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UREDNIKOVA STRAN
Epidemija korona virusa COVID-19 je tudi v tem šolskem letu
globoko zarezala v življenje in delo na naši osnovni šoli in v
Šolskem športnem društvu. Šola na daljavo je potekala skoraj
pet mesecev. Ne bomo trdili, da smo dosegli vse športne cilje,
smo se pa potrudili po svojih najboljših močeh in pouk športa
na daljavo poskušali narediti čim bolj zanimiv z različnimi
nalogami in vsebinami. Za dokazovanje opravljenih nalog nam
je služil dnevnik nalog, ki ga je dobil vsak učenec od 5. do 9.
razreda. Vanj smo in so učenci potrjevali opravljene naloge. Od
skupno 205 učencev je medaljo pouka na daljavo osvojilo 48
učencev. Svoje aktivnosti pouka na daljavo s fotografijami,
tekstom in z videi smo prijavili na tekmovanje za športno šolo
in za šolsko leto 2019/2020 osvojili zlato priznanje. Zelo smo
Zlato priznanje za športno šolo, z leve: Žiga
se razveselili adaptacije in rekonstrukcije šolskega igrišča.
Hrup, Nuša Majer.
Polno uporabno vrednost bomo izkoristili v prihodnjem
šolskem letu.
V času epidemije in po njej so bila do konca šolskega leta ustavljena in prekinjena vsa šolska športna
tekmovanja. V živo je bilo izvedeno samo finalno tekmovanje v orientacijskem teku (Tine Rupnik, Žiga Hrup,
6. mesto) in šahovski finale preko spletnih okoljih za deklice D 12 (Pija Brdnik, Maja Vivod, Vita Lepej, 5.
mesto). So pa na Zavodu RS za šport Planica, skupno s panožnimi športnimi zvezami, ustvarili »ŠPORTNE
IZZIVE« v atletiki, gimnastiki, rokometu, košarki, nogometu, namiznem tenisu, badmintonu in smučarskih
skokih. Namen teh nalog je bil popestriti šolsko športno vzgojo v enem oddelku (v mehurčku). Za izvajanje
nalog v vseh razredih smo prejeli športne majice in svetilke, ki smo jih podelili najboljšim športnikom na
zaključni šolski športni prireditvi.
Izdali smo zbornik 50 let Šolskega športnega društva Bogdana Krajnca Poljčane, ki je namenjen tudi prosti
prodaji. Obeležili smo dan slovenskega športa (23. 9.) in evropski športni dan (25. 9.). V okviru projektov
ERASMUS+ smo pri pouku na daljavo ustvarili dva videa športnih aktivnosti naših učencev. Našemu
nekdanjemu učencu Timu Gajserju smo čestitali za osvojeni četrti naslov svetovnega prvaka v motokrosu.
Šolsko športno društvo se je prijavilo na razpis Občine Poljčane za LETNI PROGRAM ŠPORTA 2021, kjer
računamo na nekaj prepotrebnih finančnih sredstev za delovanje društva. Poročilo Ministrstvu za izobraževanje,
znanost in šport smo oddali kot nevladna organizacija, ki deluje v javnem interesu na področju športa.
Za priznanje Občine Poljčane (za leto 2020) smo predlagali za perspektivnega športnika Tineta Rupnika in
športnico Nušo Majer za smučanje. Za najboljšo ekipo smo predlagali ekipo v orientacijskem teku (Tine
Rupnik, Žiga Hrup, vodja Ranko Leskovar). Priznanja so bila podeljena na občinski prireditvi, 4. 6. 2021.
Športniki šole so postali: 1. Žiga Hrup, 2. Gašper Hribernik, 3. Andraž Piko. Športnice šole so postale: 1. Ula
Grm, 2. Sara Poslek, 3. Gabriela Plavčak.
Ker so nam epidemiološke razmere to onemogočale, nismo mogli izvesti prireditve ob 50. obletnici našega
Šolskega športnega društva. Smo pa vsem nagrajencem plaketo in knjigo Športniki in športni delavci poslali na
dom. Nekateri odzivi športnikov in športnih delavcev so zapisani v tem športnem glasilu, št. 18., ki je izšel ob letošnjem
zaključku šolskega leta. Zbornik 50 let Šolskega športnega društva Bogdana Krajnca Poljčane smo izročili vsem
delavcem šole in našim upokojencem.
V Panorami SB sta bila objavljena dva velika intervjuja. V mesecu septembru je bila predstavljena mag.
Francka Mravlje, kot vodja Aktiva ravnateljev občin Slovenska Bistrica, Oplotnica, Makole in Poljčane, v
mesecu novembru pa Miran Voglar, kot predsednik Šolskega športnega društva. Intervju z Miranom Voglarjem
je bil tudi na Štajerskem valu.
Miran Voglar, predsednik
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INTERVJU TEDNIKA PANORAMA SB – mag. FRANCKA MRAVLJE
»V stiku z drugimi nastajajo znanje, odnosi in čustva …«
Rojena: 27. 8. 1963
Poklic: mag. socialne psihologije, ravnateljica
Stan: poročena, mož Bojan, sinova Niklas in Max
Hobiji: branje, delo na vrtu, hitra hoja
Življenjski moto: Tudi hrast je bil nekoč majhen želod in je vztrajal.

mag. Francka Mravlje
Negotovo smo vstopili v novo šolsko leto. Svetovna covid epidemija je poleg gospodarstva najbolj prizadela
šolski sistem in vse, ki so z njim povezani. Učenci in učitelji so morali čez noč preklopiti iz običajnega načina
šolanja na šolanje na daljavo. Tako učencem kot učiteljem se je sistem postavil na glavo, pomembno vlogo pa
so morali odigrati tudi starši.
Kako bo v prihodnje in kako so se pripravili na novo šolsko leto, smo se pogovarjali z ravnateljico poljčanske
osnovne šole, mag. Francko Mravlje, ki je letos prevzela vodenje Aktiva ravnateljev občin Slovenska Bistrica,
Oplotnica, Makole in Poljčane. Francka Mravlje je tudi ljubeča žena in mama, gospodinja, vrtnarka, športnica
po duhu, skratka, vse to, kar se danes od uspešne ženske pričakuje. Pogovor z njo je potekal sproščeno, nanizala
nam je številne težave in njihove posledice, pa tudi spoznanja za nadaljnje učenje in poučevanje.
Kako bi komentirali trenutne razmere v šolstvu?
Trenutne razmere kažejo, da bomo še kar precej časa v stanju covida-19. V začetku julija smo prejeli okrožnico,
v kateri so navedeni različni modeli, ki stopnjujejo priporočila NIJZ. Po modelu A bi se šolali na običajen
način, model B bomo zaživeli 1. septembra in pomeni, da so vsi učenci v šoli, hkrati pa kot inštitucija
upoštevamo priporočila NIJZ. Po modelih C in D se šolanje prenaša delno oz. v celoti na daljavo. Vsega, kar se
z vidika preprečevanja širjenja korona virusa pričakuje v šoli, ni mogoče uresničevati, še posebej, ker vemo, da
so učenci v obdobju otroštva in mladostništva, ko so kontakti z drugimi izjemnega pomena.
Minulo šolsko leto ste zaključili nenavadno. Kaj je to pomenilo za otroke in starše? Kaj ste se iz učenja
na daljavo naučili?
Širjenje virusa nas je v trenutku zaprlo v domove. V resnici smo se hitro organizirali in kmalu z večino učencev
vzpostavili kontakt. Starši so odlično sodelovali s šolo, znali smo stopiti skupaj, kjerkoli je bilo to potrebno.
Tako, kot vse v življenju, ima tudi korona poleg slabosti nekaj dobrih plati. Če bomo iz tega časa kaj pridobili,
je to ugotovitev, da smo se v šoli v zelo kratkem času naučili različnih digitalnih postopkov, ki jih sicer ne bi
tako hitro. Mnogi učenci so ugotovili, da tehnologija ni samo za sprostitev, ampak odlično koristi pri učenju. V
živo smo doživeli, kako pomembno je sodelovanje. Ponovno smo resno vzeli higieno, predvsem rok, in
vzdrževanje normalne medsebojne razdalje, ki smo jo že nekoliko pozabili. Korona je pokazala tudi, da
izobraževanje kot sistem ne more delovati brez učitelja. Nekje sem prebrala: »Tehnologija ne bo nikoli
nadomestila učitelja, bo pa učitelja, ki ne obvladuje tehnologije, nadomestil učitelj, ki jo obvladuje.«
Kako so učenje na daljavo doživeli otroci in kako starši?
Že sredi aprila smo z vprašalniki preverjali, kako učenje na daljavo sprejemajo učenci in starši. Učenci so nam
sporočali predvsem to, da pogrešajo razlago učiteljev, vrstnike, druženje, skratka, raje bi bili v šoli. Starši so
bili v času izobraževanja na daljavo izjemno obremenjeni, še posebej tisti, ki so imeli otroke do 3. razreda.
Veliko dodatnega dela so opravili v precej nejasnih razmerah, ko so morali svojemu otroku ali otrokom
pomagati pri organizaciji učenja. Upravičeno se lahko vprašajo: »Le kje sem našel/-a moč za vse to?
Lahko šolanje na domu nadomesti šolanje v šoli?
Nikakor. Ko smo po vrnitvi učencev v šolo ugotavljali vrzeli v znanju, se je pokazalo, da so se povečale ravno
tam, kjer si v šoli s sistematičnim načinom dela prizadevamo zmanjševati razlike. Na primer – avtomatizacija
osnovnih matematičnih operacij, poštevanka, deljenje, pretvarjanje merskih enot, pri slovenščini pa upoštevanje
jezikovnih pravil pri samostojnih zapisih. Eno je seznaniti se, spoznati, drugo pa to spoznanje uporabiti. Prav tu
je delo učiteljev najbolj vidno. V tem, da učencem pomagajo do razumevanja – kako, kje, na kakšne načine
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lahko neko spoznanje uporabimo v življenju. Kako vrzeli v znanju zmanjšati in hkrati uresničevati cilje
naslednjega šolskega leta, sta izziva, s katerima smo se ukvarjali že konec julija in nato delo nadaljevali zadnja
dva tedna avgusta. Ne dvomim, da nam bo uspelo dograditi, utrditi dobre temelje za nadaljnje delo. Mogoče pa
je to tudi dobra priložnost izpustiti kaj manj pomembnega ali celo nepomembnega.
So bile zaključne ocene ob koncu šolskega leta realne ali bodo učenci imeli posledično težave?
Ocenjevanje je bil najtežji oreh v času korone in šolanja na daljavo, saj pogoji niso bili enaki za vse učence.
Letos ocene ne odražajo prave slike znanja učencev. Pomembno je vedeti, da so pri učenju na daljavo učitelji
izbirali predvsem tiste temeljne učne cilje, ki jih je bilo mogoče uresničevati na daljavo. Tudi ocenjevali so
predvsem tiste, ki jih je bilo mogoče čim bolj objektivno preverjati in ocenjevati v takratni situaciji.
So pa učenci pridobili mnoga druga znanja in spoznanja s področja uporabe digitalne tehnologije, vrednot,
socialnih veščin, drugačnega načina prijateljevanja in druženja, kar je za njihovo prihodnost posebna vrednost.
Pred kratkim ste ravnatelji zasedali na Brdu. Kaj pomembnega ste izvedeli?
Na Brdu smo se seznanili z osnovnim okvirjem za pripravo šolskega leta. Predstavljena nam je bila publikacija
s priporočilom za delo v vseh štirih modelih in informacija, da se šolsko leto začne po modelu B. Torej, pouk
bo potekal v šoli, kar je dobro, predstavlja pa večje tveganje za širjenje korona virusa. Zato je pomembno, da v
šolskem okolju upoštevamo priporočila NIJZ v največji možni meri. Na hitro so nam bile predstavljene delne
ugotovitve raziskave, ki jo je ZRSŠ opravil ob koncu šolskega leta med učitelji, učenci in ravnatelji. V
delavnicah je potekal pogovor, kako vzpostaviti varno in spodbudno učno okolje in nadaljevati šolsko delo.
Kako bo na poljčanski šoli potekal pouk v novem šolskem letu?
Temeljno izhodišče je, da vzdržujemo in ohranimo takšno stanje, da pouk poteka v šoli. Delo bo v glavnem
organizirano po oddelkih. Učenci različnih oddelkov naj bi se čim manj srečevali med seboj. Ne bo pa to vedno
mogoče, saj tej zahtevi ali priporočilu nasprotujejo že sami standardi in normativi. Tudi kadra za takšno
organizacijo ni dovolj. Vsekakor si bomo prizadevali, da bo za učence življenje v šoli še vedno zanimivo,
ustvarjalno, socialno zadovoljivo, kljub ožjemu obsegu druženja. Priporoča se čim več pouka v naravi. Učitelji
bodo priporočilo upoštevali, kadarkoli bo to mogoče, na primer izvajanje pouka v blok urah. Seveda je to
odvisno tudi od vremena. V jedilnici bodo učenci razporejeni po oddelkih. Na malico, kosilo jih bodo
spremljali učitelji. Nekateri se bodo po kosilu vrnili v učilnice in nadaljevali z delom. Skupine podaljšanega
bivanja smo poskušali organizirati po oddelkih, dokler se le da. Izdelali smo načrt izvajanja VIZ dela v pogojih
covid-19, ki podrobno določa ukrepe za preprečevanje širjenja virusa po vseh šolskih prostorih in dejavnosti.
Starše prosimo za potrpežljivost in želimo, da nas podprejo tako, da učencem pojasnjujejo, zakaj so ukrepi
potrebni.
Se vam zdi logično, da so otroci v razredih brez mask, na hodnikih pa jih morajo imeti?
Logika je sicer v boljši sledljivosti širjenja virusa – ali je virus »ostal« v oddelku ali se je prenesel v drugega in
naprej. Je pa težje sprejeti, da so učenci dopoldan le v matičnih oddelkih, popoldan pa se bodo družili v
različnih dejavnostih. Osebno sem odložila to vprašanje. V šoli smo odgovorni za izvajanje ukrepov znotraj
naših prostorov in v šolskem času. Naredili bomo, kar je v naši moči, da preprečimo širjenje virusa, saj želimo
čim dlje ostati zdravi in v šoli.
Je tak sistem vzdržljiv na daljši rok?
Najtežje bo v začetku šolskega leta, dokler se ne uskladimo in oblikujemo nekaj rutin. Seveda to ni normalno,
običajno življenjsko okolje. Zlasti je vprašanje, kakšne bodo posledice predvsem v socialnem razvoju mladih.
Mlad človek nujno potrebuje vedno širše socialno okolje, da lahko razvije podobo o sebi, drugih in svetu.
Seveda bodo posledice vidne šele čez leta.
Kolikšna je vaša odgovornost pri vsem tem?
Ravnateljeva odgovornost je v dobri organizaciji šolskega dela. V organizaciji, ki upošteva razvojne potrebe
učencev, ustrezne delovne pogoje za zaposlene in gradi zaupanje staršev v sistem, v šolo. S pedagoško
psihološkega vidika vem in sem prepričana, da dobro zastavljeno šolsko delo lahko poteka brez tako velike
centralizacije, kot to velja za naše šolstvo. Govorim o vzgoji, avtonomiji, zaupanju. In najtežje je, kadar se je
potrebno odločati med pedagoškimi zakonitostmi in pravnimi zahtevami.
Kje črpate energijo, da zmorete obvladovati vse napetosti med zaposlenimi, ministrstvom, starši in
otroki?
Sem človek z veliko energije in idej. Rada delujem v dobro ljudi, predvsem otrok. Tisto malo zares prostega
časa , ki mi ostane, posvetim branju, kar je poleg družine nekaj najlepšega na svetu.
Zdenka Detiček Opič, Panorama SB, d. o. o.
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INTERVJU TEDNIKA PANORAMA SB – MIRAN VOGLAR
»Moje delo je moj način življenja.«
Osebna izkaznica: Miran Voglar, Ob železnici 37, 2319 Poljčane
Rojen: 18. 3. 1960
Poklic: učitelj športa
Hobiji: sprehodi v naravo, igranje z vnuki, pisanje, vožnja s skuterjem
Življenjski moto: »Nobena stvar ne naredi človeka srečnejšega kot
njegovo lastno prepričanje, da je naredil najboljše, kar je mogel.«
(Mihailo Pupin)

