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Beseda župana

Veliko zapovedi je zapisalo življenje v 
zgodovini človeštva. Nobena ni nast-
ala brez razloga. Nekaj je celo takšnih, 
da njih kršitev pomeni greh. Tako uči 
večina ver, ki hkrati za kršitve ponu-
jajo tudi različna oprostila. Za najtežje 
kršitve pa  je pravni sistem postavil tudi 
najtežje kazni, vključno z odvzemom 
človeškega življenja, kar pa se vse bolj 
opušča.
Različni narodi so uporabljali različne 
oblike kazni. Ena okrutnejših smrt-
nih kazni je bilo križanje, da podobnih 
niti ne omenjam. Bilo jih je kar nekaj, 
posebno v mračnem srednjem veku. 
 Danes radi povemo, da živimo v mod-
ernem času, da nas je življenje tudi 
kaj naučilo, da niso več potrebni ti 
najokrutnejši postopki. Tega smo lahko 
veseli in hkrati ponosni, da je temu tako.
Resnico, zapisano v naslovu, pa 
srečujemo na slehernem koraku v 
našem vsakdanu. Vsak dan opravljamo 
različna dela in pri slehernem delu se  ta 
resnica odrazi pri končnem izdelku ali 
pri končnem cilju.
Tudi, ko smo se lotevali naših letošnjih 
investicij, ni bilo nič drugače. Ko mi kdaj 
kdo poreče, da je v Vitanju lepo in mar-
sikaj lepše in pedantneje postorjeno 
kot drugod, mu običajno odgovorim, da 
je temu tako, ker živimo tukaj ljudje, ki 
smo pripravljeni v delo vložiti morda več 
truda kot morda kje drugje.
Tako nas je pač naučilo življenje samo, 
ki zna biti večkrat trše in bolj neizpros-
no, kot je morda  kje v radodarnejših 
okoljih.
Ne samo pri delu, tudi ob različnih pri-
reditvah se pokaže omenjena resnica v 
polni meri.
Odlično osrednjo turistično prireditev 

Holcerijo je tridesetič zapovrstjo izv-
edlo Turistično društvo Vitanje. Ni šlo 
brez truda mnogih. Ker ste ga vložili ve-
liko, uspeh ni izostal in z veseljem lahko 
skupaj delimo ponos in upravičeno vsi 
zaslužite zahvalo in čestitke.
Zahvala in čestitke tudi vsem, ki ste ka-
korkoli pomagali in sodelovali pri izved-
bi investicij.
Posebej dobro je deloval nadzor 
občanov pri posodobitvi ceste  na Paki 
in prav je tako.
Zdaj, ko so dela končana na kilo-
metrskem odseku posodobljene 
ceste na Paki, ko je končan most na 
Fužinah, ko so končana dela na polkilo-
metrskem odseku ceste v Ljubnici, ko je 
preplaščeno športno igrišče  vključno z 
dodatnimi deli, ko so tam nova igrala, je 
čas, da najdemo pravi skupni  trenutek 
za svečano odprtje, za predajo namenu. 
To se bo tudi zgodilo 28. 9. 2019 popol-
dne. Na te dogodke vas še posebej lepo 
vabim.
Potem bodo že pred vrati dnevi, ko 
bomo morali ponovno stakniti glave in 
ugotoviti, kaj bo možno postoriti v pri-
hodnjem letu,  kako oblikovati proračun.
Potreb je veliko. Dobro vemo, kaj je na-
jbolj nujno in potrebno, in to bo tudi 
vodilo pri novih skupnih odločitvah. 
Osebno sem vesel, da smo  oz. bomo 
lahko  v letošnjem letu postorili glavnino 
vsega, kar smo obljubili, vesel sem, da 
smo gospodarili skrbno, skrajno racion-
alno in pregledno, vesel sem odličnega 
sodelovanja in razumevanja.
Če bo tudi v bodoče vsaj približno tako, 
se lahko vsi skupaj  nadejamo novih 
skupnih uspehov, ki bodo plemenitili 
življenje in delo v naši lepi  in uspešni 
Občini Vitanje.

Slavko Vetrih – župan

Vsako delo je vredno toliko, 
kolikor je vanj vloženega truda
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Grajski trg 1, 3205 Vitanje
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E-mail: info@vitanje.si
Spletna stran: www.vitanje.si

Uradne ure:
ponedeljek in petek: 8.00 - 14.00
sreda: 8.00 - 16.00

Izdajatelj: Občina Vitanje
Odgovorna urednica: Romana Holobar
Uredniški odbor: Viktor Jager, Breda Jakop, 

Nives A. Kričaj, Vera Pesjak
Uredniški odbor si pridržuje pravico do izbora 
člankov in fotografij po lastni presoji.
Za vsebino in točnost podatkov odgovarja avtor 
prispevka.
Lektorica: Marija Menih
Oblikovanje in tisk: Novice d.o.o.

Glasilo izhaja štirikrat letno 
v nakladi 760 izvodov in je brezplačno.

Naslovnica: Povorka na Holceriji
Foto: Arhiv TD Vitanje
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Iz zapisnikov sej sveta Občine Vitanje Investicije v letu 2019
IZ ZAPISNIKA JUNIJSKE SEJE 

Ga. Petra Gregorc iz Medobčinskega 
urada je v prvi točki predstavila prijavo 
projekta »Vzpostavitev Turistično-in-
formacijskega centra Vitanje in uredi-
tev okolice«.  Odločitev sveta je bila, da 
se bo o izvedbi odločalo, ko bo opera-
cija odobrena.

Svetniki so bili nadalje seznanjeni s 
stanjem na projektih in investicijah za 
leto 2019. Župan je predstavil namero 
Komunale Vitanje o zamenjavi dotra-
janega vozila. Občinski svet je odobril 
vlogo Komunale za najem srednjeroč-
nega kredita v višini 12.000,00 EUR za 
novo poltovorno vozilo. 

Svetniki so obravnavali predlog 
uskladitve ekonomske cene vrtca in 
soglasja za določitev skupin v vrtcu. 
Obrazložitev je podala ravnateljica OŠ 
Vitanje mag. Tilka Jakob. Po razpravi so 
sprejeli novo ekonomsko ceno za prvo 
starostno obdobje v višini 460 EUR, za 
drugo starostno obdobje 360 EUR in 
za kombinirano skupino 390 EUR. Svet 
je potrdil tudi predlog, da se najvišje 
število otrok  za hetero oddelek dru-
gega starostnega obdobja, kombiniran 
oddelek v prostoru vrtca in homogen 
oddelek prvega starostnega obdobja 
poveča za dva otroka. 

Ga. Vodušek je predstavila predlog 
rebalansa. Obravnavan je bil tudi na 
odboru za premoženje, finance in 
gospodarska vprašanja. Predlog je 
skladen z dejanskimi spremembami v 
proračunskih postavkah. Občinski svet 
je tako predlaganega potrdil in sprejel. 
Sprejel je tudi sklep o zadolževanju ob-
čine za izvrševanje proračuna Občine 
Vitanje za leto 2019 iz naslova 23. člena 
Zakona o financiranju občin z odplačil-
no dobo 9 let z enoletnim moratorijem, 
obrestna mera kredita je 0% (brez EU-
RIBOR) za namena:

- Rekonstrukcija mostu čez Hudinjo 
na Fužinah, številka projekta v načrtu 
razvojnih programov OB137-17-0007, 
zadolžitev v višini 61.100 € in

- Rekonstrukcija LC 460043 Slatin-
škov vrh – Hudinja – Vodonik (Večkov 
graben – Rakovec), številka projekta v 
načrtu razvojnih programov OB137 – 18 
– 0012, zadolžitev v višini 28.267 €.  

Načelnik Upravne enote Slovenske 
Konjice mag. Srečko Fijavž je predstavil 
Poročilo o delu Upravne enote Sloven-
ske Konjice za leto 2018. 

V nadaljevanju seje je svet potrdil 
predlog sklepa o financiranju strank. 
Dal je soglasje k prodaji zemljišča za 
postavitev terase pri baru s tem, da se 
zagotovi služnost za prehod skozi bar 
v dnevnem času na zemljišče zahodno 
od bloka ali se proda samo del zeml-
jišča, tako da ostane prehod odprt. Iz 
proračuna se do porabe sredstev za 
obnovo sakralnih predmetov sofinan-
cira v obnovo oltarjev v cerkvah v višini 
500,00 EUR  in v obnovo kapel v višini 
300,00 EUR za posamezno kapelo. 
Svet se je strinjal tudi z odprodajo pred 
kratkim pridobljene nepremičnine, 
manjšo starejšo stanovanjsko hišo na 
Kovaški cesti in del posesti v Rakovcu, 
na kateri se nahaja nekdanji »haus«. 
V višini 30% upravičenih stroškov se 
sofinancira občanu, ki je podal vlogo 
za stroške obnove lastnega vodovoda. 

V pobudah in vprašanjih se je govorilo 
o problematiki stanja daljnovodov na 
območju občine Elektra Maribor, ker so 
nekateri drogovi na Hudinji, v Breznu 
in Paki v zelo slabem stanju in v neur-
jih ogrožajo okolico. Podana bo pisna 
pobuda. Župan bo organiziral sestanek 
s predstavniki krajevne skupnosti Stra-
nice o vzdrževanju ceste na Stenico, ki 
poteka po obeh občinah. Govorilo se  
je tudi o možnostih izbire drugih po-
nudnikov telekomunikacijskih storitev, 
o napredovanju projekta pridobivanja 
pitne vode iz vrtine na Paškem Kozjaku 
za območje Zgornjega Brezna, o mož-
nosti postavitve prometnega znaka 
prepoved vožnje tovornim vozilom s 
preveliko obremenitvijo pred odcepom  
za Brezen, o popravku prejšnjega skle-
pa sveta o omejitvi tovornega prometa 

prevelikih obremenitev v času spomla-
danske odjuge  ter o pogovorih z izva-
jalci, da ti odvozi ne bi popolnoma 
uničili cest.  Preveril se bo tudi predlog 
za postavitev ograje nasproti vhoda v 
mrliško vežico na pokopališču zaradi 
ozkega prostora na tem mestu. Župan 
je na vprašanje svetnika o projektu Wifi 
odgovoril, da se odvija.

Pod Razno je bilo sprejeto še izvajanje 
pravne pomoči občanom in občinske 
storitve z odvetniško pisarno Cuk, 
odmera cest, po katerem se bo letos 
odmerilo cesti: 381 m pri »Muleju« 
in 250m na Štajnhofu. Potrdil se je 
strošek donacije v višini 300 EUR za 
avtobusni prevoz  študentov geograf-
skega oddelka Filozofske fakultete iz 
Ljubljane, ki so sodelovali pri projektu 
Pitna voda. 

Župan je predstavil svetnikom obves-
tilo, ki ga bodo občani prejeli septem-
bra, da se bodo v skladu z zakonsko 
določbo usklajevali podatki o površini 
nepremičnin za zavezance plačila na-
domestila za uporabo stavbnega zeml-
jišča. Podatke bodo zavezanci uskladili 
na Geodetski upravi  Slovenske Konji-
ce do konca leta 2019. 

Za konec je župan svetnikom čestital 
ob občinskem prazniku, povabil k ude-
ležbi na številnih dogodkih in priredit-
vah in zaželel prijetne počitnice.   

Iz zapisnika povzela  
Ivica Žerdoner

IZ ZAPISNIKA SEPTEMBRSKE SEJE

Na seji 12. septembra je občinski svet 
sprejel nov odlok o ustanovitvi skupne 
občinske uprave za področje medob-
činskega inšpektorata in redarstva, 
računovodstva in izvajanja projekt-
nih nalog. Prvi dve področji sodita v 
področje obveznih občinskih nalog, 
pomoč pri izvajanju projektnih nalog 
pa je potrebna zaradi velikega obse-
ga različnih postopkov in specifičnih 
strokovnih znanj, ki so potrebna za 
uspešno vodenje projektov, pri katerih 

pridobivamo sofinanciranje iz evrop-
skih sredstev. Z novim odlokom občine 
ustanoviteljice usklajujejo medsebojne 
povezave z novo področno zakonodajo 
in hkrati izpolnjujejo pogoje za največji 
možni delež sofinanciranja oddelkov iz 
državnih sredstev. Elaborat o obliko-
vanju cen izvajanja storitev obveznih 
občinskih gospodarskih javnih služb 
ravnanja z odpadki na območju občine 
Vitanje za leto 2019 in 2020 je svetni-
kom obrazložil predstavnik koncesio-
narja za ravnanje z odpadki podjetja 
Saubermacher Slovenija. Svetniki so 
v razpravi razjasnili nekaj vprašanj in 
sprejeli elaborat v predstavljeni vsebini. 
Polletno poročilo realizacije proračuna 
v obdobju januar – junij 2019 je poka-
zalo pričakovano porabo, tako da bo 
mogoče le na področju nekaterih pro-
jektov potrebno kakšno postavko ko-
rigirati z rebalansom pred zaključkom 
proračunskega leta. Obravnava odlo-
ka o ustanovitvi javnega lekarniškega 
zavoda Celjske lekarne je pokazala, 
da gre pri novem predlogu odloka za 
pridružitev dveh občin v soustanovite-
ljstvo ter uskladitev odloka z novostmi 
na več različnih področjih zakonodaje, 
ki ureja področje lekarniške dejavnosti. 
Na dnevnem redu je bila tudi točka Po-
ročilo o stanju investicij v občini , ki jo 
je predstavil župan. Povedal je, 

da je po dolgih letih prošenj in priča-
kovanj dokončan nov most čez Hudinjo 
pri Uniorju na Fužinah, 

da sta cestna odseka v Ljubnici in na 
Rakovcu pripravljena za asfaltiranje,

da so pri zunanjem športnem igrišču 
Na vasi postavljena nova igrala za ot-
roke,

da se igrišče pripravlja za preplastitev z 
novo asfaltno prevleko.

Vse te investicije so zahtevale veliko 
sredstev, ki jih je zagotovil občinski 
svet iz proračuna, in nemalo truda izva-
jalcev in občinske uprave z županom 
na čelu. Največji delež in hvala pa gre 
prizadevnosti in lastnemu vloženemu 
trudu vaščanov teh vaških skupnosti in 
seveda njihovi potrpežljivosti ob izva-
janju del.

Pri točki o šolskih prevozih je župan 
podal obrazložitev, da je opravil več 
razgovorov z ravnateljico šole, izvajal-
cem prevozov in nekaterimi starši in 
tako uspel dogovoriti nekatere rešitve, 
da je izvajanje prevozov začasno red-
no in po ustaljenem voznem redu. Za 
rešitev za celo šolsko leto bo potrebno 
objaviti nov razpis.

Iz zapisnika seje povzela Romana 
Holobar

Most na Fužinah
Dotrajan most je na javni poti JP 960310 Fužine – Levovnik, ki 
prečka potok Hudinja, smo nadomestili z novim armiranobeton-
skim mostom, ki bo prenesel tudi prevoz lesa iz bližnjih gozdov.

Preplastitev igrišča v Vitanju
V okviru projekta Igrivo stičišče smo preplastili športno igrišče pri 
Centru Noordung v Vitanju.

Obnova ceste v Ledinskem grabnu
Cestišče na lokalni cesti LC 460040 Vitanje – Kavčič smo obnovili 
v dolžini 300 m zaradi dotrajanosti asfalta.

Rekonstrukcija ceste na Paki
V naselju Paka se je izvedla rekonstrukcija na lokalni cesti LC 460040 Slatinškov vrh – Hudinja –Vodonik (proti Rakovcu) v dolžini 1000 
m in širine asfalta 4 m.

