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Obrazložitev: 

 

Valentin Kokalj se je rodil 26. 1. 1946. Po izobrazbi je profesor razrednega pouka. 

 

Na delovno mesto ravnatelja Osnovne šole Ivana Tavčarja v Gorenji vasi je bil imenovan 15. 8. 

1981. To delo je opravljal do 31. 9. 2009, ko se je upokojil. 

 

Vsa leta vodenja šole se je zavzemal za razvojno naravnanost šole in vrtca na področju 

pedagoškega dela, kar se je izražalo v kakovostnem učno vzgojnem delu ter v primerljivem 

znanju učencev drugih šol. 

Prizadeval si je, da so bili delovni pogoji taki, da je šola znala in zmogla oblikovati učence za 

hitro se spreminjajoči svet. Tako, da bi v polni meri razvijali svoje zmožnosti in danosti ter v 

vzajemnem spoštovanju in zaupanju. Učenci naj bi se znali učiti, znali spoštovati delo in živeti 

strpno v skupnosti drug z drugim. Šola naj bi bila razvojno usmerjena in bi skrbela za nadarjene 

učence. Učenec in učitelj naj bosta ustvarjalna sodelavca.  

Pozornost je namenjal težje učljivim in socialno ogroženim.  

 

Ob uvajanju devetletnega osnovnega šolanja je odpiral vrata šole vsem, ki so lahko nudili  

učencem dodatna širša znanja, ob tem pa ohranjal dobro tradicijo in vrednote, še žive v tem 

okolju. Organiziral in vzpodbujal je sprostitvene dejavnosti ob pouku ter uveljavljal nove oblike 

sodelovanja med učitelji, učenci in starši. 

Med člani številčnega kolektiva je spodbujal ustvarjalni nemir in omogočal sodelavkam in 

sodelavcem razvoj strokovne kariere in osebne rasti.  

 

Valentin Kokalj je posebno skrb namenjal uvajanju sodobnih metod dela v pedagoški proces: 

projektno delo, diferenciacija in individualizacija pouka, opisno ocenjevanje, raziskovalno delo 

učencev itd. Šola se je v času njegovega ravnateljevanja vključila v evropska projekta EKO šol in 

Mreže učečih šol (SALT). 

 

V okviru finančnih možnosti je skrbel za nabavo in uvajanje sodobne učne tehnologije, kot so  

opremljena računalniška učilnica z ustreznimi programi za pouk in delo v administraciji, šolsko 

računalniško omrežje, TV in video oprema, nabava in popolnitev učbeniškega fonda. Vse to je 
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danes samoumevno, leta nazaj pa je bilo potrebno za to mnogo lastnega dodatnega učenja pa 

vztrajnosti in iznajdljivosti. 

 

Veliko in odgovorno področje njegovega dela je bila skrb za vzdrževanje in gradnjo šolskih 

objektov. Zavedal se je, da kakovostno vzgojno izobraževalno delo lahko poteka  le v sodobnih, 

prijaznih in ustrezno opremljenih učilnicah, telovadnicah in igralnicah. Obnovljene so bile 

podružnične šole v Lučinah in Javorjah (adaptaciji) ter na Sovodnju (obnova strehe, ogrevanje, 

priprava na novogradnjo). Modro se je odločil, da se v Poljanah zgradi nova samostojna osnovna 

šola. Tudi šolska zgradba v Gorenji vasi je bila v njegovem času povečana za potrebe devetletke, 

zgrajeni dodatni prostori za vrtec, obogatena je bila z urejenimi zunanjimi igrišči in okolico. 

Pri izvedbi tako zahtevnih in odgovornih nalog je odlično sodeloval in cenil razumevanje lokalne 

skupnosti oziroma županov, občinskih svetov in njihovih strokovnih služb. 

 

Z izgradnjo nove šole v Gorenji vasi leta 1971 ta ni postala samo hram učenosti, postala je pravo 

kulturno in športno središče Poljanske doline. Tudi ravnatelj Valentin Kokalj je spodbujal in 

omogočal društvom, da so v šolski prostorih vadili in trenirali. Šolska avla in galerija sta gostili 

nešteto kulturnih, zabavnih, izobraževalnih, dobrodelnih, društvenih in drugih prireditev. Šolska 

telovadnica in zunanja igrišča so omogočala športnikom in krajanom izvedbo treningov, tekem in 

rekreacijo.  

Omogočil je, da je škofjeloška glasbena šola odprla oddelek v Gorenji vasi, seveda v šolskih 

prostorih, kjer so glasbeno nadarjeni učenci lahko dobili prva znanja in veščine. Nekaj od njih je 

danes priznanih glasbenikov. 

 

 

 

Valentin Kokalj je svoje delo in poslanstvo ravnatelja jemal zelo resno in bil s tem zgled vsem 

delavcem šole. Sodelavce je dobro poznal in jih podpiral v prizadevanjih za čim boljše uspehe 

učencev pri rednem pouku in izven njega. S tem je rasel tudi ugled šole same. S prijazno, 

premišljeno in argumentirano odločnostjo je tlakoval pot marsikateri pedagoško-strokovni ali 

tehnični odločitvi oziroma rešitvi. Imel je čut in mero za sprejemanje in uvajanje šolskih novosti.  

V kolektivu je deloval povezovalno, saj se je kot ravnatelj in pedagoški vodja dobro zavedal, da 

šola z učitelji raste ali pade.  

Do podružničnih šol je imel tvoren odnos, čeprav je v času ravnateljevanja izgubil kar tri, pa ne 

po svoji krivdi. 

Odhod v pokoj človeka, ki je bil vrsto let tako rad in predano ravnatelj, zagotovo ni bil enostaven. 

V predahu let od tedaj so svoje mesto dobili lepi spomini, misli pa so prevzele druge vsebine, ki 

mu prav tako osmišljajo vsak nov dan. 

 

 

 

Gorenja vas, 15. 10. 2012 

 

         Občina Gorenja vas - Poljane 