Miran Voglar
V Poljčanah zelo uspešno deluje Šolsko športno društvo Bogdana Krajnca Poljčane. Letos praznujejo namreč
že 50 let od ustanovitve. Jubilej bodo obeležili tudi s pravkar izdanim zbornikom o zgodovini in delovanju
društva. Odgovoren in zaslužen za izdajo knjige 50 let Šolskega športnega društva Bogdana Krajnca Poljčane«
je učitelj športa na šoli Miran Voglar. Pogovarjali smo se z njim tik po izidu knjige.
1. Učiteljski poklic, kot da vam je bil položen v zibelko. S takim veseljem in žarom delate še po dolgih
letih učiteljevanja in kar želeli bi si, da za vami še ne bi bilo toliko delovnih let. Seveda izključno zato, ker
si vas ne znamo predstavljati brez šole, učencev, tekmovanj, novih in novih izzivov in načrtov!
Hvala, to je lepo slišati od vas, saj sodelujemo že vrsto let in imate kar dober vpogled v moje in naše delo ter
delovanje. Opravljam zame najlepši poklic na svetu in zelo uživam v tem. Pri tem pa ne moreš biti sam sebi
zadosten, povezati je treba generacije učencev, športnih pedagogov, šolske kolektive in športne zgodbe v
celoto. Imam veliko izkušenj, ki jih poskušam prenašati na druge. Moji izzivi so v poučevanju v šoli,
predsedovanju šolskemu športnemu društvu in sodelovanju s širšo lokalno in državno skupnostjo.
Sicer pa si še res ne znam predstavljati, da bi se začelo moje tretje življenjsko obdobje.
2. Kaj vas je navdihnilo k študiju telesne vzgoje na takratni Pedagoški akademiji? Kdaj in kje ste začeli
službovati?
Mama je bila učiteljica in do konca srednje šole sem trdil, da učitelj pa že ne bom. Končal sem Srednjo
gradbeno šolo v Mariboru in postal gradbeni tehnik. (V tem poklicu nimam niti enega delovnega dne). Po
srednji šoli nisem vedel, kaj bi sam s seboj in sem se vpisal na ekonomijo. Privlačil me je turizem in zunanja
trgovina (to bo potovanj in denarja, sem mislil). Brez skrbi sem se odpravil na morje, tam spoznal študente
telovadbe in se zastrupil s športom. Takrat se še je dalo zamenjati fakulteto brez težav, zato sem po prihodu
domov uredil, da sem v jeseni leta 1978 postal bruc Pedagoške akademije v Mariboru.
Še kot študent sem septembra 1980 nastopil prvo službo v Cerkvenjaku v Slovenskih goricah. (Mimogrede, tam
sem obiskoval osnovno šolo). Po zimskih počitnicah leta 1981 me je povabil v službo v Poljčane tedanji
ravnatelj Boris Plošinjak. Ob obojestranskem zadovoljstvu, tudi z ravnateljema Stanislavom Kovačičem in
mag. Francko Mravlje, sem zvest osnovni šoli v Poljčanah še zdaj.
3. Osnovna šola v Poljčanah dosega že vrsto let sloves uspešne športne šole, društvo pa je prepoznavno
tudi v državnem merilu. Kako vam to uspeva?
Treba je povedati, da sta naša osnovna šola in šolsko športno društvo neločljivo povezana, pa vendar vsaka
svoja pravna oseba. Po šolah sicer še imajo društva, ki se imenujejo športna, vendar je to le zgolj sinonim za
športno delovanje na šoli, ne pa organizirano šolsko športno društvo po Zakonu o društvih. V Sloveniji je le
nekaj takih organiziranih in registriranih šolskih športnih društev. Živimo in delamo na deželi, zato svojo
uspešnost gradimo na vključevanju, množičnosti, sodelovanju, upoštevanju vseh in vzgajanju mladih, ne samo s
poukom, ampak tudi z različnimi drugimi športnimi dejavnostmi.
Šola in društvo dosegata največje uspehe v natečajih Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport za najbolj
športno šolo in najboljše šolsko glasilo s športno tematiko, kjer že več let zapovrstjo osvajamo visoka priznanja
na državnem nivoju.
4. Kako in kdaj ste ustanovili šolsko športno društvo? Koliko otrok na šoli sodeluje v šolskem športnem
društvu? Kakšne so vaše aktivnosti?
V šolskem letu 1970/71 je iz tedanjega Republiškega centra šolskih športnih društev in izobraževalne skupnosti
Občine Slovenska Bistrica prišla pobuda za ustanovitev šolskega športnega društva na šoli. Tej ponudbi sta se
odzvala tedanji ravnatelj Alojz Mesarič in učiteljica telesne vzgoje Hilda Vižintin, ki sta moja velika vzornika.
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Kasneje so bili mentorji še Branko Fuchs, Dejan Kalan, Ranko Leskovar in jaz. Ustanovitev Šolskega športnega
društva ni pomenila začetka športne dejavnosti v Poljčanah, ampak nadaljevanje in bogatenje svetlih tradicij
športa že od leta 1930, ko je bilo v Poljčanah ustanovljeno sokolsko društvo, nato TVD Partizan, Šolsko
športno društvo Poljčane pa je njun naslednik. Leta 1977 se je društvo poimenovalo po domačinu Bogdanu
Krajncu. Leta 2000 smo se uradno registrirali in od takrat delujemo v skladu z Zakonom o društvih in svojem
statutu društva.
Članstvo v našem društvu je stabilno iz šteje okrog 360 članov. Praviloma se v društvo včlanijo otroci v prvem
razredu in izstopijo ob končanem devetem razredu. Člani pa so skoraj vsi delavci šole.
Kot šolsko športno društvo smo nekaj posebnega tudi v državnem merilu. Leta 1971 smo začeli tekmovati za
priznanja na republiškem nivoju; od leta 1974 pišemo športno kroniko, kjer so zabeleženi vsi rezultati
tekmovanj in drugi športni dogodki; od leta 1976 izvajamo tekmovanje za športnike in športnice razreda in šole;
od leta 1976 zapisujemo kroniko šolskih rekordov; od leta 2004 tekmujemo v natečaju za najbolj športno šolo
in najboljše šolsko športno glasilo; od leta 2009 izvajamo Poljčanski tek; imamo bogato zbirko foto in video
materiala; imamo svojo zastavo, medalje in plakete; izdajamo svoja športna glasila in knjige; predlagamo
najboljše športnike, športne delavce in ekipe za perspektivne športnike Občine Poljčane in tekmujemo v
številnih programih šolskih športnih tekmovanj na vseh nivojih. Društvo je leta 2012 pridobilo status društva, ki
deluje v javnem interesu na področju športa in leta 2019 status nevladne organizacije v javnem interesu na
področju športa.
Prav posebno mesto zasedajo častni člani. Zaradi svojih zaslug v preteklosti, dela z mladimi in nesebičnega
razdajanja smo jim podelili častno članstvo. To so Hilda Vižintin, Branko Fuchs, Dragica Onič in pokojni Alojz
Mesarič.
5. Kaj je botrovalo k odločitvi za izdajo knjige o zgodovini Šolskega športnega društva?
Že nekaj let smo se nekako pripravljali na obletnico društva in razmišljali o različnih scenarijih. Logično mi je
bilo, da pregledam vso zgodovino in kronike ter naredim zbornik, ki bo ostal še generacijam za nami. Čeprav je
bilo vloženega veliko časa, mi je bilo delo v užitek. Potrebno pa je bilo tudi zbrati finančna sredstva, ker je
knjiga izšla v samozaložbi društva. Hvala Občini Poljčane, Osnovni šoli Kajetana Koviča, Piceriji Špajza,
Zavarovalnici Sava (pisarna v Poljčanah) in tedniku Panorama.
6. Katere znane in uspešne športnike lahko posebej izpostavite kot učence vaše šole?
Leta 2019 je izšla knjiga Športniki in športni delavci Šolskega športnega društva Bogdana Krajnca Poljčane. V
njej sem poskušal zajeti športnike in športnice ter športne delavce, ki so obiskovali osnovno šolo v Poljčanah in
bili hkrati člani šolskega športnega društva. Imamo številne športne junake evropskega in svetovnega formata,
na katere smo zelo ponosni: Tim Gajser, motokros, Marijan Krempl, atletika, Aleksander in Anton Majhen, jujitsu, Mitja Šauperl, kickbox, Peter Ritonja, košarka, Danilo Kamenik, parakošarka, Jure Krempl,
monociklizem, bodybuilding & fitnes, Primož Kancler, namizni tenis, Mitja Habjan, pikado, Timotej, Sara in
Filip Trbulin, Pia Kocbek, Lina in Dina Košič, vsi rokoborba, Ven Florjančič, smučanje, Primož Riegler in
Matjaž Pirš, šah, Karl Petelinšek, tek, triatlon, nordijska hoja ter Saša Babšek, atletika. Kot ekipe pa velja
izpostaviti ekipe planinske orientacije pod vodstvom Gvida Španringa, ki tekmujejo na balkanskih prvenstvih in
dosegajo najvišja mesta. Ne smemo pa pozabiti vzhajajoče zvezde poljčanske atletike, Klemna Španringa.
Njegovi rezultati v gorskem teku in krosu so že zdaj neverjetni.
7. Poleg rednega učiteljskega, mentorskega in vaditeljskega dela ste bili kot strokovnjak vključeni tudi v
državne projekte pri Zavodu za šolstvo, Zavodu za šport, Fakulteti za šport, predavali ste na strokovnih
kongresih in seminarjih učiteljem športne vzgoje ter pišete knjige in knjižice za uspešno integriranje
preizkušenih praktičnih znanj. Kaj vas je vodilo pri vašem delu?
To so bila ustvarjalna in lepa, a hkrati zelo naporna leta. Čeprav se ukvarjam tudi s publicističnim delom, sem
predvsem praktik. Več let zapored, od leta 1998 do 2007, sem s svojimi referati in prispevki sodeloval na
državnih posvetih Zveze društev športnih pedagogov Slovenije. Šolski minister dr. Slavko Gaber me je
imenoval v Odbor za prenovo športne značke v osnovni šoli, ministrica dr. Lucija Čok pa v Predmetno komisijo
za športno vzgojo za pripravo nacionalnih preizkusov znanja ob koncu tretjega obdobja v devetletni šoli.
Član te komisije sem bil od leta 2001 do 2005, njen tajnik od leta 2002 do 2005. Kot sodelavec Zavoda za
šolstvo sem imel licenco multiplikatorja in izvedel trideset seminarjev in tematskih konferenc na temo Ljudski
plesi v osnovni šoli in vrtcu ter Družabni plesi v osnovni šoli. S statusom zasebnega športnega delavca sem
izvedel 110 plesnih seminarjev in praktičnih plesnih delavnic po vsej Sloveniji. Izdelal sem modele poučevanja
za učence od 1. do 9. razreda in za nadarjene učence, kar je preizkusilo približno 150 osnovnih šol. S Fakulteto
za šport sem sodeloval pri izvedbi raziskave Analiza modelov ocenjevanja športnih znanj pri športni vzgoji. V
veliko pomoč in podporo sta mi bili tedanja svetovalka za šport na Zavodu za šolstvo, Breda Lorenci, in dr.
Marjeta Kovač iz Fakultete za šport.
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Sem mentor študentom Fakultete za šport in učiteljem pripravnikom. Leta 2004 sem napisal recenzijo
priročnika Branka Fuchsa Ljudski plesi v osnovni šoli in leta 2011 recenzijo posodobljenega učnega načrta za
športno vzgojo. Leta 2014 sem za dolgoletno strokovno pedagoško in organizacijsko delo na področju športa
otrok in mladine prejel najvišje priznanje Zveze društev športnih pedagogov Slovenije.
8. Šport ima danes, v tem spremenjenem času, še toliko pomembnejšo vlogo pri zdravem odraščanju
mladih. A se tega v šolah in v družbi nasploh zavedamo dovolj?
Ko gledamo televizijo in beremo časopise, vidimo, kako v zelo kratkem času je ta korona situacija »telesno
pokvarila« našo mlado generacijo. Kot družba nismo naredili nič narobe, takšni nepredvideni dogodki nas
pahnejo zelo globoko. Zame je predmet ŠPORT najpomembnejši predmet v osnovni šoli, komaj čakam, da
začnemo zopet normalo delati in ozaveščati mlado generacijo za zdrav način življenja.
9. Kaj bi si želeli, da se na tem področju spremeni?
Znano je, da imamo v Evropi najboljši projekt poučevanja športa na vseh stopnjah, to nam vsi zavidajo. Smo
mala država, a imamo veliko športnikov in ekip svetovnega formata. Vseeno pa se ne smemo s tem zadovoljiti.
Želel bi še več ur športa v osnovni šoli, dodatnega učitelja športa na razredni stopnji in še boljše materialne
pogoje za delo. Hvala Občini Poljčane za adaptacijo in rekonstrukcijo novega atletskega stadiona in športnih
igrišč.
10. In če se vrneva k šolskemu športnemu društvu, kako boste proslavili visok jubilej? Seveda po
ukrepih, ki veljajo trenutno …
Trenutno ne vemo, kako bomo proslavili obletnico. Radi bi povabili športnike in športnice, športne delavce,
prijatelje, goste, učence in starše. Ker so raztreseni po vsej Sloveniji, bo treba najti ugoden čas, seveda po
premagani korona krizi. Žal mi je, ker ne moremo javno predstaviti obeh knjig in jih razdeliti med nagrajence in
zainteresirane.
11. Kakšni so vaši načrti za prihodnost?
Trenutno živimo v negotovih časih in ne vemo, kaj nam bo prinesla prihodnost. Vedno se poskušamo
prilagoditi, tako kot smo se pri pouku na daljavo v tem letu. Načrti so uresničljivi, še posebej, če imaš ob sebi
zares dobre sodelavce z Rankom Leskovarjem na čelu, zelo razumevajoče vodstvo šole in širšo lokalno
skupnost.
V zadnjem času me zanima video produkcija, kjer se ob sodelovanju z novinarskim krožkom in
medpredmetnim sodelovanjem drugih predmetov, učencev in učiteljev (slovenski jezik, tehnika, fizika, glasba,
šport) prijavljamo na različne državne natečaje, kjer smo osvojili že več medalj.
Srečen sem, da mi je bilo moje delo vselej v užitek in moj način življenja.
Jelka Sinič, Panorama SB, d. o. o.

