. Osnovne šole s kombiniranimi oddelki so tako po navadi 

na območjih s specifično poselitvijo ali z razvojnimi posebnostmi in so po statusu 

nesamostojne – podružnice matičnih šol, kar pa ni nujno, saj obstajajo 

kombinirani oddelki v nekaterih zelo redko naseljenih območjih tudi na 

samostojnih osnovnih šolah (Nolimal, 2001, str. 9).« 

Na šolah, ki imajo kombinirane oddelke, se poučuje različno število razredov, 

najbolj pogoste pa so štirirazredne osnovne šole s kombiniranim poukom. V 

slovenskem šolskem prostoru pa obstajajo tudi druge vrste osnovnih šol s 

kombiniranimi oddelki. Te so lahko, dvo-, tri-, pet-, šest-, ali celo devetrazredne, 

ki pa so oblikovane  le v izjemnih primerih. 

Dejavniki, ki vplivajo število programskih razredov so:  

• materialni pogoji (prostor, oprema), 

• kadrovski pogoji 

• ter vpis otrok v posameznih šolskih letih . 



 

13 

Pogosto se zgodi, da na takšnih šolah ostanejo brez vpisa v prvi razred. To se 

potem odraža v specifični in nenavadni statistični podobi šol (prav tam). 

Značilni za kombinirani pouk sta med seboj povezani metodična in organizacijska 

posebnost. Organizacijska posebnost je kombiniranje razredov. Ločimo 

zaporedno (1. in 2. ter 3. in 4. razred in nezaporedno kombinacijo (1. in 3. ter 2. in 

4. razred). Možna je tudi kombinacija 1. in 4. ali 2. in 3. razreda, kar pa je zelo 

redko (Blažič, 2003). 

Pri zaporedni kombinaciji so manjše razlike med učenci obeh razredov in večja 

sorodnost učnih načrtov. To daje več možnosti za istopredmetni pouk v obeh 

razredih in za skupno obravnavanje zelo sorodnih tem različnih predmetov. 

Možna je tudi skupna izpeljava katere izmed didaktičnih metod. Na podlagi te 

dobi potem vsak razred posebne naloge. Več skupnega učnega dela je možnega 

pri vzgojnih predmetih. Pri zaporedni kombinaciji so torej učne vsebine 

sorodnejše. Tako lahko boljši učenci nižjega razreda prisluhnejo obravnavi višjega 

razreda in tako bolje zapolnijo svoj hitrejši učni tempo. Učenci višjega razreda pa 

lahko kaj utrjujejo pri mlajših učencih. Med učenci zaporednih razredov so 

majhne razvojne razlike, to pa lahko na nek način otežuje učiteljevo neposredno in 

posredno učno vodenje. Učitelja istočasno potrebujejo tako eni kot drugi, zato se 

težko deli med njimi (prav tam). 

To je razlog, da dajejo mnogi didaktiki prednost nezaporedni kombinaciji 

razredov, ki je vsebinsko drugačna. Pri takšni kombinaciji običajno poteka pouk 

istopredmetno a različno temno. Lahko pa je pouk tudi različno predmeten (en 

razred ima slovenski jezik, drugi pa matematiko). Učni cilji pa tudi obravnava 

snovi se v obeh primerih močno razlikujejo. Pouk za vsak razred, zato poteka 

dokaj ločeno. Učne razmere med obema razredoma so pri tej vrsti kombinacije 

večje, zato so učenci višjega razreda že samostojnejši. Učitelj jih tako lažje 

zaposli s tihim samostojnim delom, medtem pa sam dela z nižjim razredom. Nižji 

razred namreč potrebuje več neposrednega vodenja, kar je dobra stran te 

kombinacije. Slabost pa je, da so zaradi večjih starostnih razlik med učenci 

razredov šibkejši socialni kontakti in odnosi. To velja tudi v prostem času, kot je 

na primer odmor (prav tam). 
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Kot smo videli, imata obe vrsti kombinacije tako prednosti kot slabosti. Slabosti 

ponekod blažijo z zamikom urnika. To pomeni, da en razred prej pride v šolo in 

posledično tudi prej odhaja iz nje. Ta razmik je običajno v razponu ene šolske ure. 

Učiteljem omogoča, da se razredoma bolj neposredno posveti, enemu na začetku, 

drugemu pa na koncu pouka. Ta zamik pa pomeni učiteljevo daljšo učno 

obremenitev (prav tam). 

Metodično vodenje kombiniranega pouka usmerjajo tri modalitete: 

• neposredno učno delo z obema razredoma (npr. uvodne ure, tudi športna in 

likovna vzgoja), 

• posredno učno vodenje (oba razreda samostojno delata, učitelj pa delo 

nadzoruje), 

• kombinacija neposrednega in posrednega vodenja (ta je najpogostejša; del 

učne ure dela učitelj z enim, drugi del pa z drugim razredom) (prav tam). 

Pri kombiniranem pouku je veliko tihe zaposlitve. Ta mora biti funkcionalno 

načrtovana in dobro pripravljena, kajti drugače je taka oblika zaposlitve 

neracionalna. Zaradi kombiniranja neposredno in posredno vodenega pouka pa je 

učna ura običajno daljša kot 45 minut (prav tam). 

Težko je reči, katera kombinacija razredov in katero metodično vodenje pouka je 

boljše. Odvisno je od konkretnih okoliščin vsake posamezne šole, od narave učne 

vsebine, števila učencev v oddelku, pa tudi od didaktične opremljenosti vsake 

posamezne šole. 

Kombinirani pouk je praviloma uspešen le na razredni stopnji. Na predmetni 

stopnji je namreč težko zagotoviti predmetno-strokovno kakovost pouka, 

predvsem temeljnih učnih predmetov. Kombinirani pouk na predmetni stopnji se 

tako  izvaja le izjemoma, obstaja namreč nevarnost pomanjkljivega znanja in 

»slabših« sposobnosti učencev. Prav tako se lahko pojavijo težave pri prehajanju 

na srednjo šolo. Zaradi teh razlogov v šolsko razvitem svetu vozijo učence vsak 

dan v popolne šole. Lahko pa je poskrbljeno tudi tako, da ti učenci bivajo v 

posebnih domovih t.i. domovih za učence (prav tam).  



 

15 

Blažič, et. al. pravijo, da je na razredni stopnji lahko kombinirani pouk enako 

kakovosten kot v čistih razredih. Lahko je celo uspešnejši. Izpostavili so naslednje 

prednosti kombiniranega pouka: 

• večja individualizacija pouka, 

• večja osredotočenost na bistvo učne vsebine,  

• več samostojnega učenja in samoorganizacije dela, 

• večja samostojnost učencev, ki nastane zaradi manj poučevanja, 

• več socialnih učnih kontaktov, ker je več skupinskega učenja in dela v 

parih, 

• več sodelovanja starejših in mlajših učencev, 

• tesnejši kontakt z učiteljem, 

• boljše poznavanje učencev, 

• več posrednega ponavljanja in utrjevanja, 

• lažje povratne informacije, preverjanje in zanesljivejše ocenjevanje ter 

• večja vzgojnost pouka. 

Te prednosti pa so možne le ob izpolnjevanju naslednjih pogojev: čim manjše 

število učencev, dobra didaktična opremljenost šole in sposoben učitelj. Sposoben 

učitelj je tu ključnega pomena, a na žalost ni vselej zagotovljen. Na te šole 

pogosto prihajajo učitelji začetniki, ki so brez zadostnih ali celo kakršnih koli 

učnih izkušenj (prav tam). 

Poučevanje na podružničnih šolah s kombiniranim poukom ni enostavno. Problem 

se pojavi že pri pripravah učiteljev na pouk v kombiniranih oddelkih.  

Učitelji imajo letne priprave, ki jih pripravijo v šolskem aktivu za posamezni 

razred. Ker pa delo v kombiniranem oddelku zahteva posebne pogoje, so te 

priprave neustrezne, ker v njih niso upoštevani ti posebni pogoji dela. Zato si 

morajo učitelji izdelati takšne letne priprave, ki upoštevajo te posebne pogoje 

dela. Za to pa morajo biti ustrezno strokovno usposobljeni. Tudi dnevne priprave 

potrebujejo posebno oblikovanje, saj vključujejo tudi posredno delo z učenci. 



 

16 

Strokovnjaki ugotavljajo, da šole ne usposobijo dovolj dobro učiteljev za delo v 

kombiniranih oddelkih. Še posebej je težavno za učitelje pripravnike, ki se 

velikokrat znajdejo na podružnični šoli in v kombiniranem oddelku (Adamič, 

1986). 

Pri kombiniranem pouku je veliko samostojnega dela učencev. Pri takšnem delu je 

potrebno upoštevati psihološke zakonitosti. Sposobnosti za samostojno delo je 

potrebno razvijati postopoma. Zelo pomembno je, da se učence v nižjih razredih 

sistematično navaja na samostojno delo. V zvezi s samostojnim delom se pojavi 

vprašanje diferenciacije in individualizacije dela. Pri tem je temeljno vprašanje, 

kako znotraj enega kombiniranega oddelka deliti delo med razredi ter kako znotraj 

posameznega razreda diferencirati in individualizirati delo. Individualizacijo je 

mogoče uresničevati v pripravi učencev na pouk, med samim poukom ter pri 

indirektnem pouku, ko učenci samostojno delajo (prav tam). 

Šol s kombiniranimi oddelki je v slovenskem prostoru še vedno veliko. Te šole 

predstavljajo skoraj tretjino vseh osnovnih šol. Slovenska šolska mreža je zelo 

gosta in razvejana. Šole s kombiniranimi oddelki so tako razporejene po vsem 

slovenskem prostoru. Prisotne so v vseh organizacijskih enotah Zavoda Republike 

Slovenije za šolstvo. Čeprav se bo mreža osnovnih šol v prihodnje še vedno 

zmanjševala, šole s kombiniranimi oddelki še vsaj nekaj desetletij ne bodo 

izumrle. Zaradi nenehnega zmanjševanja števila učencev, namreč marsikje 

prehajajo iz čistih oddelkov na kombinirane oddelke (Nolimal, 2001). 

»Ker bodo tudi v bodoče kraji in zaselki z majhnim številom učencev, bo 

kombinirani pouk še naprej potreben. Tudi tam, kjer bi sicer bilo možno in tudi 

ceneje šolati te učence v popolnih (centralnih) šolah, nepopolnih (podružničnih) 

šol iz demografskih razlogov ni dopustno ukinjati (Blažič, et al., 2003 str. 47)«. 

2.3.2 Materialni in prostorski pogoji za delo 

Nekoč so podružnične šole imele zelo slabe materialne in prostorske pogoje za 

delo. V zadnjih letih so se ti pogoji izboljšali, pa vendar še obstajajo razlike med 

podružničnimi šolami v sodobni opremljenosti in prostorih. Nekatere so 

opremljene bolje in imajo ustrezne prostorske pogoje za delo, druge nekoliko 

manj. Se pa opremljenost podružničnih šol kljub vsemu iz leta v leto izboljšuje.  
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Adamič (1981, str. 30-41) je pisal, da so v primerjavi z matičnimi šolami 

prostorski pogoji za delo in uresničevanje programa življenja in dela na 

podružničnih šolah slabši. Takrat so bili prostori, objekti in oprema za športno 

vzgojo neustrezni, pomanjkljivi ali pa prostora za športno vzgojo (telovadnice) 

sploh niso imeli. Ponekod je neustrezno tudi stanje glede prostorov in 

opremljenosti šol za izvajanje tehničnih dejavnosti. 

V času, ki je pretekel od tedaj, so mnoge podružnične šole, dobile nove prostore 

za pouk, nove telovadnice za izvajanje športnih aktivnosti in druge nove 

pripomočke. 

Iz raziskave, ki jo je opravila Fani Nolimal s sodelavci (1998), je razvidno, da so 

nekatere podružnice v Sloveniji dobro opremljene, nekatere pa ne. Kar se tiče učil, 

bi učitelji najbolj potrebovali računalnike in računalniško opremo, didaktične 

igrače, videorekorderje, DVD – predvajalnike. 

V raziskavi so ugotovili, da je opremljenost šol velikokrat odvisna od ravnateljev 

in sodelovanja s krajevno skupnostjo. Posebej pa je pomembna osebna 

iznajdljivost in prizadevnost vodij podružničnih šol. Ti lahko poskrbijo za 

pridobivanje različnih sponzorjev in donatorjev, ki jim lahko priskočijo na pomoč 

pri nakupu potrebne opreme, učil, igrač in drugih potrebnih pripomočkov. 

O materialnih in prostorskih pogojih dela povedo veliko tudi izjave učiteljic 

podružničnih šol. 

Metka Behek, vodja podružnične šole v Dokležovju, pravi: »V današnjem času 

to niso več zaostale šole, saj so opremljene s sodobno tehnologijo in didaktičnimi 

pripomočki, uporabljajo tudi učilnice s spletno povezavo (Peček, 2011)«. 

Ivica Šemrov, dolgoletna predsednica Društva učiteljev podružničnih šol, o 

opremljenosti teh šol: »Med podružnicami, ki so jih že zaprli, niso bile samo take 

s slabšimi pogoji za delo, ampak so bile med njimi tudi povsem nove šole, ker je 

enostavno zmanjkalo otrok. Vse šole, ki svojo funkcijo opravljajo v skladu s 

potrebami v svojem okolju, si tudi ob pomoči staršev in zavednih krajanov uspejo 

izboriti potrebno za svoje delo. Je pa res, da smo na podružnicah zelo skromni in 

vse izkoristimo. Glede učil in učnih pripomočkov smo bolj ustvarjalni, veliko 

izdelamo tudi sami. Vsako učilo nam uspe zelo dolgo ohraniti pri življenju, saj 
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smo ob manj otrocih lahko bolj pozorni. Pa tudi manj je stisk otrok, ki potem, ko 

ne vedo, kaj početi, uničujejo stvari (Rant, 2008)«. 

2.3.3 Izobraževanje učiteljev za poučevanje v kombiniranih oddelkih 

V poglavju o kombiniranem pouku smo že nekaj povedali o pomembnosti 

izobraževanja in strokovnega usposabljanja učiteljev, ki poučujejo v takih 

oddelkih. Številni avtorji že dolga leta poudarjajo pomembnost izobraževanja za 

poučevanje v kombiniranih oddelkih, a žal tega izobraževanja ni veliko.  

S takim načinom pouka bi bilo potrebno bolje spoznati že študente na fakulteti, a 

iz lastnih izkušenj vem, da temu ni tako. Kombiniran pouk se študentom  pogosto 

omeni le kot možna oblika pouka, o njegovih posebnostih, zahtevnosti poučevanja 

in oblikovanja načrtov ter priprav v kombiniranih oddelkih pa nismo izvedeli 

veliko. Tako se potem pojavi problem, ki ga opisujejo številni avtorji, saj se 

velikokrat zgodi, da pride učitelj pripravnik poučevat na podružnično šolo, na 

kateri se izvaja kombinirani pouk.  

Adamič (1986, str. 350) tako vidi neusposabljanje učiteljev za delo v 

kombiniranih oddelkih kot velik problem. Veliko učiteljev pripravnikov se znajde 

na podružničnih šolah s kombiniranim poukom, tam pa velikokrat ne dobijo 

ustrezne strokovne pomoči. Tako so prepuščeni sami sebi.  

Vodja podružnične šole Stoperce, M. Širec, je o svoji prvi izkušnji s 

kombiniranim poukom povedala naslednje: »Čeprav sem za seboj imela že enajst 

let poučevanja, sem s strahom prišla na šolo. Velika šola, stara, a lepa, malo 

učencev in še manj učiteljic. Pouk, pouk pa kombiniran. Je to sploh mogoče? 

Veliko vprašanj mi je rojilo po glavi, rojeval se je obup. Kako bom poučevala dva 

razreda hkrati? Bom zmogla? Svoje pomisleke in strahove sem zaupala 

sodelavkam, ki so že prej slutile, kaj mi roji po glavi. Takoj so bile pripravljene 

pomagati (Planinc, 2009, str. 172).«  

To nakazuje na stiske in skrbi, s katerimi se srečujejo mnogi učitelji, ki začnejo 

poučevati na podružničnih šolah s kombiniranim poukom, tudi takšni, ki imajo za 

seboj že nekaj let delovnih izkušenj v čistih razredih, kaj šele tisti, ki začnejo svojo 

poklicno pot v kombiniranih oddelkih. 
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Osnovnim šolam s kombiniranimi oddelki bi morali posvetiti več strokovne in 

družbene pozornosti. Uveljaviti bi bilo potrebno tudi razvojno in raziskovalno 

delo na temo kombiniranega pouka (Adamič, 1988, str. 29-35). 

M. Cencič je že leta 1992 opozarjala, da je stališča do kombiniranega pouka 

potrebno spremeniti. Študentom je potrebno omogočiti, da ga spoznajo, le tako si 

lahko pridobijo ustrezne veščine za delo v kombiniranem pouku (Cencič, 1992). 

Po skoraj dvajsetih letih Cencičeva še vedno opozarja, da je kombiniranemu 

pouku na fakultetah potrebno dati večji pomen. Potrebno bi si bilo pridobiti več 

specifičnega didaktičnega znanja ter prakse že za časa študija. Velik pomen pa 

daje tudi stalnemu strokovnemu izpopolnjevanju učiteljev, ki že izvajajo 

kombinirani pouk (Cencič, 2011). 

F. Nolimal je mnenja, da učitelji potrebujejo izobraževanje o sodobnih aktivnih 

metodah in oblikah pouka, ki so potrebne za delo pri kombiniranem pouku.  

Poudarja tudi pomen izobraževanja specialne didaktike za kombinirane oddelke. 

Tako kot v tujini bi morala biti našim učiteljem omogočena specializacija znanja 

za vzgojno-izobraževalno delo v kombiniranih oddelkih. Njen predlog je obvezna 

praksa v kombiniranih oddelkih za vse študente pedagoških fakultet. Izpostavi 

tudi potrebo po posebnih učbenikih za kombinirane oddelke. Po njenem bi morali 

učitelji kombiniranih oddelkov imeti med šolskim letom 5 delovnih dni 

obveznega strokovnega izpopolnjevanja v sodelovanju s pedagoškimi fakultetami 

(Nolimal, 1998). 

Informacije o delu v kombiniranih oddelkih dobijo učitelji tudi na seminarjih in 

študijskih skupinah za kombinirani pouk. Študijske skupine se izvajajo od leta 

1995. Izvaja jih Zavod Republike Slovenije za šolstvo. 

N. Jelen (2010, str. 57) o izobraževanju učiteljev na podružnicah pravi: » Učitelji 

podružničnih šol sodelujemo pri uvajanju novosti v izobraževanju. Udeležujemo 

se rednih pedagoških izobraževanj na matični šoli ter različnih strokovnih 

seminarjev. Z boljšim znanjem bi radi zagotovili kvalitetnejši pouk, z iskanjem 

novih poti v izobraževanju pa povečali svojo strokovno in osebnostno rast.« 

Obstaja tudi spletna učilnica za kombinirani pouk, ki je lahko učiteljem v pomoč. 

Za uporabo pa morajo biti registrirani. Tu imajo potem dostop do različnih 
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priprav, načrtov, didaktičnih iger. Z drugimi učitelji si lahko izmenjujejo mnenja. 

Spletna učilnica za kombinirani pouk se nahaja na spletnem naslovu: 

http://Skupnost.sio.si/ . 

Leta 2000 je bilo ustanovljeno tudi Društvo učiteljev podružničnih šol. Društvo 

organizira razna strokovna izobraževanja. Enkrat letno pripravljajo tudi srečanja 

podružničnih šol.  

Glede na zgoraj napisano, lahko povzamemo, da se stanje na področju 

izobraževanja učiteljev za poučevanje v kombiniranih oddelkih v zadnjem času 

nekoliko izboljšuje. Splošno gledano pa se izobraževanju za poučevanje v 

kombiniranih oddelkih kljub prizadevanju in pozivanju številnih strokovnjakov iz 

tega področja namenja premalo pozornosti, vse od pedagoških fakultet in naprej. 

2.4 PREDNOSTI IN SLABOSTI PODRUŽNIČNIH ŠOL 

Podružnične šole v Sloveniji imajo tako prednosti kot slabosti. Po pregledani 

literaturi ugotavljamo, da je več prednosti oziroma so-le te bolj poudarjene s strani 

različnih strokovnjakov. Slabosti je po mnenju strokovnjakov manj.  

Nekdanji minister, M. Zver, pravi, da na podružničnih šolah otroci razvijajo 

pripadnost kraju in zgradijo pozitiven odnos do svojega okolja. Šola jih povezuje, 

uči bivanja v manjših skupnostih. Značilnost le-teh pa je večja povezanost med 

posameznimi člani (Rant, 2008). 

V majhnih skupinah, ki so značilne za podružnične šole, se lažje razvije močnejši 

občutek pripadnosti, medsebojne vezi so trdnejše. A so obenem prikrajšani za 

druge socializacijske veščine in za pestrost vezi, kar predstavlja eno izmed 

slabosti (prav tam). 

M. Behek, vodja podružnične šole Dokležovje, pravi, da je prednost majhnih 

podružničnih šol tudi to, da učitelji bolje spoznajo učence. Imajo več časa za 

pogovor z vsakim od njih posebej, učenci pa lažje poiščejo učitelja (Gider, 2010). 

I. Šemrov, nekdanja dolgoletna predsednica Društva učiteljev podružničnih šol 

Slovenije, kot prednosti teh šol izpostavlja: 

• zelo odprt pouk, ki otrokom omogoča veliko lastne aktivnosti; 



 

21 

• kombinirani pouk prinaša spontano učenje mlajših od starejših; 

• prednost je, da učenci v kombiniranih oddelkih vsako snov slišijo dvakrat, 

to omogoča sposobnejšim mlajšim učencem, da marsikaj poberejo kar 

spotoma, starejši pa lažje sprejemajo stvari, ki jih prejšnje leto niso 

razumeli, ker so že toliko dozoreli. Stvari tudi ponavljajo, zato jih bolj 

utrdijo kot v čistem oddelku; 

• izpostavlja prednost veliko večjega sodelovanja učiteljev med sabo, to je 

po njenem mnenju dobro, ker so potem programsko in vsebinsko bolje 

usklajeni; 

• v vse dejavnosti se vključuje starše, tako je vez med šolo, starši in krajem 

pristnejša; 

• na majhni podružnični šoli se ima vsak učenec priložnost izkazati (Rant, 

2008). 

Prednost je tudi pomoč med mlajšimi in starejšimi učenci v kombiniranem 

oddelku. O tem govori Šavli že leta 1955. On je to imenoval medsebojna pomoč 

učencev. Pomoč med mlajšimi in starejšimi učenci ima po njegovem velike 

vzgojne možnosti. Meni, da skupen pouk nudi starejšim učencem veliko 

priložnosti, da pomagajo mlajšim. Izpostavi tudi vlogo učitelja. Ta mora biti 

previden, ko navaja starejše učence k pripravljenosti za pomoč mlajšim. Ta 

pomoč starejših lahko pripelje do nezaželenih posledic. Starejši učenci lahko po 

njegovem postanejo preveč vneti za pomoč, lahko se preveč vsiljujejo, kar lahko 

mlajšim bolj škoduje, kakor koristi. Mlajši učenci se lahko začnejo preveč 

zanašati in opirati na starejše, to lahko pripelje do nesamostojnosti mlajših 

učencev. Učitelj je torej tisti, ki mora medsebojno pomoč učencev dobro 

kontrolirati, načrtovati in obdržati v pravih mejah (Šavli, 1955). 

F. Nolimal pravi, da so učenci podružničnih šol mnogo bolj samostojni od drugih 

vrstnikov. Imajo boljšo koncentracijo pri pouku ter izkazujejo večjo odgovornost. 

Pouk je bolje prilagojen vsakemu posamezniku v skupini, učitelji se lažje 

prilagajajo trenutnim učenčevim zmožnosti. Učenci podružničnih šol so 

vsestransko dejavni. Ker jih je malo, na prireditvah in nastopih nastopajo vsi 

(Drole, 2008). 
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Kot prednost nekateri izpostavljajo tudi lažje vključevanje oziroma inkluzijo otrok 

s primanjkljaji na določenih področjih; priseljencev, Romov.  

Po pregledani literaturi ugotavljamo, da različni avtorji kot slabosti podružničnih 

šol izpostavljajo naslednje stvari. Podružnične šole so dražje od mestnih šol. 

Vzdrževanje teh šol je zaradi majhnega števila otrok zelo drago, kar predstavlja 

občinam in državi veliko finančno breme. Kot najpogostejše stiske podružničnih 

šol se še vedno omenjajo prostorske stiske, še posebej stiske, ki so povezane s 

športnimi objekti, kot so telovadnice in igrišča. 

Izpostavlja se še slaba izobraženost in poučenost mladih učiteljev za delo v 

kombiniranih oddelkih, ki so na podružničnih šolah zelo pogosti. Organizacija in 

izvajanje vzgojno-izobraževalnega dela na podružničnih šolah s kombiniranimi 

oddelki je namreč zelo zahtevna. Še posebej se tu izpostavlja pripravljanje 

zloženih učnih priprav za dva ali celo več oddelkov hkrati in samo izvajanje 

takega pouka.  

Po vsej prebrani literaturi, lahko ugotovimo tudi, da se je opremljenost 

podružničnih šol v zadnjih letih zelo izboljšala in so v večini vse dobro in 

sodobno opremljene. 

2.5 SODOBNI PROBLEMI PODRUŽNIČNIH ŠOL 

Majhne podružnične šole se v današnjem času ukvarjajo s številnimi problemi. V 

zadnjem času, v času gospodarske in politične krize v Sloveniji, se veliko govori o 

ukinjanju in zapiranju podružničnih šol. Državi in lokalni skupnosti predstavljajo 

veliko finančno breme. Vzdrževanje teh šol je zaradi majhnega števila otrok, ki 

obiskujejo te šole zelo drago. Naslednji problem je tudi majhno število vpisov 

otrok v podružnične šole. Veliko pa se govori tudi o kakovosti teh šol oziroma o 

kakovosti znanja učencev, ki obiskujejo podružnične šole. Ker so te šole nekoč 

veljale za manj vredne in nekakovostne, se nekateri še danes sprašujejo, kakšno je 

znanje učencev, ki obiskujejo podružnične šole. Marsikdo je mnenja, da je njihovo 

znanje slabše od znanja učencev na matičnih šolah, in da je pouk na teh šolah 

manj kakovosten od pouka na matičnih in mestnih šolah. 
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V začetku leta 2011 je v javnost prišlo priporočilo Organizacije za ekonomsko 

sodelovanje in razvoj (OECD), ki ugotavlja precejšnjo razsipnost slovenskega 

šolstva. Stroške v šolstvu bi morali racionalizirati tudi na račun podružničnih šol. 

V okviru racionalizacije predlagajo povečanje števila učencev v oddelkih ter 

ukinjanje šol z manjšim številom učencev. Kaj to v praksi pomeni? To pomeni 

predvsem krčenje mreže podružničnih šol. Po drugi strani pa je težnja Evropske 

unije ohranjanje živega poseljenega podeželja. Prvi pogoj tega pa je, kot pravi M. 

Frece, da je na podeželju šola (Mastnak, 2011). 

Tako je to poročilo OECD-ja v javnosti dvignilo veliko prahu. Odpirati so se 

začele razne polemike o pomembnosti teh malih podeželskih šol, o njihovem 

pomenu za ohranjanje podeželja in krajev. 

Strokovnjaki opozarjajo, da bo pri odločitvah potrebna velika mera previdnosti, 

kajti podružnične šole imajo na slovenskem podeželju svojo specifično vlogo, ki 

pa je priporočila OECD ne prepoznavajo. Treba bo dobro pretehtati, kaj vse bi s 

takšno racionalizacijo izgubili in ne samo kaj bi pridobili na finančnem področju. 

