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Pred vami je e - izdaja biltena celoletnega projekta Dnevov evropske kulturne dediščine z letošnjim
naslovom: Spoznaj! Varuj! Ohrani!
Odraža naša prizadevanja, da s formalnim in neformalnim izobraževanjem spodbudimo večjo vključenost vsebin s področja ohranjanja kulturne in naravne dediščine v vzgojno-izobraževalni proces.
Prispevki so nastajali na sprehodu po poteh dediščine, ki so nam jo zapustili veliki duhovi, nepozabne
osebnosti z vseh področij življenja. Spoznavali smo njihovo delo, njihov trud in prispevek, ki so ga dali
domačemu kraju.
S privlačnimi fotografijami so prikazana doživetja z naših poti, ki jih je ujelo oko kamere. Tako ponovno
oživljamo vtise s pohoda v Rakovec, kjer so učenci v tesni povezanosti z naravo podoživeli zgodbo o
razcvetu tamkajšnje glažute iz konca 18. in začetka 19. stoletja. Seznanili so se s prizadevanji grofa
Thurna, ki je v dolini prepoznal njen ugoden položaj, klimo in razpoloženjsko stanje ter vzorno uredil
okolico te vasice.

Otroke prve triade je aktualna razstava v Centru Noordung približala vizionarju in pionirju moderne
raketne in vesoljske tehnike Hermanu Potočniku.

Pouk slovenščine so bogatile ustvarjalne vsebine slovenskega pesnika, duhovnika in arhivista Antona Aškerca, ki je med letoma 1891 in 1892 služboval v Vitanju.
Sprehodili smo se v Spodnji Brezen, kjer je živel Matija Štimulak, po domače Čerenjak. Hodil je po
stopinjah Jurija Vodovnika, ki je tod trosil pesmi za vsakdanjo rabo. V svojih pesmih je opisoval resnične kraje, dogodke in ljudi, največkrat humoristično pripovedno. Učenci so spoznali njegov pre-

prost in realističen pesniški slog. Seznanili so se s pesmimi, ki jih je pisal za različne priložnosti: za koline, za godove, za rojstne dneve, za spominske knjige in za nagrobne spomenike in sklenili, da mu
je verz najlepše stekel v razpoloženjskih in ljubezenskih pesmih.
Ne le zgodovinske, tudi osebnosti današnjega časa so zanimale naše učence. Spoznate jih v različnih prispevkih in intervjujih. Sporočila, ki vejejo iz njih, krajšajo primanjkljaj v našem izobraževalnem
sistemu, kjer je vzgojni, s tem pa tudi vrednotni, etični in moralni moment zapostavljen, prisoten
zgolj deklarativno. S tovrstno komunikacijo želimo izpostaviti prenos vrednot in znanja iz generacije
v generacijo in tako prispevati kamenček v mozaik stabilne družbe prihodnosti.
Naj kulturna vzgoja na področju dediščine postane vzgoja za vse življenje.
Veliko bralnih užitkov vam želim,
Mojca Koban Dobnik

Koordinatorka DEKD na OŠ Vitanje

Spoznaj , varuj, ohrani….
Prijetno me je pred časom presenetil dopis OŠ Vitanje o
izvedbi projekta Dnevov Evropske kulturne dediščine z
naslovom: »Spoznaj, varuj, ohrani..«.
Bil sem zelo prijetno presenečen ob spoznanju, da se je
bilo moč mlademu rodu na zelo prijeten in poučen način seznaniti vsaj z delčkom utripa naše - vitanjske zgodovine, ki so jo v preteklosti zaznamovali različni ljudje.
Osebno se ne spominjam, da bi bil kdaj v mladosti deležen podobnih razlag. Zato sem bil pred leti precej presenečen ob javno postavljenem vprašanju : »Kdo je po
vaše najpomembnejši Vitanjčan?«
Takrat sem odgovoril, da pravzaprav nimamo nikogar, ki
bi posebej izstopal, zagotovo pa ima največji vpliv na
Vitanje vitanjski rojak Herman Potočnik Noordung.
Od tega dogodka je minilo dobrih osemnajst let, in takrat za Potočnika ni slišalo kaj dosti več kot kakšnih ducat Slovencev.
Čas je pokazal, da sem imel prav . Hkrati sem vesel, da
smo se dostojno oddolžili Štimulaku.
Na ustrezno prepoznavo čaka še kipar Ivan Sojč.
Poleg znanstvene in kulturne sfere je imelo svoj vpliv tudi gospodarsko in cerkveno življenje. Na
obeh področjih so se našli prodorni in vplivni ljudje. Eden vplivnejših v gospodarskem smislu grof
Thurn, pa Žiga Zois, na cerkvenem in hkrati političnem področju dr. Josip Žičkar, ki je bil tudi državni poslanec.
Močno sled je pustil župnik Plevnik , ki je izvedel gradnjo Hriberške cerkve in župnišča.
Vitanjčani smo od nekdaj radi izkazovali nezadovoljstvo in kritičnost, pa so bili zato po mandatu ,največ dveh voljeni novi župani , edini, ki je bil izvoljen trikrat ,a mu zaradi vojnih razmer tretjega mandata ni uspelo dokončati je bil župan Marko Krajnc. Mandat je trajal tri leta.
Časi in miselnost, vse se počasi spreminja.