Rekonstrukcija ceste v Ljubnici
S pomočjo krajanov, ki so pripravili podlago za asfalt v naselju 
Ljubnica, smo izvedli del rekonstrukcije javne poti JP 960090 
Koklič – Rebernik v dolžini 500 m in širine asfalta 3,5 m.
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Občina Vitanje je pred časom zaključila ureditev 
naravnega igrišča z igrali, ki spada v sklop pro-
jekta »Razvoj turistične infrastrukture v Vitanju, 
z ureditvijo postajališča za avtodome in skupne-
ga medgeneracijskega igrišča«, ki ga v večjem 
deležu sofinancira LAS-od Pohorja do Bohorja 
pod okriljem Evropskega kmetijskega sklada za 
razvoj podeželja.  
Na športnem igrišču smo vzpostavili točki z ig-
rali. Glede na prostorsko stisko in umestitev v 
prostor, povpraševanja in izmenjava mnenj s 
starši otrok ter hkrati pobude staršev, smo se 
odločili za postavitev igral na dveh lokacijah. 
Prva je že obstoječa lokacija, na kateri je ponuje-
no novo dodatno vzmeteno igralo »Helikopter«, 
ter večje »Kombinirano igralo« z gugalno košaro, 
stolpom, plezalnimi stenami in toboganom. 
Drugo, novo lokacijo, pa smo vzpostavili za ob-
jektom Noordung. Ta je hkrati malce odmaknje-
na od »oči javnosti«, vendarle pa nudi izjemno 
senčno lego za popoldanske vročinske temper-
ature. V ta sklop smo zajeli igrala za najmlajšo 
ciljno skupino otrok, saj se v tej točki nahaja ig-
ralo »Vlakec«  s toboganom in plezalnimi sto-
pnicami, ter gibljivi most. Dodani sta še vzmetni 
igrali »Jež« in »Motor«. V ta del smo tudi vključili 
tudi gugalnice s prejšnje lokacije, katere smo us-
trezno obnovili.
V prihodnjih dneh bodo nameščene na točkah 
tudi klopi, ter ustrezna ločitev prodnega peska 
od travnate površine z impregniranimi kro-
glicami za lepšo vizualno podobo. Naj poudari-
mo, da smo iskali različne možnosti za združitev 
vseh igral na enem mestu, vendar nam dane 

Ureditev in vzpostavitev  
naravnega igrišča z igrali

Praznovala je občina Vitanje

Letošnja proslava ob občinskem in hkrati 
državnem prazniku je potekala v nedeljo, 23. 
6. 2019, v vitanjski kulturni dvorani.

Občinski praznik je priložnost za zahvalo 
tistim, ki s svojim delom pomagajo k razvo-
ju, promociji in ugledu lokalne skupnosti. O 
nagrajencih je bilo veliko napisanega že v 
prejšnji številki Vitanjčana, pa vendarle se 
spodobi, da se na njih še enkrat spomni-
mo. Nagrajenci so več kot zaslužni, saj so v 
vsem svojem času pokazali veliko odrekan-
ja, truda in prizadevanja za doprinos v raz-
ličnih lokalnih skupnostih. Anton Kuzman 
je novi častni občan Vitanja. Za svoje de-
lovanje na področju gasilske organiziranosti 
se je Zlatega grba občine Vitanje razveselil 
Vojko Dobrosavljevič. Srebrni grb je dobilo 
Turistično društvo Vitanje, saj je letošnje 
leto organiziralo že jubilejno 30. Holcerijo. 
K razvoju turističnega društva pa sta v ve-
liki meri pripomogla Ivan Oprešnik in Ivo 
Jakop, zato je vsak od njiju prejel posebno 
priznanje občine. Ob častitljivi 100-letnici je 
dobitnik vitanjskega občinskega priznanja 
prav tako podjetje Unior, ki ima svoj obrat 
tudi v Vitanju. Najmlajša dobitnika letošnjih 
priznanj pa sta Alma in Gašper Macuh, os-
novnošolca, ki nizata uspehe na smučarskih 
tekmovanjih.

Slavnostni govornik je bil župan Občine Vi-
tanje Slavko Vetrih, ki je v svojem govoru 
nanizal številne dolgoletne uspehe vitanj-
ske občine ter pozval k enotnosti in medse-
bojnemu sodelovanju. 

Program prireditve je bil posvečen vitanj-

Senčna lega igral

Nova točka igral za Noordung centrom

Dopolnjena in obnovljena obstoječa igrala

prostorske možnosti glede na funkcionalnost 
in potrebe pri izvajanju različnih prireditev in v 
prihodnosti načrtovanih še dodatnih gradbenih 
posegih ali možnih dopolnitvah in idejah, o kat-
erih razmišljamo na igrišču, tega ne omogočajo. 
Prav zaradi tega smo bili primorani iskati rešitve 
v kombiniranih igralih, ki skupno zajemajo 
različne panoge iger. Igrala izpolnjujejo vse po-
goje glede varnosti in standardov za uporabo 
na javnih površinah. Vrednost investicije, ki jo 
je opravilo podjetje ASF f.u.. d.o.o.- Igrala.eu, je 
znašala 11.500€ z DDV.

Andraž POGOREVC
Foto: Andraž Pogorevc

OBČINA VITANJE OPOZARJA:
Vsa igrala so nameščena v skladu 
s predpisi in standardi, ter vgrajena 
tako, da zagotavljajo maksimalno 
varnost pri pravilni uporabi. Starši 
so nas že večkrat obvestili, da neka-
teri uporabniki igral ne uporabljajo 
v skladu s pravili o zagotavljanju 
varnosti, saj igrala prekomerno 
obremenjujejo oziroma jih namen-
sko želijo poškodovati. Vsem nam 
je v interesu in si želimo, da mate-
rialne stvari ohranimo v čim daljši 
življenjski dobi, zato vse uporabnike 
prosimo za » pravilno« uporabo ig-
ral v skladu in z namenom, da zago-
tavljamo vsem ostalim otrokom, 
vrstnikom, da le-to skušamo ohrani-
ti daljši časovni rok. 
Hvala za razumevanje.

Vsi prejemniki občinskih priznanj z županom občine Vitanje.

Dvorana je bila zapolnjena do zadnjega kotička.

Slavnostni govornik župan občine Vitanje 
Slavko Vetrih.

skemu kiparju Ivanu Sojču, saj je bila letoš-
nje leto 140. obletnica njegovega rojstva. V 
ta namen je bila v dvorani na ogled razsta-
va domačinke Klare Kotnik Žvokelj, ki je 
prispevala svoj umetniški delež pri okrasitvi 
scene z unikatno ustvarjenimi kipi. 

Pod okriljem Natalije Švab so bogat 
program povezovali Natalija Švab, Vladka 
Maligoj, Katrina Pogorevc, Klara Jesenič-
nik in Daša Poklič. 

Slovesno vzdušje pa so z nastopi pričara-
li otroci iz vitanjskega vrtca pod okriljem 
vzgojiteljice Anje Kumer in Petre Mejač, 
pevci Moškega pevskega zbora Vitan-
je, Glasbena šola Slovenske Konjice in 
plesalci Jay dance studia pod vodstvom 

Monike Kuzman. Za pogos-
titev v prijetnem ambientu 
pa je poskrbela ekipa Team 
Caffeja.

Vsem nagrajencem iskreno 
čestitamo. Vsem nastopa-
jočim in udeleženim pri ka-
kršni koli pomoči pri izvedbi 
prireditve pa se še enkrat is-
kreno zahvaljujemo. Zahva-
la predvsem Nataliji Švab 
in njeni ekipi povezovalcev 
proslave, Alešu Somraku za 

vrhunsko kakovost ozvočen-
ja ter celotnemu odboru za 
družbene zadeve, v katerem 
so Mija Jeseničnik, Vladka 
Maligoj, Dejan Fijavž, Tan-
ja Brezlan, Anton Slatinek 
in Viljem Petaci za čas in 
trud pri scenski in operativni 
organizaciji proslave.

Predsednik odbora za 
družbene zadeve Andraž 

Pogorevc
Foto: Dejan Fijavž

Nastop najmlajših iz Vrtca Vitanje

Moški pevski zbor Vitanje

Moderatorke proslave
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Center Noordung 
Rezultati poslovanja 
v polletju in doprinos 
lokalni skupnosti

Spoštovane Vitanjčanke, Vitan-
jčani in drugi bralci Vitanjčana. 
Z veseljem izkoriščamo ponu-
jeno priložnost, da lahko bolje 
približamo delovanje Centra 
Noordung lokalni skupnosti. 
Od zadnje večje spremembe, 
ki se je zgodila z vstopom Mi-
nistrstva za gospodarstvo in 
tehnološki razvoj (MGRT) in 
preoblikovanjem v Javni zavod 
pod okriljem države, je Center 
Noordug z aprilom 2019 vstopil 
v tretje leto svojega delovan-
ja. S celovito prenovo vsebin 
in delovanja pa je napočil tudi 
čas, ko je smotrno pogledati 
smiselnost delovanja, doprinos 
občanom in lokalni skupnos-
ti. Konstruktivno je potrebno 
pogledati v nadaljnji razvojni 
potencial in se vprašati, če je 
luč pozitivnih sprememb dovolj 
velika, da premagamo neza-
upanje in senco preteklosti. 

Kakorkoli gledano, je Republika 
Slovenija zavod spoznala kot 
inštitucijo večjega državnega 
pomena. Različne državne in-
štitucije in ministrstva kažejo 
velik interes za nadaljevanje 
delovanja, kar se preprosto 
mora izkoristiti, saj v vsakem 
primeru pridobi največ prav Vi-
tanje.

Center Noordung ostaja osred-
nja inštitucija v Vitanju, ki ima 
dve pomembni funkciji. Usta-
nova je kulturni dom vseh ob-
čanov Vitanja in kot tak odprt 
za vse, brez pretiranih formal-
nih in finančnih obveznosti. Kot 
drugo pa izvajamo zahteven, a 
privlačen program manifestaci-
je človeških dosežkov v vesolju, 
ki združuje gospodarski in 
znanstveni vidik ter povezu-
je znanost, umetnost oziroma 
kulturo ter nenazadnje tudi niš-
ni turizem.

V času ustanavljanja Javnega 
zavoda je bila sklenjena zave-
za, da občina Vitanje zagoto-
vi za delovanje  1/6 sredstev 
in odgovarja za dogajanje v 
času Javnega občinskega za-
voda, MGRT pa 5/6 sredstev 
za ustrezno upravljanje, razvoj 
atraktivnih vsebin, zanimivih 

tudi širši publiki, s čimer bi pos-
topno dvigovali obisk in na trgu 
zaslužili dovolj lastnih sredstev 
za nadaljnji razvoj vsebin in šir-
jenje delovanja.

V skladu s pogodbo o sofinan-
ciranju delovanja smo v Centru 
Noordung sedaj zaposleni tri-
je, z marcem 2019 pa smo za 
potrebe evropskega projekta 
ASIS - Alpska strategija druž-
benega inoviranja - zaposlili še 
dodatno osebo. Njej pa 85% 
vseh stroškov plače z dodat-
kom 15% pavšala na stroške 
plače za pokrivanje adminis-
trativnih stroškov povrne Alpski 
program Interreg. V projektih, 
sofinanciranih preko javnih raz-
pisov, vidimo velik razvojni po-
tencial, saj pospešujejo celovit 
razvoj infrastrukture, vsebine in 
kadrov.

Ker pa naš delavnik naroča, 
da sprejemamo obiskovalce 
tudi med prazniki in vikendi in, 
ker je tukaj še obilica večernih 
dogodkov in interaktivnih apli-
kacij, pa brez dodatne pomoči 
študentov ne bi šlo. 

Poleg razvoja vsebin, poveza-
nih z vesoljem, je naš iskreni 
namen, da dodamo tudi vsebi-
ne, s katerimi bi se učinkoviteje 
vključila tudi  lokalna skupnost, 
zato brez sodelovanja pred-
stavnikov občine, društev in 
lokalne skupnosti preprosto ne 
gre. 

Tukaj je bila naša namera ver-
jetno preveč zadržana in naš 
cilj, da kot inštitucija, ne po-
sameznik, damo dolgoročno 
dodano vrednost kraju, (še) 
ni našel ustrezne poti do širše 
lokalne javnosti. Da pa namen 
ni zgolj filozofija ali prazne ob-
ljube, v nadaljevanju predstavl-
jamo nekaj primerov uresniče-
vanja teh ciljev. 

Konsolidacija poslovanja, 
razvoj vsebin, vezanih za različ-
ne ciljne skupine, gradnja part-
nerske mreže in trženjskega 
spleta s strategijo digitalnega 
in medijskega komuniciranja, 
je proces, katerega rezultati 
navzven niso vidni, so pa glav-
ni temelj trajnosti poslovanja in 
pozicioniranja na trgu. Da smo 
na pravi poti, kaže prestižna 
uvrstitev spletne strani Center 
Noordung na drugo mesto v 
kategoriji Javnih in nevladnih 

Opazovanje perzeidovHolcerija 

Priložnostna pogostitevOpazovanje neba

Priložnostni žigOdprtje filatelistične razstave

Učenje v skupinah Učenci v interaktivni aplikaciji Vesolje 360 

organizacij na festivalu WEBSI, 
ki je 13.9. potekal v Lutkovnem 
gledališču v Ljubljani.

Februar 2019 je mejnik, v kate-
rem se je obisk, prihodki in in-
teres za sodelovanje dvignil na 
spodbudno raven in se nadalje-
val v vseh naslednjih mesecih. 
Tako smo do konca avgusta 
zabeležili skupno preko 7600 
obiskovalcev in že presegli lan-
skoletni celoletni rezultat.

Naraščajoči obisk in predv-
sem izkazani interes podjetij, 
državnih inštitucij in strokovne 
javnosti nam daje energijo za 
naprej. Z omenjenimi številka-
mi še zdaleč nismo zadovoljni 
in intenzivno delamo za izbol-
jšavo ponudbe in predvsem 
razvoj novih vsebin, vezanih na 
vesolje.

Pa namerno pustimo vesolje v 
tem prispevku nekoliko ob stra-
ni in se posvetimo predstavitvi 
povezanih ponudb in pobud, 
s katerimi vključujemo ostale 
lokalne ponudnike. S tem vas 
želimo tudi spodbuditi, da sami 
predlagate ideje in možnosti 
sodelovanja, mi pa bomo našli 
način in pomagali pri uresni-
čitvi.

V osnovi smo oblikovali ponud-
bo za različne ciljne skupine; ta 
se deli na posameznike, druži-
ne, skupine in šole. Smiselnost 
tega se lepo kaže sedaj v različ-
ni strukturi obiskovalcev, ki pri-
hajajo v center. V mesecu juliju 
in avgustu so namesto avtobu-
sov šolarjev v Vitanje prihajali 
domači in tuji obiskovalci kot 
posamezniki ali družine, zaradi 
česar smo tudi uvedli 2 dodat-
na termina vodenih ogledov ob 
sredah in četrtkih.

Zelo spodbudno je, da smo z 
uvedenimi novostmi v šolskem 
programu uspeli zopet pridobiti 
zaupanje šol in že v juliju in av-
gustu začeli polniti september 
in jesenske mesece z obiski. 

Poletne mesece je tudi letos za-
znamovalo več dogodkov. Dne 
20.7.2019 smo uspešno odprli 
filatelistično razstavo Človek 
na Luni - 50 let od Apolla 11 - 
in jo dopolnili z izdajo posebne 
osebne poštne znamke, pri-
ložnostnega poštnega žiga ter 
izdajo priložnostne jubilejne 
razglednice. 

Prav tako smo nadaljevali z 
dogodki Opazovanja neba, ki 
pri ljudeh zbujajo izredno do-

ber odziv, saj so se pripravljeni 
pripeljati tudi z Bleda, Nove-
ga mesta in še bolj oddaljenih 
krajev. Imamo že načrte, kako 
bomo dogodke oplemenitili in 
Vitanjčanom ponudili dodatne 
ugodnosti, saj so in bodo os-
tali ogledi razstav za domačine 
brezplačni. 

Na dan Holcerije je cel dan po-
tekalo pestro dogajanje tako v 
prireditvenem šotoru kot pred 
Centrom. Simulator letenja 
Electro VR smo preselili pred 
objekt in po akcijski ceni omo-
gočili izkušnjo pilotiranja letala 
in manevriranja v vesolju plovi-
la v virtualni resničnosti. 

Lep odziv približno 50 udele-
žencev z zelo pozitivno energijo 
se je 12. 9. udeležilo tudi opazo-
vanja roja Perzeidov na strehi 
Centra Noordung. 

