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UREDNIKOVA STRAN 
 

Odlok vlade Republike Slovenije o zajezitvi in obvladovanju epidemije COVID-19 o 

začasni prepovedi zbiranja ljudi v zavodih s področja vzgoje in izobraževanja ter 

univerzah in samostojnih visokošolskih zavodih se je globoko zarezal v naše življenje. 

Spremenil je naše delo, odnose in sobivanje. Osnovno šolo so zaprli 16. 3. 18. 5. so vanjo 

ponovno vstopili učenci prve triade. Devetošolci so prišli v šolo 25. 5. 2020. Učenci od 

4. do 8. razreda so v šolo prišli 1. 6. oziroma 3. 6. Prav tako so 16. 3. ukinili vsa šolska 

športna tekmovanja v vseh športnih panogah in disciplinah. Na naslednje šolsko leto je 

prestavljena plavalna šola v naravi za učence 4. razredov in plavalni tečaj za učence 1. 

razredov. Uspelo pa nam je opraviti 42. zimsko smučarsko šolo v naravi, plavalni tečaj v 

3. razredu in pet športnih dnevov.  

Letošnje šolsko leto pa se je začelo po pričakovanjih. Takoj na začetku smo v Ljubljani 

v prostorih Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport prejeli bronasto priznanje v 

natečaju za najbolj športno šolo. To nam je dalo zagon pri športnih aktivnostih v jeseni 

in pozimi. Udeležili smo se 5. Olimpijskega festivala. Uspešni smo bili na 36. atletski 

olimpijadi in na medobčinskem tekmovanju v krosu. Najboljšo ekipno uvrstitev letos so 

dosegli šahisti; dečki, F 15 (Luka Marovt, Aleksander Ambrož, Vid Bauman in Jernej 

Hribernik) in deklice, D 12 (Veronika Poslek, Pija Brdnik in Maja Vivod), ko so osvojili 

drugo mesto na področnem tekmovanju in se uvrstili na državni finale, ki pa zaradi 

koronavirusa ni bil izveden. Ekipno tretje mesto na področnem tekmovanju je osvojila 

ekipa starejših (Tine Rupnik, Žiga Hrup, Nuša Majer in Zala Rupnik) v alpskem 

smučanju. V disciplini veleslalom so dosegli tretje mesto, s petim mestom pa sta 

posamezno bila najboljša Nuša Majer in Tine Rupnik. Tudi v smučanju ekipno in 

posamezno so se uvrstili na državni finale.  

 
Beachflag zastava 

Šolsko športno društvo se je prijavilo na razpis Občine Poljčane za LETNI PROGRAM ŠPORTA 2020. Za 

priznanje Občine Poljčane smo predlagali za perspektivnega športnika Davida Bračiča in športnico Nušo Majer 

za atletiko. Za najboljšo ekipo smo predlagali košarkarsko ekipo v igri 3 x 3 (Domen Bračič, David Bračič, Leon 

Korošec, Sven Andrlon in trener Matevž Golež), košarkarsko ekipo starejših dečkov (Jakob Čobec, Tine Rupnik, 

Žan Bohak, Urban Kodrič, Aljaž Štraus, Juljan Rotart, Domen Bračič, Sven Andrlon, Leon Korošec, David 

Bračič, Jan Ribič in trener Matevž Golež) ter šahovsko ekipo deklic D 9 (Pija Brdnik, Sara Pislak, Veronika 

Poslek in vodja ekipe Franc Jug).  

Za boljšo prepoznavnost našega društva in za promocijo smo dobili novo beachflag in klasično zastavo velikosti 

140 x 70 cm ter malo trikotno zastavico 19 x 14 cm.    

Športniki šole so postali: 1. Žiga Hrup, 2. Tine Rupnik, 3. Vid Berglez. Športnice šole so postale: 1. Nuša Majer, 

2. Lara Marzidovšek, 3. Zala Rupnik. 

Miran Voglar 

 
Učitelji športa na naši šoli v šolskem letu 2019/20, z leve: Ranko Leskovar, pripravnica Martina Kovačič in 

Miran Voglar 
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PODELITEV PRIZNANJA NAJBOLJ ŠPORTNA ŠOLA 
 
Na Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport so 

v Ljubljani, 23. 9. 2019, v sklopu interesnih 

programov športa otrok in mladine podelili priznanja 

za najbolj športno šolo v Sloveniji za šolsko leto 

2018/19. S svojim trdim in predanim delom v 

lanskem šolskem letu smo si prislužili bronasto 

priznanje. Zahvala gre predvsem otrokom, učencem 

naše šole, učiteljem, vodstvu šole, staršem in 

športnima pedagogoma. Podelitvi so prisostvovali 

direktor Zavoda za šport RS Planica Jelko Gros in 

vršilka dolžnosti direktorja Direktorata za šport pri 

MIZŠ mag. Poljanka Pavletič Šamardžija. Poleg 

priznanja smo dobili tudi 200 EUR za nakup športnih 

potrebščin.  

Podelitve priznanja smo se udeležili, z leve strani: 

učitelj športa Ranko Leskovar, učenka športnica Nuša 

Majer, učitelj športa Miran Voglar, učenec športnik 

Tine Rupnik ter ravnateljica mag. Francka Mravlje.   
Miran Voglar 

 

 

5. OLIMPIJSKI FESTIVAL  
 

Tudi letos smo se udeležili olimpijskega festivala, tokrat že petega po vrsti. Na dogodek smo se tokrat odpravili 

z učenci druge triade, od četrtega do šestega razreda, v  okviru neobveznega izbirnega predmeta šport. Na 

festivalu, ki ga pripravlja Olimpijski komite Slovenije in je potekal, 28. 9. 2019, na Kongresnem trgu sredi 

Ljubljane, se je predstavilo 42 športov, večina olimpijskih. Že takoj na začetku smo bili povabljeni na slovesno 

otvoritev z dvigom olimpijske zastave, baklo in s prižigom ognja. Poleg tega nas je z zabavno optimističnim 

govorom pozdravil naš paraolimpijec Darko Đurić, prebral je tudi prisego športnikov, kakor to poteka na pravih 

olimpijskih igrah! Nato so se igre lahko začele. Prejeli smo knjižice, v katere smo zbirali žige. Za vsak opravljen 

izziv (za vsak preizkušen šport) 1 žig. Izzivi so bili zabavni, z nekaterimi športi se je večina srečala prvič. Poleg 

zelo znanih športov smo preizkusili tudi nogomet z glavo na namiznoteniški mizi, dviganje uteži, ritmično 

gimnastiko, kajak na vodi, vožnjo s sankami, deskanje, plezanje, streljanje z lokom,  baseball, hokej, skok s palico 

in še in še. Zaradi mikavne nagrade, plišaste igrače Foksy, so učenci še bolj zavzeto polnili knjižice z žigi. Sledila 

sta še dva nora nastopa akrobatske skupine na trampolinih in kolesarjev Urban Roof-a, ki so nas ogreli z 

vrtoglavimi točkami. Več kot tri ure je minilo, kot bi trenil.  

 
Učenci 4., 5. in 6. razreda naše šole 
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Učenci naše šole so nosili olimpijsko zastavo 

 
Paraolimpijec Darko Đurić in Jakob 

Šabec, ki je prižgal olimpijski ogenj 

  
   Ranko Leskovar 

 

 

IN MEMORIAM ALOJZ MESARIČ (1921–2019) 
 

 
Alojz Mesarič 

1. december 2019 bo v športno zgodovino Poljčan zapisan kot žalosten dan. Od 

nas se je poslovil izjemen človek – Alojz Mesarič. Bil je pameten, razgledan, 

skromen, preprost, zvest in ljubeč družinski mož, oče, dedi in pradedi. 