»NAJBOLJ ŠPORTNA ŠOLA –
ŠPORT IN ŠOLA NA DALJAVO POMLADI 2020«
Zavod RS za šport Planica, pod okriljem Ministrstva za
izobraževanje, znanost in šport, vsako leto v okviru
šolskih športnih tekmovanj razpisuje natečaj za najbolj
športno šolo. Zaradi epidemije korona virusa COVID-19
so se 16. 3. 2020 ustavila vsa šolska športna tekmovanja
in športne aktivnosti na vseh nivojih. Kljub temu so na
zavodu razpisali nagradni natečaj z naslovom Naj športna
šola – šport in šola na daljavo pomladi 2020. Športna
pedagoga Ranko Leskovar in Miran Voglar sta kvalitetno
izvajala pouk na daljavo in se v okviru tega prijavila na
natečaj. Skupaj z ostalimi 17 osnovnimi šolami smo
osvojili ZLATO PRIZNANJE. Podelitve na Ministrstvu
v Ljubljani letos ni bilo, priznanje so nam poslali po
pošti. S sklepom zavoda smo osvojili tudi 400 EUR, ki
smo jih porabili za nakup športnih pripomočkov.
Žiga Hrup in Nuša Majer z zlatim priznanjem
Miran Voglar
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23. 9. – DAN SLOVENSKEGA ŠPORTA
Slovenci smo športni narod. Tega ne potrjujejo le številni uspehi naših vrhunskih športnikov, temveč uspešen
pouk športa v šolah na vseh nivojih, klubih, športnih društvih, športnih dvoranah, igriščih …
Šport je v naši naravi, in to je prepoznala tudi država, ki je 18. junija 2020, na pobudo OKS – ZŠZ
(Olimpijskega komiteja Slovenije – Združenje športnih zvez), razglasila 23. september za DAN
SLOVENSKEGA ŠPORTA. To je dan, namenjen gibanju v želji, da bomo telesno dejavni prav vsi. Šport je
pomemben pri skrbi za zdravje in redna telesna dejavnost, skupaj z duševnim zdravjem, je najpomembnejša
sestavina zdravega življenjskega sloga.
Pravzaprav bo športen ves konec septembra. Dan slovenskega športa bo uvod v Evropski teden športa, ki bo
letos med 23. in 30. septembrom potekal že šestič. V okviru tega bomo mi, 25. 9., izvedli 2. športni dan – kros.
Tudi naša šola je športna šola, saj kvalitetno izvajamo pouk športa, izbirnih športnih predmetov in športnih
interesnih dejavnosti. Že vrsto let se, v državnem merilu, udeležujemo tekmovanja za najbolj športno šolo, kjer
smo zelo uspešni. V tem tekmovanju sodelujemo vse od leta 1971. Lansko, koronsko šolsko leto, pa smo s
kvalitetnim poukom na daljavo osvojili zlato priznanje.
1971/72
1972/73
1973/74
1974/75
1975/76
1976/77
1977/78
1978/79
1979/80
1980/81

2004/05
2005/06
2006/07
2007/08
2008/09
2009/10
2012/13

Priznanja Republiškega centra šolskih športnih društev
31. mesto
1981/82
zlata plaketa
51. mesto
1982/83
zlata plaketa
19. mesto
1983/84
zlata plaketa
9. mesto
1984/85
zlata plaketa
20. mesto
1985/86
zlata plaketa
15. mesto
1986/87
zlata plaketa
15. mesto
1987/88
zlata plaketa
5. mesto
1988/89
zlata plaketa
8. mesto
1989/90
srebrna plaketa
zlata plaketa
ukinjeno od 1990
Priznanja Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport za najbolj športno šolo
25. mesto
2014/15
bronasto priznanje
13. mesto
2015/16
bronasto priznanje
14. mesto
2016/17
bronasto priznanje
13. mesto
2017/18
bronasto priznanje
19. mesto
2018/19
bronasto priznanje
17. mesto
2019/20
zlato priznanje
16. mesto
2020/21

