
O S N O V N A   Š O L A  

        

G O R I Š N I C A 

Šola v Gorišnici sodi med starejše šole v 
Sloveniji. Začetki šolstva v Gorišnici, nekoč pri 

Sveti Marjeti, segajo namreč v sredino  

18. stoletja.  



ZGODOVINA OŠ GORIŠNICA 

OŠ Gorišnica  



ZGODOVINA OŠ GORIŠNICA 

 V arhivu lavantinskega konsistorija (= organ 

za izvrševanje škofovske sodne oblasti) v 

Mariboru hranijo podatke, da se je šolski 

pouk tukaj gotovo začel leta 1760, saj sta bila 

po tamkajšnjem zapisu nastavljena naslednja 

učitelja: Johan Perger (v času od 1760 do 

1768) in Simon Marković (v obdobju od 1768 

do 1772). Bila sta  hkrati cerkovnika in 

organista.  



ZGODOVINA OŠ GORIŠNICA 

 Prebivalci tedaj niso hoteli pošiljati otrok v 

šolo, zato se je tedanji učitelj izselil k 

Svetemu Lovrencu v Slovenskih goricah in 

nekaj časa, pravzaprav kar 9 let, pouka tako 

pri Sveti Marjeti ni bilo.  

 Sicer je pouk potekal v stari mežnariji za 

cerkvijo. Tam so otroke učili predvsem 

čitanja, nekaj malo računati, pisati je znal le 

redkokdo.  



ZGODOVINA OŠ GORIŠNICA 

 Leta 1819 je bila stara mežnarija porušena in 

na istem mestu je bilo zgrajeno leta 1821 

novo šolsko poslopje z eno učno sobo. 

Uvedena je bila šolnina. Kmalu pa je šola 

postala pretesna, zato so ob njej leta 1843 

zgradili novo šolsko poslopje z dvema učnima 

sobama in potreben je bil še drug, pomožni 

učitelj. Leto kasneje so dogradili še 

gospodarsko poslopje, uredili vrt, drvarnico, 

listnjak, svinjski hlev… 



ZGODOVINA OŠ GORIŠNICA 

stara šola  



ZGODOVINA OŠ GORIŠNICA 

 Za vse to ima zasluge takratni učitelj Jakob 
Čagran. Prav njemu uspelo uvesti 
slovenščino kot učni jezik, nemščino pa je 
obravnaval kot učni predmet. 

 Učni jezik je bila namreč od začetka šole do 
leta 1848 nemščina. V šolski kroniki iz tistih 
časov piše: … » in sicer so celo šolarji med 
potjo v šolo morali govoriti nemško. Kdor tega 
slučajno ni storil, temu je bila okrog vratu 
obešena mala črna tablica in jo je moral tako 
dolgo nositi, dokler ga ni drugi zamenjal.«  



ZGODOVINA OŠ GORIŠNICA 

 Šolsko leto se je zmeraj začenjalo s svečano 

mašo. Tiste čase se je šolsko leto 

zaključevalo konec avgusta, začenjalo pa v 

začetku novembra. Zakaj? V mesecu 

septembru in oktobru je bilo na podeželju 

treba opraviti največ dela in otroke so tedaj 

potrebovali doma. Če bi bilo kakorkoli 

drugače, bi bilo izostankov ogromno.  

 Zanimivost: šolski učitelj je bil takrat tudi 

mrliški oglednik.  



ZGODOVINA OŠ GORIŠNICA 

 Leta 1864 je bil nastavljen za tukajšnjega 

učitelja, kasneje pa nadučitelja, Jožef Vobič, 

ki je dolga leta vestno skrbel za vzgojo, 

izobraževanje, za materialne pogoje šole, 

poskrbel je, da je šola leta 1873 dobila 

šolsko knjižnico, bil pa je  

   prednik kasneje enega  

   najuspešnejših dramskih  

   igralcev in komedijantov,  

   Zlatka Šugmana.  



ZGODOVINA OŠ GORIŠNICA 

 Leta 1877 je krajevni šolski svet sklenil 

razširiti dvorazredno ljudsko šolo v 

trirazredno. Zato je bila šola prisiljena najeti 

dodatne prostore za pouk. Dobila jih je od 

soseda trgovca Mikla, kjer je imel začasno 

pouk prvi razred. Šoloobveznih  je bilo 370 

otrok.  

 Leto kasneje je Deželni šolski svet določil za 

prosti dan v tednu četrtek. 



ZGODOVINA OŠ GORIŠNICA 

 Konec leta 1886 nemščina znova vstopa v 

šolo kot učni jezik. 