Zagotovo pa je, da se v krajih, kjer so se morali za obstanek podružnic boriti, le-

tem ne bodo zlahka odpovedali (prav tam). 

2.5.1 Vprašanje kakovosti 

M. Behek, vodja podružnične šole Dokležovje in predsednica Društva učiteljev 

podružničnih šol Slovenije, glede kakovosti znanja pravi: »V današnjem času 

to niso več zaostale šole, saj so opremljene s sodobno tehnologijo in didaktičnimi 

pripomočki, uporabljajo tudi učilnice s spletno povezavo. Učenci dosegajo 

najmanj takšne rezultate kot na matičnih šolah, velikokrat celo boljše (Peček, 

2011).« 

Na vprašanje, kaj pomeni kombinacija več razredov za kakovost pouka, M. Behek 

odgovarja. »To pomeni čisto normalno delo za učenca, učitelj pa je tisti, ki mora 

zelo dobro in strokovno načrtovati takšno učno uro, da doseže pri vseh učencih 

aktivnost, upoštevajoč pri tem učenčevo razvojno stopnjo (Gider, 2010).«  

Vse to predstavlja zelo zahtevno delo za učitelja. Učitelj mora ves čas dobro 

opazovati in biti aktiven koordinator pouka. Učenci pa svoje naloge opravljajo 

dokaj samostojno. To je za njih prednost, saj se že kot majhni naučijo 
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samostojnosti in pozornosti. Vedo, da ko se učitelj pogovarja, z enim razredom 

oni delajo in obratno. Kljub temu da so na podružničnih šolah drugačni pogoji za 

delo, pa so učni načrti in standardi znanja na teh šolah enaki kot v drugih šolah 

(prav tam). 

Včasih je veljalo, da učenci s podružničnih šol prihajajo s slabšim znanjem kot 

njihovi vrstniki iz večjih šol. I. Šemrov, učiteljica na podružnični šoli Ledine, in 

nekdanja predsednica DUPŠ, pravi, da imajo učenci na podružničnih šolah veliko 

prednosti in da niso za nič prikrajšani. Glede znanja pa pravi, da so vsaj enako 

uspešni, če ne boljši kot učenci na matičnih šolah. Način dela na podružničnih 

šolah omogoča, da se učenčeve potenciale lahko razvija do največje možne mere. 

To velja tudi za socialno in komunikacijsko področje. Na proslavah po navadi 

zaradi majhnega števila učencev nastopajo vsi učenci neke podružnične šole in 

tako se lahko vsak izkaže. Na matičnih šolah pa te možnosti ni (Rant, 2008). 

Ker se učitelji na podružničnih šolah zavedajo te stigmatizacije iz preteklosti, se 

zato še bolj trudijo pri svojem delu. Učitelji podružničnih šol se tako povezujejo 

in sodelujejo med sabo. Izobražujejo starše, učitelje in javnost o svojem delu. 

Kombinirani pouk se namreč pogosto dojema kot tabu tema, kot nekaj manj 

vrednega (prav tam). 

Vodja podružnične šole Senožeti, L. Meden Fuchs, pravi, da nekateri dvomijo o 

kakovosti kombiniranih oddelkov. Poudarja, da se nasprotniki niso oglasili pri 

pouku, da bi sami preverili, kako tak pouk poteka. Tako nekateri mislijo, da je to 

zastarel pouk, pouk izpred časa. Sama poskuša spremeniti negativno mnenje o 

podružničnih šolah s kakovostjo svojega dela. Zaveda se prednosti, ki jih 

premorejo podružnične šole, in ugotavlja, da so podružnične šole v očeh ljudi po 

kakovosti vedno bolj cenjene (Femec, 2012). 

Učenci podružničnih šol so danes samozavestni, poleg zagotovljenega znanja 

pridobijo še celo vrsto veščin, od računalniškega znanja pa vse do predstavitev 

raznih projektov. Sposobni so nastopati pred drugimi. Njihova komunikacija je na 

zavidljivi ravni; tega se tudi zavedajo. Te veščine so po mnenju N. Jelen največ, 

kar lahko osnovna šola da svojim učencem. Učenci podružničnih šol dosegajo 

dobre rezultate na številnih tekmovanjih. Uspešni so na številnih področjih (Jelen, 

2010). 
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N. Jelen še doda: »Tudi iz majhnih podružnic pridejo veliki ljudje (Jelen, 2010, 

str. 57).« 

Po vsem, kar smo zasledili napisanega na temo kakovosti na podružničnih šolah, 

lahko sklepamo, da se učitelji podružničnih šol zavedajo stigmatizacije manj 

vredne in manj kakovostne šole, kar se teh šol drži še iz preteklosti. Zaradi tega se 

ti učitelji zelo trudijo pri svojem delu, želijo dvigniti ugled podružničnih šol, zato 

skrbijo, da sta znanje njihovih učencev in sam pouk kakovostna ter primerljiva z 

znanjem in poukom na večjih samostojnih in matičnih šolah. 

2.5.2 Ukinjanje podružničnih šol 

Kot smo že povedali, v Sloveniji upada število osnovnih šol, hkrati pa tudi število 

podružničnih šol. Do sedaj je bil za ukinjanje podružničnih šol glavni razlog 

upadanje števila otrok. Ukinjanje podružničnih šol je tako v našem prostoru 

prisotno že dolgo. To ukinjanje do sedaj ni povzročalo velikih skrbi. Če je šoli 

zmanjkalo učencev, so jo pač zaprli. Danes pa se vse bolj govori, da se bodo 

zaradi finančnih težav države začele ukinjati podružnične šole v Sloveniji v 

večjem številu kot doslej. 

Veliko prahu je tako leta 2011 dvignilo poročilo OECD-ja, v katerem ugotavljajo 

veliko razsipnost slovenskega šolstva. V poročilu pravijo, da je stroške potrebno 

racionalizirati. Ta racionalizacija pa pomeni ukinjanje podružničnih šol. 

Ta nasvet evropskih ekonomistov v Sloveniji skoraj nikjer ni naletel na 

odobravanje. Razvejanost šolstva in njegova vpetost v okolje sta nekaj 

specifičnega in dragocenega za tako majhno državo kot je Slovenija, zato bi ga 

morali varovati, se boriti za vsako šolsko stavbo in vsakega novega učenca. Tako 

so v Pomurju nad to idejo ogorčeni. Sprašujejo se, zakaj bi  morali ukiniti katero 

izmed njihovih trinajstih podružničnih šol. Zgolj zato, ker je v njih premalo 

učencev in se to v sodobnem času, ko je vse preračunano glede na stroške in 

dobičke ne splača?!  Podružnične šole predstavljajo pomemben del slovenskega 

šolstva. V Pomurju se tako sprašujejo, ali so šole breme občine ali vir življenja 

kraja. Z ukinitvijo teh šol bi izgubili vsi, tako učenci, lokalna skupnost kot naša 

družba. Te šole so po mnenju strokovnjakov, ki se  ukvarjajo s tematiko in 

problematiko podružničnih šol, zares dragocene (Peček, 2011). 
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Mencigar, ravnatelj OŠ Sv. Jurij v občini Rogašovci, opozarja, da je na 

demografsko ogroženih območjih podružnična šola strateškega pomena. Z 

njihovim zaprtjem bi se trend odseljevanja iz teh območij še povečal. Cilj 

zapiranja teh šol je zmanjšanje stroškov, kar je problem, saj je ponekod število 

učencev in učiteljev na šoli enako. Vendar kljub temu meni, da je potrebno obstoj 

podružnic podpirati (prav tam). 

Problem podružničnih šol je majhno število otrok, kar posledično pomeni majhno 

število vpisov v njihovo šolo. Tako rekoč se za vsakega posameznega učenca 

borijo. Starši iz teh območij hodijo v službe v druge kraje in tako pogosto vpišejo 

svoje otroke v matično šolo ali celo v drugi šolski okoliš (prav tam). 

V Sloveniji namreč velja predpis: »Za vpis otrok mora poskrbeti šola, ki se nahaja 

v okrožju njihovega stalnega prebivališča, starši pa imajo pravico, da izberejo šolo 

po lastni izbiri, ki pa mora za to dati soglasje (Šverc et. al, 2007 .str. 73).« 

Behkova na to pravi: »Želimo, da ostajajo učenci v okolišu, kjer bivajo, ker tam 

imajo svoje korenine, svoje znance in prijatelje že iz vrtca. Šola naj ne bi bila 

oblika dela, izvzeta iz življenja, ampak naj bi se zelo vklapljala v življenje, kar še 

toliko bolj nudijo podružnice s svojo majhnostjo. Glede na to, da se standard in 

kakovost dela v podružnicah zelo zvišujeta, ne zaostajamo za osnovnimi šolami, v 

veliki meri jih tudi že prehitevamo (Peček, 2011).« 

Dodaja še, da je ohranjanje teh šol v veliki meri odvisno od okolja, v katerem 

deluje, od sredstev, ki jih imajo posamezne občine na razpolago za te šole, od 

posluha, da se majhne šole ohranjajo, ne nazadnje pa tudi od vodje podružnične 

šole in njihovega sodelovanja z matično šolo. Meni, da ne gre na vrat na nos 

zapirati podružnic. Število rojstev namreč med leti niha, v zadnjem času se spet 

zvišuje. Pravi, da ko se šolo enkrat zapre, jo je nemogoče spet odpreti (prav tam). 

K. Bolko se sprašuje, zakaj se država loteva varčevanja pri najobčutljivejši, 

najnežnejši in za obstoj človeštva najpomembnejši populaciji, pri naših otrocih.  

Zakaj na hrbtih otrok? Te šole so dobre, zato so se ohranile vse do danes. 

Namigovanja o zapiranju podružnic povzročajo strah za naše podružnične šole, 

strah za slovensko podeželje in ljudi, ki tam živijo. Otroci so naše bogastvo, naša 

bodočnost, v posameznem obdobju jim je treba dati vse, kar potrebujejo. Le tako 
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bodo v prihodnosti s hvaležnostjo in z zaupanjem delovali kot odrasle in 

odgovorne osebe. V nadaljevanju pravi: »Težave, ki nastanejo, ko šole v kraju ni 

več, danes najbolje poznajo ljudje v krajih, kjer se jim je to, da so šolo zaprli, žal, 

že zgodilo. Brez izjeme jo objokujejo in zdaj (ko je prepozno) pravijo, da bi jo 

bilo treba ognjevito braniti. 

Učitelji zagovarjamo svoje mnenje, da kaka celovita prenova izobraževanja v OŠ 

zdaj ni potrebna, pa najbrž še kar precej časa ne, saj smo po dokaj visokih valovih, 

ki jih je povzročila zadnja reforma, komaj dobro prispeli v varen pristan. Za 

nobeno stvar ni koristno, da se nenehno spreminja, saj vemo, da nekaj časa traja, 

da se človek spremembam privadi, v času privajanja pa ne more biti tako 

učinkovit, kot je v ustaljeni praksi (Bolko, 2012).« 

2.6 POLOŽAJ IN POMEN PODRUŽNIČNIH ŠOL ZA KRAJ V 

KATEREM DELUJEJO 

Že iz preteklosti je znano, da se kraji brez šole zelo hitro praznijo. To se je pri nas 

zgodilo v 70-ih letih. Takrat so ukinjali majhne podružnične šole, z namenom, da 

bi vsi učenci imeli enake optimalne učne pogoje. Ta akcija pa je bila na srečo še 

pravočasno opuščena (Blažič, 2003). 

Šole ohranjajo kulturno dediščino kraja, so center dogajanja v kraju. Z aktivnim 

življenjem se ohranja tudi število prebivalcev. To je pomembnejše predvsem za 

odročnejše manjše kraje (Peček, 2011). 

M. Marn, vodja podružnične šole Janče, pravi, da se pomena obstoja in delovanja 

podeželskih šol ter prispevka teh šol pri razvoju kraja premalo zavedamo. Morda 

so pomembnejši faktor razvoja podeželja, kot si sploh lahko predstavljamo. Pravi, 

da so podružnične šole postale središče življenja na vasi. To pa je po njenem 

neprecenljiva pridobitev za vse prebivalce nekega območja (Marn, 2011).  

Šola je za podeželje še posebej pomembna, ker majhen kraj po navadi živi s šolo. 

To velja še posebej za podružnice, predvsem za tiste v zelo odročnih krajih. »Šola 

je srce bivanja in življenja v kraju. Vse, kar se dogaja, se navezuje na šolo, šola pa 

se navezuje na svoje okolje,« pravi Behkova. Ker je učencev malo, je vsak izmed 

njih vpet v dogajanje (Gider, 2010). 
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Bivši minister za šolstvo M. Zver pravi, da podružnične šole po navadi 

predstavljajo kulturno in športno središče nekega kraja. Iz tega vidika imajo 

pomembno vlogo za krajane. Pravi, da so tudi te šole danes podvržene vplivom 

sodobne družbe, zato moramo znati prisluhniti njihovim težavam in potrebam, jim 

posvečati prav posebno skrb in si prizadevati za čim višjo kakovost teh šol (Rant, 

2008). 

I. Šemrov pravi, da šola daje kraju identiteto. Čeprav je še tako majhna, pomaga 

ohranjati značilnosti in posebnost kraja. Šola na vasi predstavlja kulturno središče, 

prostor, kjer se srečujejo različne generacije, kjer se ohranja vse tisto, kar je za 

kraj pomembno in vredno. Če se podružnična šola zapre, vse to žal ugasne. Takrat 

niso prikrajšani samo otroci, večjo izgubo pomeni zaprtje šole za kraj. Ti otroci 

potem odidejo v večje kraje, spletajo nove vezi. Kraj tako izgubi ljudi, ki bi bili 

nanj navezani. Takšen kraj pa je mrtev kraj, imenujemo ga tudi spalno naselje 

(prav tam). 

»Šola je srce in duša kraja. Manjši ko je kraj, močneje bije srce, bolj so duše 

povezane. Vsak, ki živi ali je kdaj živel v kraju ali vsaj obiskal kraj s podružnično 

šolo, čuti in ve, je čutil, kako sta ti dve točki blizu skupaj. Med njima ni meja, 

ločnice ni videti. To je telo, ki deluje sinhrono in nesebično. Prav to pripadnost 

svojemu kraju, sokrajanom in čut do bližnje okolice doma lahko privzgojimo le 

učencem na podružničnih šolah. Kasneje bodo ti odrasli ostajali doma, v svojem 

domačem kraju, ga gradili in razvijali na vseh področjih. Podeželje v Sloveniji bo 

živelo, saj bodo še naprej skrbeli za njegovo poseljenost, pravičnejšo in enotnejšo 

družbo, navsezadnje pa še to: sami si bodo znali, zmogli in imeli kje pridelati 

zdravo hrano (Bolko, 2012).« 

A. Pavli, ravnatelj OŠ Šmartno, Šmartno pri Litiji, pravi, da podružnične šole po 

navadi delujejo v manjših krajih, tam po navadi ni drugih ustanov. Tako se v šoli 

ali v njihovi neposredni bližini, zraven pouka, vrti tudi vse drugo dogajanje v 

kraju (od kulturnega, športnega, političnega in družabnega življenja, do različnih 

drugih dejavnosti) (Vidgaj, 2002). 

N. Jelen o šolah na vasi: »Šola je na vasi marsikje še vedno najpomembnejša 

ustanova, in to iz več razlogov. Dokler je v kraju šola in so v njej otroci, kraj živi. 

Ko šolo zaprejo ali odpravijo, začne kraj umirati. Šola je na vasi ena velika hiša in 
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otroci z učitelji in kuharico so ena velika družina. Šola pomembno vpliva na 

kulturno življenje na vasi. Od nje vsi pričakujejo, da bo temeljna nosilka 

kulturnega dogajanja v kraju. Učenci s pomočjo učiteljev so tisti, zaradi katerih se 

ljudje v šoli srečujejo, se družijo, poklepetajo, doživljajo prijetne trenutke na 

šolskih prireditvah. V šolskih prostorih se odvijajo tudi številne krajevne 

prireditve. Pomembno vlogo na vasi ima seveda tudi učitelj. Od njega veliko 

pričakujejo tudi pri razvoju kraja, zato je učiteljeva osebnost izjemno pomembna 

in zelo javna (Jelen, 2010, str. 55).« 

Po pregledani literaturi ugotavljamo, da imajo podružnične šole velik pomen za 

kraj, v katerem delujejo. So središče vasi, predstavljajo življenje kraja. Pravijo, 

da daje šola na podeželju identiteto kraju. Podružnične šole so s krajem, v 

katerem delujejo zelo povezane. Iz prebrane literature je razvidno mnenje 

avtorjev, da gre zahvala dolgoletnim učiteljicam na podružničnih šolah, ki so tudi 

več kot 30 let poučevale na teh šolah in menijo, da je tudi njihova zasluga, da 

kraji in šole živijo v ustvarjalnem sožitju in utrjevanju zavesti pripadnosti svojemu 

kraju. Sklepamo, da so podružnične šole na podeželju zaradi vsega prej 

opisanega zelo cenjene in spoštovane.  

2.6.1 Sodelovanje z okoljem 

Sodelovanje z okoljem je eno izmed načel in ciljev nadaljnjega razvoja osnovne 

šole, ki je poudarjeno v Beli knjigi o vzgoji in izobraževanju v Republiki 

Sloveniji, ki je izšla leta 2011. 

Načelo sodelovanja šole z okoljem pravi: »Šola je pri načrtovanju in izvajanju 

dejavnosti vpeta v neposredno okolje. Svojo ponudbo dopolnjuje in bogati s 

sodelovanjem z inštitucijami (gledališča, muzeji, galerije, knjižnice in druge 

kulturne ustanove, športna in druga društva, raziskovalne organizacije, 

gospodarstvo, socialne inštitucije) ter s posamezniki iz okolja (umetniki in 

ustvarjalci, znanstveniki, športniki, gospodarstveniki) ter skrbi za stalno 

partnersko povezovanje z drugimi vzgojno-izobraževalnimi inštitucijami (vrtci, 

srednjimi šolami) (prav tam, str. 116).« 

Tudi A. Šverc daje velik pomen sodelovanju šole z okoljem, predvsem s starši, in 

povezovanjem z drugimi vzgojno-izobraževalnimi ustanovami. To povezovanje in 
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sodelovanje se razvija preko raznih projektov kot so: šole Unesco, Zdrave šole, 

Skriti zaklad, mladinsko raziskovalno delo, kultura (Šverc, 2007). 

Sodelovanje z okoljem je v podružničnih šolah zelo izrazito. Sodelovanje 

podružničnih šol z okoljem je zelo široko in obenem zelo pomembno. Šole 

sodelujejo s krajevno skupnostjo, društvi in različnimi ustanovami v kraju. 

Prireditev, ki jih podružnična šola pripravi ali na njih samo sodeluje je veliko. Gre 

za javne prireditve v kraju, društvih, nekatere prireditve so tradicionalne. Učenci 

pripravljajo tudi kulturne programe, ki jih izvedejo v raznih ustanovah, npr. v 

domu upokojencev, če ga imajo v kraju, ali pa starejše krajane obiščejo na domu 

in jim pripravijo krajši kulturni program. Izvajajo raziskave, ki so pomembne za 

lokalno skupnost. Z raziskovalnimi nalogami in s strokovnimi članki ohranjajo in 

spodbujajo kulturno dediščino kraja. Identiteta kraja se ohranja s pomočjo 

podružničnih šol. Zanimivosti in pomembne stvari pridno zapisujejo v šolske 

kronike. Šolske kronike so tiste, ki beležijo utrip kraja. Podružnice se tudi redno 

in enakovredno pojavljajo na občinskih prireditvah, razstavah, delavnicah (Jelen, 

2010). 

Vse pogosteje pa se podružnice vključujejo v različne projekte. S sprejetjem 

Programa razvoja podeželja 2007 - 2013 je Republika Slovenija vstopila v novo 

obdobje, v katerem je upravičena do koriščenja sredstev iz Evropskega 

kmetijskega sklada za razvoj podeželja, ki ga upravlja Ministrstvo za kmetijstvo, 

gozdarstvo in prehrano (MKGP). V sklopu tega se izvaja tudi program LEADER, 

ki se ukvarja z razvojem podeželskih območij. Za realizacijo tega programa je 

MKGP podprla ustanovitev lokalnih akcijskih skupin, s katerimi omogočajo 

ljudem na podeželju, da uresničijo svoje ideje, ki prispevajo k uresničevanju ciljev 

lokalne razvojne strategije določenega območja. 

Možnost za sooblikovanje razvoja podeželja je dobil tamkaj živeči človek, človek, 

ki najbolj pozna svoje okolje, ki z njim čuti in se zaveda, kaj je tisto, kar bo z 

uresničitvijo prineslo, da bo postalo življenje na podeželju kakovostnejše za 

prebivalce in hkrati vabljivo za obiskovalce in turiste. Med njimi je dobil podporo 

in ugledno mesto projekt »PODRUŽNIČNA ŠOLA – GIBALO RAZVOJA« 

(Marn, 2011). 
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M. Potokar, ravnatelj na OŠ Stična, pravi: »Ta projekt ima dodatno vrednost, saj 

povezuje naše okolje, tradicijo in običaje. Povezan je z ekološkimi vsebinami, išče 

možnosti za kakovostno preživljanje prostega časa in še kaj. Predvsem pa 

povezuje in zbližuje ljudi. Za današnji čas je to velika pridobitev. Negujmo jo 

(Marn, 2011, str. 8).« 

Na območju skrajnega vzhodnega ljubljanskega podeželja se nahajajo štiri 

podružnične šole, med njimi podružnična šola Janče, ki je že izvajala različne 

popoldanske aktivnosti in k takemu načinu delovanja šole pritegnila in povabila še 

Besnico, Lipoglav in Prežganje, saj je šola edini prostor na tem območju, kjer se 

lahko srečujejo, izobražujejo, ustvarjajo, zabavajo in sproščajo otroci, mladina in 

starejša populacija. Na ta način se vzpostavlja povezanost šole s krajem ter 

prikaže pomen delovanja šole v kraju, kar dolgoročno pripelje do pristne 

medsebojne povezanosti in vzajemnega delovanja med vsemi generacijami, ki 

živijo na podeželju. 

Šole s svojim širšim delovanjem lahko in zmorejo prispevati dragocen delček k 

dvigu kakovosti življenja in razvoju kraja, zato je OŠ Sostro s svojimi 

podružnicami pričela z izvajanjem projekta Podružnična šola – gibalo razvoja, s 

katerim so otrokom omogočile pestro izbiro dodatnih obogatitvenih dejavnosti: 

organiziranje praznikov na vasi, medsebojnih obiskov podružničnih šol z ogledi 

posebnosti krajev, pravljično-pustolovskih potepov po vzhodnem delu 

ljubljanskega podeželja z odkrivanjem vaških posebnežev, izvedbo iger brez meja, 

učenje ljudskih pesmi in plesov, priprava delavnic peka kruha in peciv na 

tradicionalni način, izdelava rož iz papirja in velikonočnih butar, izdelava 

izdelkov iz naravnih in odpadnih materialov z vidika ekologije, opazovanje 

okolice ter fotografiranje naravnih lepot, kulturne dediščine in posebnih trenutkov 

pri izvajanju nalog, skupno vsakoletno kulturno-zabavno druženje s predstavitvijo 

rezultatov (prav tam). 

Z izborom otrokom in okolju primernih aktivnosti so želeli, da bi otroci z 

neformalnimi oblikami učenja in predvsem igro spoznali pomen in prednosti 

podeželja, kulturno, naravno in etnološko dediščino, krepili identiteto, širili 

spoznanja in vedenja o pomenu varovanja okolja in predvsem razvijali socialni 

kapital (prav tam).  
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Vsi takšni in podobni projekti prispevajo k dobremu in kvalitetnemu sodelovanju 

podružničnih šol z okoljem.  

2.6.2 Sodelovanje z lokalno skupnostjo in s starši 

V Beli knjigi o vzgoji in izobraževanju v Republiki Sloveniji (2011) je med 

načela in cilje nadaljnjega razvoja osnovne šole zapisano tudi načelo oblikovanja 

zavesti o zavedanju lastne identitete in aktivnem vključevanju v oblikovanje 

dediščinskih skupnosti, ki pravi:  »Učenci morajo razviti zavedanje identitete v 

osebnostnih, nacionalnih, kulturnih razsežnostih ter tudi položaja v lastnem 

lokalnem okolju. Principi, ki vodijo k oblikovanju zavedanja, so tudi principi za 

razvijanje kreativnosti in inovativnosti. Skladno z zavedanjem identitete morajo 

učenci razviti sposobnost aktivne participacije v svojem lokalnem okolju, 

prevzemanja odgovornosti, medgeneracijskega učenja in sodelovanja. 

Povezovanje vrednot lokalnega okolja in učnih ciljev šol mora postati del procesa 

oblikovanja in delovanja dediščinskih skupnosti (prav tam, str. 117).« 

Poudarja se široko sodelovanje podružničnih šol s krajevno skupnostjo, društvi in 

različnimi ustanovami v kraju. Tu gre predvsem za različne javne prireditve v 

kraju in za razne kulturne programe, ki jih podružnična šola pripravi za kraj ali na 

njih samo sodeluje (Jelen, 2010). 

Dobro sodelovanje s starši je pomembno na vseh šolah, še posebej pa se to kaže 

na podružnicah. 

N. Jelen meni, da se kakovost dela na podružničnih šolah kaže tudi preko 

sodelovanja s starši. Starši se na podružničnih šolah dejavno vključujejo v pouk. 

Vodijo tudi nekatere interesne dejavnosti, pomagajo in sodelujejo tako pri 

organizaciji kot izvedbi raznih dni dejavnosti, delavnic in prireditev. Pravi, da 

starši predstavljajo vez med okoljem in podružnično šolo (prav tam). 

Opise in pripovedi o dobrem sodelovanju med šolo in starši je mogoče zaslediti v 

zbornikih in publikacijah različnih podružničnih šol. 

Na podružnični šoli Primskovo tako izvajajo tradicionalne zaključne ekskurzije z 

učenci in starši. Če ne gredo na izlet, pa pripravijo in izvedejo piknik z 

družabnimi igrami. Starši so na takšna sodelovanja vedno pripravljeni. Ko 
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izvajajo razne projekte, se v izvedbo vključijo starši in drugi krajani. Prizadevajo 

si, da se kot šola čim bolj aktivno vključujejo v življenje kraja. Sodelujejo s 

krajevno skupnostjo, krajevno organizacijo rdečega križa ter kulturno-športnim 

društvom. V okviru sodelovanja s starši izvajajo poleg rednih oblik srečanj še 

novoletno in pomladno ustvarjalno delavnico za učence in starše (Vidgaj, 2002). 

Dobro sodelovanje med podružničnimi šolami in starši je razvidno tudi pri opisu 

že prej omenjenega projekta »Podružnična šola – gibalo razvoja«. Starši so 

aktivno sodelovali pri številnih dejavnostih; od športnih iger, prikazovanje raznih 

tradicionalnih opravil, pri ročnem delu ipd.  

2.6.3 Sodelovanje z matično šolo 

N. Jelen o sodelovanju podružnic z matično šolo pravi naslednje: »Nujno je 

vsestransko sodelovanje z matično šolo. Učenci podružnične šole aktivno 

sodelujejo pri raznih skupnih projektih, pri dnevih dejavnosti, v različnih oblikah 

razširjenega in nadstandardnega programa izobraževanja, ki jih ponuja matična 

šola. Podružnična šola pripravlja predstavitve svojega dela, razstave in nastope 

tudi na matični šoli. Učenci uspešno sodelujejo v zbiralnih, humanitarnih in 

drugih akcijah (Jelen, 2010, str. 57).« 

V literaturi smo zasledili sodelovanja matičnih šol in podružnic predvsem na 

področjih strokovnih zadev, kot so sodelovanje na skupnih konferencah, aktivih, 

seminarjih in drugih izobraževanjih za pedagoške delavce. Zaslediti pa je tudi 

sodelovanje na kakšnih skupnih večjih prireditvah ali razstavah v okviru občin. 