Prav tako 27.8.2019 nismo po-
zabili na 90. obletnico Noor-
dungove smrti in jo obeležili z 
izdajo posebne osebne poštne 
znamke z njegovim portretom 
in brezplačnim ogledom aplika-
cije VR Noordung, ki v virtual-
ni resničnosti omogoča ogled 
vesoljske postaje, kot si jo je 
zamislil Noordung. Znamko je 
sedaj mogoče tudi kupiti. 

V septembru smo izkoristili tudi 
možnost predstavitve na Celj-
skem sejmu MOS 2019, kjer 
smo se predstavili na skupnem 
razstavnem prostoru MGRT. 

V ponudbo obiska za skupine, 
podjetja in zahtevnejše goste 
smo dodali oglede in ponudbo 
drugih ponudnikov turističnih 
storitev v Vitanju in destinaciji 
Rogla-Pohorje in že žanjemo 
rezultate. Ponudba je prepričala 
vodstvo zavoda NLZOH - Na-
cionalni laboratorij za zdravje, 
okolje in hrano, saj so se odlo-
čili za izvedbo letnega srečan-
ja zaposlenih prav v Vitanju. 
Skupno si bo 350 gostov poleg 
Centra Noordung vodeno ogle-
dalo tudi Vitanje. Po dve skupini 
na ponudnika pa si bodo ogle-
dali še Beškovnikovo kaščo s 
Preužitkarsko kočo, Ekološko 
kmetijo in etnološki muzej Bro-
dej ter ekološko kmetijo Meglič. 
Poleg tega pa se bodo nekateri 
sprehodili na Smreško peč in 
uživali ob igrah z žogo na novo 
preplastenem igrišču. Prepri-
čani smo, da je dogodek tudi 
odlična priložnost za širjenje 
ponudbe in promocijo Vitanja 
v bodoče. 
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DRUŽINSKI IZLET
Članice Društva kmetic Lipa 
smo zadnjo avgustovsko so-
boto izvedle družinski izlet v 
Šmarje pri Jelšah in Podčetrtek. 
V Šmarju nas je sprejela pri-
jazna gospa Francka Javeršek, 
predsednica Društva kmetic 
Ajda. Najprej nas je popeljala 
v Muzej Baroka, nato pa smo 
se peš podali mimo kape-
lic križevega pota na hrib, kjer 
stoji cerkev sv. Roka.  Pod več 
kot stoletno lipo, poleg cerkve, 
stoji stara hiša, za katero je 
čaroben vrt s prekrasnimi raz-
gledi po kozjanski pokrajini. 
V vrtu smo se pod vodstvom 
gospe Nade sprehodili med 
številnimi vrstami zdravilnih 
in okrasnih trajnic ter dreves. 
Odpravili smo se nazaj v mes-
to, kjer nas je v Skazovi hiši že 
čakala okusna malica, katero so 
pripravile naše gostiteljice. Po 
obilni malici smo si ogledali še 
njihove prostore, katere jim kar 

DRUŠTVO KMETIC 
LIPA V VELIKI 
NEDELJI
Na povabilo Kulturnega 
društva Simon Gregorčič Ve-
lika Nedelja smo se v sredini 
avgusta članice iz Društvo 
kmetic Lipa odpravile na ogled 
predstave MIKLOVA ZALA. 
Predstava je potekala na ve-
likem poletnem gledališču na 

prostem v Veliki Nedelji.  Tam  
so nam izkušeni amaterski ig-
ralci, ki predvsem v zadnjih 
letih občinstvo navdušujejo 
s komedijami v prleškem 
narečju, tokrat odločili za en-
kratno zgodovinsko ljudsko 
pripoved Miklovo Zalo in jo po 
22 letih postavili na nov impo-
zanten gledališki oder. Kar 150 
sodelujočih, od tega 25 igral-

cev s teksti, konjeniki, folklorne 
skupine in s pristnimi koroškimi 
plesi so nas, gledalce ponesli 
v čas turških vpadov ob koncu 
15. stoletja v Rož na Koroškem 
v izjemno priljubljeno zgodbo o 
pogumni Korošici  Miklovi Zali, 
ki se je po sedmih letih turške 
sužnosti vrnila v domačo vas. 
Ljudska povest, temelječa na  
resničnih zgodovinskih dejst-

vih, že nekaj stoletij kroži med 
ljudmi in ni videti, da bo kdaj 
pozabljena. Kulturno društvo 
Simon Gregorčič je večkrat 
na naše povabilo gostovalo 
v Vitanju. Tokrat smo jim kot 
gledalci obisk vrnili. Nad pri-
reditvijo smo bili navdušeni. 
Srečanje z njimi je bilo prisrčno.

Zapisala Jožica Slatinek

Poletje Društva kmetic Lipa
Z DOBROTAMI NA 
HOLCERIJI
Članice Društva kmetic Lipa 
Vitanje smo kot vsako leto tudi 

letos bile del tradicionalne Hol-
cerije, ki je letos obeležila 30. 
jubilej. Sodelovale smo pri pri-
pravi razstave, še posebej pa 

malo zavidamo.  V Šmarju smo 
obiskali tudi festival čilija, nato 
pa se odpravili dalje. Naša na-
slednja postaja je bil 40 m visok 
stolp Zdravja in veselja na Rud-
nici v Podčetrtku. Po približno 
uri hoje smo dosegli cilj. Kar 

nekaj korenjakov je prehodilo 
še 185 stopnic, ki vodijo do vrha 
stolpa. Sledil je krajši postanek 
v Olimju, kjer smo si ogledali še 
Samostan in Čokoladnico. Izlet 
smo zaključili s poznim kosi-
lom v restavraciji Zadružnik v 

Šmarju. Za zaključek sta nas 
s svojim skečem nasmejali 
še naši članici Jožica in Vera. 
Kljub utrujenosti nas je na poti 
domov spremljalo ubrano petje 
in obilica dobre volje.

Katarina Kotnik

smo bile aktivne na stojnici. 
Idejno zasnovo in načrt za črno 
kuhinjo je sicer pripravila Petra 
Bukovec Mauh, izdelal pa jo je 
njen mož. Članice društva pa 
smo poskrbele za opremo in 
dekoracijo. Doma smo poiskale 
stare posode, glinaste lonce. 
Razstavo smo poklonile pokojni 
članici Marjani Špegelj.  
Pri naši stojnici je tudi letos 

dišalo. Ponujale smo štruklje 
v juhi in sproti pripravljale 
sveže vaflje. Pripravile smo tudi 
prodajo domačih pekovskih 
dobrot. Vzdušje je bilo zelo pri-
jetno in članice smo preživele 
prekrasno popoldne v dobri 
družbi.

Kornelija Kamenik
Foto: Laura Ovčar Photogra-

phy (Ustavi čas)

Na ogled je bila maketa črne 
kuhinje. 

Članice Društva kmetic Lipa 
Vitanje smo vesele pestrega 
dogajanja v kraju.

Veselo in prijetno vzdušje na stojnici

Program Trške kuhne:
10.00 -  17.00 Vodeni ogledi: 10.00, 12.00 in 14.00. Sa-
mostojni ogledi in interaktivne aplikacije ves čas.

12.00 – 14.00 Zimske urice z demonstracijo klekljanja

10.00 – 16.00 Animacija za manjše otroke z raznimi igrami 
in risalnim kotičkom

15.00 – 15.30 Prvi del kulturnega programa z nastopi ljud-
skih pevk in godcev ter glasbenikov

16:00 – 16:30 Slavnostno odprtje preurejenega otroškega 
igrišča in preplas titve športnega igrišča in govor Vitanjskega 
župana g. Vetriha

16:30 – 17.00 Drugi del kulturnega programa z nastopi 
Ljudskih pevk in godcev ter glasbenikov

Predstavitev na MOS 2019

Znamka Noordung

Vitanje

Kip Hermana Potočnika Noordunga

Po standardih, usklajenih z 
nacionalno politiko, smo ob-
likovali tudi »petzvezdično« 
doživetje Od vesolja do tradi-
cije za jesen in zimo 2019/2020. 
Dvodnevno doživetje ponuja 
aktivno družinsko pustolovšči-
no, ki bo obiskovalca vodila 
po poteh vitanjskih vodnjakov, 
ogled življenja in dela na eko-
loški kmetiji Meglič, doživetje 
interaktivnih vsebin v Centru 
Noordung, ogled izdelovan-
ja violin v goslarskem ateljeju 
Skaza, ogled Beškovnikove 
kašče ter prenočitev in izkušnjo 
kmečkih opravil na EKO kmetiji 
Urška. Z veseljem sporočamo, 
da je bil naš program izbran v 
brezplačno promocijo na splet-
nih straneh Slovenske turistič-
ne organizacije STO in se bo 
promoviral v sedmih različnih 
jezikih.

Omeniti moramo še interes 
visokotehnoloških podjetij, ki 
vidi v dodatni ponudbi novih 
vsebin, temelječih na zahtev-
nih multimedijskih vsebinah in 
aplikacijah, motivacijo za ogled 
in izvedbo konferenc z doda-
no vrednostjo. Že v septembru 
in prvi polovici oktobra bomo 
gostili visokotehnološki podjetji 
iz Slovenskih Konjic in iz Zreč.

V okviru Destinacije Rogla-Po-
horje pa ne moremo mimo pro-
jekta Sprehod med krošnjami, 
ki bo 20.9. slovesno odprt na 
Rogli. Sprehod bo prava atrak-
cija v regiji in letno cilja na več 
100 000 obiskovalcev. Zelo po-
nosni smo, da je Center Noor-
dung že vključen v oblikovanje 
skupnega paketa, namenjene-
ga celodnevnim izletom za sku-

pine, in bo vključeval Sprehod 
med krošnjami, ogled Centra 
Noordung in pogostitev.  

Drage bralke in bralci! Za konec 
bi vas povabili še k udeležbi na 
Trško kuhno, ki bo potekala 
v soboto, 28.9.2019, od 10.00 
do 17.00 ure v Vitanju. Izvedba 
dogodka poteka v sodelovanju 
z Občino Vitanje, Destinacijo 
Rogla Pohorje, Društvom kme-
tic Lipa, Društvom prijateljev 
mladine Vitanje in Turističnim 
društvom Vitanje.

Na dogodku se bodo predstavl-
jali vitanjski ponudniki kulina-
ričnih izdelkov in domače obrti, 
kakor tudi ponudniki iz bližnjih 
občin. V Centru Noordung bo 
poleg standardne ponudbe 
ogleda in preizkusa interaktiv-
nih aplikacij poskrbljeno tudi za 
animacijo najmlajših. Vljudno 
vabljeni, tako obiskovalci kot 
ponudniki. Udeležba je brez-
plačna.

Glavnina dogajanja bo pote-
kala pred Centrom Noordung, 
v primeru slabega vremena pa 
bomo del dogajanja preselili v 
preddverje.

Aktualne informacije, novosti 
in dogodke lahko spremljate na 
spletni strani www.center-no-
ordung.si in www.facebook.
com/NoordungSpaceCenter/. 
Za neposredno obveščanje o 
dogodkih pa pišite na info@
center-noordung.si ali pa nas 
obiščite in izpolnite obrazec s 
kontaktnimi podatki.

Ekipa Centra Noordung 
Foto: Miha Matavž
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V planinskem društvu smo ko-
nec junija proslavili občinski 
praznik s tradicionalnim nočnim 
vzponom na Stenico. Številčna 
pisana druščina se nas je zbrala 
in ob soju čelnih svetilk osvojila 
domači vrh. Pohod je bil tudi del 
nacionalne akcije Slovenija pla-
ninari. V nadaljevanju poletne 
planinske sezone se je kvartet 
planincev iz Tamarja podal na 
Jalovec, ki je pravi zalogaj tudi 
za izkušene planince. Vrhunec 
sezone smo dočakali v Dolo-
mitih. Kljub ne najbolj obetavni 
vremenski napovedi smo zbrali 
pogum rekoč si, da je sreča na 
strani pogumnih. In res je bila, 
vreme je zdržalo, mi pa smo v 
večji meri uspeli izpolniti načr-
tovani plan obeh težavnostnih 
skupin. Obiskali smo jezero So-
rapis, ki je s svojo turkizno barvo 
eno najlepših jezer v Dolomitih. 
Nastanili smo se v idilični koči 
San Marco, ki leži 1823 metrov 
nad morjem. Srčni in predani 
oskbniki so nekoliko trepetali ob 
najavi naše velike skupine, ki je 
za njihovo majhno kočo pomeni-
la prvi zalogaj. Na koncu so bili 
našega obiska zelo veseli, saj 
smo očitno nanje naredili dober 
vtis. Vrhunec tridnevnega izleta 
je pomenil vzpon na vrh Sorapis, 
ki ga je del najpogumnejših od 
nas osvojil po zelo zahtevnem 
brezpotju. Zadnji dan smo se 
v dveh težavnostnih skupinah, 
prva preko ferate Ghiacciao in 
mimo ledenika pod Antelaom, 
druga pa po bližnjici, spustili v 
dolino Val ‚d Oten, od koder smo 
polni prijetnih vtisov za leto dni 
zapustili slikovite Dolomite in se 
vrnili domov.

Sekcija hribovci 
V zadnjih mesecih so bili aktivni 
tudi naši Hribovci. Junija so so-
delovali na pohodu Od cerkve 
do cerkve, na katerem so se k 
maši pri sv. Vidu iz Vitanja podali 
peš. V nadaljevanju sezone so 
obiskali Velike Kope, Smreko-
vec, Kremžarjev vrh, Uršljo goro, 
Lovrenška jezera, Moličko peč in 
Tiho jezero. Pravijo, da jih niko-
li ni preveč in z veseljem vabijo 
vse zainteresirane v svoje vrste.

Planinski tabor v 
Čezoči
Poletje mladih planincev je 

zaznamoval planinski tabor v 
Čezsoči. V neokrnjeni naravi 
v neposredni bližini smaragd-
no-zelene Soče so se julija v 
tednu dni nedvomno naužili 
nepozabnih spominov. 40 otrok 
iz planinskih društev Vitanje, 
Dramlje in Slivnica pri Celju je 
pod skrbnim vodstvom planin-
skih vodnikov in mladinskih 
voditeljev izkusilo pravo tabor-
sko življenje.  Stran od spletnih 
družbenih omrežij in prenosnih 
mobilnih naprav so v prvinskih 
stikih z naravo in drug z drugim 
tkali nova prijateljstva, osvajali 
znanje iz planinske šole in urili 
planinske veščine. Sicer ustal-
jeni ekipi vodstva se je letos 
pridružilo nekaj pripravnikov, 
v voditeljske čevlje pa je prvič 
stopil Tilen Cmok, ki se je v vlo-
gi vodje tabora več kot odlično 
znašel. Vsi skupaj smo v tednu 
dni dali prav vse od sebe, da 
smo mladim planincem pričarali 
zanimive in nepozabne ter hkrati 
poučne dni. Na dnevnem redu 
planinskih tur so se znašli Svin-
jak in Čelo, Kanin ter Krnsko je-
zero. Vmesni čas pa so zapolnile 
različne športne igre, z med dve-
ma ognjema in igrami brez meja 
na čelu. Za vrhunec tabornega 
druženja je poskrbel planinski 
MasterChef, ki je postregel s 
slastnimi gurmanskimi prese-
nečenji, v katerih so udeleženci 
tabora pokazali svojo izjemno 
ustvarjalnost. Ustvarjalne ideje 
pa je krepila tudi reka Soča, ki 
je v prvi vrsti nudila osvežitev v 
vročih dneh, sicer pa so ob njej 
nastajale tudi poslikave telesa in 
slikoviti kamniti možici. Taborsko 
dogajanje je konec tedna začinil 
še dih jemajoč zip-line in kot se 
za tabor spodobi, so posebno 
pozornost dobili tudi planinci, ki 
so se tabora udeležili prvič. Ti so 
namreč ob tabornem ognju slo-
vesno zaprisegli svojo planinsko 
zaobljubo. 