 Šola je bila nekajkrat v letu 1889 zaprta. 

Vzrok: nalezljive bolezni, in sicer ošpice, 

oslovski kašelj, mumps.  

 Število šoloobveznih otrok se je večalo, s tem 

pa tudi prostorska stiska. Krajni šolski svet je 

začel z aktivnostmi, ki so pripeljale do gradnje 

novega šolskega poslopja. 



ZGODOVINA OŠ GORIŠNICA 

   Novo šolsko poslopje je zraslo tik ob stari 

šolski zgradbi. Dograjeno je bilo 23. 3. 1891. 

Hkrati je bila šola razširjena v štirirazrednico, 

leta 1902 so šoli dogradili še  nadstropje in 

postala je šestrazrednica. 

nova šola  



ZGODOVINA OŠ GORIŠNICA 

 Zanimivost: v letu 1919 je bil odpravljen 

celibat učiteljic.  

 Do spremembe  šolskega koledarja je prišlo v 

šolskem letu 1924/25. Od tedaj je šolsko leto 

trajalo - kot danes - od 1. septembra, do 

konca junija, kar pa ljudem ni bilo po godu, 

saj so otroke jeseni potrebovali doma za 

številna kmečka opravila.  



ZGODOVINA OŠ GORIŠNICA 

 Leta 1932 je bila uvedena tudi kmetijska 

nadaljevalna šola, ki je trajala dve leti. 

 Učenci so tiste čase pogozdovali (zlasti 

cerkveni gaj), delali na šolskem vrtu, se učili 

čebelarstva, prirejali gledališke igre, za kar je 

imel ogromno zaslug takratni nadučitelj Ignac 

Čokl.  



ZGODOVINA OŠ GORIŠNICA 

 Ves čas so šolski upravitelj in krajni šolski 
svet po svojih močeh in kolikor jim je pač 
dovoljevala finančna situacija, skrbeli za 
urejenost šole kakor tudi njene okolice. Tako 
je leta 1938 prišlo do temeljite prenove obeh 
šolskih poslopij.  

 
 

 

 

 

                                                                  

                                                   

stara in nova šola  



ZGODOVINA OŠ GORIŠNICA 

 6. aprila 1941 se je tudi na naših tleh začela II. 
svetovna vojna in nemške čete so vkorakale k Sveti 
Marjeti ter se za dva meseca naselile v šolskem 
poslopju. Od junija 1941 do maja 1945 pa je v šoli 
potekal pouk, seveda izključno v nemškem jeziku in z 
nemškimi učitelji, saj so bili dotedanji izgnani, 
izseljeni ali ustreljeni. Vse slovenske knjige, učbenike 
in uradne akte so Nemci znosili na kup na šolskem 
dvorišču ter jih sežgali. Tik pred koncem vojne je 
nemška vojska minirala cerkveni zvonik, kar je 
povzročilo nemalo škode tudi na sosednjih objektih – 
popokale so stene in šipe na šolskih poslopjih, 
uničenih je bilo ogromno strešnikov.  



ZGODOVINA OŠ GORIŠNICA 

 Šolo so za silo usposobili za pouk, a vseeno je bilo 

prva leta po vojni veliko organizacijskih težav. 

Manjkalo je učiteljev, učil, učnih pripomočkov, 

predvsem pa je bila povzročena ogromna škoda pri 

učencih, ki so med vojno obiskovali tukajšnjo šolo, 

kajti imeli niso nobenih osnov. Znanje je bilo zelo 

pomanjkljivo, prav tako disciplina in delovne navade. 

Učenci so imeli slab besedni zaklad, uporabljali so 

nemške izraze, hitro so pozabljali, težko jih je bilo 

motivirati, med poukom so se veliko pogovarjali, po 

hodnikih pa divjali, saj so bili vajeni le fašističnega 

terorja in groženj. 



ZGODOVINA OŠ GORIŠNICA 

 Zanimivost: v vasi je leta 1947 zasvetila 

elektrika, kasneje pa po dolgih prepričevanjih 

tudi v okoliških vaseh.  

 Iz sedemletne se je šola preoblikovala v 

osemletno. Uzakonjena je bila leta 1958. V 

obdobju 1953-58 je imela šola pri Sveti 

Marjeti  nižjo gimnazijo.  



ZGODOVINA OŠ GORIŠNICA 

 Poleg rednega pouka se je velik poudarek 
dajal petju, igranju in nastopanju na 
gledaliških deskah, za kar pa so imeli v vasi 
starejše vzornike z zavidljivo tradicijo in 
uspehi.  