Nekdanji ravnatelj OŠ Majšperk, R. Jurgec, je o odnosu matične šole s svojima 

podružnicama dejal: »Ves ta čas si prizadevam za enakomeren razvoj zavoda, kar 

pa zaradi specifike okolja ni enostavno in mogoče v očeh uporabnikov premalo 

prepoznavno (Planinc, 2009, str. 171).« 

Doda še, da izdajajo šolska glasila po enotah, zavzemajo se za ohranjanje 

krajevnih prireditev, kjer pa je potrebno, pa organizirajo skupne prireditve in 

aktivnosti. Med te aktivnosti spadajo: strokovni aktivi, konference, svet staršev, 

športni dnevi, šola v naravi, pustovanje, osrednje občinske prireditve. Vodja 

podružnice, M. Širec, pravi, da učiteljice pri svojem delu niso osamljene. Zraven 
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pomoči in sodelovanja staršev izpostavi tudi strokovno pomoč v okviru matične 

šole (prav tam). 

Podobno sodelovanje med matičnimi šolami in njihovimi podružnicami je 

zaslediti tudi v drugi literaturi. 

2.6.4 Medgeneracijsko sodelovanje 

V današnji družbi smo priča številnim demografskim spremembam, spremenjen 

pa je tudi naš način življenja. Vse to vpliva na drugačno razumevanje vloge 

različnih generacij. Spreminja se odnos do starajoče populacije, to ni več 

populacija, ki je potisnjena ob rob. Ta del populacije je vse bolj številen. Način 

življenja v sodobnih družbah pa pogosto preprečuje prepletanja življenja med 

različnimi generacijami. Oblikovanje medgeneracijskega sožitja je tako oteženo 

(Šverc, 2007). 

Zaradi tega se danes vse bolj poudarja tudi medgeneracijsko sodelovanje v šolah. 

Šola je namreč kraj, kjer se prepletajo preteklost, sedanjost in prihodnost, zato 

lahko odigra pomembno vlogo pri oblikovanju novih medgeneracijskih zavez. V 

različne oblike vzgoje in izobraževanja se vključuje vse več odraslih, še posebej 

starejših oseb. Povezovanje med generacijami v šolah ne poteka več linearno, 

temveč so vloge generacijsko povsem pomešane.  

Tako se je pri nas v Sloveniji oblikoval predlog Nacionalne strategije skrbi za 

kakovostno staranje prebivalstva in za solidarno sožitje generacij v Sloveniji 

(2006).  

»V tem kontekstu je poseben poudarek dan področju vzgoje in izobraževanja. 

Strategija predlaga, da bi bilo na področju vzgoje in izobraževanja treba uresničiti 

naslednje naloge za doseganje temeljnega namena strategije, to je kakovostno 

staranje prebivalstva, in za solidarno sožitje generacij, in sicer: 

1. sistematična vzgoja in izobraževanje ter usposabljanje mlade 

generacije za komplementarno sožitje z generacijo tretjega 

življenjskega obdobja; 

2. socialna vzgoja za poznavanje in sprejemanje starosti; 
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3. oblikovanje in implementacija metod in oblik za medgeneracijsko 

povezovanje in prenos znanja in izkušenj; 

4. povezovanje in sodelovanje z drugimi resorji (sociala, kultura, zdravje, 

regionalni razvoj) (prav tam, 2007, str. 112).« 

Pomena medgeneracijskega sodelovanja se dobro zavedajo tudi podružnične šole 

v Sloveniji. V pregledani literaturi smo zasledili, da podružnične šole v sklopu 

svojega delovanja aktivno izvajajo medgeneracijsko sodelovanje. Prisotnost 

medgeneracijskega sodelovanja na podružničnih šolah je lepo vidna tudi v 

projektu Podružnična šola – gibalo razvoja, gre za povezovanje in zbliževanje 

ljudi različnih generacij. Ustvarjanje medgeneracijskega sodelovanja in 

povezovanja vseh generacij je bil tudi eden izmed ključnih ciljev tega projekta. 

P. Kirn, ravnateljica OŠ Sostro, pravi, da so podružnične šole resnično postale 

središče življenja na vasi. To vidi kot neprecenljivo pridobitev za vse prebivalce 

kraja. V šolah se družijo otroci in odrasli, se medgeneracijsko povezujejo in si v 

prostem času pridobivajo nova znanja. Na kulturnih prireditvah  predstavljajo tudi 

rezultate teh skupnih druženj (Marn, 2011). 

Projekt Gibalo razvoja, povzema vse pozitivno, kar prispeva k uspešnemu šolanju 

osnovnošolcev. Skrbi za naravo, krepitev duha in telesa, medgeneracijsko 

povezovanje, sodelovanje z lokalno skupnostjo ter obujanje starih običajev in 

obrti. Skrbi za vpetost v širšo socialno in kulturno mrežo, krepitev lokalne in 

predvsem lastne identitete – to je identitete posameznika. Slednja je še kako 

pomembna za zdrav in stabilen razvoj osnovnošolskih otrok (prav tam, 2011, str. 

9). 

Učencem je bila v okviru tega projekta omogočena pestra izbira dodatnih 

dejavnosti, kot so: organiziranje praznikov na vasi, medsebojni obiski 

podružničnih šol z ogledi posebnosti krajev, pravljično-pustolovski potepi po 

vzhodnem delu ljubljanskega podeželja z odkrivanjem vaških posebnežev, 

izvedba iger brez meja, učenje ljudskih pesmi in plesov, priprava delavnic peka 

kruha in peciv na tradicionalni način, izdelava rož iz papirja in velikonočnih butar, 

izdelava izdelkov iz naravnih in odpadnih materialov z vidika ekologije, 

opazovanje okolice ter fotografiranje naravnih lepot, kulturne dediščine in 

posebnih trenutkov pri izvajanju nalog, skupno vsakoletno kulturno-zabavno 
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druženje, na katerem predstavijo rezultate. Pri vsem tem so sodelovale različne 

generacije (predšolski otroci, osnovnošolski otroci, mladina, starši, stari starši). 

Starši opisujejo ta projekt kot zelo koristen, saj povezuje med seboj podružnične 

šole, krepi odnose med generacijami, zdi se jim pomemben za ohranjanje njihove 

kulturne dediščine, saj otroci preko tega projekta spoznavajo običaje. Šola je od 

nekdaj temelj kulturnega dogajanja na vasi. Pomembno se jim zdi, da otroci cenijo 

podeželje, poznajo kulturne navade, zgodovino kraja. Starši zelo podpirajo takšne 

projekte in jih tudi zelo pozitivno sprejemajo (prav tam, 2011). 

Po vsej pregledani literaturi, lahko rečemo, da je medgeneracijsko sodelovanje 

dobro sprejeto in zelo prisotno na slovenskih podružničnih šolah. 
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3 EMPIRIČNI DEL 

3.1 OPREDELITEV RAZISKOVALNEGA PROBLEMA 

3.1.1  Raziskovalni problem 

Podružnične šole v Sloveniji so pogost pojav. Že od vsega začetka so bili na teh 

šolah specifični pogoji dela, razmere za delo so bile slabe. Te šole nikoli niso 

veljale za ugledne in kakovostne, ta sloves pa se je podružničnih šol v Sloveniji 

držal še dolgo. Mnogi se še danes sprašujejo o kvaliteti pouka na teh šolah, veliko 

si jih sploh ne predstavlja, kako poteka delo in pouk na tistih podružničnih šolah, 

ki izvajajo kombinirani pouk. Zato želimo v okviru empiričnega dela proučiti 

podružnične šole v Sloveniji danes. Največ podružničnih šol v Sloveniji se nahaja 

na podeželju oziroma na redko poseljenih območjih. Trend upadanja podružničnih 

šol je vseskozi prisoten, kar je posledica zmanjševanja števila rojstev v Sloveniji. 

Majhne podružnične šole se v današnjem času ukvarjajo s številnimi problemi. V 

zadnjem času, v času gospodarske in politične krize v Sloveniji, se veliko govori o 

ukinjanju in zapiranju podružničnih šol. Za državo in lokalno skupnost namreč 

predstavljajo veliko finančno breme. Tu pa se pojavi vprašanje, kaj bi pomenilo 

ukinjanje podružnic za kraj, v katerem te šole delujejo, kar je tudi problem našega 

diplomskega dela. 

3.2 NAMEN (CILJI) 

Namen diplomskega dela je predstaviti podružnične šole v Sloveniji. Pri tem 

želimo:  

• osvetliti pouk (njegove didaktične značilnosti) ter dejavnosti ob pouku na 

podružničnih šolah, 

• osvetliti sodelovanje med učitelji ter osebno zadovoljstvo učiteljev, ki 

poučujejo na podružničnih šolah, 

• spoznati odprtost podružničnih šol navzven, zanimalo nas bo vključevanje 

zunanjih sodelavcev in institucij v njihovo delo, seznanili se bomo s 
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sodelovanjem podružničnih šol z okoljem, ugotavljali bomo, kako, če 

sploh, izvajajo medgeneracijsko sodelovanje, 

• osvetliti položaj in pomen podružničnih šol za kraj, v katerem delujejo ter 

morebitne posledice, ki bi jih prineslo ukinjanje podružničnih šol.  

Pri tem bomo preverjali obstoj razlik glede na delovno dobo učiteljev.  

3.3 RAZISKOVALNA VPRAŠANJA 

V empirični del diplomske naloge smo vključili deskriptivna in eksplikativna 

raziskovalna vprašanja.  

1. Ali se podružnična šola nahaja v mestu ali na podeželju? 

2. Ali anketirani učitelji izvajajo kombinirani pouk? 

3. Katero vrsto kombinacije izvajajo učitelji? 

4. Katero vrsto učnih ur najpogosteje izvajajo učitelji pri poučevanju v 

kombiniranih oddelkih?  

5. Ali imajo učitelji priročnike z didaktičnimi navodili za delo v 

kombiniranih oddelkih? 

5.1 Ali obstajajo razlike v prisotnosti priročnikov z didaktičnimi navodili 

za delo v kombiniranih oddelkih glede na delovno dobo učiteljev? 

6. Ali učitelji menijo, da je ta priročnik učiteljem potreben? 

6.1 Ali obstajajo razlike v mnenjih glede uporabnosti priročnikov glede na 

delovno dobo učiteljev? 

7. Ali učitelji menijo, da so dovolj strokovno usposobljeni za poučevanje v 

kombiniranih oddelkih? 

7.1 Ali obstajajo razlike v mnenju glede zadostne strokovne 

usposobljenosti za poučevanje v kombiniranih oddelkih glede na delovno 

dobo učiteljev? 

8. Katere oblike pouka uporabljajo učitelji? 

8.1 Ali obstajajo razlike v uporabi oblik pouka glede na delovno dobo 

učiteljev? 

9. Katere učne metode uporabljajo učitelji? 

9.1 Ali obstajajo razlike v uporabi učnih metod glede na delovno dobo 

učiteljev? 
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10. Katere pripomočke zraven učbenikov in delovnih zvezkov uporabljajo 

učitelji pri pouku? 

10.1 Ali obstajajo razlike v uporabi dodatnih pripomočkov glede na 

delovno dobo? 

11. Ali učitelji pri svojem delu pogrešajo kakšen pripomoček? 

11.1 Ali obstajajo razlike v pogrešanju pripomočkov glede na delovno 

dobo? 

12. Kako učitelji ocenjujejo materialne pogoje na njihovi podružnični šoli? 

12.1 Ali obstajajo razlike v oceni materialnih pogojev na podružnični šoli 

glede na delovno dobo učiteljev? 

13. Kako učitelji ocenjujejo sodelovanje s kolektivom na  podružnični šoli? 

13.1 Ali obstajajo razlike v oceni sodelovanja s kolektivom na podružnični 

šoli glede na delovno dobo učiteljev? 

14. Kako učitelji ocenjujejo komunikacijo v kolektivu na podružnični šoli? 

14.1 Ali obstajajo razlike v oceni komunikacije v kolektivu na podružnični 

šoli glede na delovno dobo učiteljev? 

15. Kakšno je osebno zadovoljstvo učiteljev na podružnični šoli? 

15.1 Ali obstajajo razlike v oceni osebnega zadovoljstva učiteljev na 

podružnični šoli glede na delovno dobo učiteljev? 

16. Kako učitelji ocenjujejo ugled njihove podružnične šole? 

16.1 Ali obstajajo razlike v oceni ugleda podružnične šole glede na 

delovno dobo učiteljev? 

17. Katere interesne oz. prostočasne dejavnosti izvajajo učitelji na podružnični 

šoli? 

17.1 Ali obstajajo razlike v izvajanju interesnih oz. prostočasnih 

dejavnosti glede na delovno dobo učiteljev? 

18. Ali so učitelji pri izvajanju interesnih dejavnosti omejeni? 

18.1 Ali obstajajo razlike pri omejenosti izvajanja interesnih dejavnosti 

glede na delovno dobo učiteljev? 

19. Kako bi učitelji ocenili sodelovanje z navedenimi subjekti in institucijami? 

19.1 Ali obstajajo razlike v oceni sodelovanja s subjekti in institucijami 

glede na delovno dobo učiteljev? 
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20. Ali učitelji sodelujejo na prireditvah v kraju oziroma okolju, v katerem 

deluje njihova podružnična šola? 

20.1 Ali obstajajo razlike v sodelovanju na prireditvah v kraju, kjer deluje 

podružnica, glede na delovno dobo učiteljev? 

21. Kako pogosto učitelji sodelujejo na prireditvah v kraju? 

21.1 Ali obstajajo razlike v pogostosti sodelovanja na prireditvah v kraju 

glede na delovno dobo učiteljev? 

22. Ali učitelji podružničnih šol sodelujejo s krajem oz. okoljem še na kakšen 

drug način, kot so prireditve? 

22.1 Ali obstajajo razlike v sodelovanju s krajem še na kakšen drug način, 

kot so prireditve glede na delovno dobo učiteljev? 

23. Kako učitelji ocenjujejo pomembnost njihove podružnične šole za kraj, v 

katerem deluje? 

23.1 Ali obstajajo razlike v oceni pomembnosti podružnične šole glede na 

delovno dobo učiteljev? 

24. Ali učitelje skrbi število učencev na njihovi podružnični šoli? 

24.1 Ali obstajajo razlike v skrbi za število učencev na podružnični šoli 

glede na delovno dobo učiteljev? 

25. Ali učitelje skrbi, da učenci iz njihovega šolskega okoliša obiskujejo 

osnovno šolo drugje? 

25.1 Ali obstajajo razlike v skrbi, da učenci njihovega šolskega okoliša 

obiskujejo osnovno šolo drugje glede na delovno dobo učiteljev? 

26. Kaj menijo učitelji, kaj bi pomenilo za kraj, če bi ukinili njihovo 

podružnično šolo? 

26.1 Ali obstajajo razlike v mnenjih, kaj bi pomenila za kraj ukinitev 

njihove podružnice, glede na delovno dobo učiteljev? 

27. Kako pogosto učitelji izvajajo medgeneracijsko sodelovanje? 

27.1 Ali obstajajo razlike v pogostosti izvajanja medgeneracijskega 

sodelovanja glede na delovno dobo učiteljev? 

28. Na kak način učitelji izvajajo medgeneracijsko sodelovanje? 

28.1 Ali obstajajo razlike v načinu izvajanja medgeneracijskega 

sodelovanja? 
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3.4 RAZISKOVALNE HIPOTEZE 

Hipoteze so implicitno izražene v obliki raziskovalnih vprašanj o odvisnih zvezah 

in razlikah. 

3.5 SPREMENLJIVKE 

3.5.1 Seznam oštevilčenih spremenljivk 

1. Starost 

2. Delovna doba 

3. Nahajanje podružnične šole 

4. Izvajanje kombiniranega pouka 

5. Vrsta kombinacije 

6. Najpogosteje izvajana vrsta učnih ur v kombiniranem oddelku 

7. Priročniki z didaktičnimi navodili za delo v kombiniranih oddelkih 

7.1 Uporaba priročnikov z didaktičnimi navodili za delo v kombiniranih 

oddelkih 

7.2 Pomembnost priročnikov z didaktičnimi navodili za delo v 

kombiniranih oddelkih 

8. Strokovna usposobljenost za poučevanje v kombiniranem oddelku 

9. Oblika pouka 

10. Učne metode 

11. Pripomočki 

11.1 Uporaba dodatnih pripomočkov 

11.2 Pogrešanje pripomočkov 

12. Materialni pogoji na podružnični šoli 

13. Sodelovanje s kolektivom na podružnični šoli 

14. Komunikacija v kolektivu na podružnični šoli 

15. Osebno zadovoljstvo na podružnični šoli 

16. Ugled podružnične šole 

17. Interesne oz. prostočasne dejavnosti 

17.1 Izvajanje interesnih oziroma prostočasnih dejavnosti 
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17.2 Omejenost pri izvajanju interesnih oziroma prostočasnih 

dejavnostih 

18. Sodelovanje z zunanjimi sodelavci in institucijami 

19. Sodelovanje na prireditvah v kraju, kjer deluje podružnična šola 

19.1 Pogostost sodelovanja na prireditvah v kraju, kjer deluje 

podružnična šola 

19.2 Sodelovanje s krajem, kjer deluje podružnična šola na druge 

načine, kot so prireditve  

20. Pomembnost podružnične šole za kraj 

21. Število učencev  

21.1 Skrb za število učencev 

21.2 Skrb, da učenci obiskujejo osnovno šolo drugje 

22. Ukinitev podružnice 

23. Medgeneracijsko sodelovanje 

23.1 Pogostost izvajanja medgeneracijskega sodelovanja 

23.2 Način izvajanja medgeneracijskega sodelovanja    

3.5.2 Izvor podatkov za spremenljivke 

Podatke za spremenljivke smo pridobili s pomočjo anketnega vprašalnika, ki je 

priloga diplomskega dela. 



 

43 

Preizkušanje odvisne zveze med spremenljivkami 

Tabela 1: Pregled zvez med spremenljivkami po raziskovalnih vprašanjih 

Zaporedna številka 
raziskovalnega vprašanja 

Odvisne spremenljivke Neodvisna spremenljivka 

5.1, 6.1 7.1, 7.2 2 

7.1 8 2 

8.1 9 2 

9.1 10 2 

10.1, 11.1 11.1, 11.2 2 

12.1 12 2 

13.1 13 2 

14.1 14 2 

15.1 15 2 

16.1 16 2 

17.1, 18.1 17.1, 17.2 2 

19.1 18 2 

20.1, 21.1, 22.1 19, 19.1, 19.2 2 

23.1 20 2 

24.1, 25.1 21.1, 21.2 2 

26.1 22 2 

27.1, 28.1 23.1, 23.2 2 

 

3.6 METODOLOGIJA 

3.6.1  OSNOVNA RAZISKOVALNA METODA 

V raziskavi diplomskega dela smo uporabili deskriptivno in kavzalno-

neeksperimentalno metodo empiričnega pedagoškega raziskovanja. 
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3.6.2 RAZISKOVALNI VZOREC 

Raziskava temelji na neslučajnostnem namenskem vzorcu. Vzorec predstavljajo 

učitelji na podružničnih šolah iz različnih regij Slovenije. V raziskavi je 

sodelovalo 105 učiteljev podružničnih šol iz vse Slovenije. 

 

Tabela 2: Število (f) in strukturni odstotki (f %) učiteljev po njihovi starosti 

Starost f f % 

do 30 let 10 9,5 

od 31 do 40 let 31 29,5 

od 41 do 50 let 42 40,0 

od 51 do 60 let 22 21,0 

Skupaj 105 100,0 

 

Med anketiranimi učitelji prevladujejo tisti, ki so stari med 41 in 50 let (40,0 %), 

sledijo jim tisti učitelji, ki so stari med 31 in 40 let (29,5 %), nekoliko manj je 

učiteljev starih med 51 in 60 let (21,0 %), najmanj pa je učiteljev starih do 30 let 

(9,5 %). 

 

Tabela 3: Število (f) in strukturni odstotki (f %) učiteljev po njihovi delovni dobi 

Delovna doba f f % 

 do 5 let 12 11,4 

 od 6 do 10 let 15 14,3 

 od 11 do 20 let 26 24,8 

 od 21 do 30 let 37 35,2 

 več kot 31 let 15 14,3 

 Skupaj 105 100,0 
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Med anketiranimi učitelji prevladujejo tisti, ki imajo med 21 in 30 let delovne 

dobe (35,2 %), sledijo jim učitelji z delovno dobo med 11 in 20 let (24,8 %), 

učiteljev, ki imajo med 6 in 10 let delovne dobe in tistih, ki poučujejo več kot 31 

let, je 14,3 %, najmanj pa je učiteljev, ki imajo do 5 let delovne dobe (11,4 %). 

 

Tabela 4: Število (f) in strukturni odstotki (f %) učiteljev po stratumu šole 

Nahajanje podružnice f f % 

v mestu 4 3,8 

na podeželju 101 96,2 

Skupaj 105 100,0 

 

Skoraj vsi anketirani učitelj (96,2 %) poučujejo na podružničnih šolah, ki se 

nahajajo na podeželju, na podružničnih šolah v mestu poučujejo samo 4 anketirani 

učitelji (3,8 %). 

3.6.3 Postopki zbiranja podatkov 

Pri raziskovalnem delu smo uporabili anketni vprašalnik. Anketiranje je potekalo 

meseca maja 2013 na podlagi elektronskega anketnega vprašalnika. Ankete smo 

poslali preko elektronske pošte na večino podružničnih šol v Sloveniji, saj smo 

želeli pridobiti čim več vrnjenih anketnih vprašalnikov iz celotne Slovenije.  

3.6.3.1 Vsebinsko-metodološke značilnosti anketnega vprašalnika 

Vsebinsko formalna stran anketnega vprašalnika 

Anketni vprašalnik vsebuje 30 vprašanj; od tega je 29 vprašanj zaprtega tipa 

(dihotomna, s stopnjevanjem in verbalnimi odgovori), pri čemer je pri šestih 

vprašanjih potrebna utemeljitev odgovora. Uvodoma sprašujemo o starosti in 

delovni dobi učiteljev (1. in 2. vprašanje). Naslednje vprašanje (3.) se nanaša na 

nahajanje podružnične šole (mesto, podeželje). Nato sledijo vprašanja (od 4. do 

9.) o kombiniranem pouku. Vprašanja od 10. do 14. ter 19. in 20. so vprašanja o 

pouku, njegovih didaktičnih značilnostih ter dejavnostih ob pouku na 
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podružničnih šolah. Zatem so vprašanja (od 15. do 18.) o sodelovanju med učitelji 

ter o osebnem zadovoljstvu učiteljev podružničnih šol. Vprašanja od 21. do 24.  

sprašujejo po odprtosti podružničnih šol navzven. Potem sledijo vprašanja od 25. 

do 28., ki se nanašajo na položaj in pomen podružničnih šol za kraj, v katerem 

delujejo in na morebitne posledice ukinjanja podružničnih šol. Zadnji vprašanji 

(29. in 30.) pa sta vezani na  medgeneracijsko sodelovanje podružničnih šol.  

3.6.4 Merske karakteristike anketnega vprašalnika 

Veljavnost (validnost) anketnega vprašalnika smo zagotovili s posvetovanjem z 

mentorjema in pregledom literature. 

Zanesljivost (reliabilnost) smo zagotovili z natančnimi in jasnimi navodili ter 

enopomenskimi specifičnimi vprašanji. Izvedli smo tudi poskusno anketiranje na 

neslučajnostnem namenskem vzorcu desetih učiteljev podružničnih šol. Rezultate 

poskusne ankete smo analizirali in ugotovili ustreznost vprašanj in navodil.  

Objektivnost anketnega vprašalnika smo v fazi izvedbe zagotovili z 

enopomenskimi in enotnimi navodili, na podlagi katerih so učitelji anketni 

vprašalnik samostojno izpolnjevali. Objektivnost smo kontrolirali tudi tako, da 

smo v anketni vprašalnik vključili vprašanja zaprtega tipa, ki onemogočajo, da bi 

anketiranci s subjektivnim presojanjem spreminjali informacije. Lastnemu vplivu 

smo se izognili tako, da so bile ankete poslane v elektronski obliki.  

3.6.5 Postopki obdelave podatkov 

Pridobljene podatke smo obdelali z SPSS (Statistical Package for the Social 

Sciences) programom, pri tem smo uporabili metode deskriptivne in inferenčne 

statistike. Podatki so prikazani tabelarično. Izračunane so absolutne (f) in odstotne 

(f %) frekvence, za preizkušanje odvisnih zvez med spremenljivkami v odgovorih 

na posamezna vprašanja smo uporabili x2- preizkus, specifično pri 21. vprašanju, 

kjer je sklop trditev s pet stopenjsko lestvico pa  Kruskal Wallis test. 

V nekaterih primerih smo zaradi nizkih frekvenc združili sorodne kategorije, v 

nekaterih pa smo pri izračunu upoštevali izid Likelihood Ratio vrednosti. 

Določene kategorije, ki so bile možne kot odgovor, vendar pa jih nihče ni izbral 
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(primer: sodelovanje z ravnateljem kategoriji »zelo slabo« in »ne sodelujemo« ter 

podobno) nismo tabelarično prikazovali in tudi v x2- preizkusu niso upoštevane. 

3.7 REZULTATI IN INTERPRETACIJA 

V tem poglavju bomo predstavili rezultate anketiranja učiteljev podružničnih šol 

iz vse Slovenije. Rezultate smo razdelili na štiri poglavja: 

• didaktične značilnosti in dejavnosti ob pouku; 

• šolska klima med učitelji; 

• odprtost podružničnih šol navzven; 

• pomen podružničnih šol za kraj, v katerem delujejo. 

3.7.1 Didaktične značilnosti in dejavnosti ob pouku 

a) Izvajanje kombiniranega pouka 

Kombinirani pouk je pogosta značilnost podružničnih šol v Sloveniji, zato nas je 

zanimalo, koliko anketiranih učiteljev izvaja kombinirani pouk. 

Tabela 5: Število (f) in strukturni odstotki (f %) učiteljev glede na izvajanje kombiniranega 
pouka 

Izvajanje kombiniranega pouka f f % 

DA 71 67,6 

NE 34 32,4 

Skupaj 105 100,0 

 

Kombinirani pouk izvaja dobri dve tretjini vseh anketiranih učiteljev (67,6 %), 

slaba tretjina anketiranih učiteljev (32,4 %) pa poučuje na podružničnih šolah, 

kjer poteka pouk v čistih razredih. Ti učitelji prihajajo iz podružničnih šol, kjer 

izvajajo bodisi celotno devetletno osnovno šolo ali pa nimajo vseh devetih 

razredov, imajo pa dovolj učencev za čiste oddelke. 
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Tabela 6: Število (f) in strukturni odstotki (f %) učiteljev po  vrsti kombinacije, ki jo izvajajo 

 

V večini izvajajo anketirani učitelji zaporedno kombinacijo, teh je kar 84,5 %. To 

pomeni, da poučujejo, na primer 1. in 2. Razred hkrati. Nezaporedno kombinacijo 

pa izvaja 15,5 % anketiranih učiteljev. To pomeni, da poučujejo, na primer hkrati 

1. in 3. razred. 

