
PRVI ZAČETKI 
 
 
Začetek šolstva v Pirničah sega v leto 1886. Pouk je bil za učence od 1. do 4. razreda. Višje razrede so 
učenci obiskovali v OŠ Preska, OŠ Šentvid in OŠ Šmartno. Vse večja pa je bila potreba po centralni 
osnovni šoli v samem kraju za učence iz Verja, Sp. in Zg. Pirnič, Vikrč in Zavrha.  
 
 
Leta 1971 je bil razpis za prvi samoprispevek. Solidarnost ljudi je bila ena izmed najboljših in 
najhitrejših poti do nove šole. Ustanovil se je občinski gradbeni odbor in 23. novembra 1974 so 
slavnostno položili temeljni kamen.  
 
 
1. septembra 1975 se je v Pirničah pričela 
popolna osemletka. Pedagoško delo je bilo zelo 
oteženo, saj je pouk potekal na različnih 
lokacijah (v prostorih stare šole, v gasilskem 
domu v Zg. Pirničah, v prostoru krajevne 
skupnosti). Pri gradnji nove šole so pomagali 
tudi krajani. Pred praznikom republike, 27. 
novembra 1975, je bila otvoritev šole. Obenem 
so odkrili doprsni kip narodnemu heroju Tinetu 
Rožancu, po katerem se je šola kar nekaj časa 
imenovala.  
 
 

 
 
Na plošči pred vhodom v šolo je napis: »Ta objekt so zgradili občani ljubljanskih občin s 
samoprispevkom 1971–1976.« 
 
 
Pedagoško delo je nemoteno steklo 
v začetku februarja 1975. Vpisanih 
je bilo 250 učencev. Dobili smo 
velike, svetle razrede, novejša učila, 
knjižnico, sodobno telovadnico ter 
veliko kuhinjo z jedilnico. Imeli 
smo kabinetni pouk in začeli smo s 
celodnevno šolo. Veliko dela je 
ostalo z neurejeno okolico, vendar 
se je z dobro voljo delavcev šole, 
učencev in krajanov vse uredilo. 
 
 

 

 
Slika 2: 
Slika 1: Plošča pred vhodom v šolo 
Članka iz časopisa leta 1975 



ZAPOSLENI V ŠOLI V ŠOLSKEM LETU 1975/76 
 
Ravnatelj: 

 Marjan TAVČAR 
Učitelji in učiteljice: 

 Štefka BALAŠKO učiteljica razrednega pouka 
 Majda REPŠE učiteljica razrednega pouka 
 Anica NOVAK učiteljica razrednega pouka 
 Marija AGREŽ učiteljica razrednega pouka 
 Zdenka GRAJZAR učiteljica razrednega pouka 
 Irma JANČAR učiteljica razrednega pouka 
 Marija PIPAN učiteljica slovenščine 
 Marija DEBELJAK učiteljica biologije, kemije in gospodinjstva 
 Miha OSTERC učitelj športne vzgoje 
 Irena RAKOVEC TUTA učiteljica angleščine in glasbe 
 Polonca KOSI DELEGHER učiteljica likovne vzgoje 
 Rozalija STROJAN učiteljica matematike in fizike 
 Vlasta MILAČ učiteljica zgodovine in slovenščine 
 Anton PAPEŽ učitelj fizike in tehnike 
 Saša OBLAK učiteljica matematike 
 Doroteja MALEJ učiteljica gospodinjstva 
 Franjo KRPAČ učitelj športne vzgoje 
 Jožica CERGOLJ pedagoginja 
 Irena STANIČ knjižničarka 

 
Administrativno-tehnični kader: 

 Štefka STROJAN računovodkinja 
 Marina JEŽEK  tajnica 
 Marija LOVRENČEC  kuharica 
 Štefka MAČEK  kuharica 
 Geni TOPLAK kuharska pomočnica 
 Dušan DEDIČ  kuhar 
 Marija ALJAŽ  čistilka 
 Zorica MLADENOVIĆ  čistilka 
 Marija MAČEK  čistilka 
 Gorica JOVANOVIČ  čistilka 
 Selman MEHMEDIĆ  hišnik 

 

Prva generacija osmošolcev 1975/76 
Na šoli vztrajajo že 30 let 



 
 

KAKO SMO GRADILI 
 

Šola, šola, šola! 
Vsepovsod se je šušljalo, 

da prostora za vse nas 
v stari šoli je premalo. 