Alojz Mesarič je bil športnik vse življenje. Najraje je imel gimnastiko, nogomet, 

atletiko in kegljanje. Član Sokola, ki so ga v Poljčanah ustanovili leta 1930, je 

bil od prvega dne. V tem društvu niso gojili le gimnastike, ampak tudi druge 

športe: odbojko, namizni tenis, atletiko, plavanje, smučanje …  

Alojz Mesarič je bil eden najbolj aktivnih članov; že po nekaj letih je postal 

vaditelj sokolskih dečkov in z 18 leti načelnik sokolskega društva. Izkazal se je 

tudi pri gradnji sokolskega doma in telovadišča.  

V letih 1948–1951 in 1957–1967 je bil predsednik TVD Partizan Poljčane. 

Alojz Mesarič, rojen 27. 9. 1921, je začel s poučevanjem telovadbe leta 1953, ko je prišel na Osnovno šolo 

Poljčane.  Kot ravnatelj je bil med pobudniki za ustanovitev Šolskega športnega društva (v nadaljevanju ŠŠD). S 

svojimi športnimi izkušnjami in z vplivom je dosegel, da so se učitelji z vsem potrebnim elanom lotili zahtevne 

naloge, ki jo je terjalo novo ŠŠD. Telovadbo je poučeval do leta 1966. Leta 1978 je šola pod njegovim vodstvom 

zgradila asfaltirano igrišče za košarko in odbojko ter travnato za mali nogomet, prav tako 200 m peščeno atletsko 

krožno stezo. Bil je mentor mnogim krožkom v ŠŠD, vodil je mnoga tekmovanja doma, na občinski, regijski in 

republiški ravni. Prispeval je svoj delež, da je ŠŠD takrat zaporedoma prejemalo najvišja priznanja.  

Tudi sam je za svoje uspešno športno delo prejemal številna priznanja na vseh ravneh. Največ mu je pomenila 

Bloudkova plaketa, ki jo je dobil leta 1988. Deloval je tudi kot funkcionar TVD Partizan Poljčane in leta 2000 

napisal knjigo Živeli smo s športom, kjer je opisoval 70 let organiziranega športnega udejstvovanja v Poljčanah 

v letih 1930–2000. Po letu 1979, ko se je upokojil, ni prenehal z delom, ampak je še naprej sodeloval s ŠŠD. 

Postal je častni član Šolskega športnega društva Bogdana Krajnca. 

Bil je družbeno angažiran osem desetletij, zaslužen je za mnoge trajne dosežke Poljčan na vzgojno-

izobraževalnem, kulturnem in športnem področju. S svojim delovanjem je sooblikoval razvoj svojega kraja, 

izjemno je prispeval k ugledu ter uveljavitvi kraja Poljčane. Za svoje aktivno športno, kulturno in splošno 

družbeno življenje je dobil veliko priznanj. Nikoli se z njimi ni postavljal, so pa bile odraz njegovega dela in 

življenja. 

 

Tvoje delo in življenje bosta za vedno zapisana v naših srcih. Hvala ti za vzor, čast in privilegij, da smo lahko 

bili s teboj! 
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MEDNARODNA NARAVOSLOVNA OLIMPIJADA IJSO 
 

 
Devetošolec Vid Bauman, učenec Osnovne šole Kajetana Koviča iz Poljčan, se je pod vodstvom organizatorjev 

DMFA in ZOTKS udeležil Mednarodne naravoslovne olimpijade IJSO, ki  je potekala med 3. in 12. decembrom 

2019 v Katarju. Gre za prvo udeležbo slovenskih tekmovalcev na tovrstnih tekmovanjih nasploh, kjer tekmujejo 

osnovnošolci do 15. leta starosti. V šestčlansko slovensko ekipo se je Vid uvrstil z izjemnimi rezultati na 

tekmovanjih iz fizike. Pod mentorstvom svojega učitelja Gorana Saboliča je v lanskem šolskem letu brez 

izgubljene točke uspel rešiti naloge šolskega tekmovanja, naslednji uspeh je bilo 1. mesto na področnem 

tekmovanju in le za točko je izgubil najvišje mesto na državnem tekmovanju.  

Na olimpijadi je sodelovalo 70 držav, Slovenija je bila na to tekmovanje povabljena prvič, za priprave ste 

imeli malo časa, ne glede na to pa ste dosegli zelo lep uspeh. Kako ti je uspelo, da si prišel med najboljše 

osnovnošolce z vsega sveta, ki so odlični v razvozlavanju naravoslovnih problemov? 

Prejšnje šolsko leto sem na državnem tekmovanju iz fizike dosegel drugo mesto v državi. Tako sem bil v 

slovenski ekipi eden od dveh najuspešnejših tekmovalcev na področju fizike, v ekipi pa so bili še štirje 

najuspešnejši tekmovalci iz znanja s področja kemije. 

Novica, da te čaka tako pomembna izkušnja, je zagotovo v močno vplivala nate. Kdaj si izvedel za uvrstitev 

in kako so potekale dodatne priprave? 

Kateri učenci bodo sestavljali ekipo, smo izvedeli komaj manj kot dva meseca pred odhodom na 

olimpijado. Nekega popoldneva v oktobru nam je ga. ravnateljica med uro izbirnega predmeta navdušeno prišla 

povedat, da sem povabljen na otroško mednarodno naravoslovno olimpijado. In od tistega trenutka naprej se je 

marsikaj spremenilo. Najprej sem začel z intenzivnimi pripravami na svoji šoli, z učiteljem fizike sva predelala 

precej snovi za srednjo šolo, učiteljica biologije pa mi je razložila genetiko. Priprave so potekale tudi v Ljubljani 

na Pedagoški in Biotehniški fakulteti. Ob petkih popoldne smo imeli 4 ure priprav, v soboto dopoldne še enkrat 

toliko, in to 3 vikende zapored, saj je učni načrt olimpijade obsežnejši od učnih načrtov naravoslovnih predmetov 

pri nas.  

V življenju se je treba potruditi in odkrivati meje mogočega. Vsi tekmovalci ste na tej olimpijadi zagotovo 

počeli prav to. Pripoveduj nam o tekmovalnem delu juniorske naravoslovne olimpijade. 

Iz vsake države je bilo v eni tekmovalni ekipi lahko šest učencev, nekatere države je zastopalo več skupin, nekaj 

držav je imelo tudi manj udeležencev. Tako se je iz več kot 70-ih držav na tekmovanju zvrstilo 409 tekmovalcev 

z vsega sveta. Starostna meja je bila določena tako, da tekmovalec ni smel dopolniti 15 let pred koncem decembra. 

Tekmovanje je potekalo v treh sklopih: individualni del z vprašanji izbirnega tipa, kjer so pri vsakem izmed 

tridesetih vprašanj bili podani štirje možni odgovori, teoretični del z več obsežnimi nalogami ter praktični del, 

kjer se je vsaka ekipa šestih učencev razdelila na dve skupini po tri in skupno smo opravili zadane naloge. Seveda 

smo bili pet dni brez vseh elektronskih naprav, ki se lahko povežejo z internetom ali se z njih lahko kliče. 

Tekmovanja so namreč potekala tako, da je prvi del prišel na vrsto v četrtek, drugi v soboto in zadnji v ponedeljek. 

Tri dni ste bili torej intenzivno vpeti v razmišljanje, reševanje problemov, eksperimentiranje. Si spoznal 

katerega od tekmovalcev iz drugih držav? 

Spoznali smo Slovake, saj smo fantje iz naše skupine imeli skupaj z njimi istega vodiča kot dva njihova učenca. 

Brez angleščine ni šlo nikjer, živeli smo v istem hotelu in pogosto smo srečevali zgovorne ljudi. 

Tekmovanja se vedno povezujejo z rezultati. Kateri tekmovalci so bili najuspešnejši in kakšen rezultat si 

dosegel ti? Kako bi opisal zahtevnost nalog, te je presenetilo spoznanje, kaj vse zmorejo učenci tvoje 

starosti? 