EVROPSKI ŠPORTNI DAN
Na naši Osnovni šoli Kajetana Koviča Poljčane smo 25. 9. 2020 predvideli šolski športni dan za vso šolo.
Zaradi slabega vremena, ves dan je namreč deževalo, smo morali načrte nekoliko spremeniti. Športni dan je
odpadel, predviden kros, judo in pohode smo nadomestili z gibanjem v šolski telovadnici. Udeleženi so bili vsi
učenci, ki so ta dan imeli pouk športa: četrto-, šesto-, osmo- in devetošolci. Skupaj okoli 120 otrok. Pri uri smo
se najprej pogovorili o pomenu športa v vsakdanjem življenju in še posebej o gibanju v času odraščanja, o
stranpoteh, ki se jim je dobro izogniti, šport pa lahko ima v tem primeru ključno vlogo za zdrav razvoj
mladostnika. Tukaj smo pokomentirali slogan Veter v laseh, s športom proti zasvojenosti! Dotaknili smo se tudi
uspešnih slovenskih športnikov, ki predstavljajo Slovenijo in so naši idoli.
Naša šola je vključena tudi v projekt Erasmus+, kamor se šport prav tako pomembno vpleta. Imamo šolsko
športno društvo s 50-letno tradicijo, zato smo se v pogovoru dotaknili še teh projektov. Učenci so z zanimanjem
prisluhnili in se strinjali s tezo o pomembnosti športa.
Nato smo se lotili praktične izvedbe. Po ogrevanju so otroci z veseljem tekmovali v spretnostnem poligonu, ki
je vključeval naloge, ki zahtevajo hitrost, koordinacijo, moč in hitrostno vzdržljivost. Poskoki, preskoki,
prevali, plezanje, plazenje, prenašanje težkih žog in še kakšno nalogo na p (in tudi na drugo črko) je vseboval
naš poligon. Nekateri so bili bolj tekmovalni in požrtvovalni, drugi so bili zadovoljni že z vsemi opravljenimi
nalogami, čas pa ni bil pomemben. Na drugi strani zavese v telovadnici so se učenci pomerili v dvoranskem
hokeju, kar je vselej zabaven izziv. Otroški smeh, vik in krik ob borbenih igrah je polnil ušesa učiteljev.
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Šestošolke pred vadbo poligona

Šestošolci pri igri dvoranskega hokeja
Ranko Leskovar
Rad igram nogomet, tekam, hodim po naravi in se vozim s kolesom. Rad bi, da bi bilo tako vse moje življenje.
Andraž Piko, 7. a
Rad imam šport pri redni uri, saj med učenjem rabiš telovadbo. Želim si obiskati neobvezni šport, a imam
preveč dejavnosti. V prvem in drugem razredu sem hodil na nogomet, a sem nehal zaradi drugih dejavnosti.
Zar Pišotek Risa, 7. b
Rad imam sprehode, ampak dolgih pohodov ne maram. Treniram namizni tenis že dve leti. Če bi imel službo
kot športnik, bi bil trener. Vzor pri namiznem tenisu mi je Timo Boll iz Nemčije, prav tako slovenski igralci
namiznega tenisa. Šport mi je v redu, ker pri njem hitro mine čas in je zabaven.
Luka Marovt, 7. a
Rad imam košarko in jo tudi treniram. Veliko jo igram v prostem času in s prijatelji. Rad bi postal vedno boljši.
Vozim se tudi s kolesom. V prostem času se veliko gibam. Ponosen sem na to, da kljub majhnosti države
dosegamo takšne uspehe v športu.
Alen Kurež, 7. a
Rad igram košarko, ki jo treniram že od prvega razreda. Treniram atletiko, rad tekam in kolesarim. Dobil sem
tudi motor za motokros, dvakrat na teden treniram z atijem na različnih progah. Vesel sem, da slovenski
športniki dosegajo tako dobre rezultate v skoraj vseh disciplinah. Poznam Tima Gajserja, hodimo ga spodbujat
na veliko dirk po Evropi.
Martin Peršoh, 7. b
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Ukvarjam se s kolesarstvom, rad vozim downhill. V prihodnosti bi rad postal boljši v tem športu. Rad bi
spoznal Fabia Wibmerta iz Avstrije, saj je moj vzornik. Vzorniki so mi tudi slovenski športniki. Šport mi
pomeni veliko, ker sem lahko v naravi s prijatelji. Rad imam plezanje, saj pleza vsa moja družina. Dvakrat letno
gremo plezat tudi v Paklenico, ki je na Hrvaškem.
Žiga Lužar, 7. b

Evropski teden športa smo povezali z evropskim dnevom jezikov

NOGOMETNI KRALJ
Nekoč je živela nagajiva deklica, ki so jo bogati starši zasipali s čudovitimi igračami vseh vrst. Za rojstni dan so
ji podarili hišico za punčke z utripajočimi lučkami, za božič pa punčko, ki je pela in si sama krtačila lase. Vse
te igrače so deklici predstavljale le navlako.
Najbolj od vsega si je želela nogometno žogo, a za darilo je dobila zlato žogo, lahko kot peresce. Vseeno je
postala njena najljubša igrača. Rada jo je brcala po zeleni travi in z njo žonglirala. Žoga se je odbijala kot
balon. Nekega dne pa je kraljična žogo brcnila naravnost v velik hlev na kmetijo za palačo, kamor ni smela
hoditi. Naj se je še tako trudila, žoge, ki je bila v gnoju sredi hleva, ni mogla doseči. Ni si upala vstopiti, saj bi
se umazala in smrdela in starši bi takoj vedeli, da se je pritepla z vrta palače. Močan bik je spregovoril in ji
obljubil zlato žogo v zameno, če živalim iz hleva, konjem, oslom, ovnom, kozlom in petelinu, sešije oblačila,
in sicer nogometne drese. Nagajiva deklica je dala obljubo, vzela žogo in stekla domov. Zgodaj zjutraj jo je
prebudilo glasno petelinje kikirikanje. Pogledala je na zeleno trato pred palačo in uzrla vse domače živali iz
hleva. Ne samo, da so potacale prečudovito travo, temveč so se na njej tudi pasle. Nagajiva deklica se je dolgo
upirala in jih poskušala prepričati, da naj odidejo, a živali se niso dale. Ko so začele spuščati iztrebke na
prečudovito travo, je hitro vzela šivanko in blago ter pričela šivati. Najprej je zašila obleko za najmanjšega
petelina in ko jo je nadel, se je spremenil v nogometnega vratarja. Nato je sešila še devet dresov in živali so se
spremenile v nogometne igralce. Nazadnje se je lotila še šivanja največjega dresa za bika. Delala je tri dni in
noči in bila nad bikovo preobrazbo navdušena. Ko je oblekel dres, se je spremenil v nogometnega kralja. Bil je
zelo hiter, znal je zelo dobro preigravati, njegov strel na gol pa je bil neubranljiv. Potrebovali so še enega
igralca, da sestavijo celo nogometno moštvo. Prepričali so nagajivo deklico, da se je pridružila njihovim
treningom. Zelo hitro je napredovala in postala pomemben člen ekipe. Nagajiva deklica in nogometni kralj sta
se zaljubila in poročila.
Nogometno moštvo je bilo tako dobro, da so zmagali na svetovnem prvenstvu v nogometu in osvojili zlati
pokal. Kljub temu da sta nagajiva deklica in nogometni kralj imela veliko zlata, je pohlepen kralj vzel še pokal.
Odnesel ga je na njun dom in od tistega trenutka dalje nista več videla svojih soigralcev, saj so izginili.
Nagajiva deklica je postala odlična nogometašica, ki se je pridružila ženski nogometni ekipi. Nogometni kralj
pa se ni našel v nobeni drugi ekipi. Izšolal se je za veterinarja in že vse svoje življenje po hlevih išče svoje
nekdanje soigralce.

Ula Grm, 5. b
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4. LITERARNI NATEČAJ KOVIČEVE POEZIJE
V letošnjem šolskem letu smo razpisali 4. Kovičev literarni natečaj poezije z naslovom Z NARAVO ŽIVIM.
Učence je naslovna tema nagovorila, da v pesmih izrazijo občutenja in doživljanja narave ter njene lepote.
Hkrati pa so razmišljali o nujnosti spremembe človekovega odnosa do našega planeta.
Poljčanski učenci od 7. do 9. razreda so ustvarjali pesemska besedila. Mentorice Milena Jerman Natek, Darja
Krajnc in Marina Koražija so izbrale 32 pesmi, ki jih je kasneje prebrala in po skupnih kriterijih ovrednotila
4-članska komisija, ki so jo sestavljale: naša sokrajanka, pesnica in pisateljica Zdenka Detiček Opić, naša
nekdanja učiteljica Jelka Regvart Voglar ter učiteljici slovenščine Milena Jerman Natek in Darja Krajnc. V
vsakem razredu je komisija izbrala tri najuspešnejše pesmi.
Razpis natečaja smo odposlali tudi šolam našega bližnjega okolja in mariborskega okolja. Prejeli smo 19 pesmi
iz 9 snovnih šol: Osnovne šole Anice Černejeve Makole, Osnovne šole Gustava Šiliha Laporje, Osnovne šole
Pohorskega bataljona Oplotnica – podružnica Kebelj, Osnovne šole Rače, Osnovne šole Miklavž na Dravskem
polju, Osnovne šole Jakobski Dol, Osnovne šole Prežihovega Voranca Maribor, Osnovne šole Draga Kobala
Maribor in Osnovne šole Kajetana Koviča Radenci.
NAGRAJENCI LITERARNEGA NATEČAJA IZ DRUGIH ŠOL:
1. nagrada: BRINA VELNAR, 9. r., OŠ Kajetana Koviča Radenci; pesem JESENSKI ODTENEK ŽIVLJENJA, mentorica: Mojca
Karnet
2. nagrada: VERONIKA BERANIČ FERK, 9. r., OŠ Miklavž na Dravskem polju; pesem NARAVA, mentorica: dr. Ana Koritnik
3. nagrada: ZOJA STRMŠEK, 9. r., OŠ Rače; pesem RAZLITO ČRNILO, mentorica: Sabina Ozmec
4. nagrada: MAJA HAJŠEK, 7. r., OŠ Anice Černejeve Makole, pesem ELIKSIR PREDANOSTI, mentorica: Barbara Gmeiner Kline
5. nagrada: GAJA GANZITTI, 8. r., OŠ Gustava Šiliha Laporje; pesem SMREKA, mentorica: Albina Avsec

NAGRAJENCI OSNOVNE ŠOLE KAJETANA KOVIČA POLJČANE
7. razred:
8. razred:
1. nagrada: MIA KEGU, pesem NARAVA
1. nagrada: MAŠA TURŠIČ, pesem KAJ JE
2. nagrada: SARA PAHOLE, pesem MAMINA VRBA NAJLEPŠE?
3. nagrada: ALEN KUREŽ, pesem KAKO NAPREJ?
2. nagrada: JULIJA ROBAR, pesem OSAMLJEN
Mentorica: Milena Jerman Natek
HRAST
3. nagrada: NUŠA CERKOVNIK, pesem SPREHOD
Mia Kegu: NARAVA
Poglej v naravo,
Mentorici: Marina Koražija in Milena Jerman Natek
začuti naravo,
Maša Turšič: KAJ JE NAJLEPŠE?
poslušaj naravo.
Kaj je najlepše?
Kot tisto edino
Sonce, ki mu zlati lasje padajo na zemljo
se sprosti z naravo.
in božajo zaspane hiše,
Zazri se v naravo,
ali jutro, ko mu rdeča zarja nasmeh nariše.
preišči vse dele srca z očmi.
Kaj je lepo?
Kot tisto edino
Ščebet ptic v krošnji ter otrok,
z vso svojo milino
ki se v gozdu igra in prepeva z gozdnim zborom.
poglej v naravo.
Kaj je najlepše?
Začuti jo v sebi
Vodno zrcalo, po katerem plujejo bele ptice,
z vsem šarmom in lepoto,
bistri potok, ki zaliva pisane cvetice.
z vsemi deli srca.
Kaj je lepo?
Kot tisto edino
Črna odeja, z zvezdami prepletena,
začuti naravo.
in luna, teta lena,
Poslušaj jo čuteče
ki meče luč na speče hiše.
in hkrati drhteče.
Kaj je najlepše?
Poslušaj še ptice,
Otrokove sanje,
ustvari si skice.
najlepše potovanje v svet,
Kot tisto edino
ki razume ga samo otrok.
poslušaj naravo.
Kaj je lepo?
Bom zmogla čutiti?
Svet, v katerem
Bom zmogla ljubiti?
človek človeku je prijatelj,
Z njo govoriti?
kjer vsi naravo častijo in se zavedajo,
Jo nežno pogledati?
da Zemlje druge ne dobijo.
Bom zmogla?
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9. razred:
1. nagrada: NELA TURIN, 9. r.: pesem NARAVA
2. nagrada: ZALA PETELINŠEK, 9. r.: pesem KAJ
SMO STORILI?!
3. nagrada: NUŠA MAJER, 9. r.: pesem ŽELJA
Mentorica: Milena Jerman Natek

Nela Turin: NARAVA
Reke, morja, oceani.
Je še sploh prostorček kje v naravi,
kjer se plastika ne pojavi?
Virus nam zagrenil je svet,
kar naenkrat narava diha spet.
Se z grozo sprašujem.
Za naravo drugače ne znamo skrbet kot tako,
da z boleznijo nad človeštvom ustavimo svet?
Razlogov je še več in več,
narava od vsega dihati ne more več.
Že besni, kaže svojo nemoč,
iz njenih krikov razberemo: Na pomoč!
Bomo res križem rok čakali,
da sonce bo ugasnilo,
da morje bo utonilo,
da zemlja stresla se bo tako,
da se vse razbilo, porušilo bo.
Narava že kaže svoj besni glas,
ker grdo ravnamo z njo ves čas.
Še je čas,
zato v roke se vzemimo,
propasti ji ne pustimo.
Narava veliko odpusti,
zato začnimo popravljati,
spremeniti moramo veliko tudi mi.