V kraljestvu  

palčkov, 1952  



ZGODOVINA OŠ GORIŠNICA 

 Leta 1960 so učitelji in učenci šolo zelo 

svečano okrasili, pripravili kulturni program in 

vse potrebno za pomembno  slovesnost –  

»200 let šole«.  

200 let šole  



ZGODOVINA OŠ GORIŠNICA 

 Tedaj se je šola poimenovala po domačinu, 

padlem partizanu iz Muretinc: »Osnovna šola 

Franc Belšak Gorišnica«. 

200 let šole  



ZGODOVINA OŠ GORIŠNICA 

 Šola je zdaj imela 8 razredov, učencev veliko, 

zato se je začela pojavljati prostorska stiska. 

Pouk je bil dvoizmenski, potekal je celo po 

gasilskih domovih, in sicer v Gorišnici, Mali 

vasi in v sosednji zgradbi, pri Miklu (današnja 

kmetijska zadruga). Treba se je bilo lotiti 

priprav za izgradnjo nove šole.  

 1972 so tako porušili najstarejše šolsko 

poslopje.  



ZGODOVINA OŠ GORIŠNICA 

rušenje  

prve šole  



ZGODOVINA OŠ GORIŠNICA 

 Začela se je gradnja nove za tedanji čas 

sodobne šole.  

gradnja  

nove šole  



ZGODOVINA OŠ GORIŠNICA 

gradnja  

nove šole  



ZGODOVINA OŠ GORIŠNICA 

 Otvoritev le-te je bila 27. maja 1973.  

otvoritev  

šole  



ZGODOVINA OŠ GORIŠNICA 

 Z dobrimi prostorskimi pogoji, z dobrim delom 

učiteljev ter nadarjeno in aktivno mladežjo je 

šola začela dosegati uspehe na mnogih 

področjih. Učenci so v naslednjih dvajsetih 

letih osvajali naslove državnih prvakov v 

matematiki, fiziki, veseli šoli, judu, šahu… 

Posebej dejavni in hkrati uspešni so bili vsa 

leta mladi pevci otroškega in mladinskega 

pevskega zbora.  



ZGODOVINA OŠ GORIŠNICA 

pevski  

zbor  



ZGODOVINA OŠ GORIŠNICA 

 Šolska zgradba je bila leta 1992 potrebna 

adaptacije.  

adaptacija  

šole 



ZGODOVINA OŠ GORIŠNICA 

 Gorišniško šolstvo se je  za pol leta preselilo 
v Markovce. Vsi učenci in delavci šole so 
vsak opoldan sedli v 7 avtobusov in se 
odpeljali na OŠ Markovci, ki nam je prijazno 
odstopila svoje prostore in nudila tudi ostale 
pogoje za delo. 

 Čez  dobro leto, natančneje 18. julija 1994 
popoldne, se je v kraju razbesnelo hudo 
neurje z orkanskim vetrom, ki je povzročilo 
veliko škodo. Poškodovane so bile hiše pa 
tudi šolske zgradbe, predvsem telovadnica.  



ZGODOVINA OŠ GORIŠNICA 

 Nekaj ton bakrene kritine je vihar odtrgal s 

strehe in jo, kot bi bila iz papirja, razmetal po 

šolskem dvorišču.  



ZGODOVINA OŠ GORIŠNICA 

 Že nekaj časa smo živeli v samostojni 

Sloveniji in poleg mnogih sprememb na vseh 

področjih so le-te vstopale tudi na področje 

šolstva. Počasi je trkala na vrata naša šole 

devetletka. A ker je bil pouk še zmeraj 

dvoizmenski, je bilo treba šele ustvariti 

prostorske pogoje za uvajanje velikih 

sprememb. Prvi korak je bil narejen leta 

1997. Začela se je gradnja velike 

večnamenske dvorane.  



ZGODOVINA OŠ GORIŠNICA 

gradnja  

dvorane  



ZGODOVINA OŠ GORIŠNICA 

 Dvoizmenski pouk je trajal vse do leta 2002, 

ko je zrasla nova sodobna šola, ki je bila 

priključena prejšnji (zgrajeni 1973) ter 

večnamenski dvorani. Čeprav je bil 11. 

oktober 2002  turoben in deževen, je bil za 

vse učence, delavce šole, starše in ostale 

krajane, lep. Potekala je namreč otvoritev 

novega modernega poslopja, ene 

najsodobnejših šol v Sloveniji in s tem so bili  

ustvarjeni pogoji za uvedbo devetletke.  