Najboljših 10 % tekmovalcev, to je 32 posameznikov, je osvojilo zlate medalje, osvojili so jih večinoma mladi iz 

dežel Daljnega vzhoda. Naslednjih 20 % je prejelo srebrne medalje in naslednjih 30 % bronaste medalje. Na vrhu 

sta dominirali Indija in Kanada. Iz slovenske ekipe sta dva učenca dosegla bronasto priznanje, za katero so meni 

zmanjkale le tri točke.  

Na uvodni prireditvi so nam povedali, da so se zelo potrudili pripraviti integrirane naloge, kar pomeni, da naloge 

niso bile ločene na biologijo, kemijo ter fiziko, ampak so bile sestavljene iz dveh  ali treh znanstvenih področij v 

eni nalogi. To je tekmovanje naredilo zahtevnejše in kompleksnejše, česar tekmovalci na prejšnjih tekmovanjih 

niso bili deležni. Znanje ostalih sodelujočih me je presenetilo, a ob dejstvu, da so druge skupine za udeležbo 

vedele že leto dni ali več pred tekmovanjem, je vse postalo bolj razumljivo. Vseeno pa je velik dosežek takšno 

količino znanja ohranjati v spominu. 

Znani rek pravi, da nas potovanje naredi skromne, ko vidimo, kako drugačen je lahko svet. Kakšne 

misli so se prebujale v tebi, ko si opazoval posebnosti dežele, ki si jo srečal prvič?  
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V takšnem svetu še nisem bil nikoli in zagotovo je bila to zame pomembna življenjska izkušnja. Življenjski 

standard je navzven  zelo visok, a ko se poglobiš, ti postane jasno, da v Dohi ne živijo le bogataši. Navdušil me 

je slavni center mesta z visokimi zgradbami in osupljivo arhitekturo. Ta država se je bliskovito razvila po odkritju 

nafte, vse je novo in starih stavb praktično ni. 

Kako pa je z udeležbo na kateri prihodnjih naravoslovnih olimpijad?  

Na mednarodno juniorsko naravoslovno tekmovanje IJSO se več ne morem uvrstiti, saj bom v začetku 

prihajajočega leta dopolnil mejno starost 15 let, a si želim udeležbe na kateri izmed podobnih olimpijad, ki jih je 

še kar nekaj, in se znova pomeriti s talenti sveta. 

Marina Koražija, Goran Sabolič  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slovenska ekipa na naravoslovni juniorski olimpijadi v Dohi, Vid Bauman stoji desno 

 

 

NACIONALNI LABORATORIJ ZA ZDRAVJE, OKOLJE IN HRANO 
 

Na Osnovni šoli Kajetana Koviča v Poljčanah poteka dvoletni projekt Erasmus+, ki je naravnan trajnostno. Med 

zastavljenimi cilji tega projekta je spremljanje odlaganja odpadkov na brežine reke Dravinje, opazovanje in 

beleženje sprememb rečne vode in analiza vode, ki je odvzeta v času motnosti, obarvanosti, kalnosti. Ker pa smo 

želeli čim več strokovnih nasvetov glede priprave na odvzem vode, postopkov odvzema in ravnanja z vzorci, smo 

poiskali strokovne nasvete v Nacionalnem laboratoriju za zdravje, okolje in hrano v Mariboru. 

Tatjana Jurša, mag. kemije z NLZOH, je na strokovni ogled laboratorija povabila najboljše učence s področja 

naravoslovja in njihove učiteljice. Skupaj s sodelavci nam je predstavila laboratorijsko in raziskovalno dejavnost, 

postopke obveščanja in poročanja, naše učence pa je tudi povabila, da v času svojega nadaljnjega izobraževanja 

mogoče pri njih opravljajo prakso ali se celo zaposlijo. 

Ob strokovni razlagi smo spoznali dejavnosti laboratorija na področju okolja in zdravja, mikrobiološko dejavnost 

in kemijske analize živil, voda in drugih vzorcev iz okolja.  

Vodni življenjski prostor je največji na našem planetu in čeprav reke predstavljajo majhen delež, imajo velik 

pomen za naš planet, saj dajejo ljudem hrano, ob njih nastajajo mesta, omogočajo promet, proizvajajo energijo, 

če so čiste, postanejo kraj druženja in sproščanja. Ljudje pa preko snovi, ki jih pogosto v obliki odplak spuščamo 

v vode iz domov, industrijskih obratov, s kmetijskih površin, negativno obremenjujemo svoje okolje. Tako 

obremenjena je tudi reka Dravinja in v njeni neposredni bližini stoji poljčanska šola. Učenci so že večkrat izrazili 

skrb za svojo reko, v kateri se ne morejo kopati, v njej ni življenja, ko se sprehajajo ob njej, jih motijo večji 

odpadki, občasno neprijeten vonj, obarvanost …  

Prvošolke so zato organizirale Klub za čisto naravo, učenci iz vseh razredov sestavljajo skupino za opazovanje 

reke, svoja opažanja objavljajo preko skupine znotraj telefonske aplikacije, kamor bodo takoj obveščali predvsem 

v primeru, ko bodo opazili onesnaženje. Učenci tudi načrtujejo pomladno čiščenje rečnih bregov skupaj s starši 

in v povezavi z Občino. Tako delujejo medgeneracijsko in dosežke projekta prenašajo v svoje družine, se 

ozaveščajo na družbenem področju, bogatijo svoje vseživljenjsko učenje, nekateri pa se nezavedno odpravljajo 

po poteh svojega bodočega poklica.  
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Učenci naše šole v Nacionalnem laboratoriju 

Videli smo neverjetne naprave, ki pa za 

delovanje še vedno potrebujejo strokovnjaka. V 

laboratoriju je zaposlenih tudi veliko mladih, ki 

prinašajo svežino in nove ideje. 

Vid Bauman 

Najbolj me je pritegnila zanimivost, kaj vse 

lahko ugotovimo iz enega samega vzorca vode, 

koščka blaga ali ostanka živila s kemijsko 

analizo preko vzorčenja, predpriprave vzorca, 

priprave raztopine, odstranjevanja motečih 

snovi, analize in izračuna. 

Lina Samastur 

Najprej smo šli v laboratorij, kjer so nam s klasično metodo za analizo vode prikazali različno obarvanost, in tako 

dokazali prisotnost nitratov, fosfatov, nitritov … Da pa je bil ogled še bolj atraktiven, so nam pripravili ognjenik, 

ki nastane ob razpadu vodikovega peroksida zaradi dodajanja detergenta in kalijevega jodida. 

Nela Turin 

Ekipe strokovnjakov iz nacionalnega laboratorija hodijo tudi na teren in pridobivajo vzorce iz morja in jezer, 

podzemnih in kopalnih voda, z visokih tovarniških dimnikov, predvsem pa analizirajo vzorce, ki jih prejmejo v 

laboratorij, to pa so predmeti splošne rabe, tudi igrače, živila, zdravila … Opravljajo pa tudi analizo psihoaktivnih 

snovi anonimno zbranih vzorcev prepovedanih drog. 

Valentina Čoh 

 

Marina Koražija 

 

ODPRTO PISMO ŽUPANU STANISLAVU KOVAČIČU 
 

 
Ula Grm 

Spoštovani gospod župan Stanislav Kovačič! 

 

Pišem Vam, ker sem vestna učenka 4. razreda in zdajle delam domačo nalogo za predmet 

družbo. Drugače bi ta čas zagotovo namenila eni izmed športnih dejavnosti. 

A se še spomnite, ko ste lani na občinskem prazniku podeljevali nagrade? Jaz sem tista 

najmlajša, ki je bila povabljena na oder in tista, ki vas je najbolj stisnila za roko, ko ste ji 

čestitali. Seveda, saj sem rokoborka Ula. Poleg tega pa še nogometašica, gimnastičarka 

in državna podprvakinja v skoku v daljino. Zato sem lani tudi prejela priznanje za 

perspektivno športnico Občine Poljčane. Ko boste brali to pismo, bom stara deset let, saj 

imam devetega aprila rojstni dan.  