Vsi ljudje, vaščani naši, 
odločili so se prvi za samoprispevek, 

ki bil je kar lep primerek 
za vso našo Šiško 
1 % bil odmerek. 

Kaj vse mi pravimo nato, 
al' b'li so vsi povsod zato, 

za nas pa velja le to, 
da v resničnost pravo je prišlo. 

 
Ko je vse s prispevkom b'lo nared, 

se je zbralo mož nad pet. 
Vsi bili so si enotni, 
vselej vsi prisotni. 

To bil je gradbeni odbor, 
ki imel nikoli ni odmor. 
Sklicevali so sestanke 

in tam reševali so uganke, 
Uganke take, da so zmeraj težke zanke, 

rešili skup' za velik trud. 
In navsezadnje so prišli na cilj, 

kdo tist' bo, ki imel dovolj bo sil 
in še razpisal natečaj, 

kdo vse pripeljal bo na kraj, 
kjer zabrnelo bo vsenaokrog 
nam tu in tud' kam drugod. 

Vsi dobro smo pristali 
in živi smo ostali. 

 
Graditelj Kamnik se nam je predstavil, 

ki pravočasno stroje je postavil. 
Kar hitro vse se je vrtelo 

po gradbišču vse mrgolelo. 
In zdaj problemov kup 

zdaj tu, zdaj tam - postal je kup. 
Nihče se ni ustrašil 

in s tem nikogar ni preplašil. 
Kopali so, nasipali, zidali, 

kaj hitro so postavili objekt pred nami. 
Kdo mislil si je, da vse to 

tako hitro bo prišlo. 
 

Šola, šola, šola! 
Nova, lepa in velika, 
ki še marsikoga mika, 

da v njej se učil bi, risal, telovadil 
in se marsikaj navadil. 

Mi pa vsi, ker smo še mladi, 
radi  dobri državljani bi postali, 

naš polet in dobra volja 
naj bo vsem najbolja. 

Zato naj za vse nas velja, 
da celodnevna šola bo prišla, 

ki po delu in vsebini za vse bi dobra b'la! 
 

Anica Novak 
 

NAŠA ŠOLA SKOZI ČAS 

Prvo desetletje (1975–1985) 
 
Prvi ravnatelj na naši osnovni šoli je bil g. Marjan Tavčar. 
 
Vsako leto smo na dan republike, 29. novembra, sprejeli 
učence 1. razredov v Zvezo pionirjev. Starejši pionirji so jim 
pripravili proslavo. Prvošolci so se zaobljubili, da se bodo 
pridno učili, da bodo sodelovali pri akcijah, pomagali bodo 
staršem in starejšim.  
Dobili so rdeče rutice in modro pionirsko kapico. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Slika 3: Sprejem med pionirje 
 
22. decembra smo praznovali dan JLA. Včasih smo obiskali 
vojašnice ali pa so na šolo prišli vojaki, ki so predstavili 
svoje delo. 
 
25. maj, dan mladosti, je bil vedno dogodek za mlade. 
Učenci 7. razredov so bili sprejeti v Zvezo prijateljev 
mladine, bil je pouka prost dan, potekale pa so razne športne 
aktivnosti. 
 
8. maja 1976 je skozi Pirniče potovala Titova štafetna 
palica, ki smo jo prejeli od OŠ Franca Bukovca-Preska. 
 
1976 smo na šolo dobili obisk zamejskih učiteljev iz 
celodnevne šole iz Proseka pri Trstu. Zanimala jih je 
organizacija pri samostojnem delu in potek celodnevnega 
pouka. 
V tem šolskem letu smo dobili tudi novo ravnateljico ga. 
Anico Novak (1. 10. 1976 - v. d. ravnatelja, 28. 6. 1977 - 
ravnateljica).  
 
S šolskim letom 1976/1977 je začelo izhajati šolsko glasilo  
Odmevi z Vinca, ki je prinašalo odmeve o življenju v šoli 
tudiostalim občanom. 
 
1977 so se učenci odpravili tudi na zimsko šolo v naravi na 
Bloke. 
 