ZGODOVINA OŠ GORIŠNICA 

otvoritev današnje šole  



ZGODOVINA OŠ GORIŠNICA 

 Velik del sredstev  

za šolo je prispevala 

občina Gorišnica, 

katere vodstvo se   

je odločilo šoli 

»približati«. Tako so 

trenutno najstarejše 

šolsko poslopje 

avgusta 2004 

porušili.  

stara šola  



ZGODOVINA OŠ GORIŠNICA 

 Na istem mestu je zrasla občinska zgradba.  



ZGODOVINA OŠ GORIŠNICA 

 Skozi stoletja je bilo šolstvo tisto, ki je 

oblikovalo človeka in njegovo osebnost ter 

usmerjalo njegovo življenje. S šolstvom je 

povezan tako kulturni kot gospodarski razvoj 

krajev in zlasti na podeželju je imela šola 

pomembno vlogo. To velja tudi za šolo v 

Gorišnici, nekdaj šolo pri Sveti Marjeti. 



ZGODOVINA ŠAHA V GORIŠNICI 

»ŠAH JE GLOBOK KOT 

MORJE,  

ŠIROK KOT SVET IN  

NEIZČRPEN KOT 

NARAVA.« 



ZGODOVINA ŠAHA V GORIŠNICI 

 Začetki šaha na OŠ Gorišnica segajo v 

šolsko leto 1978 / 1979. Mentorstvo je takrat 

prevzel g. Ivan Voršič, ki je leta 1966 začel 

svoje pedagoško poslanstvo na šoli. Začel je 

kot razredni učitelj. Vsako leto je sestavil 

skupino pevcev, ki so ob spremljavi kitare 

(njegove ljubezni mladih let), s petjem 

popestrili proslave v šoli in kraju. Ker pa je bil 

zelo dober matematik, je dobil možnost, da 

od delu doštudira matematiko in fiziko.  



ZGODOVINA ŠAHA V GORIŠNICI 

 Ob študiju je vodil še matematični krožek in 

že v prvih letih dosegel s svojimi učenci 

odlične rezultate. Za učence osmih razredov 

je organiziral tudi plesne vaje in sicer so 

popoldan najprej vadili matematiko, nato pa 

še plesali. Ta način izpopolnjevanja znanja, 

povezanega z zabavo, je ostal učencem v 

najlepšem spominu. V prostem času pa je rad 

igral tudi šah in namizni tenis.  



ZGODOVINA ŠAHA V GORIŠNICI 

 Ugotovil je, da mu je 

šah bližji in da bo 

otrokom na tem 

področju lahko dal 

največ. Tako je Ivan 

po opravljeni diplomi 

na OŠ Gorišnica začel 

s poučevanjem 

matematike in od leta 

1978 prevzel delo 

šahovskega mentorja. 



ZGODOVINA ŠAHA V GORIŠNICI 

 Danes, ko našega Ivana 

ni več med nami, se ga 

vsi spominjamo po 

odličnih urah 

matematike, šahovski 

pokali pa pričajo o 

njegovem zavzetem 

delu z mladimi šahisti. 



ZGODOVINA ŠAHA V GORIŠNICI (1978 / 1979) 

ŠOLSKO LETO 1978 /1979 

 

 Že prvo leto se je v šahovski krožek vključilo 
šestdeset učencev. Razdeljeni so bili v pet lig 
po dvanajst učencev, upoštevajoč, kar se da, 
njihovo šahovsko moč. Na koncu vsakega 
prvenstva sta zadnja dva učenca izpadla v 
nižjo ligo, prva dva pa sta napredovala v 
višjo. Tak sistem tekmovanja je uporabljal ves 
čas in ga uporabljamo še danes na naši šoli. 



ZGODOVINA ŠAHA V GORIŠNICI (1978 / 1979) 

 Dušan Ličina je bil prvi gorišniški šahist, ki se 

je uvrstil na republiško pionirsko prvenstvo 

posameznikov, ki je bilo v Šmartnem pri 

Ljubljani. 

 

 Ekipa starejših pionirjev OŠ Gorišnice je na 

republiškem ekipnem prvenstvu v Celju usvojila 2. 

mesto. 

 

 

 

     



ZGODOVINA ŠAHA V GORIŠNICI (1979 / 1980) 

ŠOLSKO LETO 1979 / 1980 

 

 G. Ivanu Voršiču se je kot mentor priključil še 

g. Vlado Viher in za cilj sta si zadala v 

šahovski krožek vključiti čim več učencev 

razredne stopnje ter povečati zanimanje za 

šah tudi med dekleti. In to jima je tudi uspelo. 



