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Zgodovina naše šole 

       Leta 2013/14 smo praznovali 150-letnico šolstva v Hrastniku. Prva šola, sicer zasebna 

in industrijska, je bila ustanovljena leta 1863 v rudniški restavraciji. V istem letu je prav tako 

začela delovati šola na Dolu. Začetnik šolanja v Hrastniku je bil Anton Doležalek, ki je začel leta 

1860 doma poučevati svoje štiri otroke. Leta 1872 je šola postala javna. Bila je enorazredna, 

prostore pa je še vedno imela v rudniški restavraciji. Do leta 1901 je postala šest razrednica. 

Leta 1902 se je pouk začel tudi na Dolu.  

 

 

 

 

 

 

       

 

V letih 1906/7 se je mešana šola razdelila na štirirazredno deško in štirirazredno dekliško šolo. 

Po prvi svetovni vojni se je pouk odvijal ločeno. Dekliška šola je bila sedem razrednica. Leta 

1930 je bila odprta nova šola na Dolu. Leta 1941, ob začetku 2. svetovne vojne, so šolo prevzeli 

Nemci. Pomladi 1942 je bilo prvo obdobje partizanskega šolstva. Drugi del je potekal leta 1943, 

po italijanski kapitulaciji. Po koncu 2. svetovne vojne se je v Hrastniku začel redni pouk. Leta 

1952 so bili učenci z učnimi težavami vključeni v posebno šolo. Dvanajst let kasneje sta se obe 

osnovni šoli, OŠ Ivana Cankarja in OŠ Rudnik, združili v OŠ narodnega heroja Rajka Hrastnik. V 

letih 1969/70 se je pridružila še podružnica Dol. Leta 1986 so zgradili športno dvorano. Leta 

1998 so jo začeli graditi tudi na Dolu. V letih 2008/09 je naša šola prešla na popolno devetletno 

šolanje.  

 

  

OŠ Dol  Nekoč šola, danes muzej 



Šola danes 

Danes ima naša šola dve podružnici, Podružnico Dol pri Hrastniku in Podružnico Log. Vse tri 

šole skupaj, matična in podružnici, štejejo 688 učencev. Na Podružnici Dol pri Hrastniku je 230 

učencev, na Podružnici Log  16, na matični šoli  pa je 442 učencev. Vzgojno-izobraževalno delo 

poteka v 30 čistih oddelkih, dveh kombiniranih oddelkih in enem oddelku posebnega 

programa vzgoje in izobraževanja. Imamo pet oddelkov podaljšanega bivanja, učenci vozači so 

vključeni v varstvo vozačev pred in po pouku. 

Ustanoviteljica šole je občina Hrastnik, šolo upravljajo ravnateljica Marina Kmet in Svet šole. 

Strokovni organi šole so učiteljski zbor, oddelčni učiteljski zbor, strokovni aktivi in razredniki.  

Šola izvaja dejavnost osnovnega izobraževanja splošnega tipa, program za otroke  s posebnimi 

potrebami v osnovnih šolah s prilagojenim programom in posebni program vzgoje in 

izobraževanja, pripravo šolske prehrane za učence in organizacijo kulturnih, športnih in drugih 

dejavnosti in javnih prireditev. 

Vsako leto se na šoli izvedejo tudi številni projekti, med katerimi so nekateri že tradicionalni, 

drugi si utirajo pot k prepoznavnosti. Že vrsto let sodelujemo tudi pri vseslovenskem natečaju 

Planetu Zemlja prijazna šola in si vsako leto znova prislužimo omenjeni naziv. Spodbujamo 

okolju prijazen način bivanja in si prizadevamo, da bi našim zanamcem zapustili zdravo in 

spodbudno okolje. 

Na naši šoli se zavedamo, kako pomembno je zdravo in čisto okolje, kar dokazujemo z 

ukvarjanjem z ekološko problematiko in ozaveščanjem učencev, staršev in delavcev na tem 

področju. Vsekakor pa težko čakamo na dokončanje energetske sanacije matične šole in 

želimo, da bi se aktivno pristopilo k iskanju ustrezne rešitve pri prenovi Podružnice Dol. 

 

 

 

 

 

Osnovna šola narodnega heroja Rajka Hrastnik s športno dvorano, bazenom in igriščem 