 

b) Vrsta učnih ur 

Tabela 7: Število (f) in strukturni odstotki (f %) učiteljev po vrsti učnih ur, ki jih izvajajo v 
kombiniranem oddelku 

 

Dobra polovica vseh anketiranih učiteljev izvaja isto predmetne in različno temne 

učne ure (57,7 %). Isto predmetne in isto temne učne ure izvaja 26,8 % 

anketiranih učiteljev, 15,5 % pa je tistih učiteljev, ki poučujejo različno predmetne 

in različno temne učne ure. Kot odgovor je bila na voljo tudi kategorija drugo, ki 

pa je ni izbral nihče izmed anketirancev. 

Vrsta kombinacije f f % 

 zaporedna 60 84,5 

 nezaporedna 11 15,5 

 Skupaj 71 100,0 

Vrsta učnih ur f f % 

 
isto predmetne in isto temne učne 

ure 
19 26,8 

 

isto predmetne in različno temne 
učne ure 

41 57,7 

različno predmetne in različno temne 
učne ure 

11 15,5 

 Skupaj 71 100,0 
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c) Priročniki 

Tabela 8: Število (f) in strukturni odstotki (f %) učiteljev po prisotnosti priročnikov z 
didaktičnimi navodili za delo v kombiniranih oddelkih glede na delovno dobo 

Ali imate priročnike z 
didaktičnimi navodili za delo v 

kombiniranih oddelkih 

Delovna doba 

Skupaj 
do 5 let 

od 6 do 
10 let 

od 11 do 
20 let 

od 21 
do 30 

let 

več kot 
31 let 

DA 
f 0 0 3 10 3 16 

f % 0,0% 0,0% 17,6% 37,0% 33,3% 22,5% 

NE 
f 7 11 14 17 6 55 

f % 100,0% 100,0% 82,4% 63,0% 66,7% 77,5% 

Skupaj 
f 7 11 17 27 9 71 

f % 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100, % 

Izid X2 – preizkusa 

X2 (LR) – Likelihood Ratio 
 X2 (LR) = 12,876; P = 0,12 

 

77,5 %  anketiranih učiteljev je odgovorilo, da nima priročnika za delo v 

kombiniranih oddelkih, 22,5 anketiranih učiteljev pa je odgovorilo, da ima 

priročnik za delo v kombiniranih oddelkih. 

Ker večina anketiranih učiteljev, ki poučujejo v kombiniranem oddelku (77,5 %), 

teh priročnikov nima, lahko sklepamo, da je teh priročnikov zelo malo ali pa jih 

skoraj ni. Tisti priročniki, ki obstajajo, pa so bolj interne narave in so verjetno bili 

izdelani v sklopu raznih izobraževanj; tako ima dostop do njih manjše število 

učiteljev. Priročnike z didaktičnimi navodili za delo v kombiniranih oddelkih ima 

samo 22,5 % vseh učiteljev, ki poučujejo v kombiniranih oddelkih. To so učitelji 

zadnjih treh kategorij delovne dobe, torej tisti, ki imajo od 11 do 31 let delovne  

dobe. Učitelji, ki imajo od 5 do 10 let delovne dobe, pa teh priročnikov sploh 

nimajo. Možni vzroki so, kot smo že omenili, da so si učitelji, ki imajo več 

delovne dobe, te priročnike pridobili ali jih sami izdelali na raznih strokovnih 

izobraževanjih, za razliko od mlajših učiteljev, ki teh izobraževanj ne obiskujejo 

ali pa v kombiniranem oddelku poučujejo šele kratek čas. 
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Na osnovi x2- preizkusa lahko ničelno hipotezo (H0) obdržimo. Razlika v 

odgovorih učiteljev glede na to, ali imajo priročnik/e z didaktičnimi navodili za 

delo v kombiniranih oddelkih, glede na delovno dobo učiteljev ni statistično 

značilna. 

Tabela 9: Število (f) in strukturni odstotki (f %) učiteljev po odgovoru na vprašanje ali se 
jim zdi, da so priročniki za delo v kombiniranih oddelkih potrebni glede na delovno dobo 

Potreba po priročniku za delo v 
kombiniranih oddelkih 

Delovna doba 

Skupaj 
do 5 let 

od 6 do 
10 let 

od 11 do 
20 let 

od 21 do 
30 let 

več kot 
31 let 

DA 
f 7 7 15 24 8 61 

f % 100,0% 63,6% 88 % 88,9% 88,9% 85,9% 

NE 
f 0 4 2 3 1 10 

f % 0,0% 36,4% 11,8% 11,1% 11,1% 14,1% 

Skupaj 
f 7 11 17 27 9 71 

f % 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Izid X2 – preizkusa 

X2 (LR) – Likelihood Ratio 
X2 (LR) = 5,871; P = 0,209 

 

85,9 % vseh učiteljev, ki poučujejo v kombiniranih oddelkih, meni, da je priročnik 

za delo v kombiniranih oddelkih učiteljem potreben, le 14,1% vseh učiteljev 

kombiniranih oddelkov,  je mnenja, da ta priročnik učiteljem ni potreben.  

Razlog, da se večini učiteljev zdi ta priročnik potreben, je morda v tem, da je 

poučevanje v kombiniranih oddelkih drugačno, bolj zapleteno. Drugačna je 

priprava na pouk, organizacija pouka, usklajevanje dela v dveh ali več razredih, 

izvedba kombiniranega pouka je drugačna od klasičnega poučevanja v enem 

razredu. Zato si učitelji, ki poučujejo v kombiniranih oddelkih, želijo kakšnih 

priročnikov ali literature, ki bi jim bila v pomoč pri organizaciji in izvedbi 

kombiniranega pouka. 

Na osnovi x2- preizkusa lahko ničelno hipotezo (H0) obdržimo. Razlika v 

odgovorih učiteljev na to, ali se jim zdijo priročniki za delo v kombiniranih 

oddelkih potrebni, glede na delovno dobo ni statistično značilna. 
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d) Strokovna usposobljenost za delo v kombiniranih oddelkih 

Tabela 10: Število (f) in strukturni odstotki (f %) učiteljev po odgovoru na vprašanje, ali 
učitelji menijo, da so dovolj strokovno usposobljeni za delo v kombiniranem oddelku glede 
na delovno dobo 

Zadostna strokovna 
usposobljenost za delo v 
kombiniranem oddelku 

Delovna doba 

Skupaj 
do 5 let 

od 6 do 
10 let 

od 11 do 
20 let 

od 21 do 
30 let 

več kot 
31 let 

DA 
f 6 10 14 25 7 62 

f % 85,7% 90,9% 82,4% 92,6% 77,8% 87,3% 

NE 
f 1 1 3 2 2 9 

f % 14,3% 9,1% 17,6% 7,4% 22,2% 12,7% 

Skupaj 
f 7 11 17 27 9 71 

f % 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Izid X2 – preizkusa 

X2 (LR) – Likelihood 
Ratio 

X2 (LR) = 1,905; P = 0,753 

 

87,3 % vseh anketiranih učiteljev, ki poučujejo v kombiniranem oddelku, je 

mnenja, da so zadostno strokovno usposobljeni za tovrstno obliko poučevanja in 

le 12, 7 % anketiranih učiteljev meni, da niso strokovno usposobljeni za tovrstno 

poučevanje.  

Kakor kaže x2 – preizkus, med učitelji glede na delovno dobo ni statistične razlike 

v mnenju, ali so zadostno strokovno usposobljeni za delo v kombiniranem 

oddelku. Ničelno hipotezo (H0) torej lahko obdržimo.  

Anketirani učitelji, ki so odgovorili, da se jim zdi, da niso dovolj strokovno 

usposobljeni za poučevanje v kombiniranih oddelkih, so morali utemeljiti svoj 

odgovor. Izpostavili so naslednje: primanjkuje jim izmenjava izkušenj med 

učitelji, ki poučujejo v kombiniranih oddelkih, pogosto se počutijo prepuščeni 

sami sebi, v času študija so dobili premalo informacij o kombiniranem pouku. 

Navedli so, da imajo težave pri oblikovanju in načrtovanju kombiniranega pouka, 
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se pa zavedajo, da bi nepravilno kombiniranje tem ali predmetov lahko 

poslabšalo znanje učencev oziroma bi jih lahko zmedlo. 

Rezultati so nas presenetili. Pričakovali smo namreč, da bo odstotek izbranih 

odgovorov ravno  obraten. V literaturi, ki smo jo uporabili v teoriji diplomskega 

dela, namreč strokovnjaki, kot so (Adamič, Cenčič, Nolimal) opozarjajo, da se 

usposabljanju za poučevanje v kombiniranem pouku namenja premalo pozornosti 

ter da vidijo neusposobljenost za poučevanje v kombiniranih oddelkih kot velik 

problem. Zasledil smo tudi mnenja učiteljev, ki so opisovali, da so doživljali 

velike stiske na začetku poučevanja v kombiniranih oddelkih. 

 

e) Oblike pouka 

Tabela 11: Število (f) in strukturni odstotki (f %) učiteljev po odgovoru na vprašanje po 
pogostosti uporabe različnih oblik pouka glede na delovno dobo 

Pogostost uporabe 
različnih oblik 

pouka 

Delovna doba 

Skupaj 

Izid X2 – 
preizkusa 

x2 –
Pearson, 

x2(LR) – 
Likelihoo
d Ratio 

do 5 let 
od 6 do 
10 let 

od 11 
do 20 

let 

od 21 
do 30 

let 

več kot 
31 let 

 F
ro

nt
al

ni
 p

ou
k 

 zelo 
pogosto 

f 3 2 1 4 1 11 

X2 (LR) = 
15,136; 

 P = 0,234 

f% 25,00% 13,30% 3,80% 10,80% 6,70% 10,50% 

 
pogosto 

f 7 7 19 27 8 68 

f% 58,30% 46,70% 73,10% 73,00% 53,30% 64,80% 

 redko 
f 1 4 3 4 6 18 

f% 8,30% 26,70% 11,50% 10,80% 40,00% 17,10% 

 zelo 
redko 

f 1 2 3 2 0 8 

f% 8,30% 13,30% 11,50% 5,40% 0,00% 7,60% 

Skupaj 

f 12 15 26 37 15 105 

f% 
100,00

% 
100,00

% 
100,00

% 
100,00

% 
100,00

% 
100,00

% 

Se nadaljuje… 



Nadaljevanje… 

53 

Se nadaljuje… 

Pogostost uporabe 
različnih oblik 

pouka 

Delovna doba 

Skupaj 

Izid X2 – 
preizkusa 

x2 –
Pearson, 

x2(LR) – 
Likelihoo
d Ratio 

do 5 let 
od 6 do 
10 let 

od 11 
do 20 

let 

od 21 
do 30 

let 

več kot 
31 let 

S
ku

pi
ns

ko
 d

el
o 

 zelo 
pogosto 

f 1 2 5 4 2 14 

X2 (LR) = 
12,150; 

P =  0,434 

f% 8,30% 13,30% 19,20% 10,80% 13,30% 13,30% 

 
pogosto 

f 7 10 15 19 11 62 

f% 58,30% 66,00% 57,70% 51,40% 73,30% 59,00% 

 redko 
f 3 2 5 14 1 25 

f% 25,00% 13,30% 19,20% 37,80% 6,70% 23,80% 

 zelo f 1 1 1 0 1 4 

redko f% 8,30% 6,70% 3,80% 0,00% 6,70% 3,80% 

Skupaj 

f 12 15 26 37 15 105 

f% 
100,00

% 
100,00

% 
100,00

% 
100,00

% 
100,00

% 
100,00

% 

 D
el

o 
v 

dv
oj

ic
ah

 

zelo 
pogosto 

f 1 5 6 7 5 24 

X2 (LR) = 
11,065; 

P =  0,523 

f% 8,30% 33,30% 23,10% 18,90% 33,30% 22,90% 

pogosto 
f 9 9 14 26 7 65 

f% 75,00% 60,00% 53,80% 70,30% 46,70% 61,90% 

redko, 
zelo 

redko 

f 2 1 6 4 3 16 

f% 16,60% 6,70% 23,00% 10,80% 20,00% 15,20% 

Skupaj f 12 15 26 37 15 105 

f% 
100,00

% 
100,00

% 
100,00

% 
100,00

% 
100,00

% 
100,00

% 

In
di

vi
du

al
na

 
ob

li
ka

 d
el

a 

zelo 
pogosto 

f 4 7 9 18 7 45 
X2 (LR) = 

8,123; 

P =  0,422 
f% 33,30% 46,70% 34,60% 48,60% 46,70% 42,90% 

pogosto f 6 8 15 15 8 52 
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Se nadaljuje… 

Pogostost uporabe 
različnih oblik 

pouka 

Delovna doba 

Skupaj 

Izid X2 – 
preizkusa 

x2 –
Pearson, 

x2(LR) – 
Likelihoo
d Ratio 

do 5 let 
od 6 do 
10 let 

od 11 
do 20 

let 

od 21 
do 30 

let 

več kot 
31 let 

 

 

 
f% 50,00% 53,30% 57,70% 40,50% 53,30% 49,50% 

 

redko 
f 2 0 2 4 0 8 

f% 16,70% 0,00% 7,70% 10,80% 0,00% 7,60% 

Skupaj 

f 12 15 26 37 15 105 

f% 
100,00

% 
100,00

% 
100,00

% 
100,00

% 
100,00

% 
100,00

% 

S
od

el
ov

al
no

 u
č
en

je
 

zelo 
pogosto 

f 1 3 3 7 3 17 

X2 (LR) = 
14,743; 

P =  0,256 

f% 8,30% 20,00% 11,50% 18,90% 20,00% 16,20% 

pogosto 
f 2 6 12 20 5 45 

f% 16,70% 40,00% 46,20% 54,10% 33,30% 42,90% 

redko 
f 5 5 10 9 6 35 

f% 41,70% 33,30% 38,50% 24,30% 40,00% 33,30% 

zelo 
redko, 
nikoli 

f 4 1 1 1 1 8 

f% 33,30% 6,70% 3,80% 2,70% 6,70% 7,60% 

Skupaj 

f 12 15 26 37 15 105 

f% 
100,00

% 
100,00

% 
100,00

% 
100,00

% 
100,00

% 
100,00

% 

P
ro

je
kt

no
 d

el
o 

zelo 
pogosto 

f 0 3 1 0 3 7 

X2 (LR) = 
33,827; 

P =  0,006 

f% 0,00% 20,00% 3,80% 0,00% 20,00% 6,70% 

pogosto 
f 0 2 8 9 5 24 

f% 0,00% 13,30% 30,80% 24,30% 33,30% 22,90% 

redko 
f 7 7 15 20 6 55 

f% 58,30% 46,70% 57,50% 54,10% 40,00% 52,40% 

zelo  f 5 3 2 8 1 19 
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Se nadaljuje… 

Pogostost uporabe 
različnih oblik 

pouka 

Delovna doba 

Skupaj 

Izid X2 – 
preizkusa 

x2 –
Pearson, 

x2(LR) – 
Likelihoo
d Ratio 

do 5 let 
od 6 do 
10 let 

od 11 
do 20 

let 

od 21 
do 30 

let 

več kot 
31 let 

 
redko, 
nikoli 

f% 41,70% 20,00% 7,60% 21,60% 6,70% 18,10% 

 
Skupaj 

f 12 15 26 37 15 105 

f% 
100,00

% 
100,00

% 
100,00

% 
100,00

% 
100,00

% 
100,00

% 

E
ks

pe
ri

m
en

ta
ln

o 
de

lo
 (

po
iz

ku
si

) 

zelo 
pogosto 

f 0 2 1 1 0 4 

X2 (LR) = 
23,090; 

P =  0,111 

f% 0,00% 13,30% 3,80% 2,70% 0,00% 3,80% 

pogosto 
f 3 9 14 22 11 59 

f% 25,00% 60,00% 53,80% 59,50% 73,30% 56,20% 

redko 
f 4 3 8 12 4 31 

f% 33,30% 20,00% 30,80% 32,40% 26,70% 29,50% 

zelo 
redko, 
nikoli 

f 5 1 3 2 0 11 

f% 41,70% 6,70% 11,50% 5,40% 0,00% 10,50% 

Skupaj 

f 12 15 26 37 15 105 

f% 
100,00

% 
100,00

% 
100,00

% 
100,00

% 
100,00

% 
100,00

% 

*Zaradi nizkih frekvenc smo združili nekatere kategorije, kar je razvidno iz tabele, če katera 
kategorija ni bila izbrana, je nismo uvrstili v tabelo. 

 

Frontalni pouk - največ (64,8 %) vseh anketiranih učiteljev je odgovorilo, da 

uporablja frontalni pouk »pogosto«, sledi odgovor »redko« (17,1 %), anketiranih 

učiteljev, ki uporabljajo frontalni pouk »zelo pogosto«, je 10,5 %, tistih, ki ga 

uporabljajo »zelo redko«, pa je 7,6 %. Kategorije »nikoli« ni izbral nihče izmed 

anketiranih učiteljev. 

Skupinsko delo - 59,0 % anketiranih učiteljev uporablja obliko skupinskega dela 

»pogosto«, 23,8 % vseh anketirancev ga uporablja »redko«, »zelo pogosto« 
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uporablja skupinsko delo 13,3 % anketiranih, »zelo redko« pa ga uporablja 3,8 % 

anketiranih učiteljev. Kategorije »nikoli« ni izbral nihče izmed anketiranih 

učiteljev. 

Delo v dvojicah - kar 61,9 % anketiranih učiteljev uporablja delo v dvojicah 

»pogosto«, sledijo učitelji, ki ga uporabljajo »zelo pogosto« (22,9 %), »redko ali 

zelo redko« pa delo v dvojicah uporablja 15,2 % vseh anketiranih. Kategorije 

»nikoli« ni izbral nihče izmed anketiranih učiteljev. 

Individualna oblika dela – največ (49,5 %) anketiranih je odgovorilo, da uporablja 

individualno obliko dela »pogosto«, nato sledijo tisti, ki so odgovorili, da 

uporabljajo to obliko »zelo pogosto« (42,9 %), »redko« jo uporablja le 7,6 % 

anketiranih učiteljev. Kategoriji »zelo redko« in »nikoli« ni izbral nihče izmed 

anketiranih. 

Sodelovalno učenje – 42,9 % anketiranih učiteljev uporablja obliko sodelovalnega 

učenja »pogosto«, 33,3 % anketiranih ga uporablja »redko«, »zelo pogosto« 

uporablja obliko sodelovalnega učenja 16,2 % anketiranih učiteljev, »zelo redko 

ali nikoli« pa ga uporablja 7,6 % učiteljev.  

Projektno delo – največ anketiranih učiteljev (52,4 %) je odgovorilo, da projektno 

delo uporablja »redko«, z 22,9 % jim sledijo tisti učitelji, ki to obliko pouka 

uporabljajo »pogosto«. »Zelo pogosto« uporablja projektno delo 6,7 % 

anketiranih, tistih učiteljev, ki ga uporabljajo »zelo redko«, je 15,2 %, 2,9 % 

učiteljev pa projektnega dela sploh ne uporablja. 

Eksperimentalno delo (poizkusi) – 56,2 % anketiranih učiteljev uporablja 

eksperimentalno delo »pogosto«, »redko« ga uporablja 29,5 % anketiranih 

učiteljev, 10,5 % vseh anketiranih uporablja to obliko pouka »zelo redko ali 

nikoli«, le 3,8 % učiteljev pa eksperimentalno delo uporablja »zelo pogosto«. 

Iz rezultatov je razvidno, da je med anketiranimi učitelji podružničnih šol najbolj 

priljubljena oblika pouka individualna oblika dela. »Zelo pogosto ali pogosto« jo 

izvaja kar 92,4 % vseh anketiranih učiteljev, s 84,8 % pa ji sledi delo v dvojicah. 

Razlog za takšen rezultat je lahko v dejstvu, da veliko anketiranih učiteljev 

poučuje v kombiniranih oddelkih, kjer sta zaradi posebne organizacije pouka ti 

dve obliki najbolj primerni, zato se ju učitelji največkrat poslužujejo.  
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Najmanj anketirani učitelji uporabljajo projektno delo, »zelo pogosto ali pogosto« 

to obliko pouka uporablja le 29,6 % anketiranih. Razlog je lahko v tem, da je ta 

oblika pouka zahtevna za izvajanje in da je na mnogih podružnicah majhno število 

otrok, zato je projektno delo še težje izvedljivo. 

Izid x2-preizkusa kaže, da prihaja do statistično značilne razlike glede na delovno 

dobo le pri eni postavki, in sicer pri pogostosti uporabe projektnega dela; torej tu 

ničelno hipotezo (H0) zavrnemo. Nihče izmed anketiranih učiteljev, ki imajo 

delovno dobo do 5 let, ne uporablja projektnega dela »zelo pogosto« ali 

»pogosto«, »zelo pogosto« ga ne uporablja tudi nihče izmed učiteljev, ki imajo od 

21 do 30 let delovne dobe. Pri postavki pogostost uporabe eksperimentalnega 

dela (poizkusov) pa velja opozoriti, da obstaja tendenca v razliki glede na delovno 

dobo, in sicer učitelji z manj delovne dobe (do 5 let) to obliko uporabljajo redkeje 

kot njihovi kolegi, ki imajo več delovne dobe. Razlog je lahko v tem, da 

poučujejo predmete, pri katerih eksperimentalno delo ni mogoče oziroma je težje 

izvedljivo ali pa se jim zdi zaradi premalo delovnih izkušenj ta oblika dela 

prezahtevna za izvajanje. 

Pri ostalih postavkah pa ne zaznamo statistično značilnih razlik glede na delovno 

dobo pri pogostosti uporabe različnih oblik pouka in lahko ničelno hipotezo (H0) 

obdržimo, kar kaže na to, da učitelji, ki imajo različno delovno dobo, uporabljajo 

ostale oblike približno enako pogosto. 
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f) Učne metode 

Tabela 12: Število (f) in strukturni odstotki (f %) učiteljev po odgovoru na vprašanje po 
pogostosti uporabe različnih metod pouka glede na delovno dobo 

Pogostost uporabe 

metod pouka 

Delovna doba 

Skupaj 

Izid X2 – 
preizkusa 

x2–
Pearson, 

do 5 let 
od 6 do 
10 let 

od 11 
do 20 

let 

od 21 
do 30 

let 

več kot 
31 let 

x2(LR) – 
Likelihoo
d Ratio 

M
et

od
a 

ra
zl

ag
e 

zelo 
pogosto 

f 6 7 7 8 5 33 

X2 (LR) = 
10,646; 

P =  0,223 

f % 50,00% 46,70% 26,90% 21,60% 33,30% 31,40% 

pogosto 
f 5 7 19 27 8 66 

f % 41,70% 46,70% 73,10% 73,00% 53,30% 62,90% 

redko 
f 1 1 0 2 2 6 

f % 8,30% 6,70% 0,00% 5,40% 13,30% 5,70% 

Skupaj 

f 12 15 26 37 15 105 

f % 
100,00

% 
100,00

% 
100,00

% 
100,00

% 
100,00

% 
100,00

% 

M
et

od
a 

ra
zg

ov
or

a 

zelo 
pogosto 

f 6 10 12 21 7 56 

X2 (LR) = 
6,062; 

P =  0,640 

f % 50,00% 66,70% 46,20% 56,80% 46,70% 53,30% 

pogosto 
f 5 5 13 16 7 46 

f % 41,70% 33,30% 50,00% 43,20% 46,70% 43,80% 

redko 
f 1 0 1 0 1 3 

f % 8,30% 0,00% 3,80% 0,00% 6,70% 2,90% 

Skupaj 

f 12 15 26 37 15 105 

f % 
100,00

% 
100,00

% 
100,00

% 
100,00

% 
100,00

% 
100,00

% 

U
po

ra
ba

 
be

se
di

la
 

zelo 
pogosto 

f 4 2 3 8 4 21 X2 (LR) = 
13,410; 

P =  0,340 f % 33,30% 13,30% 11,50% 21,60% 26,70% 20,00% 

Se nadaljuje… 
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Pogostost uporabe 

metod pouka 

Delovna doba 

Skupaj 

Izid X2 – 
preizkusa 

x2–
Pearson, 

do 5 let 
od 6 do 
10 let 

od 11 
do 20 

let 

od 21 
do 30 

let 

več kot 
31 let 

x2(LR) – 
Likelihoo
d Ratio 

 

 

pogosto 
f 5 10 19 23 11 68 

f % 41,70% 66,70% 73,10% 62,20% 73,30% 64,80% 

redko 
f 2 3 4 6 0 15 

f % 16,70% 20,00% 15,40% 16,20% 0,00% 14,30% 

zelo f 1 0 0 0 0 1 

redko f % 8,30% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 1,00% 

Skupaj 

f 12 15 26 37 15 105 

f % 
100,00

% 
100,00

% 
100,00

% 
100,00

% 
100,00

% 
100,00

% 

U
po

ra
ba

 m
et

od
e 

pr
ik

az
ov

an
ja

 

zelo 
pogosto 

f 6 5 5 15 6 37 

X2 (LR) = 
5,588; 

P =  0,693 

f % 50,00% 33,30% 19,20% 40,50% 40,00% 35,20% 

pogosto 
f 4 8 17 18 7 54 

f % 33,30% 53,30% 65,40% 48,60% 46,70% 51,40% 

redko 
f 2 2 4 4 2 14 

f % 16,70% 13,30% 15,40% 10,80% 13,30% 13,30% 

Skupaj 

f 12 15 26 37 15 105 

f % 
100,00

% 
100,00

% 
100,00

% 
100,00

% 
100,00

% 
100,00

% 

U
po

ra
ba

 p
ro

bl
em

sk
e 

m
et

od
e 

zelo 
pogosto 

f 1 0 5 6 4 16 

X2 (LR) = 
24,539; 

P =  0,017 

f % 8,30% 0,00% 19,20% 16,20% 26,70% 15,20% 

pogosto 
f 4 13 12 23 9 61 

f % 33,30% 86,70% 46,20% 62,20% 60,00% 58,10% 

Se nadaljuje… 
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Pogostost uporabe 

metod pouka 

Delovna doba 

Skupaj 

Izid X2 – 
preizkusa 

x2–
Pearson, 

do 5 let 
od 6 do 
10 let 

od 11 
do 20 

let 

od 21 
do 30 

let 

več kot 
31 let 

x2(LR) – 
Likelihoo
d Ratio 

 

 

redko 
f 5 2 9 5 2 23 

f % 41,70% 13,30% 34,60% 13,50% 13,30% 21,90% 

zelo f 2 0 0 3 0 5 

redko, 
nikoli 

f % 16,70% 0,00% 0,00% 8,10% 0,00% 4,80% 

Skupaj 

f 12 15 26 37 15 105 

f % 
100,00

% 
100,00

% 
100,00

% 
100,00

% 
100,00

% 
100,00

% 

U
po

ra
ba

 m
et

od
e 

pr
im

er
a 

zelo 
pogosto 

f 6 2 4 8 3 23 

X2 (LR) = 
11,822; 

P =  0,460 

f % 50,00% 13,30% 15,40% 21,60% 20,00% 21,90% 

pogosto 
f 5 8 17 21 9 60 

f % 41,70% 53,30% 65,40% 56,80% 60,00% 57,10% 

redko 
f 1 5 5 6 3 20 

f % 8,30% 33,30% 19,20% 16,20% 20,00% 19,00% 

zelo f 0 0 0 2 0 2 

redko f % 0,00% 0,00% 0,00% 5,40% 0,00% 1,90% 

Skupaj 

f 12 15 26 37 15 105 

f % 
100,00

% 
100,00

% 
100,00

% 
100,00

% 
100,00

% 
100,00

% 

U
po

ra
ba

 m
et

od
e 

de
m

on
st

ra
ci

je
 zelo 

pogosto 

f 7 3 6 19 5 40 

X2 (LR) = 
12,087;  P 

= 0,147 

P =  0,147 

f % 58,30% 20,00% 23,10% 51,40% 33,30% 38,10% 

pogosto 
f 3 10 17 16 9 55 

f % 25,00% 66,70% 65,40% 43,20% 60,00% 52,40% 

Se nadaljuje… 
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Pogostost uporabe 

metod pouka 

Delovna doba 

Skupaj 

Izid X2 – 
preizkusa 

x2–
Pearson, 

do 5 let 
od 6 do 
10 let 

od 11 
do 20 

let 

od 21 
do 30 

let 

več kot 
31 let 

x2(LR) – 
Likelihoo
d Ratio 

 

 
redko 

f 2 2 3 2 1 10 

 

f % 16,70% 13,30% 11,50% 5,40% 6,70% 9,50% 

Skupaj 

f 12 15 26 37 15 105 

f % 
100,00

% 
100,00

% 
100,00

% 
100,00

% 
100,00

% 
100,00

% 

*Zaradi nizkih frekvenc smo združili nekatere kategorije, kar je razvidno iz tabele, če katera 
kategorija ni bila izbrana, je nismo uvrstili v tabelo. 