ZGODOVINA ŠAHA V GORIŠNICI (1979 / 1980) 

    Ekipa starejših pionirjev OŠ Gorišnice je na republiškem 

ekipnem prvenstvu v Mariboru usvojila 6. mesto. 

Prvi posnetek  

tekmovalnih ekip  

OŠ Gorišnica  



ZGODOVINA ŠAHA V GORIŠNICI (1980 / 1981) 

ŠOLSKO LETO 1980 / 1981 

 

 Pomanjkanje dvobojev z močnimi nasprotniki 

je bil gotovo eden izmed vzrokov, da so 

starejši pionirji nekoliko popustili in se niso 

uvrstili v nadaljnja tekmovanja. So pa zato 

presenetila dekleta, saj so leta 1981 starejše 

pionirke prvič postale regijske prvakinje. 



ZGODOVINA ŠAHA V GORIŠNICI (1980 / 1981) 

    Ekipa starejših pionirk OŠ Gorišnice je na republiškem 

ekipnem prvenstvu v Gornji Radgoni usvojila 6. mesto. 

Starejše pionirke  



ZGODOVINA ŠAHA V GORIŠNICI (1981 / 1982) 

ŠOLSKO LETO 1981 / 1982 

V tekmovanju za najboljši 

osnovnošolski šahovski 

krožek v akciji Šah mladini 

je šahovski krožek OŠ 

Gorišnica osvojil 3. mesto. 

Ekipa starejših pionirk OŠ Gorišnice je na republiškem 

ekipnem prvenstvu v Trbovljah usvojila 6. mesto. 



ZGODOVINA ŠAHA V GORIŠNICI (1982 / 1983) 

ŠOLSKO LETO 1982 / 1983 

 

 Naključje je hotelo, da sta se seznanila dva 

šahovska navdušenca in sicer g. Ivan Voršič in 

g. Vlado Gakič, mentor mladih šahistov iz OŠ 

Strahoninec na Hrvaškem. Od takrat dalje sta 

se več let zapored dogovarjala za množične 

šahovske dvoboje. 

 

 Na republiška tekmovanja se v tem letu Gorišničanom 

ni uspelo uvrstiti. 



ZGODOVINA ŠAHA V GORIŠNICI (1983 / 1984) 

ŠOLSKO LETO 1983 / 1984 

 

 Za starejše učenke je bilo to leto 

najpomembnejše, saj so dosegle največji 

uspeh v zgodovini šole in sicer so usvojile 

naslov republiških prvakinj. 



ZGODOVINA ŠAHA V GORIŠNICI (1983 / 1984) 

    Zmagovalno ekipo so sestavljale: Anita Ličina, Irena 

Muhič, Katja Šuman, Veronika Trunk in Metka Grm. 

 



ZGODOVINA ŠAHA V GORIŠNICI (1984 / 1985) 

ŠOLSKO LETO 1984 / 1985 

 

 Ekipa starejših pionirk OŠ Gorišnice je na 

republiškem ekipnem prvenstvu v Šmarjah pri Jelšah 

usvojila 2. mesto. 

 

 Ekipa starejših pionirjev OŠ Gorišnice je na 

republiškem ekipnem prvenstvu v Gornji Radgoni 

usvojila 5. mesto. 



ZGODOVINA ŠAHA V GORIŠNICI (1985 / 1986) 

ŠOLSKO LETO 1985 / 1986 

 Anita Ličina je na posameznem 

republiškem tekmovanju zaradi 

slabšega meta kocke, ki je 

takrat odločal o vrsti medalje, 

če sta imeli dve tekmovalki 

enako število točk, potegnila 

krajše in tako si je nesla domov 

bronasto medaljo. Vseeno je bil 

to začetek njene strme 

šahovske poti. 



ZGODOVINA ŠAHA V GORIŠNICI (1985 / 1986) 

 Najboljše pionirke so se to leto vključile v ŠK 

Čakovec in tako igrale na šahovskem 

mladinskem prvenstvu severne Hrvaške v 

Križevcih. 

 

 V letu 1986 je bilo prvič organizirano tudi 

republiško tekmovanje za mlajše pionirke in 

Gorišničanke so usvojile 2. mesto. Rezultat 

so dopolnile tudi starejše pionirke, ki so prav 

tako dosegle 2. mesto.  