1979 je naš športni pedagog in alpinist Viki Grošelj odšel osvojit 
Everest. Odprava je srečno osvojila vrh. 
 
Nepozabna je bila mladinska akcija 25. 5. 1979. Mladinci krajevne 
skupnosti so skupaj z mladinci šole kopali jarke za živo mejo okoli šole 
in pri asfaltni plošči odstranili staro ter navozili novo plast zemlje in 
posejali travo. Ob koncu akcije so zakurili kres ter uprizorili komični 
skeč. Akcija se je začela v petek, se nadaljevala v soboto in mladi so 
dokazali, da znajo prijeti tudi za kramp in lopato ter niso samo za disco 
in Travolto. 
 
1980 je umrl Josip Broz Tito. Na šoli je bila žalna seja, učenci pa so se 
podpisali v žalno knjigo. 

Slika 4: Viki v steni  
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1979/1980 so zaživeli taborniki. Delo z njimi je prevzela učiteljica 
Rozi Strojan, ki se je povezala z odredom Dobre volje in vodniki z 
OŠ Franca Bukovca.  
 
Izvedla se je akcija ˝Učbeniki zastonj˝. Učenci so podarili 80 % vseh 
svojih učbenikov, ostale pa je dokupila šola. Konec leta so učenci 
učbenike vrnili. 
 
V šolskem letu 1980/1981 so učenci odšli v zimsko šolo v naravi na 
Soriško planino.  
 
9. marca 1981 je Viki Grošelj z odpravo odpotoval na Lhotse in se 
srečno vrnil domov. 

Slika 5: Zimska šola v naravi  
 

ta 1981 je ravnateljica Anica Novak odšla na drugo delovno mesto, in sicer v Osnovno šolo 
edvode. Dela ravnatelja je začel opravljati Janez Sitar. 

šolskem letu 1981/1982 je bilo na šoli 14 oddelkov in število učencev se je povečalo na 310. Poleg 
uka po obveznem predmetniku je bilo na šoli samostojno učenje, aktivni odmor, organizirana 
reacija, izbirni prosti čas in interesne dejavnosti, ki jih je bilo kar 41. 
edel se je samoprispevek in z izbranimi sredstvi si je šola pridobila 3 učilnice in prostor za 
eresne dejavnosti. 
enci so odhajali v šolo v naravi na Pag. Ker pa je bilo denarja vedno premalo, je bila organizirana 

ireditev, na kateri je igral ansambel Dvanajsto nadstropje, kot gosta 
 sta prišla nogometaš Danilo Popivoda in skakalec Bogdan Norčič. 
ranih je bilo kar 3 000 000 dinarjev. 

82/1983 je bilo na šoli organizirano občinsko matematično 
movanje.  

ga leta je potekala poletna šola v Valbandonu pri Puli. Zimska šola v 
ravi na Soriški planini pa se je zaradi slabega vremena predčasno 
nčala. V tem letu smo imeli tri tedne zimskih počitnic. 
Slika 6: Članek iz časopisa



1983/1984 so na šoli imeli različne dejavnosti in društva: športno društvo, šolsko kulturno društvo, 
krožki, klub mladih tehnikov, šolska hranilnica, šolska zadruga. Oddajal je tudi šolski radio ŽIV-ŽAV.  
 
Šola se je starala in pokazale so se pomanjkljivosti hitre gradnje. V tem šolskem letu se je adaptirala 
streha, dobili smo ozvočenje, uredili trim stezo okoli šole.  
Imeli smo tudi šolsko njivo, na kateri so učenci sadili zelenjavo. Ta je med počitnicami skrbno 
˝izginjala˝. 
27. septembra 1984 so učenci sodelovali na memorialu Boško Buha na Jabuki v Srbiji. Učenke so 
sodelovale na proslavi skupaj z drugimi jugoslovanskimi pionirji. To je bilo nepozabno srečanje. 
 
1985 je potekal planinski tabor v Bavščici. Kar 59 učencev se je zbralo na drugem planinskem taboru.  
 

