
Zgodovina šole v Vrtovinu

  

  

Da je znanje pot iz revščine, so se Vrtovinci zavedali že zelo zgodaj. Tako je znano, da je bila
šola v Vrtovinu že pred 1. svetovno vojno ter da je v letih 1902 - 1904 poučeval učitelj Vincenc
Grgič, ter v letih 1904 - 1908 učitelj Franc Zorn, oba doma iz Prvačine. Ob odhodu iz
enorazredne ljudske šole v Dolenem Vrtovinu so dobili učenci  Spominski list za slovo in v
spomin na šolo. Na njem sta bila podpisana učitelj Franc Zorn in katehet Kosec. Spominsko
priznanje je bilo lepo ilustrirano, založila pa ga je  Učiteljska knjigarna v Ljubljani. Na priznanju
je bil žig, na katerem je bil napis : Vodstvo Ljudske šole v Dolenem Vrtovinu. Od leta 1911 do
leta 1915 je v Vrtovinu poučeval učitelj Anton Tušar, ki je prav tako bil doma iz Prvačine.

  

V času 1. svetovne vojne so Avstrijci v Vrtovinu sezidali Pisarnico, ki so jo res uporabljali kot
pisarno. V Vrtovinu je bilo namreč poveljstvo korpusa. Kasneje je to poslopje postalo šolsko in
tudi ostalo do danes.

  

Po 1. svetovni vojni je Ljudska šola Vrtovin dobila pripis Scuola popolare di Vertovino, kajti v
šolskem letu 1923/24 so v vseh prvih razredih uvedli italijanščino kot učni jezik.

  

V zelo lepem spominu ljudi je ostal učitelj Franc Pelicon, ki je prišel v Vrtovin leta 1922. Pravijo,
da je bil  "duša" kulturnega društva Vinograd, in na tak način pripomogel, da je slovenščina še
nekaj časa živela.
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Ob kapitulaciji Italije, leta 1943, so Nemci požgali Pisarnico. Zgorele so knjige, dokumenti in
oprema. Od leta 1943 do 1945 je pouk potekal ilegalno, poučevala je Milena Čermelj iz Vrtovina
in sicer v slovenskem jeziku.

  

Po 2. svetovni vojni je v Vrtovin prišla učiteljica Olga Kofol s Tolminskega, ki je v Vrtovinu ostala
le dve leti, poučevala pa je v učilnici na Brajdi.

  

Po končani 2. svetovni vojni so Vrtovinci najprej obnovili šolo. Pri obnovi je sodelovala celotna
vas. Zidarski mojstri iz vasi so vodili obnovo. Šola stoji na mestu nekdanje Pisarnice in jo
vrtovinski otroci uporabljajo še danes. Prva učiteljica, ki je otroke poučevala v novi šoli, pa je
bila Pavla Velikonja, poročena Logar.

  

Velika pridobitev za šolo se je zgodila leta 2004, ko je bila zgrajena večnamenska dvorana, ki jo
šola uporablja kot telovadnico ter učilnico podaljšanega bivanja.
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