ZGODOVINA ŠAHA V GORIŠNICI (1987 / 1988) 

ŠOLSKO LETO 1987 / 1988 

 

 Ekipa starejših pionirk OŠ Gorišnice je na republiškem 

ekipnem prvenstvu v Beltincih usvojila 3. mesto. 



ZGODOVINA ŠAHA V GORIŠNICI (1988 / 1989) 

ŠOLSKO LETO 1988 / 1989 

Udeleženci simultanke z Jankom Bohakom 



ZGODOVINA ŠAHA V GORIŠNICI (1988 / 1989) 

 Z odlično igro na posameznem regijskem 

prvenstvu je z drugim mestom presenetila 

najmlajša udeleženka prvenstva – tretješolka 

iz Gorišnice Helena Rižnar. Takrat se je 

začela njena uspešna šahovska pot. 

 

 

 Ekipa starejših pionirk OŠ Gorišnice je na 

republiškem ekipnem prvenstvu v Šoštanju usvojila 2. 

mesto. 



ZGODOVINA ŠAHA V GORIŠNICI (1989 / 1990) 

ŠOLSKO LETO 1989 / 1990 
 

 Šolsko leto 1989 / 1990 je prineslo vrhunec v 

delovanju šahovskega krožka OŠ Gorišnica. 

Starejše pionirke so na republiškem 

prvenstvu v Radencih usvojile 1. mesto.  



ZGODOVINA ŠAHA V GORIŠNICI (1989 / 1990) 

 Udeležile so se državnega prvenstva 

osnovnih šol Jugoslavije v Puli, ki je potekalo 

od 12. do 19. maja. Zaradi bolezni v ekipi so 

igrale pod svojimi zmožnostmi in tako na 

koncu zasedle 5. mesto. 

 

 Ekipo so sestavljale: Andreja Kostanjevec, 

Slavica Trunk, Maja Tuš, Klementina Pukšič 

in Alenka Šuman.  



ZGODOVINA ŠAHA V GORIŠNICI (1990 / 1991) 

ŠOLSKO LETO 1990 / 1991 

 

 Ekipa starejših pionirk OŠ Gorišnice je na republiškem 

ekipnem prvenstvu na Pohorju usvojila 2. mesto. 



ZGODOVINA ŠAHA V GORIŠNICI (1991 / 1991) 

ŠOLSKO LETO 1991 / 1992 

 

 Med posamezniki je zablestel Jurij Cvitanič. 

Postal je državni prvak v kategoriji mlajših 

učencev. Jurij je nato kot prvi Gorišničan igral 

na evropskem prvenstvu v Rimavski Soboti 

na Slovaškem in na svetovnem prvenstvu v 

Duisburgu v Nemčiji. 



ZGODOVINA ŠAHA V GORIŠNICI (1991 / 1991) 

 Ekipa starejših deklic OŠ 

Gorišnice je na državnem 

ekipnem prvenstvu v Ljubljani 

usvojila 2. mesto. 

Jurij Cvitanič 



ZGODOVINA ŠAHA V GORIŠNICI (1992 / 1993) 

ŠOLSKO LETO 1992 / 1993 

 

 Spet izjemno leto za gorišniški šah, saj je 

Helena Rižnar pokazala svoj izredni talent na 

evropskem prvenstvu, kjer je s sijajno igro v 

kategoriji do štirinajst let usvojila 5. mesto. To 

je bil eden največjih uspehov slovenskega 

mladinskega šaha. 



ZGODOVINA ŠAHA V GORIŠNICI (1992 / 1993) 

 Ekipa starejših deklic OŠ Gorišnice je na državnem 

ekipnem prvenstvu v Črnomlju usvojila 2. mesto. 

Helena Rižnar  

(levo) 



ZGODOVINA ŠAHA V GORIŠNICI (1993 / 1994) 

ŠOLSKO LETO 1993 / 1994 

 

 Člani krožka so s svojimi dosežki presegli vsa 
pričakovanja na državnih prvenstvih, saj so 
dosegli eno uvrstitev na svetovno prvenstvo 
(prvo mesto), eno na evropsko prvenstvo 
(drugo mesto), eno tretje, eno četrto in eno 
peto mesto. 

 Jurij Cvitanič je tako že drugič igral na 
svetovnem prvenstvu, tokrat v Szegedu na 
Madžarskem.  



ZGODOVINA ŠAHA V GORIŠNICI (1993 / 1994) 

 Jurijev mlajši brat 

Dominik Cvitanič pa je 

gorišniško osnovno 

šolo predstavljal na 

evropskem prvenstvu v 

Baile Herculane v 

Romuniji. 