Te dni so gozdovi in travniki moje igrišče. Lahko rečem, da sem srečna, da živim v teh 

zelenih Poljčanah. Vestno upoštevam navodila, ki ste jih podali z namenom zajezitve in 

upočasnitve širjenja bolezni, ki jih povzroča korona virus COVID-19. Skrbno ubogam 

Vaš poziv, da se ne smemo igrati na športnih in otroških igriščih. Moj dan se začne s   

petkilometrskim tekom. Tečem mimo nogometnih igrišč in prostorov Rokoborskega 

kluba Poljčane in vsak dan mi je hudo pri srcu, ker ne vidim svojih trenerjev, soigralcev 

in prijateljev.  

Šport je moje življenje! Za sabo imam starše, ki me podpirajo, in pa trenerje, ki me 

usmerjajo. Sem članica NK Boč Poljčane, ŽNK Savinja Celje, Rokoborskega kluba 

Poljčane, Atletskega kluba Slovenska Bistrica in Šolskega športnega društva Bogdana 

Krajnca Poljčane. Zdaj, ko so te izredne razmere in je pouk na daljavo, je najboljše, ker 

ni šolskega zvonca in ure športa trajajo vse do teme. Delam naloge, ki mi jih preko 

družabnih omrežij posredujejo moji trenerji. 

Športna društva in klubi bodo nujno potrebovali finančno podporo. Z razumevanjem glejte tudi na nas športnike, 

saj se zaradi izrednih razmer ne moremo dokazati na številnih tekmovanjih. Mladi v Poljčanah bi nujno 

potrebovali še kak nov športni objekt (motorični park, fitnes v naravi, skate park), da se bomo družili in športno 

udejstvovali. 

Želim Vam predvsem veliko zdravja in da boste tudi po teh izrednih razmerah še naprej delovali razumno in 

učinkovito tudi v prid nas športnikov! Lep pozdrav! 
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Tekst in risba Ula Grm, 4. b 

 

 

OGLED ODBOJKARSKE TEKME SLOVENIJA :  RUSIJA 
 

V okviru obveznega izbirnega predmeta 

šport v devetem razredu smo se z učenci, 

18. 9. 2019, odpravili na ogled evropskega 

prvenstva v odbojki za člane. Prvi del 

tekmovanja se je odvijal v Sloveniji, zato je 

bila to izjemna priložnost za ogled 

najboljših odbojkarjev stare celine. Za 

nameček smo izbrali tekmo z zadnjimi 

evropskimi prvaki, Rusijo, kar je privabilo 

tudi ogromno navijačev. Tako smo v polni 

dvorani Stožice (uradno je bilo 11.000 

gledalcev) odpeli slovensko himno, 

pozdravili naše odbojkarje in ves čas na ves 

glas navijali. Kljub porazu Slovenije s 3 : 0 

v setih nismo bili preveč žalostni, saj je bilo 

vzdušje res čudovito. Polni vtisov smo se v 

poznih večernih urah varno vrnili domov.  

 
Učenci izbirnega predmeta odbojka na odbojkarski tekmi 

 

Ranko Leskovar 

GORSKI TEK, DRŽAVNO 
 

 

Državno prvenstvo v gorskih tekih je potekalo v Evropskem tednu športa, 21. 

9. 2019. Evropski teden športa je pobuda Evropske komisije za spodbujanje 

športa in telesne dejavnosti v Evropi. Letos bo organiziran četrtič in poglavitni 

cilj je, spodbuditi najširši krog prebivalcev k redni telesni dejavnosti. Na OŠ 

Smlednik so organizirali in izvedli državno prvenstvo za osnovne in srednje 

šole. Tekmovanja se je udeležil Tine Rupnik, ki je v svoji kategoriji, letnik 

2005 in 2006, osvojil  štirinajsto mesto.  

Tine Rupnik, 8. b  
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36. ATLETSKA OLIMPIJADA  
 

V Slovenski Bistrici so, 3. 10. 2019, v organizaciji Osnovne šole Pohorskega odreda in Atletskega kluba Almont 

iz Slovenske Bistrice izvedli atletsko, medobčinsko olimpijado. Vsak učenec je lahko tekmoval največ v dveh 

disciplinah, starejši tudi v štafeti. Mlajši dečki in deklice so tekmovali v teku na 60 m, 300 m, 600 m, v skoku v 

daljino, višino in metu žvižgača, starejši dečki in deklice so tekmovali v teku na 60 m, 300 m, 1000 m, v skoku 

v daljino, višino, suvanju krogle, metu žvižgača in štafeti 4 x 100 m. Z uspehi naših športnikov smo bili zelo 

zadovoljni,  osvojili smo 17 medalj. Pohvaliti velja učence in učenke iz petih in šestih razredov, ki so odlični 

športniki in so se kalili v kategoriji mlajših dečkov in deklic. Najboljša športnica, v preteklem šolskem letu na 

naši šoli, Nuša Majer je nosila olimpijsko zastavo. Mlade športnike pa je pozdravil Tonček Štern, član slovenske 

članske odbojkarske reprezentance, ki je osvojila drugo mesto na evropskem tekmovanju.  

 

 
Ekipa OŠ Kajetana Koviča Poljčane 

 

 
Nuša Majer je nosila olimpijsko zastavo 

 
Tonček Štern in Anton Jugovec  
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Lara Marzidovšek 

1. daljina 

2. tek, 60 m 

 
Sara Poslek 

1. tek, 300 m 

 
Vid Berglez 

1. tek, 1000 m 

 
Nuša Majer 

1. tek, 60 m 

2. tek, 300 m 

 
Robin Urban Urlep 

2. met žvižgača 

 
Zala Rupnik 

2. tek, 300 m 

 
Vid Bauman 

2. tek, 1000 m 

 
Gašper Hribernik 

3. met žvižgača 

3. tek, 600 m 
 

 
Žiga Hrup 

3. daljina 

 
Domen Brumec 

3. tek, 1000 m 

 
Nik Gajšek 

3. tek, 60 m 

 
Alen Kurež 

3. tek, 300 m 

 
Iva Marzidovšek 

3. tek 600 m  

2. mesto 

štafeta 4 x 100 m, deklice, z leve: 

Lana Dečman  

Lana Jezovšek  

Mia Kurež  

Nuša Majer 

 

4. mesto 

Štafeta 4 x 100 m, dečki, z leve: 

Domen Brumec  

Vid Berglez  

Žiga Hrup  

Gal Leskovar 

 

 

Miran Voglar, Ranko Leskovar 

 



12 

 

SIMBIOZA GIBA 

17. 10. 2019 
 

17. 10. 2019 smo izvedli Simbiozo giba. Najprej smo se odpravili v Dom dr. Jožeta Potrča Poljčane, kjer smo se 

družili z varovanci doma, nato pa popoldan na sprehod v Studenice. Ogledali smo si obnovljeni kozolec Čreti, 

ptičjo opazovalnico in obnovljeno osnovno šolo v Studenicah, ki jo sedaj upravlja Turistično društvo Studenice. 

V šolski telovadnici je vadbo izvedel Ranko Leskovar.  

 
Sprehod v Studenice 

 

 
Vadba v Domu dr. Jožeta Potrča 

 

 
Vadba v telovadnici 

Miran Voglar, Ranko Leskovar 
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TEE BALL 
 

 

V Šentjurju so, 10. 12. 2019, izvedli regijski turnir v Tee ball-u. Sodelovalo je osem osnovnih šol, tekmovali so 

učenci 4. In 5. Razreda. V naši ekipi je bilo sedem dečkov in sedem deklic. Uvrščeni smo bili v B-skupino. Prvo 

tekmo smo zmagali, nato pa dve izgubili in osvojili končno 5. do 6. mesto. Bili smo nekoliko razočarani! 