Z roko v roki za mlade 
planince
V teh dneh, ko osnovnošolci 
začenjajo novo šolsko leto, se 
začenja tudi nanj vezana nova 
planinska sezona, ki bo tudi to-
krat prinesla številna doživetja 
in izkušnje v naravi. Ob tej pri-
ložnosti tako vabimo vse dogo-
divščin željne osnovnošolce, da 

Odbojka, posebej priljubljen šport med de-
klicami,  se tudi to šolsko leto vrača v Vitan-
je.  Najmnožičnejši ženski šport bo tudi v tem 
šolskem letu na voljo deklicam v Vitanju, saj 
bosta OŠ Vitanje in lokalni odbojkarski klub 
Zreče (Weiler Volley Zreče) ponovno sodelo-
vala. Deklice bodo tako lahko zelo aktivno pre-
življale svoj prosti čas ob druženju s sovrstni-
cami. Odbojka jih ne bo le združevala, temveč 
jim bo skozi vajo ponudila tudi učenje zdra-
vega življenja in delovanja v skupnosti. Z mi-
ganjem in športanjem bodo dekleta pridobila 
tudi na  gibalnih sposobnostih in motoriki, ki 
jo osnovnošolska mladina še kako potrebuje.

Odbojka se bo igrala ob ponedeljkih. Ker je 
tudi v Vitanju med deklicami dosti interesa, je 
skupna odločitev, da bosta organizirani dve 
skupini: 1.skupina: 15.30-17.00 - deklice 1. do 
5.r in 2.skupina: 17.00-18.30 - deklice 6. do 
9.r. Tako bo zadosti prostora za vse, ki si želijo 
spoznati odbojko.  

Sam program odbojke je del evropskega 
projekta »Play Volleyball, graw with it« oz. 
»Rasti z odbojko«, ki ga podpira tudi CEV 
(Evropska odbojkarska zveza).  V program je 
vključenih 147 osnovnih šol v Evropi, ki bodo 
skupno realizirali več kot 10.000 ur strokovne-
ga programa. Za strokovno vodenje programa 
odbojke v Vitanju bosta tudi letos skrbeli Pat-
ricija Napotnik (profesorica športne vzgoje, 
trenerka odbojke in nekdanja igralka 1. držav-
ne lige) ter Lara Kušar (trenerka odbojke in 
igralka 3. državne lige). Dogajalo se bo…tako 
obljubljata…

Želiš, da se ti dogaja? Enostavno. Kateriko-
li ponedeljek  (čim prej, tem bolje) pridi v te-
lovadnico OŠ Vitanje. Za začetek potrebuješ 
samo osnovno športno opremo za v telovad-
nico ter vodo. 

Weiler Volley Zreče, sep.2019
Foto: Weiler Volley Zreče  

Naše društvo deluje v prostorih nekdanjega 
Lip-a, zdaj Komunale Vitanje. Tam imamo 
urejeno strelišče za streljanje z zračno puško. 
Z malokalibrsko puško (MK) pa streljamo na 
prostem v Žimpretu Na dan tradicionalne 
vitanjske prireditve Holcerija smo prav tam 
izvedli tekmovanje z MK puško, na katerem 
so pokale prejeli tekmovalci: Jože Brodej za 
1. mesto, Gvido Skok za 2. mesto in Branko 
Slemenjak za 3. mesto.

6. oktobra ob 9. uri imamo v sodelovanju z 
lovci v planu tekmo v streljanju z lovsko in 
MK puško pri Vodovniku na Stenici.

Predsednik Franc Grčar

Gvido Skok in Jože Brodej s preds-
ednikom

Strelsko društvo 
Pohorje Vitanje

Odbojka se vrača na OŠ VitanjePlaninsko poletje, ki se ga bomo  
z veseljem spominjali

se nam pridružijo pri nabiranju planinskih 
doživetij. Gospa Melita Hrovat v osnovni šoli 
že začenja s planinskim krožkom Veseli hri-
bolazci, v društvu pa ji pri tem z največjim 
veseljem stojimo ob strani. V preteklih letih 
smo na pomoč priskočili tudi staršem in tako 
v celoti financirali prav vse aktivnosti v okviru 
planinskega krožka. V bodoče pa bomo pro-
sili, da starši priskočite na pomoč društvu, 
saj so se finančna sredstva, ki jih prejmemo 
v okviru programa Šport, v zadnjih letih moč-
no znižala in sicer iz okoli 2.500 EUR na okoli 
1.500 EUR. V letu 2018 smo v društvu uspeli 
izvesti 10 planinskih izletov za otroke ter pla-
ninski tabor v Podpeci, ki ga v našem društvu 
sofinanciramo v višini 25% polne cene, tako 
da teden dni bivanja na taboru namesto 120 
EUR za naše člane znese zgolj 90 EUR. V ce-
lotnem letu 2018 je društvo za otroke name-

nilo 908 EUR, kar predstavlja 63% sredstev, 
prejetih v okviru programa Šport 2018, ki so 
znašala 1.438 EUR. V letošnjem letu smo na 
razpisu Šport 2019 prejeli 1.458 EUR ter na 
razpisu za pokroviteljstvo 100 EUR, otrokom 
pa v obdobju januar – avgust namenili kar 
1.026 EUR, kar znese 68%, pa leta še zdaleč 
ni konec. Članarina za otroke znaša 7 EUR, 
pri čemer velja opozoriti, da večji del zneska 
predstavlja kritje nezgodnega zavarovanja, 
ki ga članarina vključuje, tako da društvu iz 
tega naslova ne ostane prav veliko. V okvi-
ru plačane članarine je tako otrok do sedaj 
imel brezplačno na voljo okoli 10 aktivnosti 
na leto. Poudariti pa velja, da planinsko dru-
štvo deluje kot prostovoljna organizacija in 
strokovni delavci ter ostali člani v njem sode-
lujemo prostovoljno in brez honorarjev. Tako 
vsa prejeta sredstva namenjamo predvsem 

za sofinanciranje izletov in nakup nujno po-
trebne planinske opreme, ki jo brezplačno iz-
posojamo svojim članom, pa tudi nečlanom 
– v upanju, da se nam pridružijo.

Aktivna bo tudi jesen
V društvu v tem času načrtujemo izlete in 
aktivnosti za zadnje obdobje leta ter niza-
mo ideje in načrte tudi že za prihodnje leto. 
Prav v tem času eden od vodnikov opravlja 
B tečaj za planinskega vodnika, kar pomeni 
nadgradnjo osnovnega znanja in tako veliko 
pridobitev za društvo za vodenje po zahtev-
nih planinskih poteh. V nadaljevanju jeseni 
pa bo izrazito moške markacistične vrste do-
polnila tudi ena markacistka in poskrbela, da 
bomo tudi v tem segmentu pozitivno »štrleli« 
iz povprečja.

Zapisala Bojana Volk, september 2019
Foto: Manca Čujež: Udeleženci tabora pri Krnskem 

Foto: Feri Kropec: Krst ob tabornem ognju

Foto: Feri Kropec: Vrhunec tabora je postregel s planinskim MasterChefom

Foto: Feri Kropec: Planinski tabor Čezsoča 2019

Foto: Jožica Vivod: Pri Sv. Vidu

Foto: Feri Kropec: Nočna ekipa planincev na Stenici

Foto: Bojana Volk: ob jezeru Sorapis
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30 let Holcerije
Pisalo se je leto 1989, ko se je v 
Vitanju po vzoru flosarskega bala 
na podlagi ideje Dušana Juvana, 
Jožeta Jeseničnika, Jožeta Jakopa 
in Marjana Borovnika, s poudar-
kom na tekmovanju v gozdarskih 
veščinah in prikazom kmečkih del 
ter običajev organizirala prva Hol-
cerija, ki je postala tradicionalna.   

Vseskozi ostaja rdeča nit prire-
ditve povorka, na kateri s prikazo-
vanjem starih običajev in kmečkih 
del obujamo in ohranjamo spomi-
ne, kako so se naši dedki in babice 
preživljali in se kljub težavnim de-
lom, ki so jih opravljali predvsem 
ročno, znali poveseliti in družiti. 
Zato je prav, da ohranjamo tradi-
cijo in s prikazom teh običajev in 
del prikazujemo način življenja 
v polpretekli zgodovini mlajšim 
generacijam, ki že tako izgubljajo 
medosebne stike ob pospešeni di-
gitalni transformaciji družbe. 

Res je, da se po 30 letih prikazo-
vanja na povorki kakšen prikaz 
tudi ponovi, res pa je tudi, da ima-
mo mnogo novih obiskovalcev in 
s tem prenašamo kulturno-etno-
loško dediščino na mlajše gene-
racije. Spremembe so vedno dob-
rodošle. S člani upravnega odbora 
redno razmišljamo in poskušamo 
uvesti na prireditev kakšno no-
vost, ki jo je potrebno celovito pro-
učiti in pretehtati v soodvisnosti 
od finančnih sredstev. Sam nikoli 
nisem bil  za radikalne spremem-
be, saj se le-te ponavadi izkažejo 
za prenagljene in neuspešne. Zato 
imamo z upravnim odborom vsa-
koletni izziv, kako izpeljati priredi-
tev na visokem organizacijskem in 
kulturno-etnološkem nivoju s kva-
litetnimi glasbeni izvajalci in člani 
ter ostalimi prostovoljci, ki z en-
tuziazmom opravljajo svoje delo z 
vključenim kančkom inovativnosti.

V letošnjem letu smo po dolgem 
času ob jubileju izvedli petkov Hol-
cerski rock žur z našo legendarno 
lokalno rock skupino Poweršok. V 

sklopu Holcerije je društvo last-
nikov gozdov Dravinja-Hudinja 
izvedlo »sekaško tekmovanje Hol-
cerija 2019« in upamo, da bo os-
talo tradicionalno. V nedeljo pa je 
potekala že 30. Holcerija po vrsti, 
kjer ste si lahko ogledali povorko, 
razstavo v Ksevtu, tekmovanje v 
gozdarskih veščinah in revijo an-
samblov.  Ponovno smo podelili 
priznanja za lepo urejene cvetlice 
in okolja, kot zanimivost pa ste si 
lahko na novo ogledali kiparjenje 
z motorno žago. Zvečer pa je sle-
dil zabavni program z ansamblom 
Bratov Slatinek, ansamblom Smeh, 
Gadi in gostjo večera Nušo De-
renda. Še enkrat bi se rad zahvalil 
vsem našim članom, vaškim skup-
nostim ter ostalim sodelujočim 
društvom, ki ste s svojim prosto-
voljnim delom pripomogli k izvedbi 
naše jubilejne Holcerije. Seveda so 
za izvedbo takšne prireditve po-
trebna izdatna finančna sredstva, 
zato bi se tukaj posebej zahvalil 
donatorjem: Bojanu Podkrajšku, 
Matiju Borovniku, Mateju Jakopu, 
Milanu Klemencu, Fužinarju d.o.o., 
Kovinarju d.o.o., Ivanu Pesjaku, 
Stanislavu Fijavžu, Simonu Krajn-
cu, Agrometalu d.o.o., Kit-ak grad-
nje d.o.o., Lebe d.o.o., Peor d.o.o., 
KGZ Slovenske Konjice, Marjanu 
Pučniku, Tegar d.o.o. Zahvala gre 
tudi vsem donatorjem dobitkov za 
srečelov, ki pa jih je preveč, da bi 
jih tukaj navajal. Vsi skupaj pa se 
veselimo že naslednje Holcerije, ki 
bo potekala, kakor je v navadi, dru-
go nedeljo v avgustu, 9.8.2020. Že 
sedaj vas vabimo k sodelovanju in 
ogledu prireditve, saj s tem omo-
gočamo ohranjanje naše skupne 
etno-kulturne identitete.   

P.S.

Spremljate nas lahko tudi na fa-
cebook strani »Turistično društvo 
Vitanje«, kjer bomo postopoma 
objavili tudi vse ohranjene video-
posnetke preteklih Holcerij.  

Peter Mauc, predsednik TD

Holcerija je imela uvod že v petek dopoldan, ko se 
je na prizorišču odvilo Regijsko sekaško tekmo-
vanje, v večernih urah pa je TD Vitanje ponovno 
organiziralo Holcerski Rok žur z domačo rokersko 
skupino Poweršok. Na tradicionalno 2. nedeljo v 
avgustu nam je bilo vreme spet naklonjeno in od-
vila se je tradicionalna 30. Holcerija. Letošnjo jubi-
lejno Holcerijo sta vodila voditeljica Andreja Pet-
rovič in g. župan Slavko Vetrih. Tradicionalno se 
je uradni del začel s povorko skozi Vitanje.

Deščico z napisom Holcerija sta  ponosno nosila 
Karin Jakob in Adam Mauh. 

Vitanjskega praznika ne bi bilo brez dobro razpo-
ložene godbe na pihala. Godba vseh vetrov  letos 
obeležuje 22 let obstoja. Zadnja tri leta vitanjski 
godbeniki stopijo skupaj samo še ob prazniku 
Holcerija. Letos so se godbenikom iz Vitanja pri-
družili še prijatelji glasbeniki iz Zreč, Socke, Nove 
Cerkve in Slov. Gradca.

Holcerja Maks Kovše in Ivan Pungartnik sta  pri-
kazovala staro opremo, ki so jo nekoč uporabljali 
gozdarji. Nosila sta žago amerikanko, kajle, meter 
za razmero hlodov, cepin za štrajfanje in sekiro.  

S holcersko, občinsko in državno zastavo so nas 
spremljali  jezdeci Damjan Sojč, Božo in Nik Del-
čnjak.

Lani smo se ženili in imeli ohcet, letos pa smo 
kuhali, ker ljubezen pač gre skozi želodec in pra-
zen žakelj ne stoji pokonci. 

Iz romantične kartuzije Špitalič je prišla Kartuzi-
janska konjenica Špitalič. Kartuzijani so bili zna-
ni kot izredni vinogradniki in kletarji. Posledično so 
imeli veliko dobrega in kvalitetnega vina. 

Na vozu TD Nova Cerkev  smo videli maketo črne 
kuhinje. Maketo je izdelal gospod Marjan Krajnc. 
Predstavljena je bila kuhinja, ki je bila na tem ob-
močju v 18. in 19. stoletju. 

Gostje iz Kulturno umetniškega društva Nova 
Cerkev pa so mleli žito na žrmlje. Žrmlje so bile 
sestavljene iz dveh kamnitih ploskev, ki s tren-
jem meljeta žito. To delo je navadno vsakodnevno 
opravljala »taglavna« gospodinja pri hiši.

Voz Kulturno turističnega društva Sv. Vid je vozil 
mlinarje. Mleli so pšenico s starim mlinom. Gospa 
Vida pa je sejala moko in jo pripravljala za peko. 

Na vozu Vaške skupnosti Dolič pa so letos pekli 
kruh. Kruh je osnovno živilo iz moke, soli, vode in 
kvasa. Poznamo vsakdanji in boljši oz. praznični 
kruh. Kruh Doličanov je bil odličen.

Na vozu Vaške skupnosti Stenica smo videli ze-
lhar‘co. Iz Titovih časov se verjetno še spomnite, 
da je bilo 29. novembra težko dobiti mesarja, če 
domači v hiši niso bili vešči temu veselemu opra-
vilu. Še pred tem časom, ko še ni bilo elektrike v 
naših domovih, je bilo pomembno znati meso prav 
pozelhati. 

Drv pa se ne dobi iz gozda z lepo besedo ali pa z 
aplikacijo preko telefona, ampak je potrebno po-

gumno zakorakati v gozd in podreti drevo. Štefan 
Brodej in Edi Vodovnik sta nosila motorki, ki sta že 
obe praznovali abrahama, poleg njiju pa je bil Ivan 
Jakob, ki je predstavljal sodobnega gozdarja.

Danes je precej enostavno oprati perilo.  Izbereš 
program, pralni prašek in, ekola, čez dobro uro 
se oprane cote že sušijo. Društvo upokojencev 
Vitanje je na svojem vozu pralo perilo. Včasih se 
je pralo samo ob tavečjih praznikih in nekaj ma-
lega sproti še ob potokih. Sploh pozimi so  izbrali 
potoke, ki so imeli toplejšo vodo, če ne, pa so si 
dekleta morala tudi zakuriti, da so si pogrele roke. 
Tega dela niso opravljale rade, vendar ni bilo trte 
mrte, morale so. So pa seveda na javnih periščih 
izvedele marsikaj novega.