Dominik Cvitanič  



ZGODOVINA ŠAHA V GORIŠNICI (1993 / 1994) 

 Uspeh so dopolnili tudi na ekipnih prvenstvih, kjer so 

se po dolgem času spet borili tudi starejši dečki in na 

državnem ekipnem prvenstvu v Vrhniki usvojili 4. 

mesto, starejše deklice pa so zasedle 2. mesto. 

 

 V istem letu pa je Anita Ličina, bivša učenka 

in igralka osnovne šole Gorišnica,  dosegla 

največji uspeh v zgodovini slovenskega 

ženskega šaha – usvojila je prvi velemojstrski 

bal. 



ZGODOVINA ŠAHA V GORIŠNICI (1994 / 1995) 

ŠOLSKO LETO 1994/ 1995 

 

 Med posamezniki je Heleni Rižnar ponovno 

uspel nastop na evropskem prvenstvu. Tokrat 

je igrala v Zaganu na Poljskem in usvojila 

solidno devetnajsto mesto. 

 

 Ekipa starejših deklic je na državnem ekipnem 

prvenstvu v Čatežu usvojila 3. mesto, ekipa starejših 

dečkov pa zelo dobro 4. mesto. 



ZGODOVINA ŠAHA V GORIŠNICI (1995 / 1996) 

ŠOLSKO LETO 1995/ 1996 

 

 Ekipa starejših deklic je na državnem ekipnem 

prvenstvu v Črnomlju usvojila 2. mesto, ekipa 

starejših dečkov pa 6. mesto. 



ZGODOVINA ŠAHA V GORIŠNICI (1996 - 2000) 

ŠOLSKO LETO 2000 / 2001 

 

 V letih od 1996 do 2000 so se ekipe starejših dečkov 

in deklic redno udeleževale državnih tekmovanj in 

usvajale solidne rezultate. 

 

 Med posamezniki pa je vidno napredovala 

Barbara Šumenjak. Tako je leta 2000 postala 

državna prvakinja in Slovenijo zastopala na 

svetovnem šahovskem tekmovanju v Španiji. 

 

 



ZGODOVINA ŠAHA V GORIŠNICI (2000 / 2001) 

 Barbara Šumenjak, 

je bila za Jurijem 

Cvitaničem druga 

učenka  gorišniške 

osnovne šole, ki se 

je kosala s 

tekmovalkami s 

celega sveta.  



ZGODOVINA ŠAHA V GORIŠNICI (2001 / 2002) 

ŠOLSKO LETO 2001 / 2002 

 

 Barbari Šumenjak je ponovno uspelo 

prestopiti državno mejo, saj se je uvrstila na 

evropsko tekmovanje, ki je potekalo v Grčiji. 

 



ZGODOVINA ŠAHA V GORIŠNICI (2002 / 2011) 

ŠOLSKO LETO 2010 / 2011 

 

 Tudi v letih od 2002 do 2011 so se ekipe starejših 

dečkov in deklic redno udeleževale državnih 

tekmovanj in usvajale zavidljive rezultate. 

 

 V zadnjih dveh letih je med posameznicami v 

samem šahovskem vrhu Alja Janžekovič, ki je 

leta 2011 Slovenijo zastopala na evropskem 

šahovskem tekmovanju v Romuniji. 



ZGODOVINA ŠAHA V GORIŠNICI (2002 / 2011) 

Alja Janžekovič (prva z desne) 



 

Šah 
dokazuje,  

da je delanje 
napak  

obvezno. 
                               Savieli Tartakover  



OBČINA GORIŠNICA 

 Občina  Gorišnica  leži sredi Ptujskega polja. 

Razprostira se južno in severno od ceste Ptuj 

- Ormož in leži prav na polovici poti med 

omenjenima krajema. Na tem območju se 

stikata ravninsko-poljski in haloško-gričevnat 

svet, mimo pa teče reka Drava, ki je bila 

nekoč pomembna prometna pot.  



OBČINA GORIŠNICA 



OBČINA GORIŠNICA 

 Na nadmorski višini 211 m 

stanuje okrog 4000 

prebivalcev, njeno središče 

je vas Gorišnica. 