 

 

Za našo šolo so tekmovali, 

dečki z leve: Matija 

Bauman, Timon Čebular, 

Rene Kidrič, Jurij Kodrič, 

Jan Pislak, Jernej Bauman 

in Jakob Šabec. 

Deklice z leve: Ela Perina 

Pivec, Gabriela Plavčak, 

Ula Grm, Zala Šilc, Vita 

Lepej, Jerca Jug in Mojca 

Kraus. 

 

Rezultati naših tekem:  

OŠ Kajetana Koviča Poljčane : OŠ Štore 10 : 6 

OŠ Kajetana Koviča Poljčane : OŠ I. Rogaška Slatina 8 : 13 

OŠ Kajetana Koviča Poljčane : OŠ Hruševec Šentjur 2 7 : 9 

 

Miran Voglar 

 

42. ZIMSKA ŠOLA V NARAVI 
 

Z učenci 6. razredov smo se od 6. 1. do 10. 1. 2020 odpravili šolo v naravi na smučišče Kope. Skupaj je bilo 33 

učencev in učenk v spremstvu razredničarke Tanje Juhart in učiteljice na projektu (UBU) Saše Babšek. Smučanje 

smo poučevali Ranko Leskovar in Martina Kovačič iz naše šole. Na Kopah sta nas pričakala učitelja smučarske 

šole Nitro, Tilen Štraser in Uroš Rupreht, ki sta naši šoli bila poznana že od lanskega leta in smo se z njimi odlično 

ujeli. Vsakodnevno so otroci imeli ob 7.30 zajtrk, ob 9. uri so pričeli s smučanjem, ki je potekalo do 12. ure, nato 

je ob 12.30 sledilo kosilo. Po kosilu so si otroci za kratek čas odpočili, od 14. do 16. ure pa so bili spet na smučeh. 

Večerja je bila ob 18.30.   

Prvi večer so se otroci s športnima učiteljema in Sašo Babšek opravili na nočni pohod do vrha smučarske proge 

Mala Kopa in nazaj. V torek so učenci tekmovali v Bingu, kjer je bila končna zmagovalka Lori Kos. V sredo po 

smučanju so se učenci udeležili predavanja, ki ga je imel policist in je predstavil pravila na smučiščih. Po večerji 

je sledila predstavitev sob, kjer so se predstavili učenci, ki so skupaj bivali po sobah. Imena sob, ki so si jih otroci 

izbrali, so bila naslednja: Casino Alpina, d. o. o., Družabniki 4, Opice, Stars, Aaaaah in Zlate lisičke. Pri 

predstavitvi le-teh je bila najboljša skupina iz sobe Zlata lisička, zato so prejeli tudi nagrado.  

Zadnji večer, pred odhodom na ples, so otroci tekmovali v kvizu, kjer smo preverjali splošno znanje iz športnega 

področja. Zmagovalec pri fantih je bil Alen Kurež, pri deklicah Maša Prah. Zadnji večer je potekal ples v bližnjem 

baru (Holcer pub), kjer so otroci izredno uživali in se naplesali do onemoglosti. 

Učenci pa so tekmovali tudi v smučanju na progi, ki so jo pripravili učitelji smučarske šole. Trije učenci se zaradi 

slabega počutja tekmovanja niso udeležili, uvrstitve pri učencih pa so bile sledeče: dečki, 1. Mesto: Martin Peršoh, 

2. Mesto: Luka Kodrič, 3. Mesto: Alen Kurež; deklice, 1. Mesto: Maša Prah, 2. Mesto: Iva Marzidovšek in 3. 

Mesto: Mia Kegu. Za nagrado so dobili medalje. 
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Udeleženci 42. zimske šole v naravi 

 

 

 
Tekmovanje v smučanju, deklice, z leve: 

2. Iva Marzidovšek, 1. Maša Prah, 3. Mia Kegu 

 
Tekmovanje v smučanju, dečki, z leve: 

2. Luka Kodrič, 1. Martin Peršoh, 3. Alen Kurež 

 

Ranko Leskovar 

 

 

ŠAH, PODROČNO, EKIPNO 
 

Na Ptuju so, 12. 2. 2020, izvedli področno tekmovanje osnovnih šol Podravja v standardnem šahu, ekipno. Franc 

Jug je na tekmovanje peljal ekipe D 12, F 12 in F 15. Ekipa starejših dečkov F 15 se je uvrstila na državni finale.  

 
Ekipa, dečki, F 15, osvojeno drugo mesto. Za ekipo 

so tekmovali, z leve: Luka Marovt, Aleksander 

Ambrož, Vid Bauman in Jernej Hribernik 

 
Ekipa, dečki, F 12, osvojeno šesto mesto. Za ekipo 

so tekmovali, z leve: Rene Kodrič, Dominik Kokol, 

Anže Brumec in Gregor Krošel 
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Ekipa, deklice, D 12, osvojeno drugo mesto. Za ekipo 

so tekmovale, z leve: Veronika Poslek, Pija Brdnik in 

Maja Vivod  

Franc Jug 

 

 

 

SMUČANJE, PODROČNO, POSAMEZNO, EKIPNO 
 

Letos smo se s popolnima ekipama mlajših in starejših učencev udeležili področnega tekmovanja v alpskem 

smučanju, ki je potekalo na Rogli, 14. 2. 2020. Tekmovanje je bilo posamično in ekipno. Ekipo tvorita dva 

najhitrejša učenca in dve najhitrejši učenki, posebej se točkuje mlajše in posebej starejše. Rezultati so pokazali, 

da smo upravičeno pričakovali dobre rezultate naših tekmovalcev. Ekipno so se starejši učenci in učenke s 3. 

mestom uvrstili na državno tekmovanje, 11. 3. na Krvavcu. Mlajši učenci so dosegli ekipno 4. mesto. Posamično 

sta najboljši uvrstitvi dosegla Nuša Majer in Tine Rupnik. Oba sta bila peta v kategoriji starejših učencev oziroma 

učenk. Poleg njiju se je z 10. mestom na državno tekmovanje uvrstil še Žiga Hrup.  

 

Rezultati naših tekmovalcev: 

Kategorija Ime in priimek Mesto 

Mlajši učenci Robin Urban Urlep 17. mesto 

Niko Cvetek  18. mesto 

Gašper Hribernik  21. mesto 

Mlajše učenke Maša Prah  10. mesto 

Zala Krošel  12. mesto 

Starejši učenci Tine Rupnik 5. mesto 

Žiga Hrup  10. mesto 

Nick Kolar  12. mesto 

Starejše učenke Nuša Majer 5. mesto 

Zala Rupnik  18. mesto 

EKIPA MLAJŠIH UČENCEV Robin Urban Urlep, Niko Cvetek, Maša Prah, Zala 

Krošel 

4. mesto 

EKIPA STAREJŠIH UČENCEV Tine Rupnik, Žiga Hrup, Nuša Majer, Zala Rupnik 3. mesto 

 

 
Tekmovalci naše šole 

 
3. mesto, kategorija starejših 

 

Ranko Leskovar 
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POROČILO 
 

Športnega programa »Zlati sonček« in »Krpan« za šolsko leto 2019/2020 
 

Razred Športni 

program 

Število 

otrok v 

oddelku 

Dosežena 

stopnja 

Vodja športnega 

programa 

Opravili 

program 

Samo 

sodelovali 

Skupaj 

vseh, ki so 

opravili  

Skupaj 

vseh, ki so 

sodelovali 

1. a Zlati 

sonček 
17 Mala zlata 

medalja 

Nejc Zidarič, 

Mateja Skerbiš 
17 / 34 / 

1. b Zlati 

sonček 
17 Leonida Golob, 

Irena 

Ternovšek 

17 / 

2. a Zlati 

sonček 
22 Velika 

modra 

medalja 

Milena Pegan 22 / 42 / 

2. b Zlati 

sonček 
20 Tina Robnik 20 / 

3. a Zlati 

sonček 
21 Velika 

zlata 

medalja 

 

Barbara Oder 21 / 46 / 

3. b Zlati 

sonček 
25 Suzana Vuk 25 / 

4. a Krpan 26 Bronasto 

priznanje 

 

Valerija 

Vantur 
25 1 51 1 

4. b Krpan 27 Suzana Vošinek 27 / 
5. a Krpan 21 Srebrno 

priznanje 

 

Z. Podjaveršek, 

R. Leskovar 
21 / 40 1 

5. b Krpan 20 M. Voglar 

 
19 1 

6. a Krpan 19 Zlato 

priznanje 

 

R. Leskovar, 

M. Voglar 
18 1 34 1 

6. b Krpan 16 R. Leskovar, 

M. Voglar 
16  / 

 

Športni program Zlati sonček je opravilo 122 otrok oziroma 100 %. 