Že ime Faruška ulica pove, da imajo v svoji ulici 
farof in v farofu župnika in župnik pač ni kar tako. S 
koruzo obdanim farofom so se peljali skozi Vitanje 
in g. Urban je s pomenljivim nagovorom opozoril 
Vitanjčane, da je bolje se poročiti kot pa živeti na 
koruzi. 

Obiskovalci so si lahko ogledali tudi razstavo na 
temo Kuhna v Vitanjski kulturni dvorani. Raz-
stavljena je bila maketa črne kuhinje v originalni 
velikosti, ki jo za TD izdelal Drago Mauh iz lesa 
in industrijskega črnega filca.  Gorišče je obliko-
val iz stirodurja in ga oblil z lepilom za ploščice. 
Na zunanji strani makete so bile razstavljene fo-
tografije letošnjih nagrajencev lepega okolja. 
Kovano vrtnico za lepo urejeno samostojno hišo 
je dobila družina Kričaj, kovano vrtnico za lepo 
urejeno kmetijo pa kmetija Rot – Kuzman. Za no-
tranjo opremo in razstavo posodja v črni kuhinji 
so poskrbele članice Društva kmetic Lipa Vitanje. 
Razstavo so posvetile lani pokojni aktivni članici 
Žovsovi Marjani. Članice Zimskih uric so pripravile 
razstavo ročnih spretnosti Kvačkan božič. 

Po povorki se je na odru odvijala revija ansamblov, 
na kateri so nastopili: ansambel Povsod, Ljudski 
godci, Ljudski pevci, Ljudski godci s Pake, Muš-
ketirji, Holcerji, Žurerji, Posluh in Holcer trio. Ob 
prizorišču pa je potekalo še tradicionalno holcer-
sko tekmovanje. Lovoriko najboljšega sta ponovno 
osvojila Edi Ošlak in Andrej Ošlak. Druga sta bila 
Jože Brodej in Vinko Mavc.

Po osrednjem delu, ki je kulturno-etnološkega 
pomena, se je začel zabavni del z ansambli: An-
sambel  bratov Slatinek in Smeh, glasbeno skupi-
no Gadi in pevko Nušo Derenda. Člani TD Vitan-
je smo spet poskrbeli in »nafehtali« dobitke za 
srečelov, kjer je vsaka srečka bila dobitna. Glavni 
dobitek je doniral Matija Borovnik. V mini zaba-
viščnem parku je bilo poskrbljeno za najmlajše po 
duši in po letih. Dalo se je polizati okusen sladoled 
in na stojnicah kupiti unikaten izdelek lokalnih ro-
kodelcev. Razstavljeni so bili tudi traktorji in druga 
kmetijska mehanizacija. Letos smo si lahko prvič 
ogledali tudi spretnostno rezljanje z motorko. TD 
Vitanje se zahvaljuje vsem, ki ste kakorkoli pripo-
mogli k organizaciji in izvedbi 30. Holcerije. Hvala 
in vidimo se na Holceriji 2020. 

Petra Bukovec Mauh 

30. Holcerija
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Program Svit je državni presejalni program, ki je namenjen zgod-
njemu odkrivanju in preprečevanju raka na debelem črevesu in 
danki. V program, ki je brezplačen, vsake dve leti s pisnim vabilom 
vabimo moške in ženske, ki so stari od 50 do 74 let. 
V desetih letih delovanja Programa Svit, ki ga upravlja Nacionalni 
inštitut za javno zdravje (NIJZ), je bilo odkritih prek 2.800 rakov, ko 
se znaki bolezni še niso pojavili in je zdravljenje bolj učinkovito. 
Zaradi odstranjevanja predrakavih sprememb pri kolonoskopijah 
pa se je zmanjšala obolevnost za to vrsto raka.
Program Svit deluje na način, da pri navidezno zdravih odraslih 
išče znake morebitnih bolezenskih sprememb s preprostim tes-
tom blata na sledove prikrite krvavitve. Osebe s pozitivnim izvi-
dom presejalnega testa so pregledane s kolonoskopijo, kjer se 
ugotovi vzrok krvavitve. Cilj programa je med zdravimi osebami 
odkriti tiste, pri katerih je velika verjetnost, da bi se iz odkritih spre-
memb na steni črevesa razvil rak ali že imajo začetno obliko raka, 
in te spremembe odstraniti. Zgodaj odkrito bolezen lahko uspešno 
zdravimo, z odkritjem predrakavih sprememb pa lahko bolezen 
celo preprečimo.
Odzivnost na Program Svit se iz leta v leto nekoliko spreminja, 
vsekakor pa skozi leta zaznavamo naraščanje odzivnosti. V prvi 
polovici leta 2019 je bila odzivnost v Sloveniji in tudi v celjski 
zdravstveni regiji 65-odstotna. 
Občina Vitanje sodi po podatkih o odzivnosti med občine, ki imajo 
nižjo odzivnost na Program Svit. Po zadnjih podatkih beležimo v 
Vitanju 58,62% odzivnost. Podatki po spolu kažejo, da je odzivnost 
pri ženskah 64,36%, pri moških pa precej slabša in znaša 52,94%. 
Zato moške še posebej spodbujamo, da se odzivajo, saj jih rak na 
debelem črevesu in danki še pogosteje prizadene kot ženske.
Za povečanje odzivnosti v Vitanju smo letos že šesto leto zapored 
organizirali promocijske aktivnosti in predstavitev Programa Svit 
na Holceriji. Tako smo obiskovalcem posredovali koristne infor-
macije o pravočasnem prepoznavanju morebitnih bolezenskih 
sprememb, povezanih z nastankom raka debelega črevesa ali 
danke. Predstavili smo jim delovanje debelega črevesa in pose-
bej opozorili na znake bolezenskih sprememb, ki jih ne bi smeli 
spregledati. Trudimo se, da bi ljudje program poznali in razumeli 
ter da bi se odzvali vabilu Svit tedaj, ko ga bodo prejeli. Naš namen 
je, da bi uspeli vključiti čim večje število vabljenih posameznikov 
tako v začetne preventivne preiskave vzorcev blata kot tudi v vse 
nadaljnje preiskave, kadar so te potrebne. 
Na Holceriji smo poleg Programa Svit promovirali še druga dva 
presejalna programa za zgodnje odkrivanje raka, to sta Program 
Dora (Program za zgodnje odkrivanje raka na dojki) in Program 
Zora (Program za zgodnje odkrivanje raka na materničnem vra-
tu). Izvajali smo tudi meritve krvnega tlaka in sladkorja v krvi ter 
ljudem predstavili zdravstveno-vzgojne delavnice, katere lahko 
brezplačno obiščejo v Centru za krepitev zdravja v Zdravstvenem 
domu Slovenske Konjice. 
Promocijo na Holceriji smo izvajale predstavnice Centra za krepitev 

Program Svit tudi v Vitanju že  
dobrih 10 let rešuje življenja

zdravja Zdravstvenega doma Slovenske Konjice in Nacionalnega 
inštituta za javno zdravje OE Celje v sodelovanju z ambasadorko 
Programa Svit Sonjo Punčuh, Društvom za boj proti raku regije 
Celje in Centrom Dora iz Maribora. 
Želimo si, da bi se vabilu v presejalne programe za zgodnje odkri-
vanje raka odzvali vsi, ki vabilo prejmejo in na ta način poskrbijo 
za svoje zdravje. Z udeležbo v presejalnih programih lahko bolezen 
preprečimo ali odkrijemo v zgodnji fazi razvoja, ko je zdravljenje 
uspešno.

Kdaj boste vi prejeli vabilo v Program Svit, pa 
lahko preverite na povezavi:
https://www.program-svit.si/za-uporabnike/pomoc-uporab-
nikom/sodelovanje-v-programu/#tocke/
Več podrobnosti o Programu Svit lahko najdete na spletni strani 
Nacionalnega inštituta za javno zdravje in na spletni strani Pro-
grama Svit www.nijz.si ali www.program-svit.si; lahko pa tudi na  
telefonski številki Centra Svit 01 62 04 521 ali na elektronskem na-
slovu svit@nijz.si
Program Svit je odličen presejalni program, ki rešuje življenje. Va-
bilo vzemite kot privilegij zase in za svoje zdravje in naj ne pristane 
v košu za smeti. Sodelovanje v Programu Svit je modra odločitev. 
Sicer pa lahko informacije najdete v vseh Zdravstvenih domovih, 
kjer najdete Svitove kotičke z gradivi, zloženkami. Vsak zdravstveni 
dom ima tudi Svitovo kontaktno točko, kjer lahko osebno pridobite 
vse informacije o Svitu od diplomirane medicinske sestre. 
Svit kontaktna točka v Zdravstvenem domu Slovenske Konjice
ZD SLOVENSKE KONJICE, Mestni trg 17, 3210 Slovenske Konjice
Vsak petek med 7. in 9. uro osebno ali po telefonu, v prostorih CKZ, 
v 3. medetaži ZD Slovenske Konjice. Kontaktna oseba: Mateja Re-
bernak, mag. manag., dipl. m. s. Telefon: 03/758 17 38 in e-naslov: 
ckz@zd-slovenskekonjice.si
Zahvaljujemo se Občini Vitanje in Turističnemu društvu Vitanje, ki 
nam vsako leto omogočata sodelovanje na Holceriji.
Datum: 22. 8. 2019

Pripravili: Tatjana Škornik Tovornik, regijska koordinatorka 
Programa Svit iz NIJZ OE Celje, in Mateja Rebernak,  

mag. manag., dipl. m.s., vodja Centra za krepitev zdravja 
v ZD Slovenske Konjice
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Kovana vrtnica  za lepe 
cvetlice 
Družina Kričaj
Kovana vrtnica za lepo ure-
jeno kmetijo
Kmetija Kuzman – Rot
Priznanje za lepe cvetlice in 
urejeno okolje
Družina Fijavž
Družina Verbnik 
Družina Oprešnik
Pohvala za lepe cvetlice 
Kmetija Ramšak, Družina 
Kotnik, Družina Zlodej, Družina 
Kušar

Nagrajenci za lepo  
urejeno okolje v 2019

Vika in Roman Kotnik Matejka Zlodej

Kmetija Ramšak

Kmetija Kuzman Rot 2Kmetija Kuzman Rot 1

Družina Verbnik. Družina Oprešnik

Družina Kušar

Družina Fijavž

Druzina Kricaj 2Druzina Kricaj 1
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Člani Društva upokojencev Vitanje se pred 
poletnimi počitnicami običajno v lepem 
številu srečamo na pikniku z ribami. Nič kaj 
veliko takrat ne razpravljamo o preteklih 
dejavnostih v zimskem in pomladnem 
času, ampak se veselimo ob petju domačih 
pesmi. Veselimo se ob pričakovanju us-
pehov naših vnučkov in pravnučkov in 
seveda se pogovarjamo tudi o tem, kako 
bomo priskočili na pomoč našim nasled-
nikom, katerim dela v tem poletnem času 
ne manjka. Veseli smo tega, da še lahko 
pomagamo.

Ni nam treba skopariti s pohvalami na do-
bro postrežbo kmetije Polenšek niti na pes-
mi, ki nam jih igra naš Mili Pesjak.
Kot rečeno, smo v poletnem času kar do-
bro zasedeni na vseh področjih, o katerih 
pa smo se pogovarjali v soboto na jesen-
skem pikniku na domačiji Nevenke in 
Jožeta Mastnjak. Besede so seveda tekle o 
tem, kaj vse smo počeli med počitnicami. 
Za ples in veselo petje je tudi tokrat poskr-
bel Mili Pesjak, za dobro počutje pa ga. 
Nevenka in Jože. Prehitro se je popoldan 
spremenil v večer. Veselo razpoloženi smo 

se poslavljali z obljubo, da se že ta mesec 
dobimo na Srečanju upokojencev Celjske 
regije v Podčetrtku, kjer bodo nastopali 
tudi naši Holcerji, da se v mesecu okto-
bru dobimo na izletu, kjer si bomo ogle-
dali vojaško letališče v Cerkljah na Dolen-
jskem, v novembru se dobimo na sedaj že 
tradicionalnem martinovanju pri Čebelici 
in seveda na prednovoletnem srečanju 
pri Kuzmanu. Pred koncem leta pa bomo, 
kot je že v navadi, obiskali tudi naše bolne 
člane društva.

Predsednik J. Jeseničnik

Delovanje DU v poletnem času

Je magnezij res vsemogočen?
Krajevna organizacija Rdečega križa Vi-
tanje je skupaj z enoto Celjskih lekarn  v 
Vitanju, ki v letošnjem letu praznuje 10. ob-
letnico delovanja  v našem kraju, pripravila 
predavanje na temo: JE MAGNEZIJ RES 
VSEMOGOČEN
Predavanje je bilo 11. 9. v prostorih poleg 
poročne dvorane pod Občino Vitanje. Iz-
vajala pa ga je ga. KATARINA MLAKAR, 
mag. farmacije. Prisotnih pa je bilo kar lepo 
število naših občanov.
Glede na to, da imamo tudi v zvezi z magn-
ezijem in posledično z zdravo prehrano ve-
likokrat ogromno vprašanj, je bilo navedeno 
predavanje kot naročeno za to, da nekatere 

dileme in pomisleke odpravimo. Kot je de-
jala predavateljica o magneziju in njegovem 
pomenu za zdravje, navadno ne slišimo to-
liko kot o pomenu drugih hranil. Mogoče 
je krivda na strani njegovega zapletenega, 
raznolikega delovanja, ki ga težko v celoti 
razumemo. Vsekakor je povedala veliko o 
tem, koliko ga potrebujemo dnevno, s kat-
erimi živili ga pridobimo največ in kako se 
kaže njegovo pomanjkanje.
Vsekakor je bilo predavanje pozitivno in 
potrebno. Predavateljici smo se prisrčno 
zahvalili v pričakovanju nadaljevanja  pre-
davanj v jesensko zimskem času.

Jože Jeseničnik

Drugi Vančev memorial
V soboto, 15. junija, je Območno združenje veteranov vojne za Slovenijo Slovenske Konjice organ-
iziralo 2. Vančev memorial. Okoli sto petdeset članov se je poklonilo pokojnemu nekdanjemu preds-
edniku Ivanu Pavliču.  Zbrano množico je v uvodnem govoru pozdravil predsednik Benjamin Macuh. 
Obudil je spomin na nekdanje čase in zaželel vsem lepo in prijetno popoldne. Vsem članicam in 
članom so podelili veteranske majice in kape. Ob rojstnem dnevu, ki sta ga ta dan slavila člana Vida 
Jevšinek in Alojz Mlakar, pa jima je predsednik izročil simbolična darila. Nadaljevali so z vojaškim 
kosilom, ob spremljavi harmonike, za kar so poskrbeli člani sami. Po kosilu pa so na vrsto prišle 
družabne igre, in sicer pikado, balinanje in vlečenje vrvi. Tekmovanje je vodil Konrad Hohler, ki je 
bil obenem tudi neprizanesljiv sodnik. Največ smeha in navijanja je poželo vlečenje vrvi. Še posebej 
veteranke so bile trd oreh, moški pa so se samo oprijemali vrvi. V vsaki kategoriji so bile najboljšim 
podeljene simbolične nagrade. Prijetno druženje se je zavleklo v pozno popoldne. 