Drugo desetletje (1985–1995) 
 
V tem času smo lepo skrbeli za okolico šole, posadili 50 sadnih dreves ter pridno oskrbovali kuhinjo s 
pridelki s šolske njive. 
Učenci so hodili v poletno šolo v naravi na Pag, na smučanje pa na Soriško planino. 
Povečala se je skrb za zobozdravstveno vzgojo šolske mladine. V šolo je začela zahajati patronažna 
sestra in učenci so si po obrokih zobe tudi umivali. 
 
Januarja 1986 je na šolo prišla nova ravnateljica 
Milena Polak. Tega leta smo praznovali stoletnico 
šole. Prireditev smo poimenovali Živi, rasti, cveti 
in obrodi žlahten sad, ali igra o življenju, ki nikoli 
ne ostari. Ob jubileju smo dobili šolski kombi in 
kupili prvo kamero.  
 
Na kulturni dan 8. februarja 1988 smo imeli 
kulturno prireditev Ljubezen je. Sodelovali so 
učenci glasbene šole, med gosti pa je bila znana 
pianistka Dubrovka Tomšič Srebotnjak. 
 
 
V šolskem letu 1991/1992 ni bilo več navdušenja na
šolo in tako je bila ukinjena. Na nižji stopnji pa 
podaljšano bivanje. 
Šola se je preimenovala v OŠ Pirniče, doprsni kip T
pa je bil odstranjen. Tudi poimenovanje tovarišev in 
spremenilo, postali so gospe učiteljice in gospodje uč
Uvedeno je bilo preverjanje znanja osmošolcev, obve
sta bila slovenski jezik in matematika, tretji predmet
izbrali samostojno.  
Šola se je vključila tudi v projekt treh ocenjevaln
učenci so spričevala začenjali dobivati le ob koncu šo
 
26. 4. 1991 nas je obiskal pevec Andrej Šifrer.  
 
 
 
 
 
 
25. 6. 1991 se je začela vojna za Slovenijo. Učenci 
naravi v Pacugu. Zaradi zaprtja cest se niso mogli vr
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se dogaja z njimi. 27. 6. so se učenci z učitelji le vrnili in ne da se opisati občutkov srečnih staršev, ki 
so objemali svoje otroke. 
 
V tem letu nam je skoraj pogorela šola. V likovni učilnici je bil narejen snežak iz papirja in vate, ob 
katerem se je učenec igral z vžigalnikom. S hitrim ukrepanjem učiteljev ter učencev gasilcev je bil 
ogenj pogašen še preden so prišli poklicni gasilci. 
 
V letu 1993/1994 je začelo število učencev upadati. 
 
Velika pridobitev za šolo je bila nova računalniška oprema v 
računalniški učilnici. 
 
 
 
 
 Slika 9: Računalniška učilnica v šol. l. 1993/94 
 
 
  
 
Člani Vertikale so v naši telovadnici postavili sodobno 
plezalno steno. Na otvoritev sta prišla znana plezalca 
Tomo Česen in Marija Štremfelj. 
 
 
 
 
 
 Slika 10: Plezalna stena v telovadnici šole
 
 

 
Pod vodstvom učiteljice Irme Jančar je bil izveden 
projekt Moja vas nekoč in danes. Otvoritev razstave je s 
predavanjem popestril etnolog Janez Bogataj. Projektno 
delo pa je bilo predstavljeno tudi na radiu Val 202. 
 
 
 
 
 
Slika 11: Vabilo na razstavo in prireditev 
 

 
1994/1995 – Novost je bila ukinitev pouka srbohrvaščine in v četrtem razredu uveljavitev pouka 
angleščine. 
 
Ob slovenskem kulturnem prazniku smo izpeljali delavnice na temo literarni junaki. 
 
 
 
 
 



Zadnje desetletje (1995–2005) 
 
1995/1996 – Ob dvajseti obletnici smo pripravili proslavo ter razstavo v avli šole.  
 
1996/1997 – Na naravoslovni dan Dan 
prijaznih in vzgojenih kužkov so učenci 
pripeljali svoje pse. Z nami so bili trije 
mednarodni sodniki. 
 
 
 
 
 
           Slika 12: Dan prijaznih in vzgojenih kužkov 
 
 
 
V tem letu so bili učenci mlajšega pevskega zbora izbrani za nastop v operi La Boheme v Ljubljanski 
operi. Pod vodstvom glasbenega pedagoga Franceta Gornika ter ob pomoči strokovnjakov iz Opere so 
odlično odpeli svojo vlogo. 
 