NAGRAJENCI 3. fotografskega natečaja
DREVESI ŽIVIM
Prvo mesto: JOŠT ŠEGA, 6. b

Z

Drugo mesto: LUKA TURIN, 6. a

Tretje mesto: ALEKS GOSAK, 8. a

Milena Jerman Natek, Nejc Zidarič

ORIENTACIJSKI TEK, DRŽAVNO
23. 9. 2020
V sredo, 23. 9. 2020, na nov slovenski praznik – dan slovenskega športa, smo se s tremi tekmovalci udeležili
državnega posamičnega in ekipnega prvenstva v orientacijskem teku. Tekmovanje je potekalo v Črnučah pri
Ljubljani. V tem času je bilo to eno redkih šolskih tekmovanj, ki je sploh lahko bilo izvedeno. Nastopili so
lahko samo starejši učenci, mlajših na tekmovanju ni bilo. Tekma je bila zelo zanimiva, iskanje točk pa vse prej
kot lahko. Veliko točk so organizatorji postavili na skritih mestih. Poleg tega je med tekmovanjem začelo
deževati, kar je še dodatno otežilo, a tudi popestrilo nastope. Naša tekmovalca sta se odlično odrezala, med 50
tekmovalci sta dosegla 10. in 11. mesto ter ekipno 6. mesto, kar je lep uspeh. Pri učenkah je našo šolo zastopala
le Zala Rupnik, ki na žalost ni našla vseh točk, in tako ostala brez uvrstitve.
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Sodelujoči z leve: Ranko Leskovar, Zala Rupnik, Tine Rupnik, Žiga Hrup
Izjava Zale po tekmi: Udeležili smo se državnega tekmovanja športne orientacije, ki je potekalo v Črnučah.
Proga je bila postavljena v gozdu blizu osnovne šole. Vsak je dobil svojo karto in čip ter iskal točke, ki so bile
razporejene po gozdu. Nekaj časa po štartu je še bilo lepo sončno vreme, nato pa je začelo močno deževati.
Izgubila sem se v gozdu, potem pa mi je nek gospod pokazal pot nazaj proti izhodišču. Čeprav smo bili vsi
premočeni in umazani, smo imeli lep dan.
Ranko Leskovar

2. ŠPORTNI DAN – KROS
1. 10. 2020
Na lep in sončen dan smo izpeljali drugi športni dan. Izvajali smo pohode v naravo, kros za vse učence naše
šole, razen za 8. razrede, ki so bili v šoli v naravi v Bohinju in so tam izvedli kros tekmovanje ter predstavitev
judo kluba Impol Slovenska Bistrica. Predstavitev je bila namenjena vsem dečkom in deklicam od 1. do 9.
razreda, še posebej tistim, ki se bodo odločili za resnejše treniranje juda. Vsi dečki in deklice 1. razreda so
dobili medalje.
Rezultati krosa so naslednji:
Kategorija (letnik) 1. mesto
2. mesto
3. mesto
1. r – deklice (2014) Neža Klinc
Nika Kralj
Patricija Čečonik
1. r – dečki (2014) Aljaž Maček
Jure Berk
Mauro Hrastnik
2. r – deklice (2013) Lili Turin
Ajda Vehovar
Maja Polanec
2. r – dečki (2013) Aljaž Škorjanec
Tayl Rak, Noel Gosak
Urh Grm, Julian Erker
3. r – deklice (2012) Ana Vidovič
Ajda Marzidovšek
Bina Turin
3. r – dečki (2012) Ožbej Vidovič
Izak Rupnik
Nejc Kegu
4. r – deklice (2011) Neža Hribernik
Danaja Kiselak
Ota Senker
4. r – dečki (2011) Jan Šabec
Mihael Plavčak
Jan Šega
5. r – deklice (2010) Maja Figek
Ula Grma
Veronika Einfalt
5. r – dečki (2010) Klemen Mušič
Samuel Erker
Matic Piko
6. r – deklice (2009) Gabriela Plavčak
Jerca Jug
Lara Perdan
6. r – dečki (2009) Jakob Šabec
Timon Čebular
Taj Kodrič Koren
7. r – deklice (2008) Iza Polanec
Mia Kegu
Iva Marzidovšek
7. r – dečki (2008) Alen Kurež
Martin Peršoh
Andraž Piko
8. r – deklice (2007) Zala Rupnik
Sara Poslek
Leja Pauman
8. r – dečki (2007) Gašper Hribernik
Matic Klančnik Sobotič
Robin Urban Urlep
9. r – deklice (2006) Nuša Majer
Zala Petelinšek
Lana Dacinger
9. r – dečki (2006) Žiga Hrup
Tine Rupnik
Val Šajt
Ranko Leskovar
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ŠAH, PODROČNI KVALIFIKACIJSKI TURNIR, D 12, F 12
16. 4. 2021
V okviru šolskih športnih tekmovanj so se odločili, da izvedejo področni kvalifikacijski turnir za šah, za
uvrstitev na državni finale. Tekmovanje se je izvedlo preko spletne aplikacije, učenci so igrali šah preko spleta.
To je bil kar zahteven računalniški podvig, saj je bilo treba vse učence večkrat registrirati in jim ustvariti profile
na šahovski spletni strani. S skupnimi močmi se je zelo splačalo, saj so naše mlajše deklice, D 12, dosegle prvo
mesto z uvrstitvijo na državni finale. Mlajši dečki, F 12, so dosegli drugo mesto.

1. mesto, ekipa mlajših deklic, D 12, z leve: Vita
Lepej, Maja Vivod, Pija Brdnik, Mia Cingesar

2. mesto, ekipa mlajših dečkov, F 12, z leve: Anže
Brumec, Jernej Hribernik, Gregor Krošel, Rene
Kodrič
Franc Jug

ŠAH, DRŽAVNI FINALE, EKIPNO, D 12
21. 4. 2021
Naša ekipa mlajših deklic, D 12, se je uvrstila na državni finale v igranju šaha. Tekmovanje se je odvijalo preko
spletnih okolij, kar je bil zahteven organizacijski postopek. Njihov mentor Franc Jug je zelo zadovoljen s
svojimi varovankami. Posamične uvrstitve so naslednje: 19. mesto Pija Brdnik, 28. mesto Maja Vivod in 35.
mesto Vita Lepej. Ekipno so osvojile 5. mesto v državi.

Pija Brdnik

Vita Lepej

Maja Vivod
Franc Jug
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50 LET ŠOLSKEGA ŠPORTNEGA DRUŠTVA BOGDANA KRAJNCA
Bogata leta! Veliki ljudje! Nepozabne športne zgodbe!

Vse to je združeno v naših 50-ih letih delovanja. S ponosom se spominjamo vseh učencev, delavcev šole,
športnikov, športnih delavcev, učiteljev, donatorjev, prijateljev, skratka vseh, ki so bili kakorkoli povezani z
dogajanjem in delovanjem našega šolskega športnega društva.
Navdušeni smo načrtovali praznovanje in se veselili srečanja. Znane koronavirusne razmere pa so vse obrnile
na glavo in prestavile praznovanje na ugodnejše čase.
(Pozdravni govor predsednika društva Mirana Voglarja, ki so ga dobili vsi nagrajenci po pošti skupaj s plaketo
in knjigo Športniki in športni delavci Šolskega športnega društva Bogdana Krajnca Poljčane).
Pa smo jo dočakali. Našo 50. obletnico društva namreč, čeprav na poseben način in v posebnih časih. To je
enkratna in čudovita zgodba, polna dobrih ljudi, odličnih generacij učencev, športnih delavcev in učiteljev,
športnih dogodkov in zgodovine, ki navdušuje.
V šolskem letu 1970/71 je iz tedanjega Republiškega Centra šolskih športnih društev in Občinske izobraževalne
skupnosti občine Slovenska Bistrica prišla pobuda za ustanovitev šolskega športnega društva na šoli. Tej
ponudbi sta se odzvala tedanji ravnatelj Alojz Mesarič in učiteljica telesne vzgoje Hilda Vižintin in na Osnovni
šoli v Poljčanah ustanovila Šolsko športno društvo. Ustanovitev šolskega športnega društva ni pomenila začetka
športne dejavnosti v Poljčanah, ampak nadaljevanje in bogatenje svetlih tradicij športa že od leta 1930, ko je
bilo v Poljčanah ustanovljeno Sokolsko društvo, nato TVD Partizan in kasneje Športno društvo Poljčane.
Leta 1977 se je društvo poimenovalo po domačinu Bogdanu Krajncu, ki je bil vsestranski športnik, predvsem
orodni telovadec, plavalec, smučar in atlet. Ljubil pa je tudi druge športe: odbojko, nogomet, tenis, veslanje,
taborjenje, kegljanje in alpinizem.
Šolska športna društva je takrat vodila samoupravna mladina s sodelovanjem mentorja. Poudarek je bil na
samostojnem vodenju učencev, organiziranosti, šolskih športnih tekmovanjih v medobčinskem, področnem in
na višjem nivoju. Tudi predsedniki društva so bili učenci osnovne šole, navadno tisti iz višjega razreda in tisti,
ki so se dokazali kot dobri učenci, športniki in organizatorji.
Po letu 1991 in po osamosvojitveni vojni za Slovenijo se je spremenil družbeni sistem. Republiški center
šolskih športnih društev je prenehal delovati. Do sprejetja novega Zakona o društvih, so bila le-ta prepuščena
sama sebi. Ni bilo več samoupravne organiziranosti in ni veljala odgovornost otrok za funkcije v društvu. Zato
smo naše Šolsko športno društvo Bogdana Krajnca leta 2000 na novo registrirali, pripravili ustanovne akte in se
v celoti organizirali v skladu z Zakonom o društvih.
Od leta 2004 Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport ter Zavod za šport Republike Slovenije Planica
podeljujeta priznanja za najbolj športno šolo. Na OŠ Poljčane smo učitelji športne vzgoje in ravnatelji takoj
pristopili k temu tekmovanju. Rezultati so bili odlični in posledično tudi uvrstitve našega društva. Takrat je bilo
uvedeno tekmovanje za najboljše šolsko glasilo s športno tematiko. Naša športna glasila se lahko pohvalijo z
odličnimi uvrstitvami v državnem merilu.
Od leta 1974 pišemo kroniko Šolskega športnega društva. V njej je zajeto vse delo in življenje društva do
danes. Napisani so tudi vsi uspehi učencev in članov društva ter rezultati posameznikov in ekip, ki so tekmovali
v imenu Šolskega športnega društva oziroma Osnovne šole v Poljčanah. Poleg pisane besede je ohranjen tudi
bogat fotografski in video material. Zgodovina športa in športnikov je opisana v knjigah 50 let Šolskega
športnega društva Bogdana Krajnca Poljčane ter Športniki in športni delavci Šolskega športnega društva
Bogdana Krajnca Poljčane. Imamo tudi svoje insignije (znak društva, zastave, medalje in plakete).
V vseh 50-ih letih se je marsikaj spremenilo. Spremenil se je predmetnik, dodani so novi športni predmeti,
izvajajo se novi športi, posodobili so se učni načrti, leta 1997 smo dobili novo telovadnico, leta 2010 igrišče z
umetno travo in odbojko na mivki, leta 2021 pa bo prenovljeno šolsko igrišče in atletska steza. Vendar vsebino
določajo in udejanjajo ljudje: učenci, delavci šole, starši, občina in širša skupnost. Vsak je doprinesel kamenček
v mozaiku uspešne športne zgodbe na OŠ Kajetana Koviča Poljčane in v Šolskem športnem društvu.
Spoštovani zbrani, nekdanji učenci, športniki, športni delavci, naši prijatelji, donatorji in gostje. Ponosni smo na
vse vas, ki ste bili naši, ki ste obiskovali osnovno šolo v Poljčanah in bili člani Šolskega športnega društva ali
pa ste se skozi šport ukvarjali s številnimi mladimi generacijami naših učencev in članov. Zapustili ste nam
neprecenljivo dediščino, na katero smo zelo ponosni.
Miran Voglar, predsednik
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NAGRAJENCI ŠOLSKEGA ŠPORTNEGA DRUŠTVA
BOGDANA KRAJNCA POLJČANE
ob 50. obletnici društva
ŠT.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

