
 

 

 
 

ZGODOVINA ŠOLSTVA 
Leta 1854 je v starem delu Cerkelj, v podstrešni sobi stare Marinčkove hiše, ki 

so jo pred leti zaradi dotrajanosti porušili, začela delovati šola enorazrednica. 

Cerkljanski otroci so v tej šoli nabirali znanje skoraj dvajset let. Kasneje so v 

bližini prve šole zgradili novo šolsko zgradbo, v kateri je danes gasilski dom. 

Stari del današnje šolske zgradbe je bil zgrajen pred sto leti. Otroci so bili 

navdušeni nad veliko novo stavbo, v kateri so bile štiri učilnice. Pred 

drugo svetovno vojno je bila šola 6-razredna, obiskovalo jo je približno 500 

učencev. Med obema svetovnima vojnama je v cerkljanski šoli nekaj časa 

služboval tudi slovenski pisatelj Tone Seliškar. Med 2. svetovno vojno so Cerklje 

zasedli Nemci in se naselili tudi v prostorih šole. Večino prebivalcev z območja 

šolskega okoliša OŠ Cerklje ob Krki so izgnali v nemška taborišča. Pouk je 

občasno še potekal v nemškem jeziku, šolska zgradba pa med vojno ni doživela 

večjih poškodb. 

V prvih letih po vojni je bila v šoli prostorska stiska, saj je v njej štiri leta 

delovala tudi OŠ Bušeča vas. OŠ Cerklje ob Krki je bila po vojni najprej 6-

razredna, v šolskem letu 1949/50 je bila ustanovljena sedemletna, s šolskim 

letom 1952/53 pa je šola postala osemletna. Zaradi majhnega števila otrok nekaj 

let osmega razreda sploh ni bilo, tako da je popolna osemletna osnovna šola 

začela delovati s šolskim letom 1958/59. Pouk v dveh izmenah in prostorske 

težave so se nadaljevale vse do leta 1973. V tem letu je prišlo do pomembnih 

sprememb za nadaljnji razvoj šolstva v Cerkljah. Obnovili so  staro šolsko 

zgradbo in zgradili  novi del s telovadnico. Šola je pridobila osem novih učilnic in 

še več drugih prostorov.  V prostorih je bila nameščena nova oprema, nabavljeni 

so bili tudi novi učni pripomočki. Vse te spremembe so omogočile sodobnejši  

pouk in lažje delo za učence ter učitelje. Pred desetimi leti je bil urejen 
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podstrešni del v starem delu šolske zgradbe, šola je takrat dobila tudi lepšo 

zunanjo podobo. Do danes je bilo opravljenih še več obnovitvenih del.  

Nabavljene je bilo veliko nove opreme in številni učni pripomočki, tako da imamo 

učitelji danes zelo dobre pogoje za kvalitetno šolsko delo. 

 

ŠOLA DANES 
V šolskem letu 2009/2010 je v deset oddelkov vpisanih 167 učencev. Učenci 

prihajajo iz vasi na območju KS Cerklje ob Krki, nekaj pa jih je tudi iz sosednjih 

krajevnih skupnosti.  

Zraven rednega pouka imamo na šoli številne interesne dejavnosti (turistični, 

ustvarjalni, likovni,  dopisni, dramski, lutkovni, kolesarski, plesni, prometni in 

računalniški krožek ter  športne in  glasbene  krožke). Čez  šolsko leto so panoji v 

učilnicah in na hodnikih okrašeni s številnimi izdelki, ob različnih praznikih pa je 

postavljenih več manjših razstav. Mladi pevci in glasbeniki sodelujejo na šolskih, 

krajevnih in občinskih prireditvah. Da je delo na šoli strokovno in dobro 

organizirano, kažejo rezultati naših učencev na posameznih predmetnih 

tekmovanjih, kjer osvajajo tudi zlata priznanja.  

Učitelji, učenci in krajani sodelujemo na naravoslovnih, kulturnih, tehničnih in 

športnih dnevih ter na prireditvah, ki se organizirajo v krajevni skupnosti.  

Ob koncu šolskega leta 2003/2004 smo praznovali 150-letnico šolstva v Cerkljah 

ob Krki in pripravili številne aktivnosti. Potekale so od 24. do 28. maja 2004.  

V letih 2005 in 2006 je bilo na cerkljanski šoli veliko zanimivih dogodkov. Tako 

kot vedno  smo se  uspešno povezovali s krajani krajevne skupnosti Cerklje ob 

Krki in jih vabili na prireditve, kjer smo pokazali svojo ustvarjalnost. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Zimski meseci so vedno bolj športno obarvani. Učenci 5. razreda osemletke so bili 

v zimski šoli v naravi, na snegu pa so  uživali tudi ostali učenci naše šole ter otroci 

iz vrtca. Najmlajši so imeli športni dan na domačih sankališčih, učenci predmetne 

stopnje pa so zraven smučanja na Rogli lahko izbrali tudi kopanje v Termah 

Olimia v Podčetrtku, ali pa so 

odšli na pohod.  

Marca 2005 so vzgojiteljice in 

pomočnice vzgojiteljic iz 

našega vrtca s svojimi izdelki 

sodelovale na razstavi punčk 

in cunj za UNICEF.  

Aprila lani je bila naša osnovna 

šola gostiteljica 10. državnega 

tekmovanja iz znanja 

geografije. Na tekmovanju je 

sodelovalo 15 osnovnošolskih 

in 9 srednješolskih ekip iz 

vse Slovenije, skupaj 72 

učencev in dijakov. Uspešno 

so tekmovali tudi naši učenci, 

saj so ekipno zasedli 3. 

mesto.  

V maju 2005 smo organizirali 

kulturno prireditev ob 

zaključku projekta o 

Evropski uniji in 60-letnici konca 2. svetovne vojne. Prireditev je potekala v 

dvorani gasilsko-prosvetnega doma v Cerkljah ob Krki, na njej so sodelovali vsi 

učenci naše šole. 

Učenke naše šole (plesalke Kankana) in harmonikarja so sodelovali na kulturni 

prireditvi ob dnevu šole na OŠ Milana Langa v Bregani na Hrvaškem; s tem smo 

naše sodelovanje razširili še na mednarodno področje.  