To leto je bilo bogato še z enim dogodkom. V Pirničah je gostoval Veseli tobogan. Dvorana je bila 
nabito polna, ljudje pa so bili navdušeni nad programom. 
 
Zaživeli pa sta tudi dve šoli v naravi na Srednjem vrhu, in sicer za učence 3. razredov projekt po 
Kekčevih poteh, za učence 5. razredov pa raziskovalni tabor. 
 
V šolskem letu 1987/1988 smo se pripravljali na koncert pevke Shirlie Roden. Imeli smo projekt 
Ohranimo naravo in bogatimo medsebojne odnose, ki se je zaključil s prireditvijo v KUD. 
 
V šolskem letu 1998/1999 je prevzela vodenje šole nova ravnateljica Martina Kutnar (8. 12. 1998), saj 
se je ravnateljica Milena Pollak upokojila.  
 
Nova pridobitev za šolo in kar za celo vas je bil šolski avtobus, ki je pričel v šolo voziti otroke iz 
Zavrha, Vikrč ter Verja. 

 
Izpeljali smo projekt 100 let prvega avtomobila v 
Ljubljani in pred šolo so pripeljali najstarejši slovenski 
avtomobili. 
 
 
 
 
 
Slika 13: Razstava starih avtomobilov na dvorišču šole 
 
 

V tem letu je šola prejela občinsko nagrado za najbolj urejeno OŠ v občini Medvode. 
 
10. februarja se bomo spominjali zaradi obilice snega (70 cm), ki je ohromil življenje v celi Sloveniji. 
Pouk na šoli je potekal po urniku, le otrok je bilo manj. 
 
Da smo na šoli spoznali drugačnost, smo v svojo sredo povabili g. Josepha Rakotorahalahyja, arhitekta 
in glasbenika z Madagaskarja.  
 



V tem letu je tudi prvič potekala gasilska veselica na šolskem igrišču in veseli so bili tako gasilci kot 
obiskovalci. 
 
V šolskem letu 1999/2000 smo se lotili projekta ob 150. obletnici smrti Franceta Prešerna –  Prešeren 
in njegov čas – hkrati pa smo proslavili prihod prvega vlaka v Ljubljano. 
 
Pirniška šola je že drugič dobila naziv najbolj urejene šole v občini Medvode. 
 
Tudi v tem letu je pevski zbor sodeloval v operi La Boheme.  
 
Januarja se je oglasil šolski radio, ki je oddajal dvakrat tedensko, a na žalost je že v istem letu onemel. 
 
Bili smo tudi v tujini. Učenci 6. razredov, njihovi starši in učitelji so odšli v Tehnični muzej v 
München. 
 
Februarja se je prvič sestal gradbeni odbor za ureditev ceste do šole, ki je izredno nevarna, ozka in vse 
bolj prometna. 
 
 
 
 
 
Naša šola je sodelovala v raziskavi o slovenskem 
šolskem sistemu. Raziskavo je vodil Japonec g. 
Shunji Tanabe, ki nas je obiskal tudi pri pouku 
in z učitelji in učenci odigral prijateljsko tekmo 
v odbojki. 
 
 

Slika 14: G. Shunji Tanabe z učenci 
 
V šolskem letu 2000/2001 je bila na šoli urejena računalniška povezava v upravnih prostorih ter 
povezava z računalniško učilnico.  
 
Šola je pridobila tudi nekaj dodatnih materialnih dobrin: garderobne omarice za učence višje stopnje, 
radio-kasetofon, knjige za bralno značko, šolsko ozvočenje. 
 
V mesecu oktobru in novembru smo popolnoma prekrili streho in upamo, da ne bo več zamakalo naših 
učilnic in kabinetov. 
 
Začelo se je delo na krajevni cesti Verje–Zg. Pirniče. 
 
 
Decembra smo imeli na šoli nenavaden dan. 
Zaživela je Piškotkova dežela.  
 
 

Slika 15: Priprava na dan odprtih vrat 
 
 
 
 
 
 
 



  
 
 
 
 
Imeli smo nenavadno pustno potepanje, z vlakom 
smo odšli na kurentovanje na Ptuj. 
 