 

Metoda razlage – največ (62,9 %) anketiranih učiteljev je odgovorilo, da metodo 

razlage uporablja »pogosto«, 31,4 % pa je takih, ki to metodo uporabljajo »zelo 

pogosto«, le 5,7 % jih metodo razlage uporablja »redko«. Na voljo sta bili tudi 

kategoriji odgovorov »zelo redko« in »nikoli«, ki pa ju ni izbral nihče izmed 

anketiranih učiteljev.  

Metoda razgovora – nekaj več kot polovica (53,3 %) anketiranih učiteljev 

uporablja metodo razgovora »zelo pogosto«, s 43,8 % jim sledijo učitelji, ki jo 

uporabljajo »pogosto«, le 2,9 % vseh anketiranih metodo razgovora uporablja 

»redko«. Na voljo sta bili tudi kategoriji odgovorov »zelo redko« in »nikoli«, ki 

pa ju ni izbral nihče izmed anketiranih učiteljev.  

Metoda z uporabo besedila – največ (64,8 %) anketiranih učiteljev je odgovorilo, 

da uporablja metodo z uporabo besedila »pogosto«, sledijo jim učitelji, ki to 

metodo uporabljajo »zelo pogosto« (20,0 %), »redko« jo uporablja 14,3 % 

anketiranih, samo 1 % anketiranih učiteljev pa to metodo uporablja »zelo redko«. 

Na voljo je bila tudi kategorija odgovora »nikoli«, ki pa je ni izbral nihče izmed 

anketiranih. 

Metoda prikazovanja – dobra polovica anketiranih učiteljev (51,4 %) uporablja 

metodo prikazovanja »pogosto«, 35,2 % učiteljev jo uporablja »zelo pogosto«, 
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najmanj (13,3 %) anketiranih učiteljev pa metodo prikazovanja uporablja 

»redko«. Na voljo sta bili tudi kategoriji odgovorov »zelo redko« in »nikoli«, ki 

pa ju ni izbral nihče izmed anketiranih učiteljev. 

Problemska metoda – več kot polovica (58,1 %) anketiranih učiteljev uporablja 

problemsko metodo »pogosto«, 21,9 % anketiranih pravi, da to metodo uporablja 

»redko«. Učiteljev, ki jo uporabljajo »zelo pogosto«, je 15,2 %, da jo uporabljajo 

»zelo redko« ali »nikoli« pa je odgovorilo 4,8 % anketiranih učiteljev. Zaradi 

nizkih frekvenc odgovorov smo v tabeli združili kategoriji »zelo redko« in 

»nikoli«.  

Metoda primera – več kot polovica (57,1 %) anketiranih učiteljev uporablja 

metodo primera »pogosto«, z 21,9 % sledijo učitelji, ki to metodo uporabljajo 

»zelo pogosto«, 19,0 % učiteljev jo uporablja »redko«, le 1,9 % pa je takih, ki 

metodo primera uporabljajo »zelo redko«. Na voljo je bila tudi kategorija 

odgovora »nikoli«, ki pa je ni izbral nihče izmed anketiranih. 

Metoda demonstracije – nekaj več kot polovica (52,4 %) anketiranih učiteljev 

uporablja metodo demonstracije »pogosto«, z 38,1 % jim sledijo učitelji, ki jo 

uporabljajo »zelo pogosto«, 9,5 % vseh anketiranih učiteljev pa metodo 

demonstracije uporablja «redko«. Na voljo sta bili tudi kategoriji odgovorov »zelo 

redko« in »nikoli«, ki pa ju ni izbral nihče izmed anketiranih učiteljev.  

Iz dobljenih rezultatov je razvidno, da je med anketiranimi učitelji podružničnih 

šol najbolj priljubljena metoda poučevanja metoda razgovora. »Zelo pogosto« ali 

»pogosto« jo uporablja kar 97,1 % vseh anketiranih učiteljev. Sledi ji metoda 

razlage. To metodo uporablja »zelo pogosto« ali »pogosto« 94,3 % anketiranih.  

Metoda, ki jo učitelju uporabljajo najmanj pogosto, je problemska metoda. To 

metodo uporablja  »zelo pogosto« ali »pogosto«, 73,3 % anketiranih učiteljev. 

Izid x2-preizkusa kaže, da prihaja do statistično značilne razlike glede na delovno 

dobo le pri eni postavki, in sicer pri pogostosti uporabe problemske metode; torej 

tu ničelno hipotezo (H0) zavrnemo. Frekvence kažejo, da učitelji, ki imajo več 

delovne dobe (več kot 31 let), uporabljajo problemsko metodo pogosteje kot 

učitelji z manj delovne dobe. Razlog je lahko v dejstvu, da se mlajšim učiteljem 

zaradi premalo delovnih izkušenj zdi ta oblika dela prezahtevna za izvajanje. 
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Pri ostalih postavkah pa ne zaznamo statistično značilnih razlik glede na delovno 

dobo pri pogostosti uporabe različnih metod pouka in lahko ničelno hipotezo (H0) 

obdržimo, kar kaže na to, da učitelji, ki imajo različno delovno dobo, uporabljajo 

ostale metode približno enako pogosto. 
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Se nadaljuje… 

g) Učni pripomočki 

Tabela 13: Število (f) in strukturni odstotki (f %) učiteljev po odgovoru na vprašanje po 
uporabi dodatnih pripomočkov glede na delovno dobo 

Uporaba dodatnih 
pripomočkov 

Delovna doba 

Skupaj 

Izid X2 – 
preizkusa 

x2 –
Pearson, 

do 5 let 
od 6 do 
10 let 

od 11 
do 20 

let 

od 21 
do 30 

let 

več kot 
31 let 

x2(LR) – 
Likelihood 

Ratio 

Računalnik 
in LCD 

projektor, 
spletna 
učilnica 

DA 

f 11 14 22 30 14 91 

X2 (LR) = 
2,664; 

P =  0,616 

 

f 
% 

91,70% 93,30% 84,60% 81,10% 93,30% 86,70% 

NE 

f 1 1 4 7 1 14 

f 
% 

8,30% 6,70% 15,40% 18,90% 6,70% 13,30% 

Skupaj 

f 12 15 26 37 15 105 

f 
% 

100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 

Interaktivna 
tabla 

DA 

f 2 7 6 12 5 32 

X2 (LR) = 
3,764; 

P =  0,439 

f 
% 

16,70% 46,70% 23,10% 32,40% 33,30% 30,50% 

NE 

f 10 8 20 25 10 73 

f 
% 

83,30% 53,30% 76,90% 67,60% 66,70% 69,50% 

Skupaj 

f 12 15 26 37 15 105 

f 
% 

100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 

Did. igre in 
drugi did. 

pripomočki 

DA 

f 9 15 24 36 14 98 

X2 (LR) = 
7,295; 

P =  0,121 

f 
% 

75,00% 100,00% 92,30% 97,30% 93,30% 93,30% 

NE f 3 0 2 1 1 7 
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Se nadaljuje… 

Uporaba dodatnih 
pripomočkov 

Delovna doba 

Skupaj 

Izid X2 – 
preizkusa 

x2 –
Pearson, 

do 5 let 
od 6 do 
10 let 

od 11 
do 20 

let 

od 21 
do 30 

let 

več kot 
31 let 

x2(LR) – 
Likelihood 

Ratio 
 

 

f 
% 

25,00% 0,00% 7,70% 2,70% 6,70% 6,70% 

 Skupaj 

f 12 15 26 37 15 105 

f 
% 

100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 

Zemljevidi 

DA 

f 7 12 15 24 12 70 

X2 = 
3,771; 

P =  0,438 

f 
% 

58,30% 80,00% 57,70% 64,90% 80,00% 66,70% 

NE 

f 5 3 11 13 3 35 

f 
% 

41,70% 20,00% 42,30% 35,10% 20,00% 33,30% 

Skupaj 

f 12 15 26 37 15 105 

f 
% 

100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 

Slovarji 

DA 

f 4 6 11 23 11 55 

X2 = 
7,784; 

P =  0,093 

f 
% 

33,30% 40,00% 42,30% 62,20% 73,30% 52,40% 

NE 

f 8 9 15 14 4 50 

f 
% 

66,70% 60,00% 57,70% 37,80% 26,70% 47,60% 

Skupaj 

f 12 15 26 37 15 105 

f 
% 

100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 

Kalkulator 
DA 

f 1 2 1 2 3 9 

X2 (LR) = 
3,712; 

P =  0,446 

f 
% 

8,30% 13,30% 3,80% 5,40% 20,00% 8,60% 

NE f 11 13 25 35 12 96 
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Se nadaljuje… 

Uporaba dodatnih 
pripomočkov 

Delovna doba 

Skupaj 

Izid X2 – 
preizkusa 

x2 –
Pearson, 

do 5 let 
od 6 do 
10 let 

od 11 
do 20 

let 

od 21 
do 30 

let 

več kot 
31 let 

x2(LR) – 
Likelihood 

Ratio 

  

f 
% 

91,70% 86,70% 96,20% 94,60% 80,00% 91,40% 

 Skupaj 

f 12 15 26 37 15 105 

f 
% 

100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 

Razna 
dodatna 
literatura 

DA 

f 8 13 22 34 14 91 

X2 (LR) = 
4,909; 

P =  0,297 

f 
% 

66,70% 86,70% 84,60% 91,90% 93,30% 86,70% 

NE 

f 4 2 4 3 1 14 

f 
% 

33,30% 13,30% 15,40% 8,10% 6,70% 13,30% 

Skupaj 

f 12 15 26 37 15 105 

f 
% 

100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 

Modeli in 
makete za 

prikazovanje 

DA 

f 6 8 19 23 11 67 

X2 = 
3,303; 

P =  0,508 

f 
% 

50,00% 53,30% 73,10% 62,20% 73,30% 63,80% 

NE 

f 6 7 7 14 4 38 

f 
% 

50,00% 46,70% 26,90% 37,80% 26,70% 36,20% 

Skupaj 

f 12 15 26 37 15 105 

f 
% 

100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 

Drugo DA 

f 1 1 1 5 3 11 X2 (LR) = 
3,411; 

P =  0,492 f 
% 

8,30% 6,70% 3,80% 13,50% 20,00% 10,50% 
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Se nadaljuje… 

Uporaba dodatnih 
pripomočkov 

Delovna doba 

Skupaj 

Izid X2 – 
preizkusa 

x2 –
Pearson, 

do 5 let 
od 6 do 
10 let 

od 11 
do 20 

let 

od 21 
do 30 

let 

več kot 
31 let 

x2(LR) – 
Likelihood 

Ratio 

 
NE 

f 11 14 25 32 12 94 

 

f 
% 

91,70% 93,30% 96,20% 86,50% 80,00% 89,50% 

Skupaj 

f 12 15 26 37 15 105 

f 
% 

100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 

Računalnik in LCD-projektor uporablja 86,7 % anketiranih učiteljev, medtem ko 

ga 13,3 % anketiranih ne uporablja. Interaktivno tablo uporablja 30,5 % učiteljev, 

več kot polovica (69,5 %) pa jih je odgovorilo, da je ne uporablja. Večina 

anketiranih učiteljev (93,3 %) uporablja didaktične igre in druge didaktične 

pripomočke, le 6,7 % je takih, ki tega pri svojem delu ne uporablja. Več kot 

polovica (66,7 %) anketiranih pri svojem delu uporablja zemljevide, 33,3 % jih je 

odgovorilo, da zemljevidov ne uporablja. 52,4 % učiteljev je odgovorilo, da 

uporablja slovarje, 47,6 % anketiranih pa slovarjev pri svojem delu ne uporablja. 

Kalkulator uporablja samo 8,6 % anketiranih učiteljev, 94,4 % učiteljev pa ga ne 

uporablja. 86,7 % učiteljev uporablja pri svojem delu razno dodatno literaturo, 

13,3 % anketiranih pa je ne uporablja. Modele in makete za prikazovanje 

uporablja več kot polovica (63,8 %) učiteljev, 36,2 % jih tega ne uporablja. 10,5 

% učiteljev pa je odgovorilo, da pri svojem delu uporablja še druge pripomočke. 

Med odgovori, ki so jih navedli učitelji, so bili: razni pripomočki, ki si jih učitelji 

izdelajo sami, plakati, konkretno okolje, narava, športni pripomočki, radio ter 

metri, posode in tehtnice. 

Po dobljenih podatkih vidimo, da so med anketiranimi učitelji podružničnih šol 

najbolj priljubljen in uporabljen pripomoček didaktične igre in drugi didaktični 

pripomočki. Najmanj uporabljen pripomoček med njimi je kalkulator.  
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Na voljo je bila tudi kategorija odgovora »ne uporabljam nobenih dodatnih 

pripomočkov«, ki pa je ni izbral nihče izmed anketiranih učiteljev, zato je nismo 

vključili v tabelo. 

Na osnovi x2- preizkusa lahko ničelno hipotezo (H0) obdržimo. Razlika v uporabi 

različnih dodatnih pripomočkov med učitelji glede na delovno dobo ni statistično 

značilna. 

Pri pregledovanju izpolnjenih anket, nas je presenetilo število uporabljenih 

pripomočkov na posameznega učitelja. Po tem, koliko pripomočkov pri pouku 

uporabljajo anketirani učitelji, lahko sklepamo, da se učitelji na podružničnih 

šolah trudijo pripraviti in izvesti čim bolj zanimiv, pester ter kakovosten pouk. 

Tabela 14: Število (f) in strukturni odstotki (f %) učiteljev po odgovoru na vprašanje po 
pogrešanju pripomočkov glede na delovno dobo 

Pogrešanje pripomočkov 

Delovna doba 

Skupaj 
do 5 let 

od 6 do 10 
let 

od 11 do 
20 let 

od 21 do 
30 let 

več kot 
31 let 

DA 
f 4 8 17 12 5 46 

f % 33,3% 53,3% 65,4% 32,4% 33,3% 43,8% 

NE 
f 8 7 9 25 10 59 

f % 66,7% 46,7% 34,6% 67,6% 66,7% 56,2% 

Skupaj 
f 12 15 26 37 15 105 

f % 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Izid X2 – preizkusa 

x2 – Pearson 
x2 = 8, 618; P = 0,071 

 

Rezultati ankete kažejo, da 43, 8 % anketiranih učiteljev pri svojem delu pogreša 

kakšen pripomoček. Več kot polovica anketiranih učiteljev (56,2 %) pa pri svojem 

delu ne pogreša nobenih pripomočkov. 

Učitelji, ki so odgovorili, da pri svojem delu pogrešajo kakšen pripomoček, so 

morali navesti, kateri pripomoček je to. Veliko učiteljev je odgovorilo, da pri 

svojem delu pogrešajo didaktične pripomočke in materiale in didaktične igre, 
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sledi jim interaktivna tabla. Učitelji pogrešajo pripomočke pri naravoslovju (za 

meritve in poizkuse). Nekaj učiteljev je odgovorilo, da pri svojem delu pogrešajo 

računalnik in LCD projektor. Med odgovori so se pojavili še globus, tabla s 

črtami za pisanje črk, pozicijsko računalo, športni pripomočki in pripomočki za 

glasbeno vzgojo, modeli za prikazovanje, znanstvena literatura, mali računalniki, 

izdelani plakati za prikazovanje. Ena učiteljica pa je odgovorila, da kar se tiče 

tehnološke opremljenosti (računalniki, projektorji, didaktični material ipd.) imajo 

šolo dobro opremljeno, kar pa se tiče pohištva (mize, stoli, okna) pa je že vse 

dotrajano in staro. 

Na osnovi x2- preizkusa lahko ničelno hipotezo (H0) obdržimo. Razlika v 

pogrešanju pripomočkov med učitelji glede na delovno dobo, ni statistično 

značilna, obstaja pa tendenca, da je med tistimi, ki pripomočke pogrešajo, več 

učiteljev z delovno dobo od 6 do 20 let, kot pa tistih z najmanj in največ delovne 

dobe.  

Možna razlaga je lahko, da se mlajši učitelji zaradi pomanjkanja izkušenj bolj 

posvečajo načrtovanju ter pripravam na izvajanje pouka,  in se še ne poglabljajo 

toliko v razne pripomočke; starejši učitelji, ki se bližajo pokoju pa niso več tako 

motivirani, lahko so že nekoliko utrujeni in naveličani. 
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h) Pogoji  

Tabela 15: Število (f) in strukturni odstotki (f %) učiteljev po odgovoru na vprašanje po 
pogojih na podružnici glede na delovno dobo 

Pogoji na podružnični šoli 

Delovna doba 

Skupaj 
do 5 let 

od 6 do 
10 let 

od 11 do 
20 let 

od 21 do 
30 let 

več kot 
31 let 

zelo dobre 
 f 4 1 7 15 4 31 

 f % 33,3% 6,7% 26,9% 40,5% 26,7% 29,5% 

dobre 
 f 7 10 16 17 11 61 

 f % 58,3% 66,7% 61,5% 45,9% 73,3% 58,1% 

slabe 
 f 1 4 3 5 0 13 

 f % 8,3% 26,7% 11,5% 13,5% 0,0% 12,4% 

Skupaj 
 f 12 15 26 37 15 105 

 f % 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Izid X2 – preizkusa 

X2 (LR) – Likelihood Ratio 
x2 (LR) = 13,001; P = 0,112 

*Na voljo je bil tudi odgovor »zelo slabe«, ki pa ga ni izbral nihče izmed anketiranih učiteljev. 

Rezultati kažejo, da največ (58,1 %) anketiranih učiteljev ocenjuje materialne 

pogoje na njihovi podružnični šoli kot »dobre«, 29,5 % učiteljev pa meni, da so 

materialni pogoji na njihovi podružnici »zelo dobri«, 12,4 % anketiranih učiteljev  

meni, da imajo »slabe« materialne pogoje. Rezultati kažejo, da so z materialnimi 

pogoji najbolj zadovoljni učitelji, ki imajo več kot 31 let delovne dobe, saj so se 

vsi opredelili za odgovora, da so pogoji na njihovi podružnici bodisi »zelo dobri« 

(26,7 %) ali »dobri« (73.3 %). 

Glede na dobljene rezultate lahko sklepamo, da so pogoji na podružničnih šolah 

dobri, saj 87,6 % vseh anketiranih učiteljev meni, da so na njihovi podružnici 

pogoji »zelo dobri« ali »dobri«. Nihče izmed anketiranih učiteljev pa materialnih 

pogojev na njihovi podružnici ne ocenjuje kot »zelo slabih«.  
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X2- preizkus nam pokaže, da lahko ničelno hipotezo (H0) obdržimo. Razlika v 

odgovorih na vprašanje, kakšne materialne pogoje imate po vaši oceni na vaši 

podružnični šoli, glede na delovno dobo, ni statistično značilna. 

 

i) Interesne dejavnosti 

Tabela 16: Število (f) in strukturni odstotki (f %) učiteljev po izvajanju interesnih oz. 
prostočasnih dejavnosti glede na delovno dobo 

Izvajanje interesnih oz. 
prostočasnih dejavnosti 

Delovna doba 

Skupaj 

Izid X2 – 
preizkusa 

x2 –
Pearson, 

do 5 let 
od 6 do 
10 let 

od 11 
do 20 

let 

od 21 
do 30 

let 

več kot 
31 let 

x2(LR) – 
Likelihood 

Ratio 

Izvajanje 
športnih 

aktivnosti 

DA 

 f 6 8 13 13 5 45 

X2 = 
2,920; 

P =  0,571 

 f 
% 

50,00% 53,30% 50,00% 35,10% 33,30% 42,90% 

NE 

 f 6 7 13 24 10 60 

 f 
% 

50,00% 46,70% 50,00% 64,90% 66,70% 57,10% 

Skupaj 

f 12 15 26 37 15 105 

 f 
% 

100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 

Izvajanje 
ročnih 

spretnosti in 
drugih 

ustvarjalnih 
dejavnosti 

DA 

 f 2 7 8 13 2 32 

X2 (LR) = 
5,727; 

P =  0,220 

 f 
% 

16,70% 46,70% 30,00% 35,10% 13,30% 30,50% 

NE 

 f 10 8 18 24 13 73 

 f 
% 

83,30% 53,30% 69,20% 64,90% 86,70% 69,50% 

Skupaj 

f 12 15 26 37 15 105 

 f 
% 

100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 

Izvajanje 
računalništva 

DA  f 5 3 5 3 1 
17 

X2 (LR) = 

Se nadaljuje… 
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Izvajanje interesnih oz. 
prostočasnih dejavnosti 

Delovna doba 

Skupaj 

Izid X2 – 
preizkusa 

x2 –
Pearson, 

do 5 let 
od 6 do 
10 let 

od 11 
do 20 

let 

od 21 
do 30 

let 

več kot 
31 let 

x2(LR) – 
Likelihood 

Ratio 

 

 

 f 
% 

41,70% 20,00% 19,20% 8,10% 6,70% 16,20% 

 8,050; 

P =  0,090 

NE 

 f 7 12 21 34 14 88 

 f 
% 

58,30% 80,00% 80,80% 91,90% 93,30% 83,80% 

Skupaj 

f 12 15 26 37 15 105 

 f 
% 

100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 

Izvajanje 
naravoslovnih 

in 
raziskovalnih 

dejavnosti 

DA 

 f 1 4 5 10 4 24 

X2 (LR) = 
2,568; 

P =  0,633 

 f 
% 

8,30% 26,70% 19,20% 27,00% 26,70% 22,90% 

NE 

 f 11 11 21 27 11 81 

 f 
% 

91,70% 73,30% 80,80% 73,00% 73,30% 77,10% 

Skupaj 

f 12 15 26 37 15 105 

 f 
% 

100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 

Izvajanje 
literarnih in 

drugih 
družboslovnih 

dejavnosti 

DA 

 f 4 9 12 24 7 56 

X2 = 
4,980; 

P =  0,289 

 f 
% 

33,30% 60,00% 46,20% 64,90% 46,70% 53,30% 

NE 

 f 8 6 14 13 8 49 

 f 
% 

66,70% 40,00% 53,80% 35,10% 53,30% 46,70% 

Skupaj 

f 12 15 26 37 15 105 

 f 
% 

100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 

Izvajanje 
plesnih 

dejavnosti,    

DA  f 3 3 10 7 6 
29 X2 (LR) = 

4,519; 
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Izvajanje interesnih oz. 
prostočasnih dejavnosti 

Delovna doba 

Skupaj 

Izid X2 – 
preizkusa 

x2 –
Pearson, 

do 5 let 
od 6 do 
10 let 

od 11 
do 20 

let 

od 21 
do 30 

let 

več kot 
31 let 

x2(LR) – 
Likelihood 

Ratio 

folklora 

 

 

 f 
% 

25,00% 20,00% 38,50% 18,90% 40,00% 27,60% 

P =  0,340 
NE 

 f 9 12 16 30 9 76 

 f 
% 

75,00% 80,00% 61,50% 81,10% 60,00% 72,40% 

Skupaj 

f 12 15 26 37 15 105 

 f 
% 

100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 

Izvajanje 
glasbenih 

dejavnosti, 
folklora 

DA 

 f 4 3 15 16 5 43 

X2 = 
6,465; 

P =  0,167 

 f 
% 

33,30% 20,00% 57,70% 43,20% 33,30% 41,00% 

(petje, igranje 
instrumentov) 

NE 

 f 8 12 11 21 10 62 

 f 
% 

66,70% 80,00% 42,30% 56,80% 66,70% 59,00% 

Skupaj 

f 12 15 26 37 15 105 

 f 
% 

100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 

Izvajanje 
tujih jezikov 

DA 

 f 3 1 5 6 4 19 

X2 (LR) = 
2,798; 

P =  0,592 

 f 
% 

25,00% 6,70% 19,20% 16,20% 26,70% 18,10% 

NE 

 f 9 14 21 31 11 86 

 f 
% 

75,00% 93,30% 80,80% 83,80% 73,30% 81,90% 

Skupaj 

f 12 15 26 37 15 105 

 f 
% 

100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 
100,00% 
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Izvajanje interesnih oz. 
prostočasnih dejavnosti 

Delovna doba 

Skupaj 

Izid X2 – 
preizkusa 

x2 –
Pearson, 

do 5 let 
od 6 do 
10 let 

od 11 
do 20 

let 

od 21 
do 30 

let 

več kot 
31 let 

x2(LR) – 
Likelihood 

Ratio 

Ne izvajam 
nobenih 

dejavnosti 

izvajam 

 f 11 14 24 36 13 98 
X2 (LR) = 

2,127; 

 f 
% 

91,70% 93,30% 92,30% 97,30% 86,70% 93,30% 

P =  0,712 

ne 
izvajam 

 f 1 1 2 1 2 7 

 f 
% 

8,30% 6,70% 7,70% 2,70% 13,30% 6,70% 

Skupaj 

f 12 15 26 37 15 105 

 f 
% 

100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 

Drugo 

DA 

 f 1 1 4 5 2 7 

X2 (LR) = 
0,990; 

P =  0,911 

 f 
% 

8,30% 6,70% 15,40% 13,50% 13,30% 12,40% 

NE 

 f 11 14 22 32 13 92 

 f 
% 

91,70% 93,30% 84,60% 86,50% 86,70% 87,60% 

Skupaj 

f 12 15 26 37 15 105 

 f 
% 

100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 
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Dobljeni rezultati kažejo, da učitelji na podružničnih šolah s 53,3 % najpogosteje 

izvajajo »literarne in druge družboslovne dejavnosti«, z 42,9 % jim sledijo 

»športne aktivnosti«, na tretjem mestu je z 41,0 % »izvajanje glasbenih dejavnosti 

(petje, igranje instrumentov)«. 30,5 % anketiranih učiteljev izvaja »ročne 

spretnosti in druge ustvarjalne dejavnosti«, 27,6 % učiteljev pa izvaja »plesne 

dejavnosti, folkloro«. 22,9 % anketiranih je odgovorilo, da izvaja »naravoslovne 

in raziskovalne aktivnosti«. 18,1 % anketiranih učiteljev izvaja »tuje jezike«, 16,2 

% jih izvaja »računalništvo«. 6,7 % vseh anketiranih učiteljev »ne izvaja nobenih 

dejavnosti«, 12,4 % anketiranih pa izvaja tudi »druge dejavnosti«, ki jih ni bilo na 

našem seznamu možnih odgovorov. Druge dejavnosti, ki so jih navedli učitelji, 

so: šolska hranilnica, čarovniška kuhinja, šolski radio, delavnice za vedoželjne z 

različno tematiko. 

Podatki kažejo, da večina učiteljev (93,3 %), ki poučuje na podružničnih šolah, 

izvaja interesne oziroma prostočasne dejavnosti. Razlog je lahko v majhnem 

kolektivu, v takšnem kolektivu je na razpolago manj učiteljev za izvajanje 

interesih dejavnosti, zato večina učiteljev, ki poučuje na podružnici, te dejavnosti 

tudi izvaja.  