Splet okoliščin botruje mojemu četrtemu županskemu mandatu.
Kljub vsemu, pa so vedno bili nepogrešljivi preprosti delovni ljudje, ki so s trdim delom znali iz
narave vzeti glavnino neobhodno potrebnih življenjskih dobrin. Kot skupnost je področje vedno
zahajalo v težave. Zaznana je bila delitev na Slovence in Nemce, na tržane in podeželane, na
gospodo in preproste ljudi, po drugi svetovni vojni je ljudi delil politični nazor.
V zadnjih letih je delitev po moje še najmanj v vsej zgodovini. Vsled tega je temu primeren sorazmerno lep in dokaj izenačen napredek tako v centru, kot na podeželju, ki mu poleg treznih
skupnih odločitev botrujejo sorazmerno dobri časi, ki najbrž ne bodo trajali večno.
Veličina ljudi pa se vedno izkaže v posebnih preizkušnjah.
Osebno močno spoštujem politike - ljudi, ki so po drugi svetovni vojni uspeli v sorazmerno kratkem času na grozovitih razbitinah vzpostaviti nove temelje nadaljnjega sobivanja vseh ljudi sveta.
Naj nam ostanejo vzor…
Slavko Vetrih

2. A RAZRED
V četrtek, 1. 10. 2020 smo učenci 2. razreda
imeli prvi športni dan.
Ko smo prišli v razred, smo najprej zajtrkovali.
Učiteljica nam je povedala, kam bomo šli, kaj
bomo opazovali in kako se moramo obnašati. Potem nam je rekla, naj se obujemo in
oblečemo.
Najprej smo se ustavili pri gostilni Rupnik. Pogovarjali smo se o Hermanu Potočniku in Vesoljskem centru. Tega smo naslednji dan obiskali. Videli in slišali smo veliko zanimivega. Zelo
všeč mi je bil kamen Iz Lune.
Pri vrtcu smo si ogledali kip Matija Štimulaka.
Nisem vedela, da so mu rekli kar pohorski Tinček.
Krenili smo proti Breznu. Ustavili smo se pri
kmetiji Štefan. To so moji sosedje. Gospod
Vlado nam je pokazal spominke iz lesa.
Odšli smo naprej mimo naše hiše, Blaževe in
kuharičine. Ob gozdu smo se ustavili, usedli
na hlod in jedli sendviče. Še kužku so se cedile sline.
Pot smo nadaljevali po

gozdu,

naravnost do šole. V šoli smo se
pogovarjali, kako
smo preživeli dan.
Naj bo še več

takšnih dni.

Klara Slivnikar, 2. a

2. a so športni dan izkoristili za raziskovanje znanih
Vitanjčanov.

MAMA
MAMA PREDRAGA, MAMICA MOJA,
ZAKLAD MOJ NAJDRAŽJI NA SVETU SI VSEM,
NAJ SE TI ZAHVALIM, ZA MOJE ŽIVLJENJE,
NAJ SE TI ZAHVALIM ZA TOPEL OBJEM.

V SVOJEM NAROČJU SI VARNO ME GRELA,
MI PESMICE PELA, POZABIT NE SMEM,
SRCE SE RANILO BI OB BOLEČINE
NE PUSTI O MAMA, DA OD TEBE KDAJ GREM.

ČE PA ŽE MORLAL KDAJ BOM PO SVETU,
V MISLIH SE VRAČAL BOM K TEBI NAZAJ,
BO SOLZA SE SKRILA, DOM BO VES V CVETJU,
KO SE POVRNEM V RODNI SVOJ KRAJ.