 
 

Slika 16 : Čakanje vlaka na Ptuju 
 
 
Spomladi se je na šoli odvijala revija pevskih zborov občin Medvode in Vodice, kot gost večera pa je 
bil z nami Andraž Hribar. 
 
Med počitnicami so se nadaljevala investicijska dela: zamenjali smo luči, prebelili učilnice ter hodnika 
na nižji stopnji, jedilnico, garderobo pri telovadnici in kabinet športne vzgoje ter odstranili zdravju 
škodljivi tapison. 
 
Učenci 1.–4. razreda so se v septembru odpravili na Pikin festival v Velenje in sodelovali na njem. 
 
 
 
 
Konec oktobra smo učitelji in učenci z navdušenjem in 
s šopkom rož pozdravili našega Vikija Grošlja, ki se je 
vrnil iz Tibeta, kjer je vodil prvo policijsko odpravo na 
Čo Oju. 
 
 
 
 
 
 

Slika 17: Članek objavljen v Sotočju 
 
 
 

Ob prireditvi Alpinisti na obisku so nas navdušili priznani alpinisti Davo Karničar, Tomaž Humar ter 
Viki Grošelj. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Slika 18: Alpinisti na odru 
 Slika 19: Zapis Tomaža Humarja v kroniki 



 
6. julij je postal občinski praznik naše občine, ki ga vsako leto obeležijo s prireditvijo ob rojstni hiši 
Jakoba Aljaža v Zavrhu. 
 
 
V tem letu se je zaradi neurja zamašila glavna kanalizacija 
mimo šole. V zaklonišče, skladišča, delavnico in kurilnico 
je vdrla povratna meteorna voda. Vzrok je bil odstranjen s 
pomočjo strokovnjakov, a ostalo je precej škode. 
 
 

Slika 20: Poplavljeno zaklonišče 
 
 
Tudi te poletne počitnice so bile delavne: prebelili smo 7 učilnic, uredili sanitarije ter zamenjali še 
prvotno opremo v jedilnici. 
 
27. 7. 2002 je sklenil svojo življenjsko pot dolgoletni ravnatelj OŠ Pirniče v pokoju Marjan Tavčar. 
 
V šolskem letu 2002/2003 smo se aktivno začeli pripravljati na devetletno osnovno šolo: priprava 
delovnih načrtov, prostorov, opreme, oblikovanja izbirnih predmetov in nivojskih skupin. Že v 
prejšnjih letih pa smo začeli z izobraževanjem učiteljev, razgovori in predavanji, iskanjem informacij 
in literature. 
 
Oktobra je šola prvič odprla svoja vrata učilnic staršem in krajanom in pokazala, kako poteka pouk oz. 
dejavnosti. 
 
 
 
 
 
 
 
Slika 21: Naše prvošolčke je obiskala in jih navduševala primobalerina ga. Nena 
Stevens. 
 
 
 
 
 
Učenci so sodelovali na Mobitelovi zimski olimpijadi. Mladi hokejisti pa niso le sodelovali pač pa tudi 
zmagali. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Slika 22: Mobitelov bilten in učenci 4. razreda 
 
 



 
Celo poletje so potekala obnovitvena dela. Tako smo 
jeseni dobili obnovljene učilnice tehnike, kemije in 
fizike, računalniško učilnico ter novo knjižnico in 
kuhinjo.  
 
Dobili pa smo tudi nov prizidek, ki je bil z uvedbo 
devetletke nujno potreben.  
 
 

 Slika 24: Nova učilnica v prizidku za najmljaše
S šolskim letom 2003/2004 se je tudi na naši šoli 
pričela devetletna šola. Zaradi povečanega števila oddelkov je začela delo pomočnice ravnateljice 
opravljati ga. Tatjana Zajc. 
 
Prvič pa je bil na šoli oblikovan tudi oddelek jutranjega varstva za učence 1. razredov devetletke. 
 
Ob dnevu turizma smo bili na šoli zelo aktivni, sodelovali smo pri raznih dejavnostih. Ob zaključku 
akcije Moja dežela lepa in gostoljubna je naša šola prejela priznanje za izvedbo Svetovnega dneva 
turizma v šoli. 
 