X2- preizkus nam pokaže, da lahko ničelno hipotezo (H0) obdržimo. Razlika v 

izvajanju interesnih oziroma prostočasnih dejavnosti glede na delovno dobo ni 

statistično značilna 

Tabela 17: Število (f) in strukturni odstotki (f %) učiteljev po omejenosti pri izvajanju 
interesnih dejavnosti glede na delovno dobo 

Omejenost pri izvajanju interesnih 
oz. prostočasnih dejavnostih 

Delovna doba 

Skupaj 
do 5 let 

od 6 do 
10 let 

od 11 do 
20 let 

od 21 do 
30 let 

več kot 
31 let 

DA 
f 6 9 14 17 10 56 

f % 50,0% 60,0% 53,8% 45,9% 66,7% 53,3% 

NE 
f 6 6 12 20 5 49 

f % 50,0% 40,0% 46,2% 54,1% 33,3% 46,7% 

Skupaj 
f 12 15 26 37 15 105 

f % 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
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Omejenost pri izvajanju interesnih 
oz. prostočasnih dejavnostih 

Delovna doba 

Skupaj 
do 5 let 

od 6 do 
10 let 

od 11 do 
20 let 

od 21 do 
30 let 

več kot 
31 let 

DA 
f 6 9 14 17 10 56 

f % 50,0% 60,0% 53,8% 45,9% 66,7% 53,3% 

NE 
f 6 6 12 20 5 49 

f % 50,0% 40,0% 46,2% 54,1% 33,3% 46,7% 

Skupaj f 12 15 26 37 15 105 

Izid X2 – preizkusa 

x2 – Pearson 
x2 = 2,207; P = 0,698 

 

Več kot polovica (53,3 %) anketiranih učiteljev je odgovorila, da so pri izvajanju 

interesnih oziroma prostočasnih dejavnostih omejeni, 46,7 % anketiranih učiteljev 

pa meni, da pri izvajanju interesnih dejavnosti niso omejeni.  

Učitelji, ki so odgovorili, da so pri izvajanju interesnih dejavnosti omejeni, so 

utemeljili svoj odgovor. Med utemeljitve so zapisali, da so časovno omejeni 

(verouk, kosilo, odhod avtobusov), nimajo ustreznih materialnih in prostorskih  

pogojev za izvajanje vseh dejavnosti. Učitelji so izpostavili tudi, da na določeno 

število učencev oziroma oddelkov pripada zakonsko določeno število ur za 

interesne dejavnosti, ki so plačane, vse, kar izvajajo več, je volontersko, za kar 

pravijo, da je tudi najpogostejša oblika dela na podružnici, če želijo biti 

primerljivi z večjimi šolami. Izpostavili so tudi, da je težko uskladiti vse urnike, da 

bi vse dejavnosti bile na razpolago vsem učencem. Učitelji so omejeni tudi s 

finančnimi sredstvi, ki bi jih potrebovali za izvedbo dejavnosti, nabavo 

pripomočkov, rekvizitov. Nekateri učitelji pa so omejeni z majhnim številom 

učencev. Mnoge aktivnosti so namreč take, da jih lažje izvajaš, če je učencev več 

(dramski nastopi, športne igre, ples). 

Na osnovi x2- preizkusa lahko ničelno hipotezo (H0) obdržimo. Razlika v 

omejenosti pri izvajanju interesnih oziroma prostočasnih dejavnosti glede na 

delovno dobo ni statistično značilna. 
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3.7.2 Šolska klima med učitelji na podružničnih šolah 

V tem sklopu bomo predstavili sodelovanje učiteljev podružničnih šol s 

kolektivom, komunikacijo v kolektivu ter kakšno je osebno zadovoljstvo učiteljev 

na podružnični šoli. 

a) Sodelovanje  

Tabela 18: Število (f) in strukturni odstotki (f %) učiteljev po odgovoru na vprašanje po 
sodelovanju s kolektivom na podružnici glede na delovno dobo 

Sodelovanje s kolektivom 

Delovna doba 

Skupaj 
do 5 let 

od 6 do 
10 let 

od 11 do 
20 let 

od 21 do 
30 let 

več kot 
31 let 

Zelo dobro 
f 10 9 11 25 6 61 

f % 83,3% 60,0% 42,3% 67,6% 40,0% 58,1% 

Dobro 
f 2 6 13 9 8 38 

f % 16,7% 40,0% 50,0% 24,3% 53,3% 36,2% 

Slabo 
f 0 0 0 2 1 3 

f % 0,0% 0,0% 0,0% 5,4% 6,7% 2,9% 

Na šoli ni   kolektiva, ker 
poučujem sam/a 

f 0 0 2 1 0 3 

f % 0,0% 0,0% 7,7% 2,7% 0,0% 2,9% 

Skupaj 
f 12 15 26 37 15 105 

f % 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Izid X2 – preizkusa 

X2 (LR) – Likelihood 
Ratio 

x2 (LR) =17,544; P = 0,130 

*Na voljo je bil tudi odgovor »zelo slabo«, ki pa ga ni izbral nihče izmed anketiranih učiteljev. 

Več kot polovica vseh anketiranih učiteljev (58,1 %) ocenjuje sodelovanje s 

kolektivom na podružnični šoli kot »zelo dobro«. Da je sodelovanje s kolektivom 

na podružnični šoli »dobro«, ocenjuje 36,2 % anketiranih. 2,9 % anketiranih 

učiteljev meni, da je sodelovanje s kolektivom »slabo«. Trije (2,9 %) anketirani 

učitelji pa na podružnični šoli poučujejo sami in nimajo kolektiva. Nihče izmed 

anketiranih pa ni izbral možne kategorije odgovora »zelo slabo«. 
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Na podlagi pridobljenih podatkov lahko sklepamo, da je sodelovanje s kolektivom 

na podružničnih šolah dobro, saj je kar 94,3 % vseh anketiranih učiteljev izbralo 

prvi dve kategoriji odgovorov (»zelo dobro« in »dobro«), nobeden izmed 

učiteljev pa ni mnenja, da je sodelovanje s kolektivom »zelo slabo«. Razlog za 

tako dobro sodelovanje je lahko v tem, da so v večini primerov na podružničnih 

šolah manjši kolektivi. Učitelji se zato med seboj bolje poznajo, imajo med seboj 

več stikov, več in lažje komunicirajo med seboj in posledično med seboj tudi več 

in bolje sodelujejo. 

Na osnovi x2- preizkusa lahko ničelno hipotezo (H0) obdržimo. Razlika v 

sodelovanju s kolektivom na podružnični šoli med učitelji glede na delovno dobo 

ni statistično značilna. 

b) Komunikacija 

Tabela 19: Število (f) in strukturni odstotki (f %) učiteljev po odgovoru na vprašanje po 
komunikaciji v kolektivu na podružnici glede na delovno dobo 

Komunikacija v kolektivu 

Delovna doba 

Skupaj 
do 5 let 

od 6 do 
10 let 

od 11 do 
20 let 

od 21 do 
30 let 

več kot 
31 let 

Zelo dobra 
f 5 6 12 26 4 53 

f % 41,7% 40,0% 46,2% 70,3% 26,7% 50,5% 

Dobra 
f 7 7 11 9 10 44 

f % 58,3% 46,7% 42,3% 24,3% 66,7% 41,9% 

Slaba 
f 0 2 1 1 1 5 

f % 0,0% 13,3% 3,8% 2,7% 6,7% 4,8% 

Na šoli ni kolektiva, ker 
poučujem sam/a 

f 0 0 2 1 0 3 

f % 0,0% 0,0% 7,7% 2,7% 0,0% 2,9% 

Skupaj 
f 12 15 26 37 15 105 

f % 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Izid X2 – preizkusa 

X2 (LR) – Likelihood Ratio 
x2 (LR) = 18,167; P = 0,111 

*Na voljo je bil tudi odgovor »zelo slabo«, ki pa ga ni izbral nihče izmed anketiranih učiteljev. 
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Polovica anketiranih učiteljev (50,5 %) ocenjuje, da je komunikacija v kolektivu 

na njihovi podružnični šoli »zelo dobra«. Da je komunikacija v kolektivu 

»dobra«, pa meni 41,9 % anketiranih, 4,8 % učiteljev pa ocenjuje, da je 

komunikacija v kolektivu »slaba«. Trije učitelji (2,9 %) pa na podružnični šoli 

poučujejo sami. Nihče izmed anketiranih pa ni izbral možne kategorije odgovora 

»zelo slabo«. 

Rezultati kažejo, da je komunikacija v kolektivu na podružničnih šolah zelo 

dobra. Razlog za to je lahko, tako kot smo omenili že prej, v manjšem kolektivu, 

ki je značilen za večino podružničnih šol v Sloveniji.  

X2- preizkus nam pokaže, da lahko ničelno hipotezo (H0) obdržimo. Razlika v 

komunikaciji med učitelji v kolektivu glede na delovno dobo ni statistično 

značilna. 

c) Zadovoljstvo 

Tabela 20: Število (f) in strukturni odstotki (f %) učiteljev po osebnem zadovoljstvu na 
podružnici glede na delovno dobo 

Osebno zadovoljstvo na 
podružnični šoli 

Delovna doba 

Skupaj 
do 5 let 

od 6 do 
10 let 

od 11 do 
20 let 

od 21 do 
30 let 

več kot 
31 let 

Zelo dobro 
f 9 9 18 28 9 73 

f % 75,0% 60,0% 69,2% 75,7% 60,0% 69,5% 

Dobro 
f 3 6 7 9 5 30 

f % 25,0% 40,0% 26,9% 24,3% 33,3% 28,6% 

Slabo 
f 0 0 1 0 1 2 

f % 0,0% 0,0% 3,8% 0,0% 6,7% 1,9% 

Skupaj 
f 12 15 26 37 15 105 

f % 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Izid X2 – preizkusa 

X2 (LR) – Likelihood 
Ratio 

x2 (LR) = 5,617; P =0,690 

*Na voljo je bil tudi odgovor »zelo slabo«, ki pa ga ni izbral nihče izmed anketiranih učiteljev. 
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69,5 % vseh anketiranih učiteljev ocenjuje svoje osebno zadovoljstvo na 

podružnični šoli kot »zelo dobro«, 28,6 % učiteljev se na podružnični šoli počuti 

»dobro«, 1,9 % oziroma trije učitelji pa se na podružnici počutijo »slabo«. Nihče 

izmed anketiranih pa ni izbral možne kategorije odgovora »zelo slabo«. 

Po dobljenih rezultatih lahko sklepamo, da je osebno zadovoljstvo učiteljev na 

podružničnih šolah zelo dobro. 98,1 % vseh anketiranih učiteljev je namreč 

odgovorilo, da je njihovo osebno zadovoljstvo na podružnični šoli »zelo dobro« 

oziroma »dobro«. Nihče izmed anketiranih učiteljev pa se na podružnični šoli ne 

počuti »zelo slabo«. X2- preizkus nam pokaže, da lahko ničelno hipotezo (H0) 

obdržimo. Razlika v osebnem zadovoljstvu učiteljev na podružnični šoli glede na 

delovno dobo ni statistično značilna. 

3.7.3 Odprtost podružničnih šol navzven 

V tem sklopu bomo predstavili sodelovanje podružničnih šol z različnimi 

institucijami in subjekti, sodelovanje na prireditvah ter druge oblike sodelovanja 

podružničnih šol s krajem, v katerem le-te delujejo. Predstavili bomo še, kako 

podružnične šole izvajajo medgeneracijsko sodelovanje.  

a) Sodelovanje z institucijami in subjekti 

Tabela 21: Število (f) in strukturni odstotki (f %) učiteljev po sodelovanju z raznimi 
institucijami in subjekti glede na delovno dobo 

Sodelovanje z 
institucijami in subjekti 

 f  f % 

Šolska 
svetovalna 

služba 

zelo dobro 36 34,30% 

dobro 65 61,90% 

slabo, zelo 
slabo 

4 3,80% 

Skupaj 105 100% 

Sodelovanje z 
ravnateljem 

zelo dobro 43 41,00% 

dobro 58 55,20% 

slabo, zelo 
slabo, ne 

sodelujemo 
4 

    3,80% 

Se nadaljuje… 
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Se nadaljuje… 

Sodelovanje z 
institucijami in subjekti 

 f  f % 

 
Skupaj 105 100% 

Sodelovanje s 
starši 

zelo dobro 60 57,10% 

dobro 42 40,00% 

slabo 3 2,90% 

Skupaj 105 100% 

Sodelovanje z 
drugimi 

podružničnimi 
šolami 

zelo dobro 25 23,80% 

dobro 53 50,50% 

slabo 19 18,10% 

zelo slabo, 
ne 

sodelujemo 
8 7,60% 

Skupaj 105 100% 

Sodelovanje s 
policijo 

zelo dobro 26 24,80% 

dobro 71 67,60% 

slabo 5 4,80% 

 ne 
sodelujemo 

3 2,90% 

Skupaj 105 100% 

Sodelovanje z 
zdravstvenimi 

ustanovami 

zelo dobro 37 35,20% 

dobro 66 62,90% 

slabo, ne 
sodelujemo 

2 1,90% 

Skupaj 105 100% 

Sodelovanje z 
domom za 

ostarele 

zelo dobro 9 8,60% 

dobro 25 23,80% 

slabo 20 19,00% 

 zelo slabo 3 2,90% 
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Se nadaljuje… 

Sodelovanje z 
institucijami in subjekti 

 f  f % 

 ne 
sodelujemo 

48 45,70% 

Skupaj 105 100% 

Sodelovanje z 
raznimi centri 

(CSD, idr.) 

zelo dobro 3 2,90% 

dobro 49 46,70% 

slabo 23 21,90% 

 zelo slabo 2 1,90% 

 ne 
sodelujemo 

28 26,70% 

Skupaj 105 100% 

Sodelovanje z 
drugimi 

strokovnjaki 
iz 

pedagoškega 
področja 

zelo dobro 14 13,30% 

dobro 67 63,80% 

slabo 13 12,40% 

zelo slabo, 
ne 

sodelujemo 
11 10,50% 

Skupaj 105 100% 

Sodelovanje z 
različnimi 

društvi v kraju 

zelo dobro 69 65,70% 

dobro 31 29,50% 

slabo, ne 
sodelujemo 

5 4,80% 

Skupaj 105 100% 

Sodelovanje z 
občino oz. 

lokalno 
samoupravo 

zelo dobro 24 22,90% 

dobro 69 65,70% 

slabo 10 9,50% 

zelo slabo, 
ne 

sodelujemo 
2 1,90% 

Skupaj 105 100% 
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Sodelovanje s šolsko svetovalno službo – največ (61,9 %) anketiranih učiteljev je 

odgovorilo, da s šolsko svetovalno službo sodeluje »dobro«, 34,3 % jih meni, da 

je njihovo sodelovanje »zelo dobro«, 3,8 % pa jih ocenjuje, da je njihovo 

sodelovanje s šolsko svetovalno službo »slabo« ali »zelo slabo«; ti dve kategoriji 

smo združili zaradi nizkih frekvenc odgovorov. Na voljo je bil tudi odgovor »ne 

sodelujemo«, ki pa ga ni izbral nihče izmed anketiranih, zato ga nismo prikazovali 

v tabeli.  

Sodelovanje z ravnateljem – več kot polovica anketiranih (55,2 %) meni, da je 

njihovo sodelovanje z ravnateljem »dobro«, 41,0 % učiteljev ocenjuje 

sodelovanje z njim kot »zelo dobro«, 3,8 % anketiranih učiteljev pa je odgovorilo, 

da z ravnateljem sodelujejo »slabo«, »zelo slabo« ali z njim »ne sodelujejo«. 

Zaradi nizkih frekvenc smo združili te tri kategorije odgovorov. 

Sodelovanje s starši – največ (57,1 %) anketiranih učiteljev je odgovorilo, da je 

njihovo sodelovanje s starši »zelo dobro« s 40,0 % sledi odgovor »dobro«, 2,9 % 

učiteljev pa meni, da je njihovo sodelovanje s starši »slabo«. Kot odgovor sta bili 

na voljo tudi kategoriji odgovorov »zelo slabo« in »ne sodelujemo«, ki pa ju ni 

izbral nihče izmed anketiranih. 

Sodelovanje z drugimi podružničnimi šolami – polovica (50,5 %) anketiranih 

učiteljev ocenjuje to sodelovanje kot »dobro«, 23,8 % učiteljev sodeluje z drugimi 

podružnicami »zelo dobro«, »slabo« jih z njimi sodeluje 18,1 %, 7,6 % 

anketiranih pa z drugimi podružnicami sodeluje »zelo slabo« ali »ne sodelujejo«, 

zaradi nizkih frekvenc odgovorov smo ti dve kategoriji združili.  

Sodelovanje s policijo – 67,6 % anketiranih učiteljev je odgovorilo, da s policijo 

sodeluje »dobro«, sledijo učitelji, ki z njimi sodelujejo »zelo dobro« (24,8 %), 4,8 

% učiteljev meni, da s policijo sodeluje »slabo«, 2,9 % anketiranih pa z njimi »ne 

sodeluje«. Kot odgovor je bila na voljo tudi kategorija »zelo slabo«, ki pa je ni 

izbral nihče izmed anketiranih učiteljev.  

Sodelovanje z zdravstvenimi ustanovami – največ (62,9 %) anketiranih učiteljev 

sodeluje z zdravstvenimi ustanovami »dobro«, 35,2 % učiteljev ocenjuje, da je 

njihovo sodelovanje »zelo dobro«, 1,9 % učiteljev pa z njimi sodeluje »slabo« 

oziroma z njimi »ne sodeluje«; zaradi nizkih frekvenc odgovorov smo ti dve 
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kategoriji združili. Na voljo je bil še odgovor »zelo slabo«, ki pa ga ni izbral nihče 

izmed anketiranih učiteljev.  

Sodelovanje z domom za ostarele – največ (45,7 %) anketiranih učiteljev z 

domom za ostarele »ne sodeluje«, 23,8 % učiteljev z njim sodeluje »dobro«, 19 % 

anketiranih meni, da je njihovo sodelovanje »slabo«, 8,6 % je takih, ki njihovo 

sodelovanje ocenjuje kot »zelo dobro«, 2,9 % učiteljev pa pravi, da z domom za 

ostarele sodeluje »zelo slabo«. Razlog, da velik procent anketiranih učiteljev ne 

sodeluje z domom za ostarele, je lahko v dejstvu, da se podružnične šole nahajajo 

predvsem na podeželju, kjer nimajo domov za ostarele in tako z njimi ne 

sodelujejo.  

Sodelovanje z raznimi centri (CSD, idr.) – 46,7 % vseh anketiranih učiteljev je 

odgovorilo, da z njimi sodeluje »dobro«, s 26,7 % sledi odgovor »ne sodelujemo«, 

da je njihovo sodelovanje »slabo«, meni 21,9 % anketiranih, »zelo dobro« z 

raznimi centri sodeluje 2,9 % učiteljev, da je njihovo sodelovanje »zelo slabo« pa 

je odgovorilo 1,9 % anketiranih učiteljev. 

Sodelovanje z drugimi strokovnjaki iz pedagoškega področja – več kot polovica 

(63,8 %) anketiranih učiteljev ocenjuje, da je njihovo sodelovanje s strokovnjaki 

»dobro«, 13,3 % jih meni, da z njimi sodelujejo »zelo dobro«, »slabo« sodeluje 

12,4 % anketiranih, najmanj (10,5 %) učiteljev pa je odgovorilo, da s strokovnjaki 

iz pedagoškega področja sodelujejo »zelo slabo« ali pa z njimi »ne sodelujemo«. 

Zaradi nizkih frekvenc odgovorov smo ti dve kategoriji odgovorov združili. 

Sodelovanje z različnimi društvi v kraju – največ (65,7 %) anketiranih učiteljev 

sodeluje z različnimi društvi v kraju »zelo dobro«, 29,5 % jih meni, da z društvi 

sodeluje »dobro«, 4,8 % učiteljev pa z društvi sodeluje »slabo« oziroma z njimi 

»ne sodeluje«. Zaradi nizkih frekvenc odgovorov smo ti dve kategoriji združili. 

Na voljo je bil še odgovor »zelo slabo«, ki pa ga ni izbral nihče izmed anketiranih. 

Sodelovanje z občino oziroma lokalno samoupravo – 65,7 % anketiranih učiteljev 

ocenjuje to sodelovanje kot »dobro«, 22,9 % jih meni, da z občino oziroma 

lokalno samoupravo sodeluje »zelo dobro«, 9,5 % učiteljev je odgovorilo, da 

sodelujejo »slabo«, 1,9 % pa z njimi sodeluje »zelo slabo« oziroma »ne 

sodelujejo«. Zaradi nizkih frekvenc smo združili kategoriji odgovorov »slabo« in 

»ne sodelujemo«.  
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Rezultati ankete kažejo, da učitelji podružničnih šol dobro (seštevek odgovorov 

»zelo dobro« in »dobro« v %) sodelujejo predvsem: s šolsko svetovalno službo 

(96,2 %), z ravnateljem (96,2 %), s starši (97,1 %), z zdravstvenimi ustanovami 

(98,1 %), s policijo (92,4 %), z različnimi društvi v kraju (95,2 %). Nekoliko 

slabše sodelujejo z občino oziroma lokalno samoupravo (88,6 %), z drugimi 

strokovnjaki iz pedagoškega področja (77,1 %) ter z drugimi podružničnimi 

šolami (74,3 %). Najslabše sodelujejo z domom za ostarele (32,4 %) in z raznimi 

centri (49,5 %). Iz teh rezultatov je razvidno, da podružnične šole zelo dobro 

sodelujejo z raznimi institucijami in subjekti, rečemo lahko, da so podružnične 

šole v Sloveniji dobro odprte navzven. 

 

Tabela 22: Izid Kruskal-Wallisovega preizkusa razlik v sodelovanju z različnimi 
institucijami in subjekti  glede na delovno dobo 

Sodelovanje Delovna doba 
_ 

X2 α (P) 
R 

Sodelovanje s 
šolsko 

svetovalno 
službo 

do 5 let 52,17 

x2 =  2,420 P = 0,659 

od 6 do 10 let 48,8 

od 11 do 20 let 59,38 

od 21 do 30 let 52,19 

več kot 31 let 48,8 

Sodelovanje z 
ravnateljem 

do 5 let 59,88 

x2 =1,291 P = 0,863 

od 6 do 10 let 54,37 

od 11 do 20 let 53,52 

od 21 do 30 let 50,14 

več kot 31 let 52,3 

Sodelovanje s 
starši 

do 5 let 51,75 

x2 = 1,401 

P = 0,844 

od 6 do 10 let 49 

od 11 do 20 let 50,98 

od 21 do 30 let 53,93 

Se nadaljuje… 
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Se nadaljuje… 

Sodelovanje Delovna doba 
_ 

X2 α (P) 
R 

 
več kot 31 let      59,2 

  

Sodelovanje z 
drugimi 

podružnicami 

do 5 let 62,75 

x2 = 2,271 P = 0,686 

od 6 do 10 let 47,5 

od 11 do 20 let 54,13 

od 21 do 30 let 50,95 

več kot 31 let 53,8 

Sodelovanje s 
policijo 

do 5 let 53,92 

x2 = 5,350 P = 0,253 

od 6 do 10 let 59,9 

od 11 do 20 let 57,77 

od 21 do 30 let 45,7 

več kot 31 let 55,1 

Sodelovanje z 
zdravstvenimi 

ustanovami 

do 5 let 60,46 

x2 = 7,205 P = 0,125 

od 6 do 10 let 59,03 

od 11 do 20 let 56,63 

od 21 do 30 let 44,05 

več kot 31 let 56,77 

Sodelovanje z 
domom za 

ostarele 

do 5 let 44,38 

x2 = 9,157 P = 0,057 

od 6 do 10 let 49 

od 11 do 20 let 65,13 

od 21 do 30 let 54,12 

več kot 31 let 40,1 

Sodelovanje z 
raznimi centri 

(CSD idr.) 

do 5 let 42,42 

x2 = 7,910 P = 0,095 
od 6 do 10 let 50,57 

od 11 do 20 let 57,29 

od 21 do 30 let 59,86 
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Se nadaljuje… 

Sodelovanje Delovna doba 
_ 

X2 α (P) 
R 

 
več kot 31 let 39,53 

  

Sodelovanje z 
drugimi 

strokovnjaki 
iz 

pedagoškega 
področja 

do 5 let 52,29 

x2 = 6,745 P = 0,150 

od 6 do 10 let 60,23 

od 11 do 20 let 59,48 

od 21 do 30 let 51,05 

več kot 31 let 39,9 

Sodelovanje z 
različnimi 
društvi v 

kraju 

do 5 let 61,5 

x2 = 3,841 P = 0,428 

od 6 do 10 let 52,87 

od 11 do 20 let 55,62 

od 21 do 30 let 47,16 

več kot 31 let 56,2 

Sodelovanje z 
občino oz. 

lokalno 
samoupravo 

do 5 let 62,21 

x2 = 5,320 P = 0,256 

od 6 do 10 let 58,47 

od 11 do 20 let 55,87 

od 21 do 30 let 46,05 

  več kot 31 let 52,33 
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Iz tabele lahko razberemo, da ni statistično značilnih razlik v pogostosti 

sodelovanja z različnimi institucijami in subjekti glede na delovno dobo. 

Povedano drugače, učitelji ne glede na delovno dobo sodelujejo z različnimi 

institucijami in subjekti na približno enak način.  

Čeprav pri nobeni postavki ni statistično značilne razlike, pa je potrebno 

izpostaviti, da pri sodelovanju z domom za ostarele obstaja tendenca razlik glede 

na delovno dobo (P = 0,057). Povprečna ocena trditve  nam namreč pove, da z 

domom za ostarele največ sodelujejo učitelji, ki imajo od 11 do 20 let delovne 

dobe ( ͞R = 65,13), malo manj tisti tisti z delovno dobo od 21 do 30 let (͞R = 

54,12), še manj sodelujejo učitelji z delovno dobo od 6 do 10 let (͞R = 49,00). 

Najmanj pa sodelujejo učitelji, ki imajo do 5 let delovne dobe (͞R = 44,38), ter 

tisti, ki imajo več kot 31 let delovne dobe (͞R = 40,10). Možna razlaga je, da so 

učitelji srednjih let, ki imajo za seboj že nekaj delovne dobe in s tem pridobljenih 

izkušenj bolj dejavni na področjih, ki ne zadevajo samo izvajanja pouka kot 

njihovi mlajši kolegi, ki poučujejo šele kratek čas in večino svoje energije 

usmerijo v pripravo in izvajanje učnih ur; starejši učitelji pa začno proti koncu 

kariere zmanjševati svoje delo, ki ni vezano na poučevanje. 

Prav tako obstaja tendenca razlik glede na delovno dobo pri postavki sodelovanje 

z raznimi centri (P = 0,095). Povprečna ocena trditve nam pove, da z njimi največ 

sodelujejo učitelji, ki imajo od 21 do 30 let delovne dobe (͞R = 59,86), sledijo jim 

učitelji z delovno dobo od 11 do 20 let (͞R = 57,29), nekoliko manj sodelujejo tisti, 

ki imajo od 6 do 10 let delovne dobe (͞R = 50,57). Najmanj pa z njimi sodelujejo 

učitelji, ki poučujejo do 5 let (͞R = 42,42), ter tisti, ki poučujejo več kot 31 let (͞R = 

39,53). Zgornja razlaga je možna tudi za ta primer.  
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b) Sodelovanje na prireditvah 

Tabela 23: Število (f) in strukturni odstotki (f %) učiteljev po sodelovanju na prireditvah v 
kraju oziroma okolju, v katerem podružnična šola deluje glede na delovno dobo 

Sodelovanje na prireditvah v 
kraju 

Delovna doba 

Skupaj 
do 5 let 

od 6 do 
10 let 

od 11 do 
20 let 

od 21 do 
30 let 

več kot 
31 let 

 DA 
f 11 13 26 37 14 101 

f % 91,7% 86,7% 100,0% 100,0% 93,3% 96,2% 

 NE 
f 1 2 0 0 1 4 

f % 8,3% 13,3% 0,0% 0,0% 6,7% 3,8% 

Skupaj 
f 12 15 26 37 15 105 

f % 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Izid X2 – preizkusa 

X2 (LR) – Likelihood 
Ratio 

x2 (LR) = 7,975; P =0,093 

 

Večina (96,2 %) vseh anketiranih učiteljev sodeluje na prireditvah, ki se dogajajo 

v kraju, v katerem podružnična šola deluje, le 3,8 % anketiranih na njih ne 

sodeluje. 