Športni program Krpan je opravilo 125 otrok oziroma 97,6 %. 

Vzrok za tako visok odstotek opravljenega športnega programa Krpan je v navodilih, ki jih je ob pojavu 

koronavirusa poslal Zavod za šport RS Planica, da je športni program opravljen, če učenec opravi vsaj tri naloge 

omenjenega športnega programa oziroma so bile opravljene predvaje za posamezno nalogo.  

Miran Voglar 

 

 

ŠPORTNI DAN NA DALJAVO 
 

Zjutraj sem se zbudila ob sedmi uri, se oblekla, šla na zajtrk, si umila zobe in se razgibala, kot je kazalo na videu. 

Ko sta bila moj bratec in ati nared, smo napolnili gume na kolesih in se odpravili na pot. Šli smo proti gasilskemu 

domu in cerkvi v Zgornjih Poljčanah. Nato smo se malo ustavili, ker naju je z bratcem kolesarjenje po hribu 

navzgor izčrpalo. Ko smo se odpočili, smo se peljali po kolesarski stezi proti Makolam. Ko smo se tam vozili, 

smo sredi poti srečali kačo, ati jo je previdno odstranil in naša pot se je nadaljevala. Prišli smo do Studenic, 

ustavili smo se pri Toplem potoku, spili malo vode in šli naprej. Pot se je vlekla in vlekla in smo le prišli do cilja 

pri kapeli svete Barbare. Tam smo se malo najedli, odpočili in popili vodo. Pot nazaj je bila ista, samo da smo se, 

ko smo se vozili nazaj, še ustavili pri samostanu v Studenicah. Imela sem se zelo dobro! 

Ana Jeza, 4. B  

 

Imel sem športni dan na daljavo. Odločil sem se za kolesarjenje. Kolesaril sem s sestro Ano in z atijem. Mami pa 

je bila medtem v službi. Po zdravem zajtrku in ogrevanju smo krenili na pot. Vozili smo se po majhnih in velikih 

hribih. Prevozili smo približno 7 km. Meni je bilo kar všeč. Posneli smo tudi nekaj fotografij. Z veseljem bi še 

kdaj ponovil takšen športni dan. 

Miha Jeza, 2. A 
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Moj dan se je začel ob 8. Uri. Ko sem se uredil v kopalnici in pozajtrkoval, sem odšel na teraso, kjer sem pozdravil 

sonce v lepem jutru in še malo potelovadil. Nato sem si pogledal nekaj plesov in telovadnih vaj na you tubu, 

potem pa sem se pripravil na pohod. Z mano so šli mama, starejši brat in njegova punca. 

Šli smo po okoliških gozdovih, obiskali tri ribnike v naši okolici in naše igrišče, kjer sem se malo razgibal na 

igralih, obiskali smo tudi kmetijo Cvahte, kjer smo pocrkljali zajčke. Naredili smo 9,7 km – 12.184 korakov. 

 

Erik Kaizer, 6. A  

 

 
Ana in Miha Jeza 

 
Erik Kaizer 

 

Športni dan je bil danes malo drugačen in zato mi je bilo zelo zanimivo opravljati naloge, ki ste nam jih 

poslali v spletno učilnico. Zelo mi je bila všeč meditacija, saj je nisem že zelo dolgo delala. Tista plesna 

koreografija mi je pa šla malo na živce, saj je tisti, ki je vodil to učenje plesa, vse preveč hitro delal. Ne, 

zato pa nisem imela živcev. Kar se tiče pohoda, sem šla sicer teč, čeprav je bil bolj fartlek, na pol hoja, na 

pol tek. Šla pa sem z Milo, našo psičko. Pot je bila večinoma v gozdu od Čebelarskega doma dalje. Glede 

tistih receptov sem si šla ogledat to spletno stran, ampak potem smo tako in tako imeli čisto nekaj drugega. 

Upam, da sem dovolj napisala. Zanima me, če bo letos, v tem šolskem letu, še kakšen športni dan, ker mi 

je bilo zelo všeč. 

Maša Kraus, 9. A  

 

Danes sem s svojim bratom Nejcem in z babico odšel do vodnega zajetja ter do kapelice svetega Roka. Medtem 

smo se ustavili in imeli malico. Pohod je bil super, saj pot ni bila preveč grda. Kasneje sem z bratom, s prijateljem 

Vidom ter z Vidovo mamico kolesaril do gradu Štatenberg. Ko smo šli nazaj z gradu, smo šli po drugi poti, ki je 

šla tik ob gozdu in občasno v gozdu. Na glavno cesto smo prišli pri Novakah in naprej proti Spodnjim Poljčanam. 

Pot je bila zabavna in utrujajoča hkrati. 

Niko Cvetek, 5. B  

 

Danes smo z babico Mijo in bratom Nikom odšli na pohod. Odšli smo proti kapelici svete Barbare in naprej proti 

vodnemu zajetju. Tu smo se ustavili, nekaj pojedli, popili in posladkali. Tudi poigrali smo se in opazovali naravo. 

Popoldan pa smo kolesarili po Poljčanah. 

Nejc Cvetek, 3. B 
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PLANINSKI SKUPINI na Osnovni šoli Kajetana Koviča Poljčane 
 

Letošnje poročilo bo nekoliko skromnejše, saj smo redno delali le do sredine marca, nato nas je našel nesrečni 

koronavirus in naše delo ustavil. Ni bilo druženj, skupnih prevozov, obiskov planinskih koč, spanja v njih, skratka 

organizacije izletov, dogodivščin, planinskega tabora in orientacijskih tekmovanj. Pa vendar, hribi bodo počakali; 

če bomo zdravi, bomo lahko svoje aktivnosti kmalu varno nadaljevali. Kljub temu je prav, da poročamo o delu, 

ki smo ga opravili do razglasitve pandemije. Kar bomo storili od marca naprej, pa bo zajeto v poročilu za 

naslednje šolsko leto. 

V šolskem letu 2019/2020 je bilo v poljčanski šoli včlanjenih 128 mladih planincev. Za planince 1. in 2. razreda 

je tudi letos skrbela mentorica Irena Ternovšek. Pri vodenju izletov od 3. do 9. razreda ja bila aktivna  mentorica 

Milena Pegan, pri pripravi in vodenju pa so sodelovali tudi prostovoljni vodniki PZS, mentorji, mladinski 

voditelji z ustrezno licenco: Katja Aber, Barbara Belec, Daniela Berdnik, Boris Blažič, Ivo Borovnik, Klavdija 

Čoh, Monja Dobnik,  Andreja Erdlen, Zlatka Gajšek, Renata Jesenek, Leopold Kavkler, Janko Kovačič, Marjan 

Mally, Maša Medved, Dragica Onič, Franček Onič, Tomaž Onič, Milan Pavlič, Rok Perko, Amadej Petelinšek, 

Aleksandra Pirš, Polona Galun Pleničar, Lovro Rap, Ana Skledar, Gvido Španring, Davorin Vošinek in Leon 

Zamuda. PD poljčane ima 23 vodnikov, 5 mentorjev, 1 mladinskega voditelja in 1 inštruktorja orientacije. 