PRIIMEK, IME
Ačko, Melanija
Avgustinović, Marko
Babšek, Barbara
Babšek, Saša
Belec, Danijel
Belec, Nejc
Belec, Špela
Bračič, David
Bračič, Domen
Brence, Branka
Breznik, Kristijan
Brodnjak, Bojan
Brumec, Breda
Cigler, Jan
Dečman, Daniel
Dečman, Denis
Dečman, Sandi
Dobnik, Monja
Doganjić, Maja
Drozg, Matjaž
Drozg, Urška
Durič, Gregor
Florjančič, Franci
Florjančič, Ven
Fuchs, Branko

26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.

Fuchs, Jožica
Gajser, Tim
Ganziti, Vlado
Gajšek, Zlatka
Galun Pleničar, Polona
Goričan, Armando
Grobin, Filip
Gselman, Bojana
Gselman, Marko
dr. Gselman, Peter
Gustin, David
Habjan, Mitja
Hrup, Žiga
Hutinski, Sara
Ivič, Črtomir
Jager, Alja
Jager, Tjaša
Javni Zavod za šport Ptuj
Javni Zavod za šport Slov.
Bistrica
Jug, Franc
Jug, Simon
Kalan, Dejan

45.
46.
47.

PLAKETA ZA:
Donator, Zavarovalnica Sava, d. d.
Športnik šole 2005/06
Predsednica 1987/88, plaketa RC ŠŠD za leto 1988
Atletika, športnica šole 2006/07
Planinska orientacija
Planinska orientacija
Planinska orientacija
Športnik šole 2018/19
Športnik šole 2017/18
Športnica šole 1980/81
Šah, športnik šole 1990/91
Nogomet
Lokostrelstvo
Športnik šole 2006/07
Avto moto
Karting
Karting, odbojka
Športnica šole 2001/02, 2002/03
Šah, športnica šole 1992/93
Športnik šole 1993/94
Športnica šole 2007/08
Športnik šole 1997/98, 1998/99
Smučanje, šole v naravi
Smučanje
Učitelj telovadbe, zlata značka mentor ŠŠD-ja, publicist, častni
član
Športnica šole 2003/04, 2004/05, 2005/06
Motokros
Predsednik 1974/75
Učiteljica, izvršni odbor – podpredsednica
Športnica šole 1991/92
Športnik šole 1985/86
Športnik šole 2007/08
Plaketa RC ŠŠD za leto 1981
Motokros, športnik šole 2002/03
Motokros
Športni šole 2008/09, 2009/10
Boks, pikado
Športnik šole 2019/20
Odbojka
Predsednik 1982/83, športnik šole1982/83
Karate
Karate
Področni center, šolska športna tekmovanja
Center ŠŠD, šolska športna tekmovanja
Šah
Šah
Učitelj telovadbe, nadzorni odbor
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48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.

Kamenik, Danilo
Kamplet, Staša
Kancler, Primož
Knez, Jan
Knez, Tadej
Kocbek, Pia
Kociper, Daniel
Kodrič, Sonja
Kolman, Nataša
Koražija, Primož
Koren, Janko

59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.

Korošec, Anton
Korošec, Karmen
Korošec, Marko
Košič, Dina
Košič, Lina
dr. Kovač, Marjeta
Kovačič, Eneja
Kovačič, Janko
Kovačič, Stanislav
Krajnc, Darja
Krček, Branka
Krempl, Jure
Krempl, Marijan
Kunstek, Klemen
Kunstek, Vito
Kurež, Andrej
Kvas, Simona

76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.
92.
93.
94.
95.
96.
97.
98.
99.
100.
101.

Leskovar, Ranko
Lešnik, Tina
Lorenci, Breda
Lorger, Ivan
Lužar Šajt, Dušanka
Majer, Nuša
Majhen, Aleksander
Majhen, Anton
Mali, Franček
Mally, Marjan
Marguč, Mitja
Marjanović, Melita
Marovt, Davor
Marovt, Maruška
Marovt, Urban
Marzidovšek, Sanja
Matičič, Viktor
Mestinšek, Miran
Miklavič, Milan
Alojz Evelin Mikolič Sobotič
Mlaker, Klementina
mag. Francka Mravlje
NK Boč Poljčane
Novak, Herman
Občina Poljčane
Ocvirk, Maša

Košarka
Športnica šole 2000/01
Namizni tenis
Športnik šole 2012/13
Športnik šole 2013/14
Rokoborba, športnica šole 2011/12
Športnik šole 1995/96
Profesorica športa
Športnica šole 1985/86
Kolesarstvo, planinska orientacija
Predsednik 1978/79, športnik šole 1977/78, 1978/79,
plaketa RC ŠŠD za leto 1979
Nogomet, namizni tenis
Predsednica 1985/86, plaketa RC ŠŠD za leto 1986
Poljčanski tek
Rokoborba
Rokoborba
Fakulteta za šport, mentorstva študentom, ŠVZ karton
Športnica šole 1998/99
Planinstvo
Ravnatelj, župan
Profesorica, uredniški odbor
Pikado
Monociklizem, bodybilding
Atletika
Rokoborba
Atletika
Športnik šole 2000/2001
Predsednica 1983/84, atletika, odbojka,
športnica šole 1982/84, plaketa RC ŠŠD za leto 1984
Profesor športa, izvršni odbor – podpredsednik
Atletika
Zavod za šolstvo, OE Maribor – svetovalka
Športnik šole 1976/77
Predsednica 1981/82, športnica šole 1981/82
Športnica šole 2018/19, 2019/20
Ju jitsu, predsednik 1988/90
Športnik šole 1987/88
Učitelj, planinstvo, orientacija
Planinsko novinarstvo
Košarka
Judo
Športnik šole 1988/89
Športnica šole 1996/97, 1997/98
Tenis
Športnica šole 2016/17, 2017/18
Alpinizem
Pikado, nogomet, športnik šole 1980/81, 1981/82
Nogomet
Športnik šole 2014/15, 2016/17
Odbojka
Ravnateljica
Sodelovanje
Profesor športa
Letni programi športa, Poljčanski tek
Karate
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102.
103.
104.
105.
106.
107.
108.
109.
110.
111.
112.
113.
114.
115.
116.
117.
118.
119.
120.
121.
122.
123.
124.
125.
126.
127.
128.
129.
130.
131.
132.
133.
134.
135.
136.
137.
138.
139.
140.
141.
142.
143.
144.
145.
146.
147.
148.
149.
150.
151.
152.
153.
154.
155.
156.

Oder, Barbara
Olup, Sonja
Onič, Dragica
Onič, Franček
OŠ Kajetana Koviča Poljčane
Panorama SB, d. o. o.
Pepelnak, Slavko
Peršoh, Branko
Petelinšek, Amadej
Petelinšek, Karl
Petelinšek, Nika
Picerija Špajza, Janez Vuk, s. p.
Pihler, Urban
Pirš, Aleksandra
Pirš, Janko
Pirš, Matjaž
Pirš, Srečko
Pivec, Branka
Planinsko društvo Poljčane
Plošinjak, Samo
Podjaveršek, Zdenka
Poslek, Bronislava
Prelog, Ines
Presker, Darja
Ramadani, Vito
Regvart Voglar, Jelka
Repnik, Tadej
Riegler, Primož
Ritonja, Peter
Robnik, Tina
Rode, Jasmina
Rokoborski klub Poljčane
Skerbiš, Miroslav
Skerbiš, Rok
Skerbiš, Sašo
Skerbiš, Žan
SKIF karate – DO klub
Poljčane
Skledar, Blaž
Sobotič, Tjaša
Spolenak, Leon Tadej
Stegne, Bor
ŠK Slovenec Poljčane
Šauperl, Mitja
Šela, Miran
Šlamberger, Majda
Španring, Gvido
Španring, Klemen
Španring, Robert
Španring, Tajda
Športno društvo Matevža Goleža
Šurbek, Petra
Švab, Metka
Švab, Polona
Trbulin, Filip
Trbulin, Sara

Profesorica, nadzorni odbor
Kegljanje
Učiteljica, planinstvo, častna članica
Učitelj, planinstvo
Šolska športna tekmovanja
Objavljanje, tiskanje, glasila
Izvršni odbor
Motokros, predsednik 1986/87
Triatlon
Tek, triatlon, nordijska hoja, poljčanski tek
Športnica šole 2008/09, 2009/10
Donator, Picerija Špajza
Rokoborba, krav maga
Športnica šole 1984/85
Predsednik 1980/81
Šah
Predsednik 1976/77
Atletika
Ciciban planinec in Mladi planinec
Predsednik 1979/80
Učiteljica, izvršni odbor – blagajničarka
Donator, Zavarovalnica Sava d. d.
Športnica šole 1999/2000
Predsednica 1975/76
Športnik šole 2015/16
Učiteljica, izvršni odbor – tajnica
Atletika, športnik šole 2003/04
Šah, športnik šole 1989/90
Košarka
Profesorica, nadzorni odbor
Športnica šole 1993/94
Gimnastika, elementarna rokoborba, fitnes
TVD Partizan, Športno društvo Poljčane
Planinska orientacija
Smučanje, šole v naravi
Planinska orientacija
Karate
Rokoborba
Športnica šole 2012/13, 2013/14
Rokoborba
Športnik šole 2010/11, 2011/12
Šolski šah
Kickboxing
Motokros
Šah
Orientacija, planinstvo
Atletika, gorski teki
Športnik šole 1983/84
Planinska orientacija
Košarka
Športnica šole 1987/88
Športnica šole 1994/95
Športnica šole 1988/89, 1998/90
Rokoborba
Rokoborba
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157.
158.
159.
160.
161.
162.
163.
164.
165.
166.
167.

Trbulin, Timotej
Turšič, Branka
Turšič, Niko
Tušek, Simon
Urlep, Hanna Maria
Valand, Mateja
Vantur, Nejc
Vantur, Valerija
Vidovič, Pavel
Vižintin, Alja
Vižintin, Dušan

168.

Vižintin, Hilda

169.
170.
171.
172.
173.
174.
175.
176.
177.

Vodovnik, Marinka
Vodušek, Anja
Vodušek, Nina
Voglar, Miran
Voglar, Uroš
Vošinek, Davorin
Vošinek, Suzana
Vrhovnik, Gregor
Vrtovec, Anita

178.
179.

Zavarovalnica Sava, d. d.
Zavod za šolstvo, OE Maribor

180.
181.
182.
183.
184.
185.