Rezultati ankete nam kažejo, da je sodelovanje podružničnih šol na prireditvah 

zelo dobro. Rezultati so nas nekoliko presenetili, kljub temu da smo pričakovali, 

da bo veliko učiteljev odgovorilo pritrdilno, nismo pričakovali tako visokega 

odstotka pozitivnih odgovorov. 

Rezultati X2 preizkusa kažejo, da lahko ničelno hipotezo (H0) obdržimo. Razlika v 

sodelovanju na prireditvah v kraju oziroma okolju, v katerem podružnica deluje,  

glede na delovno dobo ni statistično značilna, obstaja pa tendenca razlike, da na 

prireditvah v kraju sodelujejo pogosteje učitelji, ki imajo od 11 do 20 let ter od 21 

do 30 let delovne dobe. 

Možna razlaga je, da ti učitelji poučujejo na podružničnih šolah že dlje časa in se 

čutijo bolj povezane s krajem in krajani in zato več sodelujejo na prireditvah kot 

mlajši učitelji, ki so morda komaj prišli na podružnico ali pa morebiti koga samo 
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nadomeščajo, in tako še nimajo razvite pripadnosti kraju v katerem poučujejo. 

Starejši učitelji pa proti koncu svoje poklicne poti začnejo morda nekoliko 

zmanjševati svoje aktivnosti na prireditvah. 
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Tabela 24: Število (f) in strukturni odstotki (f %) učiteljev po pogostosti sodelovanja na 
prireditvah v kraju oziroma okolju, v katerem podružnična šola deluje glede na delovno 
dobo 

Pogostost sodelovanja na 
prireditvah 

Delovna doba 

Skupaj 
do 5 let 

od 6 do 
10 let 

od 11 do 
20 let 

od 21 do 
30 let 

več kot 31 
let 

Zelo pogosto  

 

 
f 6 7 18 22 10 63 

 f % 54,5% 53,8% 69,2% 59,5% 71,4% 62,4% 

Pogosto  
 f 4 6 8 13 3 34 

 f % 36,4% 46,2% 30,8% 35,1% 21,4% 33,7% 

Redko  
 f 1 0 0 2 1 4 

 f % 9,1% 0,0% 0,0% 5,4% 7,1% 4,0% 

Skupaj 
 f 11 13 26 37 14 101 

 f % 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Izid X2 – preizkusa 

X2 (LR) – Likelihood 
Ratio 

x2 (LR) = 6,142; P = 0,631 

*Kot odgovor je bila na voljo tudi kategorija »zelo redko«, ki pa je ni izbral nihče izmed 

anketiranih. 

Rezultati kažejo, da kar 62,4 % vseh anketiranih učiteljev sodeluje na prireditvah 

v kraju »zelo pogosto«, 33,7 % učiteljev pa na njih sodeluje »pogosto«. Najmanj 

(4 %) anketiranih pa je odgovorilo, da na prireditvah v kraju sodelujejo »redko«.  

Dobljeni rezultati so nas nekoliko presenetili, saj nismo pričakovali tako visokega 

odstotka odgovorov kategorije »zelo pogosto«. Pričakovali smo več odgovorov 

»redko« in tudi kakšnega »zelo redko«. 

Rezultati X2 preizkusa kažejo, da lahko ničelno hipotezo (H0) obdržimo. Razlika v 

pogostosti sodelovanja na prireditvah v kraju oziroma okolju, v katerem 

podružnica deluje,  glede na delovno dobo ni statistično značilna. 
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Tabela 25: Število (f) in strukturni odstotki (f %) učiteljev po sodelovanju s krajem na druge 
načine glede na delovno dobo 

Sodelovanje s krajem na druge 
načine 

Delovna doba 

Skupaj 
do 5 let 

od 6 do 
10 let 

od 11 do 
20 let 

od 21 do 
30 let 

več kot 
31 let 

DA 
f 5 12 17 28 13 75 

f % 41,7% 80,0% 65,4% 75,7% 86,7% 71,4% 

NE 
f 7 3 9 9 2 30 

f % 58,3% 20,0% 34,6% 24,3% 13,3% 28,6% 

Skupaj 
f 12 15 26 37 15 105 

f % 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Izid X2 – preizkusa 

X2 (LR) – Likelihood 
Ratio 

x2 (LR) = 7,948; P = 0,094 

 

71,4 % vseh anketiranih učiteljev je izbralo odgovor »DA«, torej s krajem 

sodelujejo še na druge načine, kot samo na prireditvah v kraju, 28,6 % anketiranih 

pa je izbralo odgovor »NE«, torej ne sodelujejo s krajem na kakšne druge načine, 

kot so prireditve. 

Anketirani so morali pojasniti izbran odgovor. Če so odgovorili z »DA«, so morali 

napisati, kako sodelujejo, če pa so odgovorili z »NE«, pa so pojasnili, zakaj ne sodelujejo. 

Anketirani so odgovorili: da sodelujejo na raznih sestankih, občnih zborih, humanitarnih 

akcijah, športnih prireditvah, delavnicah, na čistilnih akcijah, sodelujejo z gasilci v 

okviru evakuacijskih vaj in gasilskega kviza, z društvi sodelujejo pri raznih projektih, na 

gledaliških predstavah, sodelujejo na razstavah, na različnih srečanjih, sodelujejo z 

Rdečim križem, obiskujejo starejše krajane, imajo razna družabna srečanja in igre, 

pohodi treh generacij, sodelujejo pri izdaji zbornika, sodelujejo na tednu vseživljenjskega 

učenja, pojejo v ženskem pevskem zboru, krajane vabijo na dneve odprtih vrat, obiskujejo 

kmetije, obrtnike v kraju, sodelujejo s turističnim društvom, z društvom podeželske 

mladine, sodelujejo s folklornim društvom .  

Med pojasnitvijo, zakaj ne sodelujejo, pa so se znašli naslednji odgovori: »zakaj 

pa bi morala, nimam časa, sodelujemo samo v okviru prireditev, kraj nas 

vključuje samo v prireditve, sodelovala sem pred leti, popoldne imam rada svoj 
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mir, drugih dogodkov kot so kulturne prireditve, skorajda ni, ne živim v kraju, 

živim predaleč, ni potrebe po tem.« 

Glede na rezultate X2 preizkusa lahko ničelno hipotezo (H0) obdržimo. Razlika v 

sodelovanju s krajem na druge načine  glede na delovno dobo ni statistično 

značilna, obstaja pa tendenca, da učitelji, ki imajo do 5 let delovne dobe manj 

sodelujejo s krajem na druge načine, kot so prireditve. Možna razlaga je, da ti 

učitelji poučujejo v tem kraju šele kratek čas, zato se še ne čutijo domači, ne 

poznajo se s krajani in se zato še ne vključujejo v druge dejavnosti kraja. 

c) Medgeneracijsko sodelovanje 

Tabela 26: Število (f) in strukturni odstotki (f %) učiteljev po pogostosti medgeneracijskega 
sodelovanja glede na delovno dobo 

Pogostost izvajanja 
medgeneracijskega sodelovanja 

Delovna doba 

Skupaj 
do 5 let 

od 6 do 
10 let 

od 11 do 
20 let 

od 21 do 
30 let 

več kot 
31 let 

Zelo pogosto 
f 0 3 4 4 2 13 

f% 0,0% 20,0% 15,4% 10,8% 13,3% 12,4% 

Pogosto 
f 6 8 13 21 11 59 

f% 50,0% 53,3% 50,0% 56,8% 73,3% 56,2% 

Redko 
f 5 3 5 9 2 24 

f% 41,7% 20,0% 19,2% 24,3% 13,3% 22,9% 

Zelo redko 
f 0 1 2 2 0 5 

f% 0,0% 6,7% 7,7% 5,4% 0,0% 4,8% 

Ga ne izvajam 
f 1 0 2 1 0 4 

f% 8,3% 0,0% 7,7% 2,7% 0,0% 3,8% 

Skupaj 
f 12 15 26 37 15 105 

f% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Izid X2 – preizkusa 

X2 (LR) – Likelihood Ratio 
x2 (LR) = 14,063; P = 0,594 
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Več kot polovica (56,2 %) anketiranih učiteljev izvaja medgeneracijsko 

sodelovanje »pogosto«, 22,9 % anketiranih učiteljev medgeneracijsko sodelovanje 

izvaja »redko«, »zelo pogosto« pa medgeneracijsko sodelovanje izvaja 12,4 % 

vseh anketiranih učiteljev, nihče izmed njih pa ne sodi v kategorijo delovne dobe 

do 5 let. »Zelo redko« ga izvaja 4,8 % anketiranih, 3,8 % učiteljev pa je 

odgovorilo, da medgeneracijskega sodelovanja »ne izvaja«. 

Rezultati kažejo, da je pogostost izvajanja medgeneracijskega sodelovanja dobra. 

Rezultati so bili pričakovani ter kažejo na to, da se učitelji vse bolj zavedajo 

pomena medgeneracijskega sodelovanja, posveča pa se mu tudi vedno več 

pozornosti tako na lokalni kot državni ravni. 

Rezultati X2 preizkusa kažejo, da lahko ničelno hipotezo (H0) obdržimo. Razlika v 

pogostosti izvajanja medgeneracijskega sodelovanja glede na delovno dobo ni 

statistično značilna. 

 

Tabela 27: Število (f) in strukturni odstotki (f %) učiteljev po načinu izvajanja 

medgeneracijskega sodelovanja glede na delovno dobo 

Način izvajanja 
medgeneracijskega 

sodelovanja 

Delovna doba 

Skupaj 

Izid X2 – 
preizkusa 

x2 –
Pearson, 

do 5 let 
od 6 do 
10 let 

od 11 
do 20 

let 

od 21 
do 30 

let 

več kot 
31 let 

x2(LR) – 
Likelihoo
d Ratio 

Obiskuje
mo dom 

za 
ostarele 

DA 
f 1 4 4 8 6 23 

X2 (LR) = 
4,967; 

P =  0,291 

f % 8,30% 26,70% 15,40% 21,60% 40,00% 21,90% 

NE 
f 11 11 22 29 9 82 

f % 91,70% 73,30% 84,60% 78,40% 60,00% 78,10% 

Skupaj 

f 12 15 26 37 15 105 

f % 
100,00

% 
100,00

% 
100,00

% 
100,00

% 
100,00

% 
100,00

% 

Obiskuje
mo 

DA f 1 3 7 9 6 
26 X2 = 

4,107; 

Se nadaljuje… 
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Način izvajanja 
medgeneracijskega 

sodelovanja 

Delovna doba 

Skupaj 

Izid X2 – 
preizkusa 

x2 –
Pearson, 

do 5 let 
od 6 do 
10 let 

od 11 
do 20 

let 

od 21 
do 30 

let 

več kot 
31 let 

x2(LR) – 
Likelihoo
d Ratio 

starejše 
občane na 
domovih 

f % 8,30% 20,00% 26,90% 24,30% 40,00% 24,80% 
P =  0,392 

NE f 11 12 19 28 9 79 

  
f % 91,70% 80,00% 73,10% 75,70% 60,00% 75,20% 

 Skupaj 

f 12 15 26 37 15 105 

f % 
100,00

% 
100,00

% 
100,00

% 
100,00

% 
100,00

% 
100,00

% 

Prirejamo 
piknike, 
srečanja, 
kjer se 

druži več 
generacij 

DA 
f 5 9 12 17 8 51 

X2 = 
1,312; 

P =  0,859 

f % 41,70% 60,00% 46,20% 45,90% 53,30% 48,60% 

NE 
f 7 6 14 20 7 54 

f % 58,30% 40,00% 53,80% 54,10% 46,70% 51,40% 

Skupaj 

f 12 15 26 37 15 105 

f % 
100,00

% 
100,00

% 
100,00

% 
100,00

% 
100,00

% 
100,00

% 

Starše, 
babice, 

dedke in 
druge 

vključuje
mo v 
pouk 

DA 
f 7 12 20 32 14 85 

X2 (LR) = 
6,194; 

P =  0,185 

f % 58,30% 80,00% 76,90% 86,50% 93,30% 81,00% 

NE 
f 5 3 6 5 1 20 

f % 41,70% 20,00% 23,10% 13,50% 6,70% 19,00% 

Skupaj 
 

12 15 26 37 15 105 

f % 
100,00

% 
100,00

% 
100,00

% 
100,00

% 
100,00

% 
100,00

% 

Se nadaljuje… 

Se nadaljuje… 
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Način izvajanja 
medgeneracijskega 

sodelovanja 

Delovna doba 

Skupaj 

Izid X2 – 
preizkusa 

x2 –
Pearson, 

do 5 let 
od 6 do 
10 let 

od 11 
do 20 

let 

od 21 
do 30 

let 

več kot 
31 let 

x2(LR) – 
Likelihoo
d Ratio 

Starši, 
babice, 
dedki in 

drugi 
sodelujej

o pri 
izvajanju 
obšolskih 
dejavnost

ih 

DA f 6 10 16 17 11 60 

X2 = 
4,510; 

P =  0,341 

f f % 50,00% 66,70% 61,50% 45,90% 73,30% 57,10% 

 

NE 
f 6 5 10 20 4 45 

f % 50,00% 33,30% 38,50% 54,10% 26,70% 42,90% 

Skupaj 

f 12 15 26 37 15 105 

f % 
100,00

% 
100,00

% 
100,00

% 
100,00

% 
100,00

% 
100,00

% 

Ga ne 
izvajamo 

DA 
f 4 1 4 1 0 10 

X2 (LR) = 
11,900; 

P =  0,018 

f % 33,30% 6,70% 15,40% 2,70% 0,00% 9,50% 

NE 

f 8 14 22 36 15 95 

f % 66,70% 93,30% 84,60% 97,30% 
100,00

% 
90,50% 

Skupaj 

f 12 15 26 37 15 105 

f % 
100,00

% 
100,00

% 
100,00

% 
100,00

% 
100,00

% 
100,00

% 

Drugo 

DA 
f 0 2 2 5 3 12 

X2 (LR) = 
4,430; 

P =  0,351 

f % 0,00% 13,30% 7,70% 13,50% 20,00% 11,40% 

NE 

f 12 13 24 32 12 93 

f % 
100,00

% 
86,70% 92,30% 86,50% 80,00% 88,60% 

Skupaj 

f 12 15 26 37 15 105 

f % 
100,00

% 
100,00

% 
100,00

% 
100,00

% 
100,00

% 
100,00

% 
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81,0 % vseh anketiranih učiteljev izvaja medgeneracijsko sodelovanje tako, da 

»starše, babice, dedke in druge vključujejo v pouk (predstavljajo poklice, ročne 

spretnosti, dejavnosti itd.)«, 57,1 % učiteljev pa je odgovorilo, da »starši, babice, 

dedki in drugi sodelujejo pri izvajanju obšolskih dejavnosti«, 48,6 % učiteljev pa 

izvaja medgeneracijsko sodelovanje tako, da »prirejajo razne piknike, srečanja, 

kjer se druži več generacij«. 24,8 % učiteljev »obiskuje starejše občane na 

domu«, 21,9 % pa jih »obiskuje dom za ostarele«.  

11,4 % anketiranih učiteljev je izbralo odgovor »drugo«. Anketirani so 

odgovorili: da izvajajo Šport špas – medgeneracijsko druženje, sodelujejo na 

prireditvah in srečanjih za starejše občane, ob praznikih izdelujejo voščilnice za 

starejše občane in jim voščilnice pošiljajo, starejši jih povabijo domov na ogled 

kmetij, naravoslovnih dejavnosti, prirejajo delavnice za starše in stare starše, 

starejšim občanom izdelujejo spominske izdelke, ob dnevu rdečega križa 

pripravijo sprejem prvošolčkov v Rdeči križ. 

Rezultati kažejo, da anketirani učitelji podružničnih šol zelo aktivno in na različne 

načine izvajajo medgeneracijsko sodelovanje. 

Rezultati X2 preizkusa kažejo, da lahko ničelno hipotezo (H0) zavrnemo samo v 

enem primeru, pri odgovoru »ga ne izvajamo«, razlika glede na delovno dobo pri 

tem odgovoru je statistično značilna. Anketiranih učiteljev, ki medgeneracijskega 

sodelovanja ne izvaja je 9,5 %. Največ (33,3 %) učiteljev, ki medgeneracijskega 

sodelovanja ne izvaja, spada v kategorijo delovne dobe do 5 let, s 15,4 % jim 

sledijo učitelji, ki imajo med 11 in 20 let delovne dobe, 6,7 % učiteljev, ki ga prav 

tako ne izvajajo ima med 6 in 10 let delovne dobe, 2,7 % anketiranih, ki ga ne 

izvaja pa ima med 21 in 30 let delovne dobe. Tega odgovora pa ni izbral nihče 

izmed učiteljev, ki ima več kot 31 let delovne dobe.  

Možna razlaga je, kot smo že zapisali, da mlajši učitelji še ne posvečajo toliko 

pozornosti drugim dejavnostim kot pa je sam pouk ali pa na šoli ne poučujejo 

dolgo in se še nekako ne počutijo domače v kraju in med krajani, zato  tudi ne 

izvajajo medgeneracijskega sodelovanja, kot njihovi starejši kolegi, ki se s krajem 

in krajani že poznajo, prav tako pa se zaradi svojih let in izkušenj bolj zavedajo 

pomena medgeneracijskega sodelovanja.  
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V ostalih primerih pa lahko ničelno hipotezo (H0) na podlagi X2 preizkusa 

obdržimo, razlika v načinu izvajanja medgeneracijskega sodelovanja glede na 

delovno dobo ni statistično značilna.  

3.7.4 Pomen podružničnih šol za kraj v katerem delujejo 

V tem delu bomo predstavili rezultate ankete, ki se nanašajo na ugled 

podružničnih šol, pomembnost podružničnih šol za kraj, v katerem delujejo, skrb 

za število učencev in problem obiskovanja šol drugje, na koncu bomo predstavili 

še, kaj bi pomenila ukinitev podružnične šole za kraj, v katerem deluje. 

a) Ugled 

Tabela 28: Število (f) in strukturni odstotki (f %) učiteljev po oceni ugleda podružničnih šol 
glede na delovno dobo 

Ugled podružnične šole 

Delovna doba 

Skupaj 
do 5 let 

od 6 do 
10 let 

od 11 do 
20 let 

od 21 do 
30 let 

več kot 
31 let 

Zelo dober  
 f 4 8 13 18 7 50 

 f % 33,3% 53,3% 50,0% 48,6% 46,7% 47,6% 

Dober  
 f 8 6 11 19 8 52 

 f % 66,7% 40,0% 42,3% 51,4% 53,3% 49,5% 

Slab  
 f 0 1 2 0 0 3 

 f % 0,0% 6,7% 7,7% 0,0% 0,0% 2,9% 

Skupaj 
 f 12 15 26 37 15 105 

 f % 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Izid X2 – preizkusa 

X2 (LR) – Likelihood 
Ratio 

x2 (LR) = 7,663; P = 0,467 

*Kot odgovor je bila na voljo tudi kategorija »zelo slab«, ki pa je ni izbral nihče izmed 

anketiranih. 

Slaba polovica (49,5 %) anketiranih učiteljev ocenjuje ugled njihove podružnične 

šole kot »dober«, nekoliko manj (47,6 %) učiteljev pa ocenjuje ugled njihove 

podružnice kot »zelo dober«. Le trije (2,9 %) anketirani učitelji menijo, da je 
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ugled njihove šole »slab«. Nihče izmed anketiranih učiteljev pa ni odgovoril, da je 

ugled njihove podružnične šole »zelo slab«. 

Glede na rezultate X2 preizkusa lahko ničelno hipotezo (H0) obdržimo. Razlika v 

oceni ugleda podružničnih šol  glede na delovno dobo ni statistično značilna. 
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b) Pomembnost 

Tabela 29: Število (f) in strukturni odstotki (f %) učiteljev po oceni pomembnosti 
podružničnih šol za kraj, v katerem delujejo glede na delovno dobo 

Pomembnost podružnične šole  za 
kraj v katerem deluje 

Delovna doba 

Skupaj 
do 5 let 

od 6 do 10 
let 

od 11 do 
20 let 

od 21 do 
30 let 

več kot 
31 let 

Je zelo pomembna  
 f 11 14 25 31 13 94 

 f % 91,7% 93,3% 96,2% 83,8% 86,7% 89,5% 

Je pomembna  
 f 1 1 1 6 2 11 

 f % 8,3% 6,7% 3,8% 16,2% 13,3% 10,5% 

Skupaj 
 f 12 15 26 37 15 105 

 f % 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Izid X2 – preizkusa 

X2 (LR) – Likelihood 
Ratio 

x2 (LR) = 3,150; P = 0,533 

*Kot odgovor je bila na voljo tudi kategorija »ni pomembna«, ki pa je ni izbral nihče izmed 

anketiranih. 

Rezultati ankete kažejo, da velika večina (89,5 %) učiteljev ocenjuje pomembnost 

njihove podružnične šole za kraj, v katerem deluje, kot » zelo pomembno«, 10,5 % 

anketiranih učiteljev pa meni, da je njihova podružnica za kraj, v katerem deluje, 

»pomembna«. Nihče izmed anketiranih učiteljev pa ni odgovoril, da njihova 

podružnična šola za kraj, v katerem deluje, »ni pomembna«.  

Rezultati so bili pričakovani, saj se v medijih, ko se govori o ukinjanju podružnic 

pogosto poudarja pomen podružničnih šol za kraj, v katerem delujejo, zato smo 

podobne rezultate pričakovali. 

Glede na rezultate X2 preizkusa lahko ničelno hipotezo (H0) obdržimo. Razlika v 

oceni pomembnosti podružnične šole za kraj v katerem deluje,  glede na delovno 

dobo ni statistično značilna. 
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c) Število učencev 

Tabela 30: Število (f) in strukturni odstotki (f %) učiteljev po skrbi za število učencev na 
podružničnih šolah glede na delovno dobo 

Skrb za število učencev na vaši 
podružnici 

Delovna doba 

Skupaj 
do 5 let 

od 6 do 
10 let 

od 11 do 
20 let 

od 21 do 
30 let 

več kot 
31 let 

 DA 
 f 6 8 17 25 6 62 

 f % 50,0% 53,3% 65,4% 67,6% 40,0% 59,0% 

 NE 
 f 6 7 9 12 9 43 

 f % 50,0% 46,7% 34,6% 32,4% 60,0% 41,0% 

Skupaj 
 f 12 15 26 37 15 105 

 f % 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Izid X2 – preizkusa 

x2 – Pearson 
x2 = 4,402; P = 0,354 

 

Več kot polovica (59,5 %) vseh anketiranih učiteljev je odgovorilo, »da jih skrbi« 

število učencev na njihovi podružnični šoli, 41,0 % anketiranih pa število učencev 

na njihovi podružnici »ne skrbi«. 

Dobljeni rezultati so nas nekoliko presenetili, saj smo glede na izjave v medijih, 

kjer se govori o zapiranju podružničnih šol zaradi majhnega števila otrok, 

pričakovali nekoliko višji odstotek učiteljev, ki bi odgovorili pritrdilno, torej da 

jih skrbi število učencev na njihovi šoli. Razlog, da ta odstotek ni višji, bi lahko 

bil v tem, da prihajajo učitelji, ki jih ne skrbi za število otrok, iz podružničnih šol, 

kjer imajo čiste oddelke ali pa so iz večjih krajev, kjer imajo večje število otrok. 

Rezultati X2 preizkusa kažejo, da lahko ničelno hipotezo (H0) obdržimo. Razlika v 

skrbi za število učencev na podružničnih šolah glede na delovno dobo ni 

statistično značilna. 

Anketirani so morali izbran odgovor pojasniti. Tisti učitelji, ki so odgovorili, da 

jih skrbi število učencev na njihovi šoli, pojasnjujejo: da otroci hodijo v vrtce v 

večjih krajih in nato želijo tam ostati tudi v šoli, zaradi družbe, število otrok se 
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manjša, malo je rojstev. Učitelje skrbi, da bo vlada v resnici pričela zapirati 

podružnične šole, kjer imajo manj kot 14 otrok, nekateri se bojijo za svoje delovno 

mesto, če ni otrok, ni službe, skrbi jih, da nekateri starši vpisujejo svoje otroke na 

matične šole, skrbi jih izseljevanje mladih,  nekateri se bojijo, da bo prišlo na 

njihovi šoli do trojne kombinacije. Nekatere skrbi tudi, da zaradi majhnega števila 

otrok na šoli ne bo jutranjega varstva in podaljšanega bivanja, zato se bojijo, da 

bodo starši vozili otroke drugam, ker preprosto ne bodo konkurenčni matičnim 

šolam. 

Pojasnitev odgovorov učiteljev, ki jih ne skrbi število otrok na njihovi podružnici: 

število otrok jih ne skrbi, ker se v kraj naseljujejo mlade družine, bodisi tam že 

živi veliko mladih družin, tako je starostna struktura v naselju dokaj mlada. 

Število otrok na šoli je konstantno, imajo velik šolski okoliš. Šola je edina v kraju, 

poleg tega se učitelji zelo trudijo pri svojem delu, da bi tako obdržali vse učence. 

Nekatere skrbi kvečjemu preveliko število učencev, saj so razredi polni, vpisi 

otrok so iz leta v leto številčnejši.  

Tabela 31: Število (f) in strukturni odstotki (f %) učiteljev po skrbi, da učenci obiskujejo 
osnovno šolo drugje glede na delovno dobo 

Skrb, da učenci obiskujejo šolo 
drugje 

Delovna doba 

Skupaj 
do 5 let 

od 6 do 
10 let 

od 11 do 
20 let 

od 21 do 
30 let 

več kot 
31 let 

 DA 
 f 2 8 12 18 5 45 

 f % 16,7% 53,3% 46,2% 48,6% 33,3% 42,9% 

 NE 
 f 10 7 14 19 10 60 

 f % 83,3% 46,7% 53,8% 51,4% 66,7% 57,1% 

Skupaj 
 f 12 15 26 37 15 105 

 f % 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Izid X2 – preizkusa 

x2 – Pearson 
x2 = 5,211; P = 0,266 

 

Več kot polovico (57,1 %) anketiranih učiteljev »ne skrbi«, da bi učenci iz 

njihovega šolskega okoliša obiskovali šolo drugje. 42,9 % učiteljev pa je 
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odgovorilo, da »jih skrbi«, da učenci iz njihovega šolskega okoliša obiskujejo 

osnovno šolo drugje.  