V 1. in 2. razredu je 46 mladih planincev, ki so opravili 3 izlete v okolico Poljčan. Obiskali so Strmec, šli skozi 

Ježev Dol v Čretnik in Hošnico, se podali na Stanovsko ter v Lušečko in Čadramsko vas. Nato jih je ustavil 

koronavirus. Na izletih in pohodih so se 

pridružili še starši ali stari starši in vsi skupaj 

so uživali na planinskih poteh.  

S pohodi so prislužili 5 markacij, 4 metulje, 

6 encijanov in 6 diplom.  

Markacijo za 4 izlete so dobili Ana Vidovič 

(drugič), Eva Berk (drugič), Lucija Bohak 

(drugič), Noel Gosak (drugič), Urh Grm 

(tretjič). Metulja za 8 izletov so dobili Urh 

Grm (drugič), Eva Berk (drugič), Liam 

Razboršek, Matic Ačko (tretjič). Encijan za 

12 izletov so zaslužili Urh Grm (drugič), Žan 

Kidrič, Rene Kodrič, Eva Berk (drugič), 

Gašper Mršič, Liam Razboršek. Diplomo za 

izpolnjen dnevnik s 16 izleti pa so dobili Urh 

Grm (drugič), Martin Poslek, Aljaž Peršoh 

(drugič), Žiga Klinc, Luka Kidrič in Iker 

Košir.  

Skupina od 3. do 9. 

razreda šteje 82 članov. 

Za skupino smo izvedli 

8 izletov. Septembra 

smo se iz Slovenskih 

Konjic povzpeli na 

grad in Skalo. Oktobra 

smo pripravili 15. 

Nočni pohod na Boč in 

še isti mesec izlet na 

Pogorišče ter Sveto 

Jedrt in Korbar po 

Savinjski poti ter Po 

vinskih goricah na Boč. 

Novembra smo se 

z vlakom odpeljali 

v Maribor, nato pa se 

skozi mestni park 

povzpeli na Kalvarijo 

in Piramido. 
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Decembra nas je na Boču obiskal Božiček. 

Januarja smo se podali po Loško-zbelovski 

poti. 14 dni pozneje smo se z vlakom 

odpeljali v Celje in obiskali Celjski grad. 

Kustosinja nas je seznanila z njegovo 

zgodovino in z zgodbami o celjskih grofih. 

Izletov in srečanj, ki smo jih razpisali za 

marec, nismo več izpeljali. 

 Nekateri mladi pohodniki so se večkrat 

pridružili tudi skupini odraslih. Skupaj je 

bilo lepo, zabavno in poučno. Priznanja 

bomo podelili, ko bo to mogoče, 

najverjetneje šele v jeseni. 

Ne pozabimo planiskega tabora v Čezsoči 

ob reki Soči, kjer je 23 naših mladih 

planincev od 4. Do 9. Razreda preživelo 

prijeten teden v šotorih. 

Obiskali so Bovec, slapa Virje in Boko, se 

odpeljali na Kanin in osvojili dvatisočak 

Prestreljenik, iz Lepene pa so se povzpeli do 

Krnskega jezera. Kopali so se v Soči, imeli so 

pastirski dan, kviz, planinsko šolo. Obiskal jih 

je umetnik, ki dela skulpture iz kamnov. Urejali 

so planinske dnevnike, pisali prispevke za 

vsakoletno glasilo. Vsak večer pa so se družili 

ob tabornem ognju, kjer so zapeli ob zvokih 

kitare. Spremljalo jih je naših 6 vodnikov, 

mladinskih voditeljev in mentorjev: Rok Perko, 

Ana Skledar, Maša Medved, Daniela Berdnik, 

Barbara Belec in Leon Zamuda.  

S pohodi, z izleti, s planinsko šolo, z zapisi in 

orientacijskimi tekmovanji bo 7 mladih za 8 

izletov osvojilo bronasto medaljo: Andraž Piko 

(drugič), Matic Sobotič Klančnik (tretjič), 

Matija Flac (drugič), Maks Vodušek (tretjič), Mia Kegu, Jernej Rupnik (tretjič), Rok Sobotič Klančnik (tretjič). 

10 jih bo za 16 izletov prislužilo srebrno medaljo in knjižno nagrado: Matija Bauman, Jernej Bauman, Vid 

Bauman, Jerca Jug, Val Šajt, Rok Sobotič Klančnik (tretjič), Matic Sobotič Klančnik (tretjič), Maks Vodušek 

(tretjič), Matija Flac (drugič), pa še Hana Kovačič iz Maribora. 

3 bodo za 24 izletov dobili zlato medaljo z diplomo: Andraž Piko, Val Šajt in Zarja Flac. Tako bomo 19 mladim 

planincem podelili 20 medalj. 

Imamo tudi odlične tekmovalce v orientaciji. Od 

oktobra do zdaj so sodelovali na dveh področnih 

tekmovanjih. Ekipi so sestavljali Tine Rupnik, Jernej 

Skledar, Žiga Hrup in Zala Rupnik. Njihov vodja in 

mentor je že vrsto let vodnik Gvido Španring.  

Vsem prejemnikom priznanj čestitamo. Hvala 

mentoricama, hvala strokovnim sodelavcem PD 

Poljčane za njihovo požrtvovalno prostovoljno delo, 

hvala tudi Osnovni šoli Kajetana Koviča Poljčane in 

ŠŠD Bogdana Krajnca, ki omogočata planinsko 

dejavnost in spremljata njeno delovanje. Hvala tudi 

Občini Poljčane, ki prepoznava naš trud in nas 

podpira.  

Fotografije spremljevalcev in vodnikov                                                                                             Dragica Onič 
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ŠPORTNIKI IN ŠPORTNICE RAZREDOV 

 

 
1. razred, dečki, letnik 2013 in mlajši, z leve: 1. Noel 

Gosak, 2. Aljaž Škorjanec, 3. Urh Grm 

 
1. razred, deklice, letnik 2013 in mlajše, z leve: 1. Lili 

Turin, 2. Antonija Ukman, 3. Ajda Vehovar 
 

 
2. razred, dečki, letnik 2012, z leve: 1. Izak Rupnik, 2. 

Ožbej Vidovič, 3. Domen Mušič 

 
2. razred, deklice, letnik 2012, z leve: 1. Ana Vidovič, 

2. Ajda Marzidovšek, 3. Bina Turin 

 

 
3. razred, dečki, letnik 2011, z leve: 1. Jan Šega, 2. 

Mihael Plavčak, 3. Jan Šabec 

 
3. razred, deklice, letnik 2011, z leve: 1. Neža 

Hribernik, 2. Ajda Hribernik, 3. Bina Turin 
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4. razred, dečki, letnik 2010, z leve: 1. Žak Rupnik, 2. 

Žan Slatenšek, 3. Anže Beškovnik 

 
4. razred, deklice, letnik 2010, z leve: 1. Ula Grm, 2. 

Maja Figek, 3. Veronika Poslek 

 

 
5. razred, dečki, letnik 2009, z leve: 1. Jakob Šabec, 

2. Timon Čebular, 3. Taj Kodrič Koren 

 
5. razred, deklice, letnik 2009, z leve: 1. Gabriela 

Plavčak, 2. Jerca Jug, 3. Mojca Kraus 
 

 
6. razred, dečki, letnik 2008, z leve: 1. Alen Kurež, 2. 

Martin Peršoh, 3. Andraž Piko 

 
6. razred, deklice, letnik 2008, z leve: 1. Iva 

Marzidovšek, 2. Maša Prah, 3. Iza Polanec 
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7. razred, dečki, letnik 2007, z leve: 1. Nik Gajšek, 2. 