Jože Gumzej

Piknik pri Mastnjaku
Piknik pri Polenšeku
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Zlatomašnik
V cerkvi sv.Jošt na Paškem Kozjaku je bila v nedeljo, 18. avgusta 
2019, ponovitev zlate maše dolgoletnega župnika gospoda Toneta 
Krnca. Zlatomašnik je v tej cerkvi  43 let opravljal duhovščino.
Pri ponovitvi zlate maše so bili prisotni tudi gospod Blaž Cuder-
man, ravnatelj salezijanskega doma na Trsteniku, gospod Ciril 
Slapšak, sokrajan in sošolec iz Šentruperta na Dolenjskem, ki živi 
in dela z mladimi v Želimljah, ter gospod Slavko Pajk, ravnatelj Don 
Boskove skupnosti Celje. Prisoten je bil tudi zdajšnji duhovnik gos-
pod Milan Strmšek ter ostali predstavniki občin in krajevnih skup-
nosti.
Tone Krnc se je rodil 30. novembra 1937 na Vederini (župnija 
Šentrupert na Dolenjskem). V duhovnika je bil posvečen 29. junija 
1969, novo mašo pa je daroval 6. julija 1969 v Šentrupertu na Do-
lenjem. V družini je bilo sedem otrok, ki so bili zelo povezani med 
seboj. Prihaja iz zelo verne družine, saj je tudi njegova sestra Milka 
bila redovnica usmiljenka. 
Premalo je besed, s katerimi bi lahko opisala vse njegovo delo in 
življenje, in težko bi strnila v nekaj kiticah povest, ki se je pričela 
leta 1973 z njegovim  prihodom na Kozjak.  Omenila bom le prvi 
dan njegovega prihoda. Prispel je s kombijem na Paški Kozjak do 
planinske koče, kjer ga  je pričakal župljan (kot sam opisuje v svoji 
knjigi »Vse zate in s teboj, zvesti Bog»)  Jože Mešl -ključar.
S parom volov in vprežnimi garami mu je komaj uspelo pripeljati 
do cerkve sv.Jošt-a »ropotijo«, ki jo je pripeljal s seboj. 
Življenje se mu je zdelo vse prej planinsko-kmečko, kot pa 
duhovniško. Tako mu je bilo namenjeno, da je  v tej prekrasni 
neokrnjeni naravi pričel svoje duhovništvo. 
Pa vendar so leta tekla in njegovo življenje je bilo pretkano z vzpo-
ni in padci. Kanček njegovega dela in življenja pa bo za vedno os-
tal zapisan nekje v tem mirnem, tihem in prelepem okolju, ki ga je 
oboževal vsa ta leta.
Veseli smo bili njegovega prihoda, da smo lahko z njim sloves-
no proslavili njegovo zlato mašo, čeprav o zlati maši prof. Janez 

V počitnice s Petrom 
Klepcem
Na začetku letošnjih počitnic je v Vitanju prvič potekal oratorij z 
naslovom Imaš moč. Letošnji junak je bil Peter Klepec. Animatorji 
in otroci smo se družili in zabavali celih pet dni. Oratorijski dan 
se je začel z dvigom zastave in petjem himne, ki je kmalu postala 
najbolj priljubljena in največkrat zapeta pesem oratorija. Nato so 
animatorji skozi igro predstavili zgodbo Petra Klepca. Skupaj smo 
ugotovili vrednote dneva, o katerih smo se potem pogovarjali na 
katehezah. Seveda pa je bilo treba napolniti tudi naše želodčke. 
Vsak dan smo se lahko posladkali s sadjem in pecivom iz domačih 
peči. Sledile so delavnice. Cel teden so otroci delali zapestnice, 
nakit, lovilce sanj, darilne vrečke… naučili so se uporabljati papir-
nato tehniko, risali so na majice, se preizkušali v hoji s hoduljami, 
spoznavali poklic lovca in gasilca, božali jagenjčka in ponije in še 
veliko več. Na kosilo smo šli v šolo, kjer so se kuharice potrudile, da 
nikoli nismo bili lačni. Po kosilu pa so sledile igre. Prvi dan smo tek-
movali v pastirskih igrah, drugi dan pa smo pomagali Petru Klepcu 
obraniti vas pred sovražnimi Tatari. V sredo je potekal prvi Ora-
torij ima talent, ki je predstavil veliko mladih talentov. Uživali smo 
med glasbenimi in pevskimi točkami, osupli med gimnastičnimi 
nastopi in se nasmejali med točko pripovedovanja šal. V četrtek 
smo oratorijski dan zaključili z mašo, ki smo jo popestrili s petjem 
in sodelovanjem otrok. Zadnji dan pa so nas obiskali gasilci in nam 
pomagali pripraviti nepozabne vodne igre. Vodna drča, polno pene 
in mokri, a nasmejani otroci. Na koncu smo še zadnjič zapeli himno 
in spustili zastavo. Teden je minil kar prehitro in upam, da se na-
slednje leto spet vidimo.

Klara Jeseničnik
Foto: Nastja Pogladič in Urban Lesjak

Janžekovič pravi takole; 
Prof. Janez Janžekovič, ki je bil profesor filozofije večine po vojni 
posvečenih duhovnikov, je imel za svojo zlato mašo eno redkih 
pridig. Svoj nagovor je začel: »Veste, dragi bratje in sestre, da na 
zlato mašo ni treba čakati ne vem koliko let. Ali ni vsaka maša zlata 
maša … nekaj izredno dragocenega, neponovljivega …«
Zlato je dragoceno, ker je skoraj neuničljivo. Na tem svetu ni nobe-
na stvar večna. Vendar kar traja 50 let, torej precej več kot pol 
življenja, že ima večnost, dokončnost.
Naj se ob koncu zahvalimo vsem, ki ste kakor koli pripomogli, da 
je naša  slovesnost  zlatomašnika potekala v lepem prazničnem 
vzdušju. Hvala vsem nastopajočim za bogat kulturni program in 
našim gospodinjam za dobrote, ob katerih smo pozabili, kako čas 
beži. 

Župnija Paški Kozjak, Jelka Rek



20  2120  

RAZMIŠLJANJA

Bilo je toplo in sončno popoldne onega dne, 
točneje 16. septembra 2019, bil sem  zdoma, 
ko  me je močno presenetila vest Klare Kot-
nik Žvokelj, ki je sporočala: »Davota ni več 
med nami«.
Zastal je korak in z ženo sva se le nemo 
spogledala. Nedolgo za tem je žalostno 
vest potrdila hčerka Mojca.
Moja družina je imela to danost, da je imela 
priložnost Davorja povsem slučajno pobliže 
spoznati  pred nekaj leti. 
Že takrat  nam je Davo razkril svojo ve-
liko navezanost na vse svoje, še posebej 
na otroke. Zelo ponosen  je bil  na vseh 
osmero. Presenečal je nenehno  z veliko 
odgovornostjo, ki se je je zavedal vseskozi. 
Vedno je ponavljal bojazen, kako močno bi 
ga pogrešali vsi njegovi, če bi se mu karkoli 
zgodilo.
Prav s to odgovornostjo v sebi se je vedno 
odpravljal na pot. Teh poti je bilo zelo veliko 
in bile so izjemno nevarne. V pogovorih sva 
se večkrat dotaknila tudi nesreč, tudi sm-
rtnih, ki so se zgodile njegovim prijateljem. 
Za te nesreče je do potankosti poznal vse 
razloge in vedno dodal, da gore terjajo vr-
hunsko zbranost.
Do potankosti mi je opisal težave, ki so 
mu preprečile vzpon na K-2, govoril o 
načrtovanih novih podvigih in dodal, da 
jih ne načrtuje več veliko, ker mora najprej 

poskrbeti za otroke.
Že ob prvem srečanju pred leti je izra-
zil željo, da bi se rad kdaj oglasil v našem 
vesoljskem centru. 
In letos spomladi se je ponudila priložnost. 
Ko sem ga povabil, da spregovori o svojih 
podvigih našim občanom, je bil povabila  
izjemno vesel. Določila sva termin in re-
kla, da bo to  cvetna sobota, pa  je rekel, 
da mora seveda najprej za otroke pripraviti 
butare za žegen, da jih mora naplesti veliko, 
pa da bo že kako.
Prišel je do minute točno in potem  je najprej 
svoje nove družinske vezi z njim in svojo 
magistrsko nalogo predstavila nekoč naša 
domačinka Klara Kotnik Žvokelj. Midva  
sva se na odru razgovorila o drugih rečeh, 
jaz na kratko o njem, Davo o svojih izjem-
nih uspehih, o mentorstvu in prepletenosti 
Žvokljeve družine z njegovo. Bil je nadvse 
preprost, človeški, do skrajnosti prijeten in 
nadvse vesel velikega aplavza na koncu.
Potem smo se še pogovarjali, se skupaj 
fotografirali. Precej se je branil, ko sem ga 
povabil, da gremo nekaj malega pojest, na 
koncu je pristal in se ob slovesu zahvalil, sk-
romen, kot je bil, z nepopisno hvaležnostjo.
Tega ne bom pozabil nikdar. Potem je se-
del v svoj kombi, stisnil nam je roko, zaželeli 
smo mu srečno na poti in odpeljal se je v 
noč. 

Usodni  trenutek  za župnijo 
Vitanje
Bil je pust marčevski večer leta 2006.Tiste-
ga večera smo šli kropit na Frankolovo. 
Umrla je moja teta Marija Ambrož iz Kamne 
Gore, po domače Krančanova  Micka.
V mrliški vežici sta ob našem prihodu  bili 
dve osebi. Ob mrtvaškem odru je molil 
moški, na klopi ob steni je sedela starejša 
ženska in odgovarjala. Z menoj so bili moja 
žena, sestrična Majda in njen mož Jože.
Ko je bila molitev končana, smo sedli in se 
zapletli v pogovor. Sam sem se pričel po-
govarjati  s poprej omenjenim gospodom 
in hitro ugotovil, da je ob meni frankolovski  
župnik g. Branko Cestnik, s katerim se do 
tistega večera nisva poznala, saj se poprej 
nisva nikdar srečala. 
Beseda je nanesla na Vitanje, kjer sem bil 
takrat župan, v nadaljevanju pa sva se do-
taknila razmer v novi škofiji Celje in osebno 
sem g. Cestniku, ki mi je zaupal, da je med 
drugim tudi tajnik dekanijske konference, 
omenil, da bi bilo morda bolj prav, da bi 
župnija Vitanje spadala pod Škofijo Celje, 
kot pa v Škofijo Maribor, kamor je bila takrat 
uradno umeščena.
G. Cestnik se je z mojo ugotovitvijo pov-
sem strinjal in hkrati namignil, da morda še 
vendarle obstaja možnost, da se župnija Vi-
tanje premesti v Škofijo Celje. Omenil je še, 

da pa se vendarle rahlo mudi. Čez dva dni je 
bila namreč sklicana dekanijska konferen-
ca, na kateri pa bi že potrebovali priporočilo 
občinskega sveta Občine Vitanje za pre-
mestitev.
Osebno  sem bil presenečen in vesel hkrati, 
saj smo mi imeli povsem slučajno sklicano 
sejo občinskega sveta  Vitanje  kar nasled-
nji večer. Kup naključij torej . ki so se  »mor-
ala« poklopiti.
Občinski svet je mojo pobudo soglasno 
podprl. Naslednji dan, 23. 3. 2006, je uradni 
dokument  občine  romal v roke dekanu g. 
Vicmanu in na naslov Škofije Maribor.
Ni trajalo dolgo, ko je prišel uradni odgovor, 
da je župnija Vitanje uradno pripojena k de-
kaniji Nova Cerkev in posledično pripada 
Škofiji Celje.
Odločitev je imela kar nekaj zelo pozitivnih 
posledic.
Ko je bil za škofa v Škofiji Celje imenovan 
g. dr.  Stanislav Lipovšek, smo kaj kmalu 
stkali trdne  prijateljske vezi, uredili vsa 
odprta pravno formalna vprašanja, ki so 
bila pogoj za nadaljnja dela  pri obnovi vseh 
naših cerkva v naslednjih letih, pri čemer je 
zelo pozitivno vlogo odigrala tudi večletna 
zavzeta škofova podpora in prisotnost 
odličnega sodelovanja z duhovščino.

Davu Karničarju v slovo

Potem se nisva več srečala. Me je pa čez 
nekaj dni poklical, povedal, da mu je bilo 
pri nas zelo prijetno in se še enkrat iz srca 
zahvalil za vse ter izrazil željo, da ga ob prvi 
priložnosti obiščemo na njegovem domu 
na Jezerskem, on pa se bo še oglasil, ko bo 
spet peljal otroke na trening na Roglo.
Oglasil se bom na Jezerskem, le da tam 
poslej dragega prijatelja Dava več ne bo. 
Zato bom odšel tja na njegov drugi dom, na 
Jezersko pokopališče, prižgat drobno lučko 
in pridal bom zahvalo in   željo. »Davo, 
hvala za velik zgled skromnosti, pa mirno, 
mirno počivaj...«

Slavko Vetrih

Če ne bi tistega dne umrla  teta, bi marsikaj 
teklo povsem drugače…

Slavko Vetrih

Priloga: Zaprosilo za ohranitev organizacijske 
vezanosti vitanjske župnije na dekanijo Nova 
Cerkev.
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2.9.2019 smo vstopili v novo šolsko leto. Število učencev se je od 
lanskega šolskega leta zmanjšalo za 7, tako da je sedaj na šoli 207 
učencev. Glede na dosedanje dosežke naše šole lahko rečem, 
da je naš način dela dober in stabilen, seveda pa ga  moramo  
nenehno izboljševati in nadgrajevati. Vsi zaposleni se zavedamo  
pomena vključenosti vsakega izmed učencev v  vse dele pouka, 
spremljanja napredka in, seveda, iskanja najboljšega v njih. Učenje 
nas bogati, dela odgovorne in vztrajne, ob njem se spreminjamo in 
rastemo, seveda pa s časom tudi kaj od tega pozabimo. Zato bomo 
nadaljevali aktivne metode poučevanja, pripravo na različna tek-
movanja, vključevanje projektov in interesnih dejavnosti, ki bodo 
povečali vseživljenjsko znanje, spodbujali razmišljanje in krepili 
zdravje. Nadaljevali bomo projekte Peš bus, Dediščinski darovi Vi-
tanja, Zdrava šola, Semena sprememb… Organizirali bomo deseti 
dobrodelni koncert za šolski sklad, deveto noč branja,  pisali na 
roko, brali, zbirali različne stvari. V času počitnic so bila na šoli 
opravljena vzdrževalna dela in  generalno čiščenje šole. Obnovili 
smo pod na hodniku v starem delu šole, zamenjali stranske koše 
za košarko v telovadnici, kupili nekaj nove računalniške opreme. 

Veliko dejavnosti smo za učence organizirali pred poukom. Na 
razrednih urah se bodo učenci seznanili s  šolskim koledarjem, 
šolskimi pravili, varno hojo v šolo, vzgojnim načrtom, pripravljali se 
bodo na dneve dejavnosti, nadaljevali 8 krogov odličnosti, urejali 
učilnice, izbrali kakšen natečaj ali raziskovalno nalogo …
In kaj si kot ravnateljica želim?
Šolo, kjer se upoštevajo pravila, kjer je doma lepo vedenje, kjer 
znamo ravnati s hrano, kjer se sodeluje in pomaga, kjer je kakov-
osten pouk. Šolo, kjer so učenci do sebe zahtevni in odgovorni, sa-
mostojno opravljajo svoje naloge, poslušajo razlago, redno pišejo 
domače naloge, veliko berejo, se učijo sproti in ne le pred testom 
ali spraševanjem. Skratka šolo, kjer so vsi udeleženci vzgojno 
izobraževalnega procesa vestni, marljivi in točni. 
Želim si tudi, da nenapovedani obiskovalci naše »učilnice na pros-
tem« ne puščajo za seboj odpadkov in je ne uničujejo.
Vsem, ki ste na kakršen koli način vpeti v šolski sistem, želim, da 
vam v šolskem letu 2019/2020 ne zmanjka poguma, vztrajnosti, 
medsebojnega sodelovanja in spoštovanja. 

mag. Tilka Jakob, ravnateljica OŠ Vitanje

Šolsko leto 2019 / 2020

Projekt Dnevi evropske 
kulturne dediščine  
V tem šolskem letu bodo učitelji z učenci na OŠ Vitanje v okviru 
projekta DEKD raziskovali sakralne objekte v naši okolici. Učitelji 
OŠ Vitanje so se zato pred začetkom pouka pod vodstvom ge. 
Magde Pušnik in s pomočjo že pridobljenih informacij o križih in 
kapelah od ge. Tilke Jakob podali po čudoviti okolici in se čudili 
nad številom »tihih prič vere«. 
Lep vtis so vsem pustili čudovita narava, sproščeno druženje in 
prijazni domačini, ki so jih gostili ob poti. 

