
 

 

V FLRJ   1945–1962 

 
 

1945 – Šole so bile obnovljene  v krajih,   v katerih so delovale že pred vojno, nekaj šol pa je bilo 
ustanovljenih na novo. Šolska vrata so v jeseni 1945 odprle: Državna OŠ Sv. Lucija, Državna OŠ 
Dolenja Trebuša, Državna OŠ Gorenja Trebuša, Državna OŠ Idrija pri Bači, Državna OŠ Kanalski 
Lom, Državna OŠ Pečine, Državna OŠ Ponikve, Državna OŠ Slap ob Idrijci, Državna OŠ Šentviška 
Gora, Državna OŠ Tolminski Lom,  Državna OŠ Loje, Državna OŠ Temljine, Državna OŠ Srednja 
Trebuša, Državna OŠ Stopnik in Državna OŠ Bukovski Vrh. Državna OŠ Podmelec je spadala v 
okraj Tolmin. 
1946 – Pouk je v  osnovni šoli  na Mostu na Soči potekal v dveh učilnicah, izmenično dopoldan in 
popoldan v kombiniranih oddelkih. Prvi kombinirani oddelek je vključeval učence 1. in 3. 
razreda, drugi kombinirani oddelek učence 2. in 4. razreda, v tretji kombinirani oddelek so bili 
vključeni učenci od 5. do 7. razreda. Pouk v kombiniranih oddelkih je potekal tudi v šolah 
Podmelec, Dolenja Trebuša in Šentviška Gora. 
1948 – Ukinjena je bila Državna OŠ Temljine. 
1952 – Zaradi spremembe imena kraja   se spremeni tudi ime šole – postane Osnovna šola Most 
na Soči. 
1954 – V spodnjih prostorih Munihove hiše na Mostu na Soči je potekala slovesna otvoritev 
vrtca, ki je nato postal predšolski oddelek osnovne šole. 
1958 – Šolska reforma je s splošnim zakonom o šolstvu uzakonila osemletno osnovno šolo. 
Takratni šolski odbor je vključil v program dela tudi odprtje popolne osemletke na Mostu in  
utemeljenost le-te dokazal s številom rojstev otrok v širšem šolskem okolišu.   
Ukinjena je bila Državna OŠ Tolminski Lom. 
1958/59 – Z zaposlitvijo  nove učiteljice so na mostarski šoli odprli četrti oddelek. Trije oddelki 
so zaradi zadostnega števila otrok postali samostojni razredi, četrti oddelek pa je bil še vedno 
kombiniran in je vključeval učence 3. razreda, 7. razreda  in 8. razreda. 
1959/60 – OŠ na Mostu na Soči je stopila na pot popolne osemletke. Odprt je bil 5. razred in 
zaključilo se je obdobje kombiniranih oddelkov. V 5. razred so bili vključeni učenci z Mosta na 
Soči in okolice ter vozači, učenci višjih razredov iz OŠ Podmelec. 
1960 – Ukinjena je bila Državna OŠ Loje. 
1960/61 – V višje razrede mostarske osnovne šole začnejo prihajati učenci višjih razredov iz OŠ 
Idrija pri Bači in OŠ Slap ob Idrijci. 
1961/62 – Sprejet  je bil investicijski program, ki je predvideval adaptacijo šolske zgradbe. V 
poletnih počitnicah 1962 je bilo šolsko poslopje dvignjeno za eno nadstropje in prizidane so bile 
sodobne sanitarije. 
1962 – OŠ Idrija pri Bači in OŠ Slap ob Idrijci, ki sta bili  dotlej samostojni nižje organizirani šoli, 
sta se preoblikovali v zunanja oddelka, povezana s centralno šolo na Mostu na Soči. OŠ 
Podmelec, ki je do tega leta spadala v okraj Tolmin, je postala zunanji oddelek oziroma 
podružnica  mostarske osnovne šole. 
 
 