Učitelji, ki so odgovorili z »NE«, pojasnjujejo, da imajo kljub temu dovolj 

učencev, na nekaterih šolah nimajo primerov, da bi učenci iz njihovega šolskega 

okoliša obiskovali osnovno šolo drugje, spet na drugih podružnicah je takih 

primerov malo. Nekatere učitelje ne skrbi, ker imajo s sosednjimi šolami dogovor, 

da ne sprejemajo otrok iz drugih šolskih okolišev. Nekateri pravijo, da v bližini ni 

drugih osnovnih šol. Učitelji menijo tudi, da se starši zavedajo pomembnosti, da 

otroci obiskujejo osnovno šolo v domačem kraju (družba) in jih za to ne skrbi, 

nekateri pojasnjujejo, da se starši zavedajo kvalitete dela na njihovi šoli. Nekateri 

pa so pojasnili, da je to pravica staršev, da se odločijo, kje bo otrok obiskoval 

šolo in se s tem ne obremenjujejo. 

Učitelji, ki so odgovorili z »DA«, pojasnjujejo, zakaj jih skrbi, da učenci 

obiskujejo šolo drugje. Prevladuje odgovor, da starši raje otroke vozijo na 

matično šolo, spet drugi jih vozijo v kraj, kjer imajo službo, izpostavljajo problem 

prevoza otrok na podružnice. Nekateri učitelji pojasnjujejo, da starši vozijo otroke 

na večje osnovne šole, kjer imajo jutranje varstvo in kjer imajo popoldan daljše 

organizirano varstvo. Dosti otrok obiskuje šolo v kraju, kjer so prej obiskovali 

vrtec. Izpostavili so tudi, da imajo nekateri starši še vedno predsodke o 

podružničnih šolah in so mnenja, da je kakovost izobraževanja boljša na 

centralnih šolah. Glede na rezultate X2 preizkusa lahko ničelno hipotezo (H0) 

obdržimo. Razlika v skrbi, da učenci obiskujejo osnovno šolo drugje, glede na 

delovno dobo ni statistično značilna. 
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d) Ukinitev 

Tabela 32: Število (f) in strukturni odstotki (f %) učiteljev po mnenju, kaj bi pomenilo za 
kraj, če bi ukinili podružnično šolo glede na delovno dobo 

Kaj bi pomenila 
ukinitev podružnice 

za kraj 

Delovna doba 

Skupaj 

Izid X2 – 
preizkusa 

x2 –
Pearson, 

do 5 let 
od 6 do 
10 let 

od 11 
do 20 

let 

od 21 
do 30 

let 

več kot 
31 let 

x2(LR) – 
Likelihood 

Ratio 

Nič se ne bi 
spremenilo 

DA 

f 0 0 0 2 0 2 

X2 (LR) = 
4,244; 

P =  0,374 

f 
% 

0,00% 0,00% 0,00% 5,40% 0,00% 1,90% 

NE 

f 12 15 26 35 15 103 

f 
% 

100,00% 100,00% 100,00% 94,60% 100,00% 98,10% 

Skupaj 

f 12 15 26 37 15 105 

f 
% 

100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 

Mladi ljudje 
bi se začeli 
odseljevati 

iz kraja 

DA 

f 3 7 15 17 3 45 

X2 = 
7,332; 

P =  0,119 

f 
% 

25,00% 46,70% 57,70% 45,90% 20,00% 42,90% 

NE 

f 9 8 11 20 12 60 

f 
% 

75,00% 53,30% 42,30% 54,10% 80,00% 57,10% 

Skupaj 

f 12 15 26 37 15 105 

f 
% 

100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 

Kulturno 
življenje 

kraja bi se 
zmanjšalo 

DA 

f 9 13 24 31 15 92 

X2 (LR) = 
6,456; 

P =  0,168 

f 
% 

75,00% 86,70% 92,30% 83,80% 100,00% 87,60% 

NE f 3 2 2 6 0 13 

Se nadaljuje… 



 

105 

Kaj bi pomenila 
ukinitev podružnice 

za kraj 

Delovna doba 

Skupaj 

Izid X2 – 
preizkusa 

x2 –
Pearson, 

do 5 let 
od 6 do 
10 let 

od 11 
do 20 

let 

od 21 
do 30 

let 

več kot 
31 let 

x2(LR) – 
Likelihood 

Ratio 
 

 

f 
% 

25,00% 13,30% 7,70% 16,20% 0,00% 12,40% 

 Skupaj 

f 12 15 26 37 15 105 

f 
% 

100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 

Zmanjševati 
bi se začela 

razna 
društva v 

kraju 

DA 

f 3 8 6 16 8 41 

X2 = 
6,627; 

P =  0,157 

f 
% 

25,00% 53,30% 23,10% 43,20% 53,30% 39,00% 

NE 

f 9 7 20 21 7 64 

f 
% 

75,00% 46,70% 76,90% 56,80% 46,70% 61,00% 

Skupaj 

f 12 15 26 37 15 105 

f 
% 

100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 

Stiki in 
povezanost 
med krajani 

bi se 
zmanjšali 

DA 

f 8 13 20 31 11 83 

X2(LR) = 
2,454; 

P =  0,653 

f 
% 

66,70% 86,70% 76,90% 83,80% 73,30% 79,00% 

NE 

f 4 2 6 6 4 22 

f 
% 

33,30% 13,30% 23,10% 16,20% 26,70% 21,00% 

Skupaj 

f 12 15 26 37 15 105 

f 
% 

100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 

Kraj bi 
začel  

DA f 4 10 15 15 5 49 X2 = 
6,167; 

Nadaljevanje… 

Se nadaljuje… 
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Kaj bi pomenila 
ukinitev podružnice 

za kraj 

Delovna doba 

Skupaj 

Izid X2 – 
preizkusa 

x2 –
Pearson, 

do 5 let 
od 6 do 
10 let 

od 11 
do 20 

let 

od 21 
do 30 

let 

več kot 
31 let 

x2(LR) – 
Likelihood 

Ratio 

izumirati 
f 

% 
33,30% 66,70% 57,70% 40,50% 33,30% 46,70% 

P =  0,187 

 
NE 

f 8 5 11 22 10 56 

f 
% 

66,70% 33,30% 42,30% 59,50% 66,70% 53,30% 

Skupaj 

f 12 15 26 37 15 105 

f 
% 

100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 

Ne vem 

DA 

f 1 0 1 2 0 4 

X2(LR) = 
3,065; 

P =  0,547 

f 
% 

8,30% 0,00% 3,80% 5,40% 0,00% 3,80% 

NE 

f 11 15 25 35 15 101 

f 
% 

91,70% 100,00% 96,20% 94,60% 100,00% 96,20% 

Skupaj 

f 12 15 26 37 15 105 

f 
% 

100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 

Drugo 

DA 

f 1 1 2 1 2 7 

X2(LR) = 

2,127; 

P =  0,712 

f 
% 

8,30% 6,70% 7,70% 2,70% 13,30% 6,70% 

NE 

f 11 14 24 36 13 98 

f 
% 

91,70% 93,30% 92,30% 97,30% 86,70% 93,30% 

Skupaj 

f 12 15 26 37 15 105 

f 
% 

100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 

 

Nadaljevanje… 
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Rezultati ankete kažejo, da z 87, 6 % prevladuje odgovor »kulturno življenje kraja 

bi se zmanjšalo«, z 79,0 % mu sledi odgovor »stiki in povezanost med krajani bi 

se zmanjšali«. 46,7 % anketiranih učiteljev je izbralo odgovor »kraj bi začel 

izumirati«, nekoliko manj (42,9 %) pa jih meni »mladi ljudje bi se začeli 

izseljevati iz kraja«. »Da bi se začela zmanjševati različna društva v kraju«, je 

odgovorilo 39,0 % anketiranih učiteljev. 3,8 % anketiranih »ne ve«, kaj bi se 

zgodilo s krajem, če bi podružnico ukinili, 1,9 % pa jih meni, »da se ne bi nič 

spremenilo«. 6,7 % anketiranih pa je izbralo odgovor »drugo«.  

Pod ta odgovor so zapisali: da otroci ne bi hodili v šolo v svojem kraju, kar je 

velika izguba, učitelji bi ostali brez služb, pojavilo bi se nezadovoljstvo staršev in 

drugih krajanov Učitelji menijo, da bi se zmanjšala promocija kraja, usahnil bi 

živžav, naložba za prihodnost razvoja in naseljenosti kraja bi se zmanjšala, veliko 

bi bilo tarnanja-kako je škoda, da ni več šole na vasi, kot to počno v krajih, kjer 

so šole že ukinili, upanje za bodoči razvoj kraja bi bilo manjše. Zaprli bi trgovino, 

pošto in gostilno v kraju. 

Glede na rezultate X2 preizkusa lahko ničelno hipotezo (H0) obdržimo. Razlika v 

odgovorih, kaj bi pomenilo za kraj, če bi ukinili vašo podružnično šolo glede na 

delovno dobo ni statistično značilna. 
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4 ZAKLJUČEK 

Podružnične šole so na Slovenskem prisotne že zelo dolgo, vendar se njihovo 

število manjša iz leta v leto. Največkrat se nahajajo na podeželju in na redkeje 

poseljenih območjih. Tako so pogosto podružnične šole v teh krajih edina 

ustanova, edini vir kulturnega življenja in dogajanja v kraju. V zadnjem času pa se 

veliko govori o ukinjanju in zapiranju manjših podružničnih šol. Razlog je 

predvsem gospodarski, saj so te šole zelo drage za vzdrževanje, po mnenju 

evropskih poročil naj bi bile tudi neučinkovite. Tako imamo na eni strani 

strokovnjake, ki vidijo v podružničnih šolah strošek, na drugi strani pa učitelje 

podružničnih šol problematičnih območij, in krajane v katerih te šole delujejo, ki 

pravijo, da so te šole danes zelo učinkovite, kakovostne, prijazne do učencev in 

staršev ter velikega pomena za kraj v katerem delujejo. Tako je bil cilj našega 

diplomskega dela, da se podrobneje seznanimo s podružničnimi šolami v 

Sloveniji in z njihovim pomenom za ohranjanje krajev.  

Raziskovanje v empiričnem delu diplome smo razdelili na štiri sklope. 

Raziskovali smo didaktične značilnosti in dejavnosti ob pouku, šolsko klimo med 

učitelji, odprtost podružničnih šol navzven ter pomen podružničnih šol za kraj, v 

katerem delujejo. 

Didaktične značilnosti in dejavnosti ob pouku  

Rezultati ankete so pokazali, da kombinirani pouk izvaja dobri dve tretjini vseh 

anketiranih učiteljev, najbolj pogosta vrsta kombinacije je zaporedna kombinacija, 

največ učiteljev pa izvaja isto predmetne in različno temne učne ure. Večina 

učiteljev nima priročnikov z navodili za delo v kombiniranih oddelkih, vendar se 

jim le-ti zdijo potrebni. Učitelji v večini menijo, da so za delo v kombiniranem 

oddelku dovolj strokovno usposobljeni. Rezultati so nas presenetili, saj v 

literaturi, ki smo jo uporabili v teoriji diplomskega dela, namreč strokovnjaki kot 

so (Adamič, Cenčič, Nolimal) opozarjajo, da se usposabljanju za poučevanje v 

kombiniranem pouku namenja premalo pozornosti ter da vidijo neusposobljenost 

za poučevanje v kombiniranih oddelkih kot velik problem. Zasledili smo tudi 

izpovedi učiteljev, ki so povedali, da so doživljali velike stiske na začetku 

poučevanja v kombiniranih oddelkih. 
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Med anketiranimi učitelji je najbolj priljubljena oblika pouka individualna oblika 

dela, sledi ji delo v dvojicah. Do statistično značilne razlike glede na delovno 

dobo prihaja le pri pogostosti uporabe projektnega dela. Učitelji z manj delovne 

dobe uporabljajo to obliko redkeje kot tisti, ki imajo več delovne dobe. Pri 

pogostosti uporabe eksperimentalnega dela pa obstaja tendenca v razliki glede na 

delovno dobo. Tudi tu učitelji z manj delovne dobe redkeje uporabljajo to obliko 

dela kot njihovi starejši kolegi. Najbolj priljubljena metoda je metoda razgovora, 

sledi ji metoda razlage. Do statistično značilne razlike glede na delovno dobo 

prihaja le pri pogostosti uporabe problemske metode. Učitelji, ki imajo več 

delovne dobe, uporabljajo to metodo pogosteje kot učitelji z manj delovne dobe. 

Najbolj priljubljen in uporabljen pripomoček so didaktične igre in drugi didaktični 

pripomočki. Presenetilo nas je veliko število uporabljenih pripomočkov na 

posameznega učitelja. Po tem lahko sklepamo, da se učitelji na podružničnih 

šolah trudijo pripraviti in izvesti čim bolj zanimiv, pester ter kakovosten pouk. 

Nekoliko prevladujejo učitelji, ki pri svojem delu ne pogrešajo nobenih 

pripomočkov, kljub temu pa jih je še kar veliko takšnih, ki pri svojem delu 

pogrešajo kakšen pripomoček. Najbolj pogrešajo didaktične pripomočke in 

materiale, didaktične igre in interaktivno tablo, sledijo pripomočki pri 

naravoslovju, športu in glasbi. Največ učiteljev meni, da so pogoji na 

podružničnih šolah dobri. Kar se tiče interesnih oziroma prostočasnih dejavnosti 

na podružničnih šolah, najpogosteje izvajajo literarne in druge družboslovne 

dejavnosti. Podatki kažejo, da večina učiteljev, ki poučujejo na podružničnih 

šolah, izvaja interesne dejavnosti. Dobra polovica učiteljev pravi, da pri izvajanju 

interesnih oziroma prostočasnih dejavnostih ni omejena, slaba polovica pa pravi, 

da so pri izvajanju le-teh omejeni. Tu so izpostavili predvsem časovno omejenost 

(verouk, kosilo, odhod avtobusov), neustrezne materialne in prostorske pogoje za 

izvajanje vseh dejavnosti ter zakonsko določeno število ur za interesne dejavnosti, 

ki so plačane, te pa se vežejo na število učencev, zato imajo majhne podružnične 

šole na razpolago malo ur za izvajanje teh dejavnosti.  

Šolska klima med učitelji na podružničnih šolah 

Največ učiteljev ocenjuje sodelovanje s kolektivom na podružnici kot zelo dobro. 

Polovica učiteljev meni, da je komunikacija v kolektivu zelo dobra, sledijo jim 
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učitelji, ki komunikacijo na podružnici ocenjuje kot dobro. Učitelji na 

podružničnih šolah se v veliki večini počutijo zelo dobro.  

Odprtost podružničnih šol navzven 

Na podlagi dobljenih podatkov ocenjujemo, da so podružnične šole v Sloveniji 

dobro odprte navzven. Dobro sodelujejo z raznimi navedenimi institucijami in 

subjekti. Skoraj vsi učitelji podružničnih šol sodelujejo na prireditvah v kraju, v 

katerem šola deluje, to sodelovanje je zelo pogosto. Večina izmed njih sodeluje s 

krajem še na druge načine, kot so prireditve. V tem primeru obstaja tendenca, da 

učitelji, ki imajo do 5 let delovne dobe, manj sodelujejo s krajem na druge načine 

kot so prireditve, kot njihovi kolegi z več delovne dobe. Učitelji sodelujejo s 

krajem na druge načine tako, da sodelujejo na raznih sestankih, občnih zborih, 

humanitarnih akcijah, športnih prireditvah, delavnicah, na čistilnih akcijah, 

sodelujejo z gasilci v okviru evakuacijskih vaj in gasilskega kviza, z društvi 

sodelujejo pri raznih projektih, na gledaliških predstavah, sodelujejo na razstavah, 

na različnih srečanjih, sodelujejo z Rdečim križem, obiskujejo starejše krajane, 

imajo razna družabna srečanja in igre, pohodi treh generacij, sodelujejo pri izdaji 

zbornika, sodelujejo na tednu vseživljenjskega učenja, pojejo v ženskem pevskem 

zboru, krajane vabijo na dneve odprtih vrat, obiskujejo kmetije, obrtnike v kraju, 

sodelujejo s turističnim društvom, z društvom podeželske mladine, sodelujejo s 

folklornim društvom. Pogostost izvajanja medgeneracijskega sodelovanja na 

podružničnih šolah v Sloveniji je dobra. Učitelji se vse bolj zavedajo pomena 

medgeneracijskega sodelovanja in mu posvečajo vedno več pozornosti. Največ 

učiteljev izvaja medgeneracijsko sodelovanje tako, da starše, babice, dedke in 

druge vključujejo v pouk (predstavljajo poklice, ročne spretnosti, dejavnosti itd.). 

Pogosta načina medgeneracijskega sodelovanja sta še sodelovanje staršev, babic 

in dedkov ter drugih pri izvajanju obšolskih dejavnosti ter  prirejanje raznih 

piknikov in srečanj, kjer se druži več generacij. Statistično značilna razlika glede 

na delovno dobo obstaja samo pri odgovoru »medgeneracijskega sodelovanja ne 

izvajamo«. Rezultati kažejo, da učitelji z najmanj delovne dobe redkeje izvajajo 

medgeneracijsko sodelovanje kot njihovi kolegi z več delovne dobe.  
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Pomen podružničnih šol za kraj, v katerem delujejo 

Približno polovica učiteljev meni, da je ugled njihovih podružnic dober, druga 

polovica pa njihov ugled ocenjuje kot zelo dober. Večina izmed njih meni, da je 

podružnična šola zelo pomembna za kraj, v katerem deluje. Učitelje manjših 

podružničnih šol skrbi za število učencev, med tem ko njihovi kolegi iz večjih 

podružnic teh skrbi nimajo, enako je s skrbjo, da učenci iz njihovega šolskega 

okoliša obiskujejo šolo drugje. Skoraj vsi učitelji si delijo mnenje, da bi imela 

ukinitev podružničnih šol negativne učinke za kraj v katerem delujejo. Večina 

učiteljev meni, da bi ukinitev podružničnih šol povzročila zmanjšanje kulturnega 

življenja v kraju ter oslabila stike in povezanost med krajani. Skrbi jih, da bi se 

mladi ljudje začeli odseljevati iz kraja, s tem pa bi kraj začel izumirati. 

Podružnične šole v Sloveniji so pomembne, zato je z njimi treba ravnati 

preudarno. 
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PRILOGA 

ANKETNI VPRAŠALNIK 

Sem Andreja Širec, študentka pedagogike in sociologije na Filozofski fakulteti 

Univerze v Mariboru. V okviru študija pedagogike in sociologije v diplomskem 

delu preučujem Podružnične šole v Sloveniji in njihov pomen za ohranjanje 

krajev. Za empirični del diplomskega dela potrebujem podatke iz prakse, zato se 

obračam na Vas s prošnjo, da si vzamete nekaj časa in odgovorite na postavljena 

vprašanja. Vaši odgovori mi bodo v pomoč pri izdelavi diplomske naloge. 

Anketni vprašalnik je anonimen, zato Vas naprošam za iskrene odgovore. 

Odgovori bodo uporabljeni izključno za raziskavo v sklopu mojega diplomskega 

dela. 

Prosim Vas, da vsako vprašanje pozorno preberete in označite odgovore, ki 

najbolj odražajo stanje na vaši šoli, kot ga vidite Vi kot učitelji.  

NAVODILO: obkrožite črko pred Vam ustreznim odgovorom in po potrebi 

dopolnite ali utemeljite svoj odgovor. 

1. Koliko ste stari?  

a) Do 30 let 

b) Od 31 do 40 let 

c) Od 41 do 50 let 

d) Od 51 do 60 let 

e) Več kot 61 let 

2. Koliko delovne dobe imate?  

a) Do 5 let 

b) Od 6 do 10 let  

c) Od 11 do 20 let 

d) Od 21 do 30 let 

e) Več kot 31 let 
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3. Vaša podružnična šola se nahaja:   

a) V mestu                                                   b) Na podeželju 

4. Ali  Vi izvajate kombinirani pouk?  

a) DA                                   b) NE 

       Če ste odgovorili z NE, Vas prosim, da izpustite vprašanja od 5 do 9. 

5. Katero vrsto kombinacije Vi izvajate?  

a) Zaporedno                                       b) Nezaporedno 

6. Katero vrsto učnih ur najpogosteje Vi izvajate pri poučevanju v 

kombiniranih oddelkih?  

a) Istopredmetne in istotemne učne ure 

b) Istopredmetne in različnotemne učne ure 

c) Različnopredmetne in različnotemne učne ure 

d) Drugo: 

7. Ali imate Vi priročnike z didaktičnimi navodili za delo v kombiniranih 

oddelkih?  

a) DA                                             b) NE   

8. Ali Vi menite, da je ta priročnik učiteljem potreben?  

a) DA                                        b) NE   

9. Ali menite, da ste Vi kot učitelj, ki poučujete v kombiniranem 

oddelku, dovolj strokovno usposobljeni za tovrstno poučevanje?  

a) DA                                               b) NE     

Če ste odgovorili z NE, Vas prosim, da utemeljite odgovor: 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 
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10. Katero obliko pouka Vi uporabljate? Navodilo: pri vsaki trditvi 

naredite X pod Vam ustreznim odgovorom. 

 Zelo 

pogosto 

Pogosto Redko Zelo 

redko 

Nikoli 

Frontalni pouk      

Skupinsko delo      

Delo v dvojicah       

Individualna 

oblika dela 

     

Sodelovalno 

učenje 

     

Projektno delo      

Eksperimentalno 

delo (poizkusi) 

     

 

11. Katere učne metode najpogosteje Vi uporabljate? Navodilo: pri vsaki 

trditvi naredite X pod Vam ustreznim odgovorom. 

 Zelo 

pogosto 

Pogosto Redko  Zelo 

redko 

Nikoli 

Metoda razlage      

Metoda razgovora      

Metoda z uporabo 

besedila 
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Metoda 

prikazovanja 

     

Problemska 

metoda 

     

Metoda primera      

Metoda 

demonstracije 

     

 

12. Katere pripomočke zraven učbenikov in delovnih zvezkov Vi 

uporabljate pri pouku (možnih je več odgovorov)?   

a) Nobenih 

b) Računalnik in LCD projektor 

c) Interaktivno tablo 

d) Didaktične igre in druge didaktične pripomočke 

e) Zemljevide  

f) Slovarje 

g) Kalkulator 

h) Razno dodatno literaturo  

i) Razne modele in makete za prikazovanje 

j) Drugo:______________________________________________________ 

13. Ali pri svojem delu pogrešate kakšen pripomoček? 

a) DA                                                   b) NE 

Če ste odgovorili DA, navedite, kateri pripomoček je to in zakaj ga 

pogrešate?________________________________________________________ 

14. Kakšne materialne pogoje imate po vaši oceni na Vaši podružnični 

šoli? 
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a) Zelo dobre               b) Dobre                   c) Slabe                        d) Zelo 

slabe 

15. Kako bi Vi ocenili sodelovanje s kolektivom na vaši podružnični šoli?  

a) Zelo dobro 

b) Dobro 

c) Slabo 

d) Zelo slabo 

e) Na šoli ni kolektiva, ker poučujem sam/a 

16. Kako Vi ocenjujete komunikacijo v kolektivu na vaši podružnični 

šoli?   

a) Zelo dobro 

b) Dobro 

c) Slabo 

d) Zelo slabo 

e) Na šoli ni kolektiva, ker poučujem sam/a 

17. Kakšno je vaše osebno zadovoljstvo na podružnični šoli?  

a) Zelo dobro                   b) Dobro                        c) Slabo               d) Zelo 

slabo 

18. Kako bi ocenili ugled vaše podružnične šole?  

a) Zelo dober                     b) Dober                       c) Slab                  d) Zelo 

slab 

19. Katere interesne oz. prostočasne dejavnosti Vi izvajate na vaši šoli 

(možnih je več odgovorov)?  

a) Športne aktivnosti 

b) Ročne spretnosti 

c) Računalništvo 

d) Naravoslovne in raziskovalne aktivnosti 
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e) Literarne in druge družboslovne dejavnosti 

f) Ples, folklora 

g) petje 

h) Tuji jeziki 

i) Ne izvajam nobenih dejavnosti 

j) Drugo:______________________________________________________ 

 

20. Ali ste Vi pri izvajanju interesnih dejavnosti omejeni?  

a) DA                                             b) NE 

Če ste odgovorili DA, Vas prosim, da utemeljite svoj odgovor. 

Utemeljitev: 

__________________________________________________________________ 

21. Kako bi Vi ocenili sodelovanje z naslednjimi subjekti in institucijami 

(označite z X odgovor, ki Vam ustreza): 

Sodelovanje z: Zelo 

dobro 

Dobro Slabo Zelo 

slabo 

Ne 

sodelujemo 

Šolsko svetovalno 

službo 

     

Ravnateljem      

Starši      

Drugimi 

podružničnimi 

šolami 

     

Policijo      

Zdravstvenimi      
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ustanovami 

Domom za ostarele      

Raznimi centri 

(CSD idr.) 

     

Drugimi 

strokovnjaki iz 

pedagoškega 

področja 

     

Različnimi društvi 

v kraju 

     

Občino oz. lokalno 

samoupravo 

     

 

22. Ali Vi  sodelujete na prireditvah v kraju oziroma okolju, v katerem 

deluje vaša podružnična šola?  

a) DA                                       b) NE 

23. Če ste pri prejšnjem vprašanju odgovorili z DA, Vas prosim, da 

odgovorite na naslednje vprašanje: Kako pogosto Vi sodelujete na 

prireditvah v kraju?  

a) Zelo pogosto        b) Pogosto                 c) Redko                    d) Zelo redko 

24. Ali Vi kot učitelj podružnične šole sodelujete s krajem oz. z okoljem še 

na kakšen drug način, kot so prireditve (pojasnite izbran odgovor)?  

a) DA                                                   b) NE  

Če ste odgovorili z DA, napišite, kako sodelujete: 

__________________________________________________________________ 

Če ste odgovorili NE, Vas prosim, da pojasnite, zakaj ne sodelujete: 

__________________________________________________________________ 
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25. Kako bi Vi ocenili pomembnost vaše podružnične šole za kraj, v 

katerem deluje? 

a) Je zelo pomembna 

b) Je pomembna 

c) Ni pomembna 

26. Ali Vas skrbi število učencev na vaši podružnični šoli (utemeljite 

odgovor)? 

a) DA                                            b) NE 

Utemeljitev 

odgovora:_________________________________________________________ 

27. Ali Vas skrbi, da učenci iz vašega šolskega okoliša obiskujejo osnovno 

šolo drugje (utemeljite odgovor)? 

a) DA                            b) NE 

Utemeljitev 

odgovora:_________________________________________________________ 

28. Kaj Vi menite, kaj bi pomenilo za kraj, če bi ukinili vašo podružnično 

šolo (možnih je več odgovorov)?  

a) Nič se ne bi spremenilo 

b) Mladi ljudje bi se začeli odseljevati iz kraja 

c) Kulturno življenje kraja bi se zmanjšalo 

d) Zmanjševati bi se začela razna društva v kraju 

e) Stiki in povezanost med krajani bi se zmanjšali 

f) Kraj bi začel izumirati 

g) Ne vem 

h) Drugo:______________________________________________________ 

29. Kako pogosto Vi izvajate medgeneracijsko sodelovanje?  



 

123 

a) Zelo pogosto     b)  Pogosto   c) Redko     d) Zelo redko     e) Ga ne 

izvajamo 

30. Na kak način Vi izvajate medgeneracijsko sodelovanje (možnih je več 

odgovorov)?  

a) Obiskujemo dom za ostarele  

b) Obiskujemo starejše občane na domovih 

c) Prirejamo razne piknike in srečanja, kjer se druži več generacij 

d) Starše, babice, dedke in druge vključujemo v pouk (predstavljajo na primer 

poklice, ročne spretnosti itd.) 

e) Starši, babice, dedki ali drugi krajani sodelujejo pri izvajanju obšolskih 

dejavnostih 

f) Ne izvajamo medgeneracijskega sodelovanja  

g) Drugo:______________________________________________________ 

                                            

 

                                            Za sodelovanje se Vam iskreno zahvaljujem. 

Andreja Širec 

 

 


