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Začetki šolstva v Škofji Loki

Ker je stara šola postala premajhna za vse učence, so se leta 1927 odločili zgraditi novo šolsko stavbo. Gradnja se je začela 1929 leta ter 
končala leta1932. 
V prvi polovici 17. stoletja so dečki obiskovali šolo pri cerkvi sv. Jakoba, v prvi polovici 19. stoletja  (od 1826 dalje) so dečki obiskovali šolo 
na Klobovsovi ulici, deklice pa pri sestrah Uršulinkah. 

Šola za deklice je bila v sklopu Uršulinske cerkve in samostana pod Škofjeloškim 
gradom. Sestre Uršulinke so imele tudi gorsko šolo za deklice iz oddaljenih vasi.

Prva šola za dečke iz leta 1627. Gradnja se je začela leta 1929 ter končala leta 1932.Gradnja leta 1929

Gradnja leta 1929 Začetek gradnje leta 1929.Hiša v Klobovsovi ulici.
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Slavnostna otvoritev nove šole

Septembra 1932 so se učenci zbrali v stari šoli in slovesno odkorakali v novo šolo z nazivom Meščanska šola Škofja Loka. 
Stavba je bila s svojima dvema nadstropjema imenitna za tisti čas in so jo imenovali tudi šolska palača. Slavnostna otvoritev in 
blagoslovitev šole je bila 29. novembra 1932.

Naša šola leta 1932 tik pred odprtjem.

29.12 1932 ob otvoritvi nove šole.

Prvi abiturienti meščanske šole v Škofji Loki

O šola! Na sorškem polju bel labod!
Pod svoje peroti sprejemi naš rod!
Z živo krvjo svojih prs jo doji!
O pridite k meni vi mali moji
Iz mesta in okolice hčere in sinov:
Iz mene gre pot na vse štiri strani
Iz mene gre pot v življenja skrbi
Na meni stoje vsi naši domovi.
V meni so skrite vsega živega klice,
Iz mene deca rasto v vse poklice,
Iz mene govori modrost velikih mož.
Delo, posveta in milost božja
To je modnost našega orožja,
Za boj življenja – in živel boš.
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Šola med 2. svetovno vojno in po osvoboditvi

Spomladi leta 1941 je šolo prevzel nemški politični Komisariat, vse do maja leta 1944, ko so v šolo naselili ranjence in ukinili 
pouk.

• maja 1941 je šolo prevzela nemška komisija - nemški 
politični Komisariat

• julija pridejo nemški učitelji - zopet pouk
• obisk je bil slab - učence so psovali in tepli, če so 

govorili slovensko
• maja 1944 so v šolo naselili ranjence in ukinili pouk. 

• po osvoboditvi zasedejo šolo partizani in začnejo z 
obnovo poslopja

• 11. junija 1945 se je začel pouk - 502 učenca.
• 4. razredi - nato obvezno na nižji gimnaziji
• 1951/52 - vajeniška šola
• oktobra 1953 je dograjen gimnazijski trakt
• OŠ ima samo 7 učilnic za 14 oddelkov - pouk v 

izmenah
• leta 1958 - ukinjena nižja gimnazija - 35 oddelkov OŠ
• dan šole se je praznoval 18. marca od leta 1960 dalje
• marca 1966 je šola dobila novo ime - OŠ Peter Kavčič 

Škofja Loka

OŠ Peter Kavčič

Učiteljski zbor gimnazije leta 1952

Spričevalo iz nemške šole 
med 2. svetovno vojno

Učiteljski zbor OŠ leta 1955



OSNOVNA ŠOLA ŠKOFJA LOKA-MESTO
Fotografski utrinki šolskega okoliša

Fotografski material (arhiv Tone Mlakar), 
Fond Loškega muzeja Škofja Loka (fototeka, arhiv Tone Mlakar)

Pogled na našo šolo leta 1960

Včasih je pozimi zapadlo veliko snegaPogled na Staro pošto, šolski vrt in Šolsko ulico leta 1957      

Urejanje šolskega parka pred šolo leta 1958Gradnja novih stolpnic
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Naša šola raste

Po izselitvi vajeniške šole in gimnazije se začne obnova šole, ki je končana leta 1985 -
popolna osemletna šola - OŠ Peter Kavčič

Obnova šole leta 1983

Tabla z imenom Petra Kavčiča

Slavnostna otvoritev prenovljenega in dograjenega šolskega poslopja leta 1985

Tabla z imenom OŠ Ivana Dolenca

Po izselitvi vajeniške šole in gimnazije se začne obnova 
šole, ki je končana leta 1985 - popolna osemletna šola - 
OŠ Peter Kavčič.

Število učencev je neprestano raslo, zato je bilo zgrajeno 
novo šolsko poslopje v  Podlubniku leta 1973.

Učenci razredne stopnje ostanejo v stari šoli, predmetna 
stopnja se preseli v novo šolo.

Šola je po prenovi postala sodobna šola z moderno 
opremljenimi učilnicami.

V šolskem letu 1985/86 je šolo obiskovalo 996 učencev v 
33 oddelkih.

S 1. 9. 1985 se je šola v Podlubniku oblikovala  
samostojno OŠ z imenom OŠ Ivana Groharja.
Obnovljena šola pa je obdržala ime OŠ Petra Kavčiča.

Šolo so julija 2000 preimenovali v OŠ Ivana Dolenca, 
vendar je ime nosila samo do junija leta 2001. Od takrat 
se šola imenuje OŠ Škofja Loka - Mesto.
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Uvajanje devetletne osnovne šole

V šolskem letu 2002/03 smo pričeli z uvajanjem devetletne OŠ v sedmem razredu, naslednje leto pa še v prvem razredu - za ta 
namen smo pridobili poslopje na Novem svetu, prej vrtec Čebelica.

Otvoritev šole na Novem svetu

Sprejem prvošolčkov, prvi šolski dan

Igrala za lažji prehod iz vrtca v šoloGradnja šole na Novem svetu

Zimsko veselje prvošolčkovPrvošolčki v sodobnih učilnicah na Novem svetu

Šolsko poslopje na Novem svetu
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Različne dejavnosti na naši šoli

Šolska knjižnica

Program AISEC - študentka iz Indije uči učence indijske plese Mediacija Zdrava šola

MEPIJezikamo jezike Folklora Dramska skupina Ana Locopolitana

KULTURNA ŠOLA ZDRAVA ŠOLAŠOLSKA KNJIŽNICA

Ko knjižnico napolnijo otroci, je pogled še lepši …

V knjižnici je mnogo dogodkov: Rastem s knjigo, Berem, 
berem, Pišemo z roko, Objemi knjigo, razstave, vrtec na 
obisku, pravljične urice in še marsikaj.

Naša šola se lahko pohvali z nazivom »KULTURNA ŠOLA«, ki ga podeli JSKD šolam, ki na področju kulturnega 
udejstvovanja izkazujejo kakovostne dosežke. 

Učenci se lahko priključijo mnogim kulturnim dejavnostim. V okviru pouka obiščejo raznolike kulturne ustanove, 
v okviru interesnih dejavnosti pa se srečajo z zborovstvom, folkloro, gledališčem, plesom, likovno umetnostjo, 
pravljičnim svetom, multimedijo itn.

Naša šola je vključena tudi v projekt Zdrava šola. 

Učence spodbujamo k zdravemu načinu življenja, v učni 
proces vključujemo gibanje in pouk v naravi. Zavedamo 
se, da so zdrava prehrana, gibanje in harmonija ključni za 
ohranjanje našega zdravja in dobrega počutja.

Leta 2004 smo ustanovili Šolski sklad za pomoč socialno 
šibkejšim učencem pri pokrivanju stroškov za šole v 
naravi, ekskurzijah - Bazar, Dobrodelni tek ...



Dobrodelni tek Nekdanji predsednik države na obisku Bazar

PROJEKTI IN PROGRAMI 
V LETU 2021/22:

• OBJEM - bralna pismenost in razvoj slovenščine
• Ustvarjanje učnih okolij za 21. stoletje
• MEPI - mednarodno priznanje za mlade
• Strpnost
• Varno s soncem
• Shema šolskega sadja in zelenjave
• Iz vrtca v šolo
• Rastem s knjigo
• Kulturna šola
• Beremo z Mačkom Murijem
• Zdrava šola
• Šolski vrt
• FIT4KID
• Začutimo drugačnost
• Sodelovanje s podružnično šolo Ledina
• Mediacija
• Bild Der Anderen
• Teden globalnega učenja
• FLL - First Lego League
• Pogum
• Varno in spodbudno učno okolje
• IKT v naši šoli
• Erasmus
• Dvig digitalne kompetentnosti

OSNOVNA ŠOLA ŠKOFJA LOKA-MESTO
Različne dejavnosti na naši šoli

FLL Minimundus z izbirnimi predmeti Projekt Erasmus - izmenjava učencev
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Pouk nekoč in danes

Knjižica za učence narodnih šol Pionirji ob prvomajski paradi v Ljubljani leta 1961 Avtor: Jože Gal

Izkaz o uspehu in vedenju

Šolske postave iz Kraljevine JugoslavijeUčilnica nekoč

Učilnica nekoč

Leta 1932, ko se  začne zgodovina naše šolske stavbe 
smo spadali v Kraljevino Jugoslavijo, ki jo tedaj vodi kralj 
Aleksander do leta 1933.

Učenci so se učili slovenski jezik, računstvo, lepopisje, 
ročno delo, risanje, petje, telovadbo, veronauk.

Po drugi svetovni vojni smo živeli v socialistični federativni 
republiki Jugoslaviji, na čelu katere je bil predsednik Tito, 
vse do svoje smrti leta 1980.

V šolah so se učenci učili podobne predmete, kot jih 
poznate danes, samo z malo drugačno vsebino (npr. bitke 
v NOB po Jugoslaviji), imeli so še predmet srbohrvaški 
jezik s pisavo cirilico.

Dati častno pionirsko (besedo) ni mačji kašelj, saj je pionir:
P = pošten
I = iskren
O = olikan
N = neustrašen
I = iznajdljiv
R = radodaren

Pionirji so bili do 7. razreda, ko so bili 25. maja (Dan 
mladosti) sprejeti med mladince.

Pionirji so bili oblečeni v bele majice, srajce, bluze, 
modra krila ali hlače. Dobili so modro titovko (pokrivalo 
partizanov med 2. svetovno vojno, imenovano po maršalu 
Titu) ter rdeče rutke.
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Pouk nekoč in danes

V šolskem letu 2006/07 je prišla v ospredje sodobna tehnologija (računalniki - IKT) in spletne učilnice. 
Ta tehnologija se je z leti nadgrajevala.

Interaktivni zaslon Uvajanje IT tehnologije v pouk - 2006/07 Videokonferenca na daljavo

Računalnica Delo v Teamsih v času šolanja na daljavoUčenje s pomočjo računalnikov
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Ravnatelji, učitelji in učenci

Učiteljski zbor nekoč

Učenci nekoč

Učiteljski zbor danes

Učenci danes

RAVNATELJI: Jakob ROJIC 
1932 
prvi upravitelj

Janez GUM 
junij 1945

Alojzij MALOVRH 
1958
kasneje ravnatelj 
vajeniške šole

Doris KUŽEL 
2009 - 2021

Leopold KEJŽAR 
1963

Jože PETERNEL 
1973 - 1998

Karel SOVRE
1938, 1945 

organiziral šolo 
po osvoboditvi

Janko KOKALJ
1956

Franc VIDMAR
1968

Marko PRIMOŽIČ
1998 - 2009

Mateja ISTENIČ
2021

Štefan ŽARGI
1959