22. 10. 2003 za našo šolo ni bil nič kaj rožnat dan – vandali so se lotili naše šole, jo precej uničili in 
vdrli tudi v šolski kombi. Po sestanku sveta šole in sveta staršev smo se odločili za video nadzor šole. 
 
15. 3. 2004 je bil prvi dan pouka v novem prizidku šole. 
 
 

 

Šola se je vključila tudi v projekt 
Spring day in Europe, ki je potekal na 
prvi pomladni dan. Učenci, učitelji in 
delavci šole smo sklenili verigo z listi, 
na katerih so bili odtisi naših rok. 
Zanimivosti evropskih držav pa so 
nam predstavljali starši in prijatelji.  
 
 
Slika 25: Izpis iz svetovnega spleta, kjer 

smo objavili svoj prispevek 
 
 
 
 
 
26. 3. 2004 je bil   
dolgo pričakovani 
dan, ko smo lahko 
otvorili prizidek. 
 
 
 
 

Slika 26: Članek iz časopisa 
 
 
 



27. 5. 2004 smo pripravili prireditev ob vstopu 
Slovenije v Evropsko unijo: Slovenija v EU, 
EU v Pirniče. Razredi so predstavljali 
evropske države, navzoče sta pozdravila župan 
občine Medvode Stane Žagar ter francoska 
atašejka v Ljubljani Chaterine Taumissin. 
Obiskali pa so nas tudi učenci osnovne šole s 
Šentlenarta na avstrijskem Koroškem. 
 
 
                             Slika 27: Prireditev v telovadnici 
 

 
Na šoli že nekaj let deluje krožek Ažur. Za 
svoje izdelke so pridobili certifikat, da so to 
izdelki domače obrti. Svoje izdelke so 
predstavili na razstavi v Slovenj Gradcu in na 
Ljubljanjskem gradu. 
 
 
 

Slika 28: Mentorica ga. Rozalija Strojan in 
učenci ob otvoritvi razstave na Ljubljanskem 
gradu 

 
 
 
Tudi v šolskem letu 2004/2005 smo izpeljali Dan 
turizma. Najvidnejše delo tega dne so gotovo 
prepleskane klopi pod Turncem ter delno markirana 
pot. 
 
 
Novembra smo svoje delo predstavili na razstavi v 
knjižnici Medvode. 
 
 
 
 
 Slika 29: Učenci pod Turncem 
 
 

Jeseni so učenci 2. razreda ter učitelji naše šole 
obiskali prijatelje v avstrijskem Šentlenartu. 
Likovno, glasbeno, literarno in plesno dejavno so 
preživeli čudovit dan ter si obljubili, da se 
ponovno snidejo. 
 
 
 
 

 
Slika 30: Učenci in učitelji v Avstriji so nas 

toplo sprejeli 
 
 



V tem šolskem letu je na naši šoli zaživela tudi šola za starše z namenom izobraževanja za boljšo 
vzgojo. 
 
Junija so naše učence v šoli v naravi v Piranu obiskali prijatelji iz Avstrije. Učenci njihove šole so se 
tako prvič odpravili za dva dneva iz šole v tujino. Skupaj z našimi učenci so spoznavali našo obalo. 
 
Slike iz našega arhiva: 
 



ŠTEVILO UČENCEV V OŠ PIRNIČE V LETIH OD 1977/78 DO 2005/06 
ŠOLSKO LETO ŠTEVILO UČENCEV

77/78 277
78/79 284
79/80 296
80/81 295
81/82 310
82/83 320
83/84 302
84/85 300
85/86 303
86/87 296
87/88 284
88/89 284
89/90 263
90/91 249
91/92 257
92/93 267
93/94 257
94/95 248
95/96 252
96/97 240
97/98 242
98/99 244

99/2000 244
00/01 244

2001/02 249
2002/03 253
2003/04 270
2004/05 277
2005/06 273

Diagram 1: Število učencev v šolskih letih

Zbrala in uredila: Martina Kutnar

Tabela 1: Število učencev v šolskih letih

200
210
220
230
240
250
260
270
280
290
300
310
320

77/78 80/81 83/84 86/87 89/90 92/93 95/96 98/99 2001/02 2004/05
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