Urban Robin Urlep, 3. Gašper Hribernik 

 
7. razred, deklice, letnik 2007, z leve: 1. Lara 

Marzidovšek, 2. Zala Rupnik, 3. Sara Poslek 
 

 
8. razred, dečki, letnik 2006, z leve: 1. Žiga Hrup, 2. 

Tine Rupnik, 3. Urban Kodrič 

 
8. razred, deklice, letnik 2006, z leve: 1. Nuša Majer, 

2. Nela Turin, 3. Zala Petelinšek 
 

 
9. razred, dečki, letnik 2005 in starejši, z leve: 1. Vid 

Berglez, 2. Vid Bauman, 3. Teo Pahernik  

 
9. razred, deklice, letnik 2005 in starejše, z leve: 1. 

Mia Kurež, 2. Neja Lorenci, 3. Lana Jezovšek 
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ŠPORTNIKI IN ŠPORTNICE ŠOLE 
 

 
Športniki šole, z leve: učitelj športa Miran Voglar, 1. 

Žiga Hrup, 2. Tine Rupnik, 3. Vid Berglez, 4. Alen 

Kurež, 5. Nik Gajšek, 6. Jakob Šabec 

 
Športnice šole, z leve: učitelj športa Ranko Leskovar, 

1. Nuša Majer, 2. Lara Marzidovšek, 3. Zala Rupnik, 

4. Gabriela Plavčak, 5. Sara Poslek, 6. Iva 

Marzidovšek 

 

 

 

 
Zastava Šolskega športnega društva Bogdana Krajnca, velikosti 140 x 70 cm 

 
Trikotna zastavica, 

velikosti 19 x 14 cm 
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ŠOLSKA ŠPORTNA TEKMOVANJA  
 

Športni dnevi Kategorija Objavljeno 

1. športni dan, kros Dečki in deklice od 1. do 9. razreda  V športni kroniki 

1. športni dan, orientacija Dečki in deklice od 6. do 9. razreda V športni kroniki 

2. športni dan, pohodi in kolesarjenje Dečki in deklice od 1. do 9. razreda V športni kroniki 

3. športni dan, bowling, drsanje, pohod, 

smučanje 

Dečki in deklice od 3. do 9. razreda 

razen 6. razreda  

V športni kroniki 

4. športni dan, aktivnosti na daljavo Dečki in deklice od 1. do 9. razreda V športni kroniki 

5. športni dan,  Dečki in deklice od 1. do 9. razreda  V športni kroniki 

 

Šolska tekmovanja Kategorija Rezultat, mesto 

Kros Dečki od 1. do 9. r. V športni kroniki 

Kros  Deklice od 1. do 9. r. V športni kroniki 

Orientacija Dečki in deklice od 6. do 9. r. V športni kroniki 

Bowling Dečki in deklice od 6. do 9. r. V športni kroniki 

Namizni tenis Dečki in deklice od 4. do 9. r. V športni kroniki 

 

Medobčinska tekmovanja Kategorija Rezultat, mesto 

Kros – posamično in ekipno Mlajši dečki V športni kroniki 

Kros – posamično in ekipno Mlajše deklice V športni kroniki 

Kros – posamično in ekipno Starejši dečki V športni kroniki 

Kros – posamično in ekipno Starejše deklice V športni kroniki 

Kros – vseekipno  Vse kategorije 1. mesto 

35. atletska olimpijada v 

Slovenski Bistrici 

Mlajši in starejši dečki 1. Vid Berglez, tek 1000 m 

2. Robin Urban Urlep, met žvižgača 

2. Vid Bauman, tek 1000 m 

3. Gašper Hribernik, tek 300 m 

3. Gašper Hribernik, met žvižgača 

3. Žiga Hrup, daljina 

3. Domen Brumec, tek 1000 m 

3. Nik Gajšek, tek 60 m 

3. Alen Kurež, tek 300 m 

2. štafeta, starejši dečki, 4 x 100 m 

35. atletska olimpijada v 

Slovenski Bistrici 

Mlajše in starejše deklice 1. Lara Marzidovšek, daljina 

2. Lara Marzidovšek, tek 60 m 

1. Sara Poslek, tek 300 m 

1. Nuša Majer, tek 60 m 

2. Nuša Majer, tek 300 m 

2. Zala Rupnik, tek 300 m 

3. Iva Marzidovšek, tek 600 m 

Nogomet Mlajši dečki 3. mesto 

Nogomet Starejši dečki 6. mesto 

Košarka Starejši dečki 3. mesto 

Košarka Starejše deklice 2. mesto 

Košarka Mlajši dečki 2. mesto 

Odbojka Starejše deklice 5. mesto 

Odbojka Starejši dečki 4. mesto 

Namizni tenis Posamezno 3. Tine Rupnik 

Šah Dečki, F 9, posamezno 1. Jernej Hribernik 

Šah Deklice, D 9, posamezno 3. Danaja Kiselak 

Šah Deklice, D 12, posamezno 2. Pija Brdnik 

Smučanje, posamezno Starejši dečki 2. Tine Rupnik 

Smučanje, posamezno Starejše deklice 3. Nuša Majer 
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Področna tekmovanja Kategorija Rezultat, mesto 

Tee ball Dečki in deklice, 4., 5. r.  6. mesto  

Košarka Mlajše deklice 4. mesto 

Šah, ekipno Deklice, D 12 2. mesto (Veronika Poslek, Pija Brdnik, 

Maja Vivod) 

Šah, ekipno  Dečki, F 15 2. mesto (Luka Marovt, Aleksander 

Ambrož, Vid Bauman, Jernej Hribernik) 

Smučanje, posamezno Starejši dečki 5. mesto Tine Rupnik 

Smučanje, posamezno Starejše deklice 5. mesto Nuša Majer 

Smučanje, ekipno Mlajši učenci 4. mesto (Robin Urban Urlep, Niko 

Cvetek, Maša Prah, Zala Krošel) 

Smučanje, ekipno Starejši učenci 3. mesto (Tine Rupnik, Žiga Hrup, Nuša 

Majer, Zala Rupnik) 

 

Državna tekmovanja Kategorija Rezultat, mesto 

* Gorski tek, finale Starejši dečki 14. Tine Rupnik 

 

V tem šolskem letu smo doma organizirali naslednja tekmovanja: 

1. 22. 10. 2019, kros, medobčinsko, posamezno in ekipno 

2. 20. 11. 2019, košarka, medobčinsko, starejši dečki 

3. 19. 12. 2019, namizni tenis, medobčinsko, posamezno 

4. 16. 1. 2019, namizni tenis, medobčinsko, ekipno 

 

Ogledali, izvajali, sodelovali smo še: 

 12. 9. 2019, Igriva košarka za prvo triado, Poljčane 

 18. 9. 2019, ogled odbojkarske tekme Slovenija : Rusija v okviru tekmovanja na evropskem prvenstvu   

 23. 9. 2019, podelitev bronastega priznanja za najbolj športno šolo, Ljubljana 

 28. 9. 2019, 5. Olimpijski festival, Ljubljana 

 17. 10. 2019, Simbioza giba, sprehod Poljčane–Studenice 

 29. 11. 2019, preverjanje plavanja za 6. razrede v bazenu Ruše 

 6. – 10. 1. 2020, 42. zimska šola v naravi, Kope 

 2. – 6. 3. 2020, plavalni tečaj za 3. razreda v bazenu Ruše 

 

Miran Voglar, Ranko Leskovar 

 

 
 

OBČINA POLJČANE 
Bistriška cesta 65 

2319 Poljčane 

 
OSNOVNA ŠOLA  

KAJETANA KOVIČA POLJČANE 
Dravinjska cesta 26 

2319 Poljčane 
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FOTO UTRINKI IZ ŠPORTNEGA DNE NA DALJAVO 
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