KO PRIDEJO VNUČKI, NAJ BODO V VESELJE,

NA POT NEGOTOVO POGUMA JIM DAJ
IN ČE SE IZTEČE KDAJ NAŠE ŽIVLJENJE,
MINE TRPLJENJE, NAJ ČAKA TE RAJ…
SLAVKO VETRIH

3. A RAZRED

Neja: portret Hermana Potočnika Noordunga

Ema: problem vožnje po
vesolju po skici iz knjige

Tretješolce je aktualna razstava v Centru Noordung približala vizionarju in pionirju moderne raketne in vesoljske tehnike Hermanu Potočniku Noordungu.

4. A RAZRED

Pia: Beškovnikova kašča

Gal: Marijina cerkev

Gašper: Noordung center

Klara: Spodnja cerkev

Maruša: občina Vitanje
Tjaš: Beškovnikova kašča

5. A RAZRED

Pri pouku smo se veliko pogovarjali o DEKD.
Pri likovni umetnosti smo risali znane stavbe v Vitanju, ter dela oz. poslanstva znanih Vitanjčanov. Spoznavali smo veliko novih stavb in osebnosti, kot so Matija Štimulak, Pavel
Skaza, Herman Potočnik, Blaž Šef, grof Thurn, Damjan Fijavž ... Tudi pred učilnico smo
naredili razstavo teh umetnin.

Na športnem dnevu smo se odpravili
na VODNO UČNO POT.
Ogledali smo si kip Matija Štimulaka
pri vitanjski knjižnici.

V jeseni smo imeli še en športni dan, kjer
smo si na naši poti na Kurnikov vrh ustavili
tudi pri znanem vitanjskem izdelovalcu
lesenih umetnin, ki nam je posvetil svoj
dragoceni čas in nam predstavil svoje
delo.

6. A RAZRED

BLAŽ ŠEF
Zakaj ste začeli igrati v gledališču?
Bom skušal biti kratek in jedrnat, kar ni ravno moja prednost v življenju. V gledališču
sem začel igrati, ker sem naredil igralsko akademijo in so
me tako lahko začeli zasedati
v razne vloge po profesionalnih gledališčih, še pred diplomo so mi tudi ponudili redno
zaposlitev v ansamblu gledališča, kjer zdaj delujem že dobrih deset let, to je moja matična hiša, moj drugi dom, seveda pa imam veliko svobode početi stvari tudi drugod,
zadnje čase predvsem po Radioteleviziji Slovenija, kjer posnamem kar precej oddaj za 1. in 3. program radia ter posodim glas likom iz animiranih,
risanih serij.
Kdaj ste začeli z igranjem?
Če pa je vprašanje o res tistih prvih, ljubiteljskih začetkih, pa gre gotovo za predstavo z
naslovom O mali čarovnici, ki ni hotela (ali znala) biti zlobna, kjer sem igral drvarja Petra, dekle, v katero sem bil takrat neskončno zaljubljen, pa naslovno junakinjo, tako da
sploh nisem dosti razmišljal o svoji vlogi, samo da sem lahko bil zraven in blizu, vljudno in
vse, jasno, haha. To je bil torej moja prva amaterska, kakor se s tujko reče, predstava.
Zelo sem jo imel rad, čeprav se v resnici razen tega dekleta danes ne spomnim skoraj
ničesar iz nje, bil pa sem v drugem razredu (se mi zdi) osnovne šole.
Ali ste imeli kakšen navdih?
Glede navdiha - upam, da sem ga imel! Je pa stvar najbrž taka, da je navdih prisoten
takrat, ko niti ne veš prav dobro, kaj se dogaja, samo zelo bogata domišljija se odvija, v
glavi, telesu in še kje, ti pa jo skušaš nadzorovati in oblikovati, zato da bi lahko kaj od
tega tudi ponovil. V gledališču je namreč ključno, da znaš nekaj, neko čustvo, stanje,
ples, dogodek, presenečenje ali sto drugih možnih pripetljajev oživeti znova in znova,
nikoli čisto enako, ampak vendar - in tukaj morda ne gre toliko za navdih, ampak še
najbolj za sposobnost osredotočanja, koncentracije, da se zaradi tvoje odločitve v nekem trenutku ali celo v eni uri v tvoje misli ne prikrade nič drugega kot tisto, kar moraš v
predstavi ali na nastopu narediti. To je obenem vzporeden svet in še kako na zemlji, z
obema nogama, in ravno ta dvojnost ali trojnost je v tem najlepša.