Ksenija Potočnik

Lep razgled nad vitanjsko kotlino Pred eno izmed kapel na Tičnici
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Mag. Tilka Jakob je že kot učenka 
v otroških letih obiskovala Os-
novno šolo Vitanje, letos jeseni pa 
je začela že svoj tretji zaporedni 
mandat kot ravnateljica. 
Piše: Klara Rošer

Začnimo čisto pri začetku. Kot deklica 
ste obiskovali osnovno šolo v Vitanju. 
Imate lepe spomine na svoja otroška 
leta? Česa se najprej spomnite, ko Vam 
kdo omeni čas, ki ste ga preživeli v šoli?
Na otroška leta imam lepe spomine. Odraščala 
sem v kmečki družini, skupaj s sestrama in bra-
toma na Breznu. V starših smo otroci imeli dober 
zgled. Navajala sta nas na red, nam privzgajala 
delovne navade in vztrajnost. Tako mi tudi v šoli 
ni bilo hudo, saj sem rada obiskovala pouk in se 
učila. Če mi kdo omeni ta čas, se najprej spom-
nim na matematiko, saj sem se nad njo navdušila 
že v četrtem razredu. Ravno takrat so bile večje 
spremembe pri tem predmetu, rekli so, da je to 
nova matematika.
Svojo pot na vitanjski osnovni šoli ste 
začeli kot učiteljica matematike in liko-
vne vzgoje. Ste že ob prihodu vedeli, da 
želite postati več kot le to, ali ste željo po 
vlogi ravnateljice začutili kasneje?
Svojo pot na vitanjski osnovni šoli sem začela 
kot učiteljica leta 1986. Takrat nisem razmišljala 
o tem, da bi bila kdaj ravnateljica, saj sem po-
leg poučevanja zelo rada bila razredničarka in 
se v polni meri posvečala učencem. To delo sem 
opravljala 23 let. Da sem se prijavila na razpis 
na delovno mesto ravnatelja, so me spodbudili 
nekateri sodelavci in tako sem 1. 9. 2009 pričela 
prvi mandat.
Ravnateljica ste že od šolskega leta 
2009/2010. Kaj Vam je tako všeč pri tem 
delu, da ste se znova odločili za prijavo 
na razpis za delovno mesto ravnateljice? 
Ste si za letošnje šolsko leto postavili 
kakšne posebne cilje?
Na tretji razpis sem se prijavila zaradi nadalje-
vanja dela, da v tem mandatu realiziram še cilje 
na pedagoškem področju. Do sedaj sem ve-
liko časa in energije usmerjala v zagotavljanje 
boljšega učnega okolja za učence, za boljše 
delovne razmere za zaposlene, saj smo več let 
zaporedoma zelo intenzivno obnavljali šolske 
in vrtčevske prostore. Vsako leto si zastavim 
veliko ciljev. To leto si še posebej želim, da bo 
naše vzgojno-izobraževalno delo temeljilo na 
aktivnih oblikah dela, da bodo v središču učenci, 
da bo vsak učenec dobil od učiteljev natančno in 
specifično povratno informacijo, kaj je dosegel, 
kako napreduje, katera so njegova močna 
področja in kje ima rezerve. Mogoče nam uspe 
poleg naziva Zdrava šola, ki ga že imamo, pri-
dobiti še naziv Kulturna šola, saj Kulturna šola 
postane tista, ki ima razvejano in kakovostno 

kulturno delovanje na vsaj petih področjih in to 
naša šola ima (glasba, gledališče, likovna de-
javnost, kulturna dediščina, ples). Kulturne pri-
reditve prirejamo tako v vrtcu, v razredu, na šoli, 
sodelujemo pa tudi na lokalni ravni.
Šolstvo v Sloveniji je dostopno in ka-
kovostno. Se strinjate s tem? Mnogi se 
ne strinjajo in menijo, da je treba šolski 
sistem posodobiti, saj se časi spremin-
jajo, šolstvo pa že nekaj let ostaja enako. 
Kakšno je Vaše mnenje?
Šolstvo v Sloveniji je dostopno. Urejena je 
predšolska vzgoja, sledijo primarno, sekunda-
rno in terciarno izobraževanje s številnimi izbi-
rami šol in univerz. Učni dosežki kažejo, da je 
tudi kakovostno, seveda pa je potrebno šolski 
sistem vedno izboljševati in nadgrajevati. Učni 
načrti se posodabljajo, vse več je medpredmet-
nega povezovanja, problemski pouk je povezan 
z življenjskimi situacijami, uporablja se sodo-
bna tehnologija … Šepamo pa pri zavzetosti pri 
šolskem delu, pri vztrajnosti, vse bi radi dosegli 
hitro in brez velikega truda. Učenje pa je trdo, 
zahtevno in naporno delo. Tudi družbene vred-
note šolskemu sistemu niso najbolj naklonjene.
Od leta 2009, ko ste prvič postali 
ravnateljica, se je veliko spremenilo. 
Nova tehnologija, novi izumi, nova 
spoznanja pri vseh predmetih, ki se 
jih otroci učijo v šolah. Učitelji hodijo 
na izobraževanja, da svojim učencem 
podajo novoodkrito znanje, kako pa se je 
delo ravnateljice spremenilo skozi čas?
Od mojega prvega leta v vlogi ravnateljice se je 
res veliko spremenilo. Stacionarne računalnike 
smo imeli samo v računalniški  učilnici, takrat pa 
smo kupili prvi prenosni računalnik in prvi pro-
jektor. Danes jih imamo v vsaki učilnici. Vsi za-
posleni na šoli (tudi tehnično osebje) se moramo 
nenehno izobraževati. Tudi moje delo se sprem-
inja, dodajajo se nove naloge, kar pa zahteva 
vedno nova znanja. Zakonodaja se širi, vse več 
je različnih pravilnikov ... Sedaj z MIZŠ večino 
stvari urejamo preko različnih aplikacij, česar v 
prvem mandatu še nismo poznali. Poleg vsako-
letnih dokumentov: LDN, Publikacije, Vzgojnega 
načrta, Samoevalvacije se sedaj pripravljajo še: 
Kadrovski načrt, Plan dela, Razvojni načrt in 
to vse za šolo in vrtec … V tem času se je zelo 
povečala ponudba projektov (šolskih, državnih, 
mednarodnih) in kar težko se je  odločiti, koliko 
in katere  izbrati, da šolsko delo ne bo preveč 
trpelo ter da bodo znanja, ki jih bodo učenci z 
njimi pridobili, za življenje koristna znanja oz. 
spretnosti.
Poleg šole vodite še enoto vrtca v Vitan-
ju. Verjamem, da je dan tam popolnoma 
drugačen kot v šoli. Kako ste se spo-
prijeli s tem delom, ste morda imeli na 
začetku kakšne težave? Kaj je največja 
razlika med šolo in vrtcem z Vašega 
vidika, vidika vodje obeh enot?

Ja, vrtec mi je na začetku delal težave. To je bilo 
čisto drugo delo, drugačna organizacija dela, 
ki je nisem poznala. Šolsko delo mi je bilo bolj 
poznano, saj sem bila vanj zelo vpeta. Poznala 
sem predmetnik, učne načrte, sam potek dela. 
V vrtcu nisem poznala niti programa niti rutine 
dela, področja. Najprej sem morala preučiti Kuri-
kulum, ki je nacionalen dokument, strokovna 
podlaga za delo v vrtcu, nato se lotiti priprave 
LDN, oblikovanja skupin. Dobro, da so mi pri tem 
pomagale vodja vrtca in tudi ostale strokovne 
delavke.
Ko sem še sama obiskovala osnovno 
šolo v Vitanju, sem se  vedno udeležila 
Matematičnih delavnic, od koder sem se 
domov vrnila žalostna, saj so se pre-
hitro končale. Matematične delavnice 
so eden izmed izbirnih predmetov, 
ki ste ga ponujali v zadnjih treh letih 
osnovnošolskega izobraževanja. Skupaj 
z učenci ste se za en vikend odpravili 
v CŠOD Gorenje, kjer ste spoznavali 
matematiko na drugačen, zabavnejši 
način. Kako ste sploh prišli do te ideje? 
Ali ta izbirni predmet ponujate še danes? 
Ga še vedno izbere veliko učencev?
Matematične delavnice sem ponujala učencem 
od vsega začetka, ko so se pojavili izbirni pred-
meti (od leta 2003). Prvo leto sem jih izvajala na 
šoli, potem pa vsako leto po nekaj ur več v flek-
sibilni obliki. Za strnjeno obliko izvajanja sem se 
odločila, ker se v eni uri, ki sem jo imela na urniku 
v šoli, ni dalo veliko narediti. Ob zvonjenju smo 
vedno ostali sredi dela... Potem pa sem iskala 
primeren kraj, kjer bi lahko bivali in se ves dan 
ukvarjali z matematiko, in CŠOD na Gorenju je 
bil blizu in še najcenejši za bivanje. In tako še 
danes skoraj vsi učenci iz 7., 8. in 9. razreda iz-
berejo ta predmet. Ta predmet imam zelo rada in 
sem soavtorica Samostojnega delovnega zvezka 
za Matematično delavnico 7.
Dobro se spomnim, da je bila moja 
generacija ena izmed prvih, ki so imele 
možnost pripraviti dobrodelni koncert 
za šolski sklad v zaključnem razredu 
osnovne šole. To tradicijo ste uvedli Vi in 
dobrodelni koncert je vsako leto znova 
množično obiskan. Ste ponosni nase in 
na svoje učence, ki vsak konec šolskega 
leta polepšajo z edinstvenim koncertom 
z dobrodelno noto? Bi radi to tradicijo še 
dolgo nadaljevali?
Da, dobrodelni koncert sem uvedla z na-
menom, da zberemo sredstva za šolski sklad in 
omogočimo nakup nadstandardne opreme. Zelo 
sem ponosna na učence, ki sodelujejo pri tem. 
Priprava programa je zaupana devetošolcem, 
ki se zelo potrudijo in pripravijo domiseln vezni 
tekst, sceno in potem še lepo vodijo prireditev. 
Vsako leto mi tudi predlagajo, katere ansamble 
naj povabim na nastop. Letošnji 9. razred mi je že 
povedal, da bo to tradicijo nadaljeval.

Nekoč učenka, danes  
ravnateljica iste šole
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Večino časa opravljate vlogo 
ravnateljice in učiteljice. Kaj pa počnete, 
ko niste v službi, kaj Vas razveseljuje v 
prostem času?
Tudi veliko mojega prostega časa je namenjene-
ga strokovnemu delu, saj rada pripravljam strok-
ovne članke, ki so plod dela z učenci. Do sedaj 
sem napisala 28 strokovnih člankov in jih objavi-
la v različnih revijah. Pripravila sem evalvacijo 
dela učbenika za fiziko v 9. razredu, z avtorskimi 
nalogami sodelovala pri pripravi spletne zbirke 
nalog za fiziko v 8. razredu … Razveseljuje pa 
me vse, kar je povezano z gibanjem, še posebej 
delo na vrtu, igranje odbojke, kolesarjenje …
Bi mogoče še kaj sporočili javnosti, 
svojim učencem, staršem, svojim sode-
lavcem?
Vsem, ki to berete, želim veliko zdravja, sreče, 
medsebojnega razumevanja  in uresničevanja 
ciljev, ki jih imate pred seboj. Učenci, ne ustrašite 
se trdega šolskega dela, bodite spoštljivi do 
vseh, ki so okoli vas. Ne pozabite na lepo ve-
denje. Starši, vaša vloga je zelo pomembna, 
bodite otrokom vzgled, privzgajajte jim dobre 
navade, naj vedo, da so domača naloga in tudi 
domača opravila njihova odgovornost. Vsem 
pedagoškim delavcem hvala za trud in čas, ki ga 
namenite delu z otroki oz. učenci. Administra-
tivnemu in tehničnemu osebju hvala za oprav-
ljeno delo, ki ga  družba največkrat premalo ceni 
in opaža, brez vas pa v šoli ne gre.
Najlepša hvala za Vaš čas in srečno!

Šola v naravi – Dom Trilobit 
V ponedeljek, 20. maja 2019, smo sedmošolci 
odšli v šolo v naravi v CŠOD Trilobit. Najprej 
smo odšli z avtobusom do Celja. Tam smo 
prestopili na drug avtobus, ki nas je peljal 
do Zidanega Mosta. Od tam pa smo se z 
vlakom odpeljali do našega ‚novega‘ doma. 
Toplo sta nas sprejela lastnika doma in nam 
povedala pravila, ki smo jih morali upoštevati 
v času bivanja. Namestili smo se v sobe in 
razpakirali svoje stvari. Po prihodu smo imeli 
kosilo, ki je šlo vsem v slast. Naslednje dni 
smo bili zelo zasedeni in smo veliko počeli. 
Prvi dan smo imeli predavanje o kamninah. 
Spoznali smo, da se ta dom imenuje po fos-
ilni kamnini trilobit, ki je bil samo v teh kra-
jih in je zelo redek. Pred domom je čudovito 
jezero, ki doseže do 10̊ C stopinj. Gospod 
Rok nas je naučil osnovnih pravil veslanja 
s kanuji. Ko smo pravila osvojili na kopnem, 
smo praktično poskusili še v vodi. Razde-
lili smo se v trojice in začeli veslati. Seveda 
pa ni šlo brez manjše nezgode, saj so se že 
prvi dan trije naši sošolci prevrnili v vodo. Po 
večerji smo odšli na krajši pohod. Naslednji 
dan smo imeli zopet predavanje o nastanku 
gorstev. 
Okolje doma smo dobro spoznali, saj smo 
skoraj vsak dan odšli na pohode v okolico 
in si lahko v živo pogledali, kako cvetijo nar-
cise na poljanah pod Golico. Eden od teh 
pohodov je bil orientacijski. Razdelili smo 

Postali smo pravi mojstri v veslanju.

Nikoli ne bom pozabila raziskovanja 
onesnaženosti vode in raziskovanja malih 
živalic v reki in v mlaki.(Veronika)
Nikoli ne bom pozabila prigode naših fan-
tov. Tudi sosedje so bili prijazni in smešni. 
(Anea)
Najbolj mi je bilo všeč, ko smo se zvrnili s 
kanujem in se nato smejali.  Tudi Trilobit-
lon je bil zabaven. (Patrik)
Nikoli ne bova pozabila iskanja fosilov. 
(Tjaš )
Najbolj sem užival med plezanjem in med 
iskanjem fosilov. (Anej)
Lokostrelstvo mi bo ostalo v lepem spom-
inu, saj sem dosegel 20 od 30 točk. (Miha)
Veslanje in sprehodi v naravi so mi bili 
zelo všeč. (Janja)
Najbolj mi je bilo všeč druženje z učenci 
iz OŠ Hajdina, vožnja s kajaki  po jezeru in 
plezanje po umetni plezalni steni. (Karin)

se v dvojice in s tablicami iskali točke, ob 
tem pa reševali različne naloge. Zvečer smo 
imeli družabni večer. Igrali smo se igre in se 
spoznali z učenci OŠ Hajdina, ki so bivali 
zraven nas. Izžrebali smo se v mešane tro-
jice za tekmovanje trilobitlon, ki smo ga iz-
vedli zadnji dan. V sredo smo počeli veliko 
zanimivih stvari. Odšli smo na daljši pohod v 
dolino Lipene. Raziskovali smo školjke in fo-
sile. Popoldan smo imeli igre s kanuji, plezali 
po plezalni steni in se naučili streljati z loki. 
Zvečer smo se naučili, kako se naredijo nos-
ila iz dveh palic in prevleke za šotor ter se 
igrali med dvema ognjema. V četrtek smo 
raziskovali živali iz mlake in ugotavljali, kako 
čista je voda. Naučili smo se osnovnih pravil 
pohoda v gore in kaj mora imeti vsak plani-
nec s sabo. Zvečer smo imeli družabni večer, 
katerega smo se vsi veselili. Poslušali smo 
glasbo, peli, plesali in se imeli nadvse lepo. 
Zadnji dan smo imeli tekmovanje trilobitlon. 
Tekmovali smo v štirih disciplinah, in sicer 
v teku, veslanju, metu na koš in v pripravi 
nosil. S tem tekmovanjem smo pokazali, kaj 
vse smo se tam naučili. Učitelji, ki so vodili 
predavanja, so bili prijazni in nas pogosto 
spravljali v smeh. Imeli smo veliko pros-
tega časa, katerega smo porabili za igranje 
športnih ali družabnih iger. Med šolo v naravi 
smo praznovali tudi Sebatjanov rojstni dan, 
ki mu bo ostal v lepem spominu, saj smo ga 
presenetili s čisto pravo torto. 
Vsega lepega je enkrat konec in tako smo 
težkih src zapustiti dom, vendar vemo, da 
se nam bo ta dogodivščina vtisnila v lep in 
nepozaben spomin.