Zemva, Marjeta
Zobec, Vincenc
ZŠAM Poljčane
Žitnik, Ines
Žonta, Tadej
Žuna, Marjan

Rokoborba
Športnica šole 1986/87, plaketa RC ŠŠD za leto 1987
Odbojka
Športnik šole 2004/05
Športnica šole 2014/15, 2015/16
Športnica šole 1990/91
Atletika
Profesorica, izvršni odbor – tajnica
Športnik šole 1986/87
Športnica šole 2010/11
Predsednik 1984/85, športnik šole 1984/85, plaketa RC ŠŠD za
leto 1985
Učiteljica telovadbe, zlata značka mentorica ŠŠD-ja, častna
članica
Športnica šole 1978/79
Karting
Karting
Učitelj telovadbe, publicist, urednik, predsednik od 1999
Športnik šole 1991/92, 1992/93, 1994/95
Športnik šole 1979/80, planinska orientacija
Učiteljica, izvršni odbor – podpredsednica
Športnik šole 1996/97
Učiteljica telovadbe, predsednica 1977/78,
športnica šole 1976/78
Donator
Špela Bergoč, Nina Markun Puhan – svetovalki, študijska
skupina za šport
Športnica šole 1995/96
Pomočnik ravnateljice, nadzorni odbor
Varovanje otrok, kolesarski izpiti
Izvršni odbor – računovodkinja
Judo
Športnik šole 1999/2000, 2001/02

Najlepša hvala za prelepo darilo – knjigo 50 let Šolskega športnega društva Bogdana Krajnca Poljčane. Mnogo
let sem spremljala požrtvovalno delo vas, učiteljev telesne vzgoje, mentorjev in somišljenikov z mladimi
učenci in še posebej s športniki in ga spoštovala in občudovala. Dosegli ste dobre in najboljše uspehe in še več
– vzgojili ste zdrave, uspešne in visoko moralne ljudi. Hvala vam! Zdaj, na stara leta, sem srečna, da živim
med njimi. Vsem članom ŠŠD Bogdana Krajnca Poljčane želim osebno srečo ter uspešno delo v športu!
Nada Aranjoš, upokojena učiteljica slovenskega jezika
Danes sem prejela knjigo, ki je zelo lepo pripravljena in mi je v čast, da sem omenjena v njej. Me je kar
odneslo v preteklost, to so bili časi. V Poljčanah in okolici je zagotovo nekaj v zraku, ker je res veliko dobrih
in uspešnih športnikov. Hvala še enkrat za poslano knjigo in vse dobro.
Nataša Kolman, športnica šole 1985/86
Zelo me je razveselila knjiga vašega kolege Mirana Voglarja 50 let Šolskega športnega društva Bogdana
Krajnca Poljčane. Avtor in urednik knjige je z izjemno predanostjo, vestnostjo in natančnostjo dokumentiral
pomemben jubilej, 50. letnico športnega društva na vaši šoli ter podal važen prispevek v spomin športnega
udejstvovanja na šoli preteklih in sedanjih generacij. Za to pomembno, lepo in odlično dokumentirano delo
Miranu Voglarju iskreno čestitam.
V upanju, da bodo ti težki korona časi v naslednjih letih ostali le še neprijeten spomin, pošiljam prijazne
pozdrave učencem, vsem zaposlenim na šoli in vam, gospa ravnateljica.
Nina Brala, hči Kajetana Koviča
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Še enkrat se zahvaljujem za knjigo in da ste se lotili tega projekta. Ob prebiranju sem se zopet vrnil v aktivna
leta. Pa še marsikoga sem zasledil, ki sem ga že pozabil in se spomnil kakšnih skupnih trenutkov.
Peter Ritonja, košarkar
Prijetno ste me presenetili s pošiljko, poslano knjigo, z lepimi željami in vsem, kar je bilo napisanega. Kako
sem se razveselila, kako sem listala, hitela, da sem se našla v knjigi. Zelo sem ponosna, da sem zapustila
športno dediščino. Vse to se ne da poplačati. Zahvala za vse, da imam knjigo v roki in da sem »v njej«.
Sonja Olup, kegljačica
Prijazno se vam zahvaljujem za zbornik Šolskega športnega društva Bogdana Krajnca Poljčane, ki prikazuje
bogato petdesetletno zgodovino mladega in ustvarjalnega duha v OŠ Poljčane. Izjemni dosežki mladih
športnikov so bili nedvomno spodbujeni z delovnim zanosom, s pogumom, z vztrajnostjo in znanjem številnih
športnih pedagogov in zunanjih mentorjev.
Čestitam vam k izjemnim dosežkom in vam želim še veliko športnih, delovnih in osebnih zmag.
dr. Vlado Korošec, direktor Šole za ravnatelje, Ljubljana, in nekdanji učitelj geografije na naši šoli
Izkoristim to priložnost, da vam iz srca napišem ISKRENA HVALA za poslano knjigo! Ko sem prebrala svojo
stran, sem dobila solzne oči. Lepo je videti, da nekdo ceni naš trud in trdo delo, ki smo ga vlagali skozi leta
vsak v svoj izbrani šport. Izjemno lepo je bilo tudi videti prijatelje in si prebrati o njihovih uspehih, ki so jih
dosegali po tem, ko smo pač žal izgubili stike. Še enkrat res hvala, knjiga bo definitivno dobila svoje mesto
med drugimi pomembnimi spomini iz mojega življenja.
Sara Hutinski, odbojkarica
Zahvaljujem se vam in vsem ostalim, ki ste mi polepšali konec leta; dan s knjigo – športniki in športni delavci
šolskega športnega društva Poljčane. Moram reči, da sem bila ganjena, ko sem knjigo prebrala ... Vsaka čast.
Danes pa spet presenečenje – poslana plaketa, ki že ima svoj prostor v hiši ... Moram povedati, da ste me
učitelji dobro naučili kaj v življenju pomeni šport za zdravje, saj sem se danes aktivna 3 do 5 na teden ( tečem
in igram odbojko, ter obiskujem fitnes). Za vse se še enkrat zahvaljujem in vas lepo pozdravljam...
Jasmina Rode, športnica šole 1993/94
Kako prijetno presenečenje. Velika knjiga z rumenimi platnicami me je kot likovnico takoj pritegnila. Seveda
prvi vtis, a bistvo je v knjigi, ki je pravo bogastvo.
Avtor je vanjo vložil izredno veliko znanja, dela in vsestranskih sposobnosti. Knjiga je vsebinsko popolna,
zgovorna, zgodovinsko pregledna in prikazuje, kako pomembno in strokovno je delo učitelja športne vzgoje in
to strokovnost nedvomno tudi Miran Voglar izžareva. Hvala za izreden prikaz »premnogih športnih zgodb«.
Lahko se spominjamo, lahko smo ponosni!
Irina Luganič, upokojena učiteljica likovne vzgoje

ŠPORTNI IZZIVI
Zaradi znanih korona virusnih razmer so bila šolska športna tekmovanja odpovedana do konca šolskega leta
2020/21. Da šolsko leto ne bi minilo brez šolskih športnih tekmovanj, so na Zavodu RS za šport Planica skupaj
s koordinatorji panog pripravili tekmovanja v obliki zanimivih izzivov, v katerih so lahko učenci sodelovali v
varnem okolju lastnega razreda. Tekmovanja so potekala v obliki ekipnih nalog pri različnih športih, ki so del
šolskih športnih tekmovanj. Učenci so jih izvajali znotraj svojega oddelka, rezultat za posamezen oddelek in
nalogo pa smo vnesli v aplikacijo ŠPORTNI IZZIVI. Učenci so tekmovali v športnih izzivih pri atletiki,
gimnastiki, rokometu, košarki, nogometu, namiznem tenisu, badmintonu in smučarskih skokih. Posamezen oddelek od 5.
do 9. razreda je tekmoval v 17 izzivih. Učenci od 1. do 4. razreda pa so tekmovali v treh izzivih.

Namen tekmovanj na daljavo je bil popestriti športno dogajanje na šolah. Skupni rezultati in vrstni redi se niso
razglašali in objavljali. Z opravljenimi nalogami smo pridobili 100 majic športnega izziva in 200 svetilk Športa
mladih. Prejete nagrade smo izročili najboljšim športnikom na zaključni šolski športni prireditvi.
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RAZRED

SMUČ
SKOKI
TELE
MARK

ROKOMET

KOŠARKA

NOGOMET

STREL NA
GOL

METI NA
KOŠ

PODAJE Z
NOGO

1. A
1. B
2. A
2. B
3. A
3. B
4. A
4. B
5. A

45,63
50,80
51,00
54,79
57,42
61,40
59,30
64,45
69,10

/
/
28

/
/
15

/
/
101

5. B
6. A
6. B
7. A
7. B
8. A
8. B
9. A
9. B

75,66
75,05
74,80
20
20
17
18
17
18

13
23
20
22
20
25
20
24
23

13
13
16
16
/
16
25
24
28

52
16
25
86
15
168
25
77
/

RAZRED

1. A
1. B
2. A
2. B
3. A
3. B
4. A
4. B
5. A
5. B
6. A
6. B
7. A
7. B
8. A
8. B
9. A
9. B

KOŠARKA
ZAVODI IN
OKOLI
ZADENI
DVEH
STOŽCEV

TRIJE
POLOŽAJI

ROKOMET
KOMOLČNA
PODAJA

NAMIZNI
TENIS
DVE
ŽOGICI

BADMINTON
ŠTAFETA

HITRE
NOGE

GIMNASTIKA
MIRNA
ROKA

/
/
/

44
46
54
68
37
61
41
/
37

87
80
65

7
/
7

12
11
9
49
/
59
9
17
12

32
37
32
37
36
32
35
36
33

65
76
68
/
72
59
73
66
63

8
5
10
/
7
8
8
8
9

CEPELIN

SKOK V
VIŠINO

POLIGON

1:36
1:16
1:17
1:28
1:09
2:40
4:12
3:05
3:00/
3:06

3:08
3:27
3:17
3:36
4:19
3:24
3:34
4:03
4:38

ATLETIKA
MET ZRAČ
NICE

TEK 2000
M

NOGOMET
EKIPNE
PODAJE,
STREL

/
/
7/7
/
6/8
9/10
5/6
8/9
4
7/9
4/6
6

/
/
7:43
7:29
7:22
8:12
6:52
7:27
6:54
7:23
7:05
/

/
12
/
6
10
11
10
6
10
5
5
4

58

6
6
6
6
5
6
10
5
13
6
10
20

/
/
7
8
9
12
13
10
12
20
10
14

/
4
/
48
62
47
/
37
77
40
41
/

/
40
/
52
52
17
8
3
7
11
8
/

/
/
/
/
/
31
/
27
/
25
24
/

Miran Voglar, Ranko Leskovar
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PODELITEV ŠAHOVSKIH MEDALJ
Levo, najboljši šahisti letos
na šoli:
1. Jernej Hribernik
2. Gregor Krošel
3. Anže Brumec

Desno, najboljše šahistke
letos na šoli:
1. Pija Brdnik
2. Maja Vivod
3. Vita Lepej

PODELITEV PRIZNANJ ŠPORTNIKOM RAZREDOV

Levo, športniki 1.
razreda:
1. Mauro Hrastnik
2. Jure Berk
3. Aljaž Maček

Desno, športnice 1.
razreda:
1. Nika Kralj
2. Vanessa Huzjak
3. Neža Klinc

Levo, športniki 2.
razreda:
1. Noel Gosak
2. Urh Grm
3. Tayl Rak
Desno, športnice 2.
razreda:
1. Ajda Vehovar
2. Lili Turin
3. Zoja Najvirt
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Levo, športniki 3. razreda:
1. Rene Kodrič
2. Izak Rupnik
3. Domen Mušič
Desno, športnice 3. razreda:
1. Ana Vidovič
2. Ajda Marzidovšek
3. Vita Kovač

Levo, športniki 4. razreda:
1. Gregor Krošel
2. Jernej Hribernik
3. Filip Krenker
Desno, športnice 4. razreda:
1. Danaja Kiselak
2. Hribernik Neža
3. Hribernik Ajda

Levo, športniki 5. razreda:
1. Matic Piko
2. Samuel Erker
3. Anže Brumec
Desno, športnice 5. razreda:
1. Ula Grm
2. Maja Figek
3. Tyra Rak