Na kateri svoj film ste najbolj ponosni? Koliko filmov ste posneli kot igralec in koliko kot
režiser?
Filma še nisem posnel takega, da bi imel v njem kakšno odločilno vlogo, veliko manjših, ki
so mi bile fine, a mi doslej niso pustile močnejšega osebnega pečata. Na to še čakam in
delam za to, te priložnosti je, sploh v Sloveniji, kar težko dobiti, ker so filmi drage reči in se
zato snemajo zelo poredko. Haha, nisem pa še nobenega filma režiral, to je pa sploh zahtevna naloga, pri filmu morda še veliko bolj, kot če si gledališki režiser, zaradi vseh tehničnih podrobnosti, ogromnih ekip, dolgotrajnih priprav in vsega. Zaenkrat sem sodeloval
v kakšnih štirih celovečernih in štirih, petih kratkih filmih, pravzaprav zanimive drobne stvari, a nič zares omembe vrednega.

Kateri je bil vaš najljubši učitelj pa predmet in zakaj?
Moj najljubši učitelj? Domnevam, da me sprašuješ za osnovno šolo, zato bom modro molčal, ker nekaj teh ljudi, ki sem jih imel najrajši, še vedno dela, in ne bi rad delal tekmovanja med njimi, vsak od tistih, ki so bili zame res posebni, je imel nek poseben talent in
strast do poklica, ki je ni premogel nihče drug. Vsem pa je bilo skupno, da so imeli radi ta
neprestani rokenrol z učenkami in učenci, radi so imeli tudi to, da kdaj kaj ne gre ali da
smo takšni divjaki, kakor znamo biti, pa puberteta pa norosti pa vse - vsi so precej dobro
do odlično obvladali tisto, kar so učili - in tretja najpomembnejša stvar: imeli so zelo visoke kriterije/standarde, kjer ni bilo dovolj, da si simpatičen pa priden pa samo do nekje zagrizen, ampak so hoteli izvleči iz tebe več poguma, več delavnosti, več drznosti, in so bili
pri tem včasih tudi izredno strogi, nikdar pa grobi ali ponižujoči. Takih je bilo res kar nekaj.
Ali ste imeli dobre ocene v OŠ?
V osnovni šoli sem imel stalno same petice in sem jokal, če je slučajno kje padla kakšna
štirka, tega si nisem odpustil, pa tudi mislim, da ni bilo več kot enkrat ali dvakrat. Zdelo se
mi je, da je snov tako obvladljiva in smiselna, da moraš biti res len ali pa krepko nenadarjen, da ne bi mogel priti do najvišjega rezultata. Skratka, bil sem sila zahteven do sebe.
Podobno velja tudi za srednjo šolo, univerzitetna raven je pa že bolj zapleteno vprašanje.
Katere šole ste obiskovali?
Po končani OŠ Vitanje sem hodil na Gimnazijo Celje-Center in pozneje na Akademijo za
gledališče, radio, film in televizijo na Univerzi v Ljubljani.
Kaj bi počeli, če ne bi bili igralec oz. režiser?
Če ne bi bil igralec (režiser nisem, vsaj zaenkrat še ne, če odštejemo občasno mentoriranje mlajših gledaliških skupin), bi bil z veseljem biolog, jezikoslovec ali prevajalec, mizar,
kozmonavt oz. astronavt, maratonec, glasbenik (najraje pevec ali pianist, recimo), pa še
bi se našlo, da se zaustavim tukaj. In zelo spoštujem vse navedene poklice! Čeprav so za
družbo različno pomembni, eni korenito, drugi relativno.

Kaj se vam zdi v življenju najbolj pomembno?