Daša Slivnikar, 7. a

Na sprehodu po travnikih, posutih s cvetočimi narcisami 
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IZ VRTCA IN ŠOLE

»Pri otrocih ni majhnih korakov. Vse, kar 
storijo in naredijo, so velike stvari. Predvs-
em srca imajo večja kot mi – odrasli. Vanje 
spravijo vse, kar vidijo, in vse, česar se za-
vedajo – tudi majhen kamenček, ki so ga 
opazili na cesti, listek z drevesa, poljubček 
kar – tako, mravljico ali črička, predvsem 
pa vse ljudi, ki so okoli njih…«  S temi 
besedami lahko zaželimo dobrodošlico 
našim novim malčkom, ki so vstopili skozi 
vrata našega vrtca. Prav tako pa zaželimo 
dobrodošlico vsem, ki ga obiskujejo, ven-
dar jih je vroče poletje in oddih s starši za 
kratek čas oddaljil od naših vrat.
V letošnjem šolskem letu 2019/20 bo vrtec 
Vitanje obiskovalo 83 otrok, ki so razdeljeni 
v 5 skupin.  V skupini Mehurčki, kjer so 
otroci 1. starostnega  obdobja, se bosta 
z njimi igrali vzgojiteljici Katja in Tina.  V  

skupini Žogice, kjer so otroci 2. starost-
nega obdobja, bosta vzgojiteljici Anja 
in Stanka poskrbeli, da bodo »žogice« 
poskočile v pravo smer. V skupini Balončki, 
kjer so otroci 2. starostnega obdobja, bosta 
Tamara in Petra poskrbeli, da bodo otroci 
vedno »povezani« v velik šop balončkov. V 
skupini Vetrnice, kjer so otroci 2. starost-
nega obdobja - predšolski otroci, bosta za 
ubrano vrtenje skrbeli vzgojiteljici Andreja 
in Mateja. V skupini Pikapolonice, kjer so 
otroci 1. in 2. starostnega obdobja, bosta 
za »mavrično letenje« poskrbeli Kristina in 
Tadeja. 
Vsem otrokom pa vzgojiteljice vrtca Vitanje 
želimo igrivo, malo nagajivo, varno in prijet-
no vrtčevsko leto 2019/20. Vam, spoštovani 
starši, pa iskrena hvala za vaše zaupanje. 

Kolektiv vrtca Vitanje

Počitnic je konec, poletje odhaja,
september se v novih čevljih sprehaja.
Malčke spremlja v vrtčevske gaje,
šolarje v šolo – tja gredo najraje.
Prvi šolski dan je poseben dan za vse 
prvošolce in njihove starše. Je pomembna 
prelomnica v njihovem življenju. 
Tako je v ponedeljek, 2. septembra, prag 
šole prestopilo 21 prvošolcev. Iz varnega 
domačega zavetja so se podali na novo 
pot, na začetek nečesa čisto novega. Zato 
je bil dan poln vznemirjenja, vprašanj, 
pričakovanj, radovednosti, veselja…V neka-
terih očeh se je videlo tudi kanček  žalosti 
in solz. 
Skupaj s starši, starimi starši, bratci, sestri-
cami… so prišli v lepo pripravljeno učilnico. 
Po prijaznih pozdravih učiteljic, ravnateljice 
in župana so jim  lanski tretješolci pop-
estrili dan s kratkim kulturnim programom. 
Učenci so deklamirali, peli in plesali. Zai-
grali so jim tudi igrico Miška si kuje srečo. 
Da jim bo prvi šolski dan ostal v lepem 
spominu, so učenci dobili tudi darilo: figu-
rico Lili - Bine, leseno ravnilce s svojim im-
enom, rumeno rutico, vrečko za copate in 
nekaj bombonov. To pa še ni bilo vse; tudi 
župan jih je obdaril z bomboni in odsevnimi 
trakci za varno udeležbo v prometu. Novi-
narka radia Rogla jim je podarila unikatne 
zvezke, jih fotografirala in z njimi opravila 
intervjuje.
Da je bil dan popoln, so se posladkali še s 
slastnim mafinom in poveselili v plesni de-
lavnici.
Vsi prvošolci so se pogumno podali na 
novo pot iskanja znanja.
Upam, da je bil prvi šolski dan – dan, ki si 
ga za vedno zapomniš.

Učiteljici Ida Pačnik in Verica Pesjak

Pozdrav iz vrtca Prvi šolski  
dan za  
prvošolce

Devetošolci s svojimi malimi prijatelji.

Samo rumena rutica nam se manjka 
in že smo pravi prvošolci.

PIKAPOLONICE

BALONČKI

ŽOGICE

MEHURČKI
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Prvi šolski  
dan za  
prvošolce

Devetošolci s svojimi malimi prijatelji.

DEVETOŠOLCI TUTORJI PRVOŠOLCEM
Učenci 9. razreda so prvošolcem ponudili pomoč kot njihovi veliki prijatelji (tutorji). Pomagali jim bodo pri spoznavanju šolskih 
prostorov, usmerjali jih bodo v knjižnici, pomagali pri kosilu, se jim pridružili pri športnih aktivnostih in podobno. Na ta način 

želimo, da bi se prvošolci na šoli počutili varno, sprejeto in da bi z veseljem prihajali v šolo.

Še gospod zupan nas je obdaril. Po dolgih počitnicah je v učilnici spet postalo živahno.

Starši so imeli roditeljski sestanek, mi 
pa smo uživali v plesni delavnici. Pelo, igralo in plesalo se je. Dobre volje ni manjkalo.
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OBVESTILA IN SPOROČILA

Med februarjem in junijem 2019 je v občini Vitanje potekal študentski 
raziskovalni projekt »Voda – strateška dobrina v Vitanju«, v okviru 
katerega so štirje študenti geografije skupaj še z dvema študentoma 
zgodovine in dvema študentoma krajinske arhitekture na Univerzi v 
Ljubljani pod vodstvom pedagoških in delovnih mentorjev zasnovali 
vodno učno pot ob reki Hudinji z naslovom »Od kapljice do reke«. 
Med pripravo vodne učne poti so preučili najrazličnejše z vodo pov-
ezane vsebine, pri čemer so izhajali iz številnih virov in literature o 
vitanjskem območju (okoli 100 enot; vključno z arhivskimi viri) ter iz 
terenskih spoznanj, ki so jih pridobili predvsem z intervjuji ključnih 
lokalnih deležnikov, informatorjev in zainteresirane javnosti. 
Vodna učna pot »Od kapljice do reke« je nastala kot odgovor na vizijo 
občine, da svoj razvoj osnuje na trajnosten in sonaraven način ter 
se pri tem v čim večji meri nasloni na svoje naravne danosti. Ker je 
kakovostna voda poleg gozda ena ključnih naravnih danosti v občini 
(ne pozabimo, da je osrednja vodna žila – reka Hudinja kot površinska 
tekoča voda še do nedavnega predstavljala enega redkih, a region-
alno izjemno pomembnih virov pitne vode), je vodna učna pot »Od 
kapljice do reke«, tudi v navezavi na nedavno ustanovljeno »Učno pot 
po vitanjskih vodnjakih«, nedvomno nadaljnji korak v pravo smer in 
s tem kamenček v mozaiku na poti promocije ohranjanja naravnih 
danosti in udejanjanja trajnostnega ter sonaravnega razvoja v občini.
Vodna učna pot »Od kapljice do reke« je živi spomenik vitanjskim vo-
dam, saj vodo in nanjo posredno in neposredno vezane vsebine pred-
stavi celostno, strokovno in hkrati dovolj poljudno, da so te razum-
ljive kar najširšemu krogu potencialnih obiskovalcev. Pot je krožna, 
nezahtevna, dolga približno 6 km. Primerna je za hojo in kolesarjenje. 
Sestavlja jo 16 osrednjih točk (Padavine, Hidrogeologija in vodohran, 
Lastno vodno zajetje, Vodovarstveno območje, Flora in favna, Hudinja 
in erozija, Zajetje Hudinja, Hrvačev mlin, Kuzmanova žaga, Grajsko 
letovišče, Mitsko jezero, Poplave, Lehnjak, Dantejev pekel, Industrija 
in obrt, Vitanjski vodnjaki) ter 4 dodatne predlagane vsebine (Hidroe-
lektrarna, Rakovec, Socka, Namakanje), katerih stična točka je voda. 
Obiskovalec bo ob poti lahko spoznal tako hidrološko dediščino kraja 
kot tudi vlogo in pomen vitanjskih vodnih virov skozi čas. Hkrati pa bo 
lahko začutil premnogokrat prezrto dejstvo, da je voda neodtujljiv del 
pokrajine ter da smo kot družba ali posamezniki preko vode v času in 
prostoru medsebojno še kako povezani.
Posebnost vodne učne poti »Od kapljice do reke« je, da je ta v duhu 
trajnosti v celoti zasnovana na spletu – torej brez vsakršnih posegov v 
prostor, kar opazovalcu omogoča, da se nanjo poda že samo s tablico 
ali pametnim telefonom. Vsebina poti je dostopna na spletni strani 

Občina Vitanje je bogatejša za novo 
vodno učno pot z naslovom  
»Od kapljice do reke« 

 Večji del pripravljalne ekipe pri terenskem delu Foto: T. Trobec

Zaključek projekta in predstavitev vodne učne poti »Od kapljice do reke« na 
točki »Padavine« na domnevni lokaciji nekdanje padavinske postaje  Foto: T. Trobec

 Zaključek projekta in predstavitev vodne učne poti »Od kapljice 
do reke« na točki »Hidrogeologija in vodohran« z razgledom na 
Vitanje Foto: S. Kušar

občine Vitanje pod razdelkom »Turizem v občini / turistične poti«: 
https://www.vitanje.si/objava/201725. Vabljeni k obisku vsebin na 
spletu, predvsem pa k obisku poti v naravi! Spoznali boste skrivnosti 
vitanjskih voda ali pa vsaj obnovili svoje vedenje o njih.
Zaključek projekta in uradna predstavitev vodne učne poti »Od 
kapljice do reke« je bila 5. julija 2019 v občini Vitanje. Dogodek je 
bil mednarodno obarvan, saj so mu poleg domače zainteresirane 
javnosti prisostvovali tudi študenti in profesorji udeleženci CEEPUS 
poletne šole z naslovom »Sustainable Use Of Regional Resources« v 
organizaciji Oddelka za geografijo Univerze v Ljubljani. O dogodku je 
6. julija 2019 poročala tudi RTV Slovenija v oddaji Slovenska kronika: 
https://4d.rtvslo.si/arhiv/slovenska-kronika/174625621.
Študentski projekt »Voda – strateška dobrina v Vitanju« je potekal 
kot del programa Projektno delo z gospodarstvom in negospodarst-
vom v lokalnem in regionalnem okolju – po kreativni poti do znanja 
2017–2020, ki ga podpira Ministrstvo za izobraževanje znanost in 
šport, Evropski socialni sklad in Javni štipendijski razvojni invalidski in 
preživninski sklad RS,  in spodbuja povezovanje visokošolskih zavo-
dov z (ne)gospodarstvom. Vključenim študentom tako daje možnost 
za pridobitev praktičnih izkušenj ter dodatnih znanj in veščin, občini 
Vitanje pa z novo vodno učno potjo »Od kapljice do reke« svojevrstno 
priložnost za še večjo prepoznavnost na zemljevidu Slovenije in širše. 

Tajan Trobec
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Trasa vodne učne poti »Od kapljice do reke«.

Primer interaktivne spletne informacijske table za 
točko »Grajsko letovišče«.

Zlata maturantka
Petra Lužnik, roj. 23. 3. 2000, je dosegla 
letos odličen uspeh ob zaključku šolanja 
na Srednji zdravstveni šoli Slovenj Gra-
dec. Postala je zlata maturantka. Med 
štiriletnim šolanjem je  dosegla še vrsto 
lepih uspehov, med drugim Zlato priznan-
je na državnem tekmovanju v matema-
tiki 2017/18. Za nadaljnje šolanje se je 
odločila za Fakulteto za zdravstvene vede 
v Mariboru. Tudi v prihodnje ji želimo 
uspešno šolanje in vse najlepše.

Nives A. Kričaj

V petek, 13. 9. , smo imeli nara-
voslovni dan.  V tem tednu smo 
veliko sodelovali v skupinah in 
pripravljali razstavo. Ker sva 
bili odsotni, sva bili opazovalki. 
Sošolcem sva lahko povedali ve-
liko prijaznih besed o njihovem 
delu doma in v skupini. Bilo jih je 
zanimivo spremljati, saj sva tako 
izvedeli, kako so preživeli dan.  
Tudi Andraž je ta dan manjkal. 
Zapisal je nekaj povedi  sošolcev 
o počutju na tem potepanju. Iz-
javili so, da je bilo zanimivo in za-
bavno. Sošolci so delali plakate, 
midve pa pisali naslove. Izvedeli 
sva, da so se zjutraj zbrali v učilnici 
in se nato odpeljali proti Paki.  Z 
njimi je bila tudi sorazredničarka 
Jožica. Učiteljica jim je razlagala o 
žagah in mlinih, ki so bili nekoč ob 
Hudinji. V Ledinskem grabnu so 
si ogledali ostanke predilnice. Ker 
tudi letos izvajamo projekt DEKD, 
so se učenci ustavljali in fotogra-
firali kapele in križe. Največ časa 
so si vzeli za postanek z malico 

pri Brložnikovi kapeli in studencu. 
Zapeljali  so se do meje z občino 
Mislinja. Načrtovali so tudi obisk 
Rakovca. Ker je bila cesta zaprta, 
so po drugi cesti obiskali še cerk-
ev Sv. Vida.  Nato so se odpel-
jali po Bukovi gori in ob meji z 
občino Zreče  nazaj v šolo.  Veliko 
učencev je povedalo, da so uživali 
v lepem razgledu in spoznavanju 
okolice Vitanja.
19. septembra smo  se odzvali 
povabilu Atletske zveze Sloveni-
je k akciji ‚‘Začni mlad, tekmuj 
pošteno‘‘. Preteči smo morali 
100 m ali 200 m.  Najprej smo 
se ogreli. Na igrišču za šolo smo 
tekli dva večja kroga in potem s 
tekom okrog šole tek končali. Ob 
zaključku nam je učiteljica razde-
lila priznanja. Zadovoljni smo bili, 
da smo nekaj naredili za svoje 
zdravje.

Maruša Kuzman  
in Klara Kotnik, 3.až

Foto: Breda Jakop

Naravoslovni dan 
in množičen tek
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OBJAVE

Društvo kmetic Lipa Vitanje 
vas vabi 

NA STOJNICO TRŠKE 
KUHINJE,

ki bo v soboto, 28. 9. 2019, 
pri Ksevt-tu. 

Pripravile bomo kuhane štruklje, pražen krompir, 

Občina Vitanje 
vabi 

v soboto, 28. septembra 2019, 
na slovesno predajo svojemu namenu  

novih pridobitev:

Vljudno vabljeni.

OB 12.00 MOSTU NA FUŽINAH

OB 13.00 OBNOVLJENE CESTE V LJUBNICI

OB 14.30 IZDELANE CESTE NA PAKI

OB 16.00 UREJENEGA IGRIŠČA V VITANJU

pohorski lonec, palačinke... 
Vse naše dobrote boste lahko pokušali 

od 12:00 ure naprej. 

Društvo kmetic Lipa Vitanje 
vas ob dnevu kmetic 

vabi 
v nedeljo, 20. 10. 2019, 

ob 14:00 uri 
v dvorano Ksevt-a na 

Vljudno vabljeni. 

KONCERT 
STANETA VIDMARJA.