 

 Občino sestavlja enajst vasi: 

Moškanjci, Cunkovci, 

Zagojiči, Muretinci, Mala 

vas, Gajevci, Placerovci, 

Formin, Zamušani, Tibolci in 

Gorišnica.  

grb Občine Gorišnica 



ZGODOVINSKI PREGLED OBČINE GORIŠNICA 

 Kljub redkim najdbam iz časa bronaste dobe, 

se vseeno predpostavlja, da je bil ta kraj 

naseljen, saj je bil v Moškanjcih najden 

bronast meč, ki ga še  danes hranijo v 

ptujskem muzeju. Možno je, da je bila 

poselitev zelo redka ali pa selišča iz tega 

časa niso bila odkrita ali so bila uničena. 



ZGODOVINSKI PREGLED OBČINE GORIŠNICA 

 Okrog leta 1000 pr.n. št. so se iz vzhodne 

Panonske nižine začeli v te kraje priseljevati 

Iliri ali Veneti. Naselili so predvsem ravninske 

kraje ob vodah. Iz tega obdobja je tudi 

bronasta suličasta ost iz Gorišnice, ki jo hrani 

muzej v Gradcu. 

 V času starejše železne dobe je življenje v 

teh krajih precej zamrlo. Najdb je bilo malo, iz 

Ptujskega polja je bila edina najdba 

čolničasta fibula iz Placerovcev pri Gorišnici. 



ZGODOVINSKI PREGLED OBČINE GORIŠNICA 

 V 3. stoletju pr. n. št. so v naše zapuščene in 

redko naseljene kraje vdrli Kelti in zgradili 

svoje naselbine. Selišča pričajo o tem, da je 

eno takih naselij bilo v Forminu. Kelti so znani 

po zelo dobri tehniki kovanja, oblikovali in 

žgali so keramiko, v 1. stoletju pa so začeli 

izdelovati tudi keltske novce.  



ZGODOVINSKI PREGLED OBČINE GORIŠNICA 

 Kasneje so se tu naselili tudi Rimljani, 

predvsem vojska. Pojavila so se vojaška 

taborišča, cesta, obcestna naselja in 

postojanke – ena izmed njih se je imenovala 

GRADIŠNICA. Od tod verjetno tudi ime 

zdajšnje Gorišnice.  

 



ZGODOVINSKI PREGLED OBČINE GORIŠNICA 

 Ptujski gospodje so v času 12. stoletja po 

vaseh Ptujskega polja naseljevali podrejene 

viteze in plemiče nižje vrste, tujega in 

domačega rodu. Stanovali so v dvorcih ali 

pristavah, ki so obsegale več kmetij. Posebno 

znani so vitezi Pesničarji, doma bi naj bili iz 

Dornave, sicer pa so bili naseljeni tudi v 

številnih krajih v okolici Gorišnice.  



ZGODOVINSKI PREGLED OBČINE GORIŠNICA 

 Gorišnica je bila kot naselje v listinah prvič 
omenjena leta 1235, pod imenom 
Gorissendorff. Leta 1322 je salzburška 
nadškofija v svoj urbar zapisala, da je imela 
salzburška cerkev v Gorišnici tega leta 3 
fevdnike in 16 kmetij, leta 1542 pa že 24 
srednje velikih podložnih kmetij.  

 Med drugo svetovno vojno se je vas 
imenovala Gorischnitz, kasneje pa Gorišnica. 
To ime bi naj dobila zaradi številnih požarov v 
vasi, ki bi naj bili v večini podtaknjeni. 



ZGODOVINSKI PREGLED OBČINE GORIŠNICA 

 Nekdaj se je vas imenovala Sveta Marjeta 

niže Ptuja. Po osamosvojitvi Slovenije so se 

porodile ideje, da bi se vas spet preimenovala 

v Sveto Marjeto niže Ptuja, toda ljudje so se v 

vseh teh letih preveč privadili na sedanje 

prepoznavno ime in spremembe niso želeli.  



ZGODOVINSKI PREGLED OBČINE GORIŠNICA 

Sveta Marjeta niže Ptuja z razglednice 



DOMINKOVA DOMAČIJA 

 Prav gotovo pa vas zaznamuje najstarejša, v 

celoti obnovljena panonska hiša - Dominkova 

domačija, ki je stara več kot 300 let. Hiša je 

lesena in ometana z debelo plastjo ilovnatega 

ometa in pokrita je s slamo. Zgrajena je v 

obliki črke L. Stanovanjski in gospodarski del 

se stikata. Danes je hiša muzej na prostem. 

Vsi predmeti v hiši so ohranjeni. V njej 

najdemo črno kuhinjo, postelje iz začetka 

stoletja ter približno sto let staro krušno peč.  



DOMINKOVA DOMAČIJA 

Predstavitev pripravile: Manja Bezjak, Klementina Lindič, 

                                         Andreja Kostanjevec 