Oh, glede življenjskih metod in tega nimam kaj smiselnega povedati - morda samo to, da
skušaj sam pri sebi vedno premišljevati in se čvrsto odločati, česa si želiš in kam te zares žene,
namesto da čakaš na pobude od drugod ali da znaš povedati samo to, kaj ti ni všeč in česa
ne bi. Pa da ne misliš prav ves čas samo nase - to zna biti za igralce, ki smo vedno pod nekim povečevalnim steklom, kar poklicna bolezen - moramo si znati oddahniti od samozavesti, ki jo potrebujemo za na oder ali pred kamero. Prisluhniti, biti odprt in vedno pripravljen na
nova spoznanja, ki niso zrasla samo v tvoji glavi, to je ključno.
Kaj bi nam svetovali?
Svetoval pa naj bi - glede česa? Haha, morda kar to, kar sem malo prej povedal, da ne
bom nakladal tjavdan.
Ali ste osnovnošolec igrali kot računalniške igre?
Kot osnovnošolec sem precej igral računalniške igre, še bolj pa, kakor imam v spominu, v
srednješolskih letih, ko je prišel internet in jih je bilo tudi lažje dobiti. Za to je šlo kar veliko ur
mojega odraščanja in večinoma so bile krepko stran vržene. Bilo je nekaj otroških nevroz, zapiranja v svoj svet in sanjarjenja, pa izživljanja v kakšnih nasilnih igricah, kakršne so vedno popularne ... skratka, vse tisto, kar v življenju nikdar ne bi smel ali celo hotel početi. Morda je bil
to tudi dober ventil, ampak pretežno mislim, da ne. Sem pa vsaj precej spreten z računalniki,
tako s programi kot z železnino, hitro se znajdem v tem svetu in vsaj ta pismenost je razlog,
da tista leta, kar se te "zasvojenosti" tiče, niso bila popolnoma stran vržena.
Imate kakšno fotografijo?
Fotografije pa - eno precej nedavno, mesec dni staro iz neke naše kulturniške akcije imam,
morda bo v redu, otroške pa vidim, da mama Vladka uspešno najdeva na svojem disku, veliko prej kot bi jih jaz po vitanjskih albumih, hehe - morda je katera od tistih uporabna?

Matija Maligoj Maček,
6.a

ANTON AŠKERC
Učenci 6., 7., in 8. razreda smo v okviru pouka SLJ raziskovali dela
znanega Slovenca, umetnika slov. besede, pesnika, duhovnika in
zavednega Slovenca Antona Aškerca, ki je služboval tudi v Vitanju.
Učenci 6. razreda smo se poglobili v znano pesem pod naslovom
Brodnik. Dogaja se v času turških napadov na slovenski narod.
Pesnik je v njej poudaril ljubezen do Slovencev in domovine.
Ob tej vsebini pesmi smo se veliko pogovarjali o teh težkih časih, jo
primerjali še z drugimi pesmimi, jo dramatizirali, pisali pisma raznim
pomembnim osebam, jo dramatizirali, ilustrirali …
Eno izmed pisem glavnega junaka je naslednje:

Taščeva kapela

Spoštovani gospod Župan!
Pred nekaj urami sem lovil ribe v svojem čolnu. Nenadoma so se ob meni znašli trije Turki. Od
mene so zahtevali, da jih pripeljem čez Savo. Dejali so mi, če jih pripeljem, mi bodo to bogato
poplačali s turškim rumenim zlatom. V nasprotnem primeru mi bodo vzeli glavo. Takoj mi je
bilo jasno, kaj nameravajo storiti z mojimi ljudmi čez Savo.
Bili so oboroženi. Eden je bil suh kot pajek in gledal me je kot razdražen modras izpod grma.
Drugi je bil manjši in redkobeseden. Tretji je bil velik in debel. Zdelo se mi je, da me bo kar hitro pospravil. Pod nosom je nosil košate črne brke. Bilo me je strah, a jim tega nisem pokazal.
Takoj sem jim obljubil prevoz. Dejal sem, da ne potrebujem plačila. In že smo se peljali. Med
vožnjo so se smejali in se veselili, češ kako jim bo Sultan hvaležen in da bodo dobili ogromno
zlata za plačilo. Jaz sem ves čas iskal največji vrtinec v razburjeni reki. Ko sem priveslal do njega, sem vrgel veslo v vodo in jim povedal, da je prav tukaj bogato plačilo. Tedaj so nepričakovano padli v valove. Eden je močno preklel in že smo bili pod vodo. Meni je uspelo priplavati iz valov.
Potopil sem jih, ker sem vedel, da sem tako rešil ljudi v moji vasi pred turškim ropom in napadom. Tako predlagam, gospod župan, da nemudoma pošljete vaške straže na to območje, kamor
prihajajo turški izdajalci.