Levo, športniki 6. razreda:
1. Luka Turin
2. Jan Pislak
3. Timon Čebular
Desno, športnice 6. razreda:
1. Gabriela Plavčak
2. Nina Lončarič
3. Lara Perdan
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Levo, športniki
7. razreda:
1. Andraž Piko
2. Martin
Peršoh
3. Alen Kurež

Desno,
športnice 7.
razreda:
1. Maša Prah
2. Iza Polanec
3. Mia Kegu

Levo, športniki 8.
razreda:
1. Gašper
Hribernik
2. Nik Gajšek
3. Aleks Gosak
Desno, športnice
8. razreda:
1. Sara Poslek
2. Zala Krošel
3. Katarina
Fermolšek

Levo,
športniki 9.
razreda:
1. Žiga Hrup
2. Tine Rupnik
3. Nick Kolar

Desno,
športnice 9.
razreda:
1. Nuša Majer
2. Zala
Petelinšek
3. Nela Turin
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PODELITEV PRIZNANJ ŠPORTNIKOM IN ŠPORTNICAM ŠOLE

Športnice šole, z leve: Ranko Leskovar, 2. Sara Poslek, 1. Ula Grm, 3. Gabriela Plavčak, 4. Nina Lončarič, 5.
Lara Perdan, 6. Maša Prah, zadaj mag. Francka Mravlje

Športniki šole, z leve: Miran Voglar, 2. Gašper Hribernik, 1. Žiga Hrup, 3. Andraž Piko, 4. Martin Peršoh, 5.
Matic Piko, 6. Samuel Erker, zadaj mag, Francka Mravlje
Miran Voglar, Ranko Leskovar
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POROČILO ŠPORTNEGA PROGRAMA
Zlati sonček in Krpan
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

22

Mala
zlata
medalja

Barbara Oder,
Mateja Skerbiš
Suzana Vuk, Irena
Ternovšek
Nejc Zidarič

13

9

32

12

19

3

18

/

34

1

Leonida Golob

16

1

Milena Pegan

20

2

35

9

22

Velika
zlata
medalja

Tina Robnik

15

7

4. a
4. b

Zlati
sonček
Zlati
sonček
Zlati
sonček
Zlati
sonček
Zlati
sonček
Zlati
sonček
Krpan
Krpan

21
24

Bronasto
priznanje

Valerija Vantur
Suzana Vošinek

14
11

7
13

25

20

5. a
5. b

Krpan
Krpan

26
27

Srebrno
priznanje

Leskovar Ranko
Voglar Miran

23
26

3
1

49

4

6. a

Krpan

21

Zlato
priznanje

Leskovar Ranko

16

5

34

8

6. b

Krpan

21

Voglar Miran

18

3

1. b
2. a
2. b
3. a
3. b

22
18
17
22

Velika
modra
medalja

Športna programa Zlati sonček in Krpan so izvajali vsi učenci od 1. do 6. razreda.
Športni program Zlati sonček je opravilo 101 otrok oziroma 82,1 %.
Športni program Krpan je opravilo 108 otrok oziroma 77,1 %.
Po navodilih Zavoda RS za šport Planica so učenci zaradi epidemije korona virusa lahko veliko nalog opravili
doma s starši, ki so potem obvestili razrednika o opravljeni nalogi.
Medalje in priznanja zagotovi Zavod RS za šport Planica, dvignemo pa jih na Zavodu za šport Ptuj.

2. a in Nejc Zidarič, najuspešnejši razred, kjer so vsi učenci prejeli veliko medaljo.
Miran Voglar
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PODELITEV MEDALJ POUKA NA DALJAVO
RAZRED
5. A
5. B

6. A
6. B

BRONASTA
Gal Babšek
Pija Brdnik
Tayra Rak
Mia Šošter

Nika Kodrič
Timea Košič

7. A

Alex Ajdnik

7. B
8. A
8. B
9. A
9. B

Mia Drame
Katarina Fermolšek
Gašper Hribernik, Lan Kralj
Žiga Hrup
Ajdin Perenda

SREBRNA

Patrik Jelen
Živa Pepelnak

Mojca Kraus, Luka Turin
Neja Drozg, Nina Lončarič
Ela Pivec Perina, Gabriela
Plavčak
Tian Kodrič Mlakar
Eva Kraus
Martin Peršoh, Iza Polanec
Nik Gajšek
Zala Petelinšek

ZLATA
Amadej Ačko, Samuel Erker
Sara Pislak
Anže Brumec, Veronika Einfalt
Maja Figek, Mark Furman
Ula Grm, Ana Jeza
Mija Kodrič, Matic Piko
Lara Perdan
Jan Pislak
Andraž Piko, Žiga Pivec
Julija Podlipnik
Maša Prah
Nikola Čebular
Sara Poslek
Nick Kolar, Žak Pivec

POROČILO PLANINSKE SKUPINE OŠ POLJČANE 2020/2021
Virus, ki nas že nekaj časa pesti, nam ni dovoljeval izvedbe izletov, taborov, planinskih šol, tekmovanj in
drugih planinskih druženj. V redkih “luknjah”, ko so nastopile sprostitve, smo uspeli nekaj postoriti in o tem
bomo poročali. Prav je, da tudi ti skromni dosežki ostanejo zapisani in na voljo zanamcem.
V letu 2020 je bilo v PD Poljčane včlanjenih 118 učencev OŠ Kajetana Koviča v Poljčanah, v letu 2021 pa 94.
V 1. in 2. razredu je bilo 30 mladih planicev, ki so
opravili 6 izletov v okolico Poljčan. Obiskali so
Strmec, šli skozi Ježev Dol v Čretnik in Hošnico,
obiskali še ribnik v Sp. Poljčanah in se povzpeli na
Ljubično. Po vinskih goricah so odšli do dvorca
Štatenberg in se na šestem izletu v tem šolskem
letu podali na pot od šole do stolpa na Boču in
nazaj. Kljub virusu so pod skrbnim mentorstvom
gospe Irene Trnovšek v celoti izpeljali načrtovane
izlete. Hodili so v mehurčkih skupaj s svojimi
spremljevalci. To so bili testirani ali cepljeni starši,
stari starši ali vodniki in vsi skupaj so uživali na
planinskih poteh.
Izlet na Strmec
S pohodi so prislužili 18 markacij, 17 metuljev, 8 encijanov in 5 diplom.
Markacijo za 4 izlete so tako dobili Luka Borko, Ren Brglez (drugič), Vito Fijavž (drugič), Mauro Hrastnik,
Jaka Robar, Jure Berk, Aljaž Beškovnik, Patricija Čečonik, Mija Durič, Luka Mernik, lan Ačko Zupan, Gašper
Mršič (drugič), Martin Poslek (drugič), Ajda Vehovar, Jakob Črešnar (drugič), Žan Kidrič (drugič), Borut Purg
in Aljaž Škorjanec. Metulja za 8 izletov pa Mauro Hrastnik, Tijana Jelovšek, Neža Klinc, Anni Lorber, Maja
Mastnak, Mija Durič, Nika Kralj, Lan Ačko Zupan, Noel Gosak (drugič), Jakob Iuso, Gašper Mršič (drugič),
Martin Poslek (drugič), Ajda Vehovar, Arne Zupanc, Lucija Bohak (drugič), Jakob Črešnar in Zoja Najvirt.
Encijan za 12 izletov so zaslužili Tijana Jelovšek, Neža Klinc, Anni Lorber, Brina Drosk, Benjamin Stojan,
Noel Gosak (drugič), Jakob Iuso in Jakob Črešnar. Diplomo za izpolnjen dnevnik s 16 izleti pa so dobili Anni
Lorber, Brina Drosk, Gašper Mršič, Jakob Črešnar in Žan Kidrič. Med 30 mladih planincev smo tako razdelili
48 priznanj.
Skupina od 3. do 9. razreda je v letu 2020 štela 79 članov, v letu 2021 pa 64. Pri vodenju izletov od 3. do 9.
razreda je sodelovala mentorica Milena Pegan, vodili pa so jih tudi prostovoljni vodniki PZS z ustrezno licenco.
PD Poljčane ima 22 vodnikov, 5 mentorjev in 1 inštruktorja orientacije.
Za skupino smo izvedli 5 zanimivih pohodov in potepanj. Septembra smo vadili orientacijo na Boču. Vaje so
spremljale še druge aktivnosti, kot so prva pomoč, znanje o rožicah, na koncu pa še igre košarke in nogometa.
V oktobru je sledilo zaprtje, ki nas je držalo v šahu vse do marca. Potem pa so se mladi planinci skozi uganke in
pripovedke podali na Boč. Pri brunarici smo jim vročali medalje za opravljene pohode v preteklem šolskem
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letu, ker skupne podelitve ni bilo. Obiskali smo še Oplotniški vintgar, se sprehodili po naravoslovni učni poti
sv. Jernej–Petelinjek in se iz Kamnice povzpeli na sveti Urban. Prevoze so zagotavljali starši. Nekateri mladi
pohodniki so se nekajkrat pridržili tudi skupini odraslih.

Pri dvorcu na Štatenbergu

Orientacijsko potepanje po Boču

Oplotniški vintgar
Naravoslovna učna pot Petelinjek
S pohodi, z izleti, s planinsko šolo, z orientacijskimi tekmovanji je 11 mladih za 8 izletov osvojilo bronasto
medaljo: Danaja Kiselak, Eva Lorber, Klara Iuso, Veronika Poslek, Tinkara Jesenek, Gabriela Plavčak, Andraž
Piko (tretjič), Zala Rupnik, Gal Pegan (OŠ Loče), Žiga Hrup (drugič) in Jernej Skledar (četrtič).
5 jih je za 16 izletov prislužilo srebrno medaljo
in knjižno nagrado: Matic Piko, Mija Kegu, Špela
Kovač, Žiga Hrup (drugič) in Jernej Skledar (tretjič).
8 pa jih je za 24 izletov dobilo zlato medaljo
z diplomo: Alen Kurež, Aleks Gosak, Urban Robin
Urlep, Matic Sobotič Klančnik (tretjič), Rok Sobotič
Klančnik (tretjič), Rupnik Tine (drugič), Jernej
Skledar (tretjič), Maks Vodušek (tretjič).
Tako smo 21 mladim planincem podelili 24 medalj.
Zahvaljujemo se pa mentoricama, strokovnim
sodelavcem PD Poljčane za njihovo prostovoljno delo
Izlet na Urbana pri Mariboru
ter Osnovni šoli Kajetana Koviča Poljčane in ŠŠD
Bogdana Krajnca, predvsem mentorju Miranu Upamo, da bo prihodnje leto zdravstveno stanje
Voglarju, ki spremljajo delovanje planinske v državi normalno in se bomo lahko ponovno
dejavnosti in se zavedajo njene pomembnosti za srečevali, se vozili in hodili skupaj brez mask in
dobro telesno in duševno počutje mladih. Hvala tudi strahu. Pa tudi, da se bo število planincev znova
Občini Poljčane, ki nas podpira.
povečalo.

Medalje za planince od 4. do 6. razreda

Medalje za planince od 7. do 9. razreda
Podatke zbrala: Dragica Onič
Fotografije: spremljevalci in vodniki
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NAŠI POKROVITELJI, DONATORJI IN PRIJATELJI

OBČINA POLJČANE

OSNOVNA ŠOLA
KAJETANA KOVIČA POLJČANE

Bistriška cesta 65

Dravinjska cesta 26

2319 Poljčane

2319 Poljčane

Zavarovalno zastopanje
Bronislava Poslek, s. p.
Melanija Ačko, s. p.

Planinsko društvo Poljčane
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LIKOVNO USTVARJANJE NA TEMO ŠPORT V 1. A-RAZREDU

Maša Bohak

Anja Kavkler

Neža Klinc

Tijana Jelovšek

Sofija Kodrič

Ella Šretl

Likovno so ustvarjali učenci 1. A-razreda
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