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OSNOVNA ŠOLA GORJE 

Leta 1960 je bil na zahtevo občanov sklican izredni zbor volivcev, ki je sklenil, da se mora v 
Gorjah graditi nova šola. Sprejet je bil sklep za zbiranje samoprispevka za novo gradnjo. V 
tem času so bile Gorje priključene pod radovljiško občino, ki je sprejeti sklep tudi prevzela in 
tako začela s pripravami na gradnjo šole, ki je bila dograjena leta 1964. 

S pridobitvijo novih prostorov se je v šolskem letu 1965/66 spremenila organizacija pouka. 
Omogočen je bil strnjen predmetni pouk in velik del pouka je potekal v dopoldanskem času. 
Septembra leta 1972 je bila šola poimenovana kot Osnovna šola bratov Žvan.  

Septembra 1989 je šola s preurejanjem pridobila tri nove učilnice, šest kabinetov, povečali so 
učilnico za tehnično vzgojo in jedilnico. Preuredili so knjižnico in posodobili učilnico za 
gospodinjstvo. V šolskem letu 1991/92 se je Šola bratov Žvan na pobudo KS Gorje 
preimenovala v Osnovno šolo Gorje. Leta 2003 je šola dobila novo, sodobno telovadnico. Od 
leta 2008 naprej so učilnice pridobivale sodobno tehnologijo za izvajanje sodobnega pouka, 
zadnja večja investicija, energetska prenova, pa je bila izvedena leta 2012.  

V času posodobitve šolskega poslopja in tehnološke opremljenosti je šola napredovala tudi v 
svojem poslanstvu, izobraževanju. Strokovni kader na področju izobraževanja in ostali 
sodelavci v šolskem kolektivu pripomorejo k boljši kvaliteti bivanja v lokalnem okolju. 
Strokovnost, požrtvovalnost in srčnost vseh zaposlenih pripomore k vzgoji otrok in 
mladostnikov v odgovorne in zrele osebe.  

Zadnjih 27 let kolektiv osnovne šole Gorje vodi ravnatelj Milan Rejc, ki kot pedagoški vodja 
šole skrbi za nemoteno pedagoško delo in poslovanje šole, učitelje spodbuja k uporabi 
modernih metod poučevanja in uporabi modernih učnih pripomočkov in se skupaj z učitelji  
vključuje v projekte, ki so dodana vrednost vsakdanjemu delu šole. Vodstvo šole vzorno 
sodeluje z lokalnim okoljem, društvi, občino in starši.  

Osnovna šole Gorje je v lokalnem okolju nepogrešljiv del na izobraževalnem, športnem, 
kulturnem in družabnem področju, zato vodstvo šole s svojim kolektivom ob 50-obletnici 
prejme Plaketo občine Gorje. 

 

 

 

 

 