BRODNIK
(Ribič v svojem čolnu mirno lovi ribe in nenadoma se mu približajo trije Turki.)
Turek: Hej starec! Kar veslo zdaj v dlan pa hitro na drugo tam stran čez šumno pripelji nas Savo! Čuj,
turško rumeno zlato, plačilo bogato ti bo. Če nočeš, ti vzamemo glavo! (zagrozi eden od Turkov)
Zaviti v plašč temne noči ogledat poslani smo mi, kot zdaj naš sovražnik se skriva. (pojasni drugi Turek)
Ribič: Ne maram za vaše zlato! Čemu mi pač ribiču bo? Zastonj vas čez reko pripeljem. Res, sivo že glavo
imam, a vam je nocoj še ne dam. Rad vašim ustrezam poveljem. (ribič prijazno obljubi prevoz in že se peljejo po reki Savi)
Turek: Pač hrabro srce ti imaš, izvrsten prevoznik si naš. Ni takega blizu okoli. A nas tam pohvali glavar,
prekrasen pač čaka nas dar, krasnejši nas ni še nikoli. (se veselijo Turki)
Ribič: (nenadoma, nepričakovano) Tu vaše in moje plačilo!
(zakriči ribič in vrže veslo v valove)
Turek: Bes djaver! (se zasliši glas iz valov in sledi še samo šum divje reke)

Učenci 7. razreda smo se pri SLJ poglobili v pesem MEJNIK. V njej pesnik poudarja vrednoto poštenja. Nihče nima pravice komu ukrasti dobrino. Pesnik opozarja na neizbežno kazen, ki doleti vsakega nepoštenjaka in prav nihče ne more ubežati pred plačilom, tudi po smrti ne.
V tem primeru sosed Vid ukrade zemljo v gozdu Martinu in po smrti za kazen nosi mejni
kamen, na mesto, kjer ga je vzel.
Ob tej pesmi smo se v razredu veliko pogovarjali o raznih pomembnih vrednotah in posebej o poštenem odnosu na različnih področjih življenja. Ustvarjali smo prozna besedila, dramatizacijo, stripe, ilustracije za pesem MEJNIK.

Predstavljamo eno od teh:

MARTIN MI JE POVEDAL
Nekoč po sejmu sem se v noči vračal domov skozi gozd.
Nenadoma sem zaslišal čudno šumenje. Za hip me je postalo strah. V tistem sem se
spomnil, da sem bil pred leti vojak in da me ni bilo nikoli na nobeni straži strah. In
zdaj me bo strah, če listje šušti?
Toda tedaj sem zaslišal govorjenje. Nekdo se je spraševal, kam naj nekaj da. Ker sem
V župnijski cerkvi
bil pogumen, sem mu rekel, naj da tja, kjer je vzel. In nadaljeval je, da je bil vzel med
svojo im mojo mejo in da nosi ta prekleti kamen že sto let nazaj. Tedaj zabliska in vidim veliko moško postavo z ogromnim kamnom na rami.
Priznam, da mi ni bilo jasno, če sem še živ. Ne vem, kako sem prišel domov. Zjutraj so
mi povedali, da je umrl naš sosed Vid, sosed, ki je prestavil mejni kamen v gozdu v
svojo korist.

Učenci 8. razreda smo si natančno ogledali pesem ČAŠA NESMRTNOSTI.
Pesnik je v pesmi poudaril vrednoto lepih medsebojnih odnosov, o pomenu dela, po
katerem ljudje ocenjujejo človeka. Vsakega človeka si ljudje zapomnijo po njegovih
delih. Med drugim pesem pravi: »V delih svojih sam boš živel večno!«
Pesem smo dramatizirali, ilustrirali …

Pri

TONE OŠLAK
Spomine na čas službovanja bivšega ravnatelja OŠ Vitanje, g. Toneta Ošlaka, so povzele učenke 7. b razreda, Ana, Žana in Julija.

Vso delovno dobo sem služboval v OŠ Vitanje, najprej kot učitelj razrednega pouka,
skupaj z ženo sva poučevala na podružnični
šoli Rakovec. Po ukinitvi predmetne stopnje
v Rakovcu sem poučeval na predmetni
stopnji v Vitanju do konca šolskega leta
1982/83.
Takrat je šel v pokoj ravnatelj Franjo Marošek.
Z novim šolskim letom 1983/84 sem bil imenovan za ravnatelja OŠ Vitanje. Na tem delovnem mestu sem bil vse do upokojitve do
leta 2009.
Na službovanje v šoli imam lepe spomine. Opravljati delo v takem okolju
človeka pomlajuje in mu daje nove energije.
Posebej se rad spominjam vsakoletnega prvega šolskega dne, ko so v šolo
prišli prvošolčki, tako nebogljeni, ostali učenci pa polni želje po druženju,
znanju in novih dogodivščinah.
Manj sladki trenutki so bili ob redovalnih obdobjih predvsem z učenci, ki so
imeli učno vzgojne težave. Njim smo seveda želeli pomagati po vseh
močeh, a smo uspeli le, če so pri tem aktivno sodelovali starši. Vesel sem tudi, da se v času mojega službovanja v šoli niso pripetile kakšne težje poškodbe učencev.

Poklic sem z veseljem opravljal. Užival sem v predstavitvah učencev pri
spremljanju pouka, na šolskih prireditvah, proslavah, ob uspehih učencev
in njihovih mentorjev na tekmovanjih, ob prenovi in širitvi šolskega prostora…
Moram pa pohvaliti dober učiteljski kolektiv ter njegovo prizadevanje za
realizacijo načrtovanih ciljev.

Po priključitvi enote vrtca k OŠ Vitanje sem spremljal še delo z najmlajšimi
otroki in skrbel za njihovo organiziranost in pogoje.
Skratka v obdobju opravljanja poklica sem se počutil vedno mlad.
Ob odhodu v pokoj se mi je marsikaj spremenilo. Predvsem so nastopile
zdravstvene težave. V tem času sem bil na številnih težjih operacijah. Veliko časa posvečam skrbi za zdravje, veliko se gibljem v naravi (vsakdanji
daljši sprehodi). Še vedno v okviru telesnih zmožnosti rad zaidem v planine. Veliko časa preživim v družbi vnukov. Moj hobi je fotografiranje, reševanje križank, spremljanje športnih dogodkov na TV, petje v zboru in poslušanje glasbe. Nekaj časa pa mi vzame tudi urejanje vrta in okolica hiše.
Dvanajst let sem že v pokoju. V tem obdobju se je marsikaj spremenilo.
Po štiridesetih letih službovanja v šoli je normalno, da se v sanje prikradejo tudi trenutki življenja iz šole. V sanjah sem še včasih ravnatelj vse do
trenutka, ko se zbudim zadovoljen, da je to delo za mano in da lahko
naprej brezskrbno spim.

MATILDA JAKOB
Sprašujejo: Ana, Žana in Julija, 7.b
Odgovarja: ravnateljica, ga. Tilka Jakob

Ali ste imeli radi šolo ko ste bili otrok ? Kaj ste želeli postati po poklicu ko ste bili
otrok?
Ker sem odraščala v kmečki družini skupaj še s sestrama in bratoma na Breznu, kjer
sta nas starša navajala na red, nam privzgajala delovne navade in vztrajnost, mi
tudi v šoli ni bilo hudo, saj sem se rada učila, obiskovala pouk in upoštevala šolska
pravila. Ko se spomnim na OŠ se najprej spomnim na matematiko, saj sem se nad
njo navdušila že v četrtem razredu. In že takrat sem pričela razmišljati, da bi postala
učiteljica matematike.
Zakaj ste se odločili za to delo ?
Svojo pot na vitanjski osnovni šoli sem začela kot učiteljica leta 1986, najprej sem
učila matematiko in likovno vzgojo ... Takrat nisem razmišljala o tem, da bi bila kdaj
ravnateljica, saj sem zelo rada poučevala in zelo rada sem bila razredničarka. To
delo sem opravljala 23 let. Da sem se prijavila na razpis na delovno mesto ravnatelja so me spodbudili nekateri sodelavci. Do sedaj sem veliko časa in energije usmerjala v zagotavljanje boljšega učnega okolja za učence, za boljše delovne pogoje
za zaposlene, saj smo več let zaporedoma zelo intenzivno obnavljali šolske in vrtčevske prostore. Vsako leto si zastavim veliko ciljev in jih poskušam uresničiti.

Kaj vas pri delu najbolj veseli ? Kaj vas pri vašem delu najbolj inspirira ?
Najbolj me še vedno veseli delo z učenci, poučevanje fizike in izvajanje matematičnih delavnic. Ta premet imam zelo rada in sem soavtorica Samostojnega delovnega zvezka za Matematično delavnico 7. Matematično
delavnico izvajam že od leta 2003, od vsega začetka, ko so se pojavili izbirni
predmeti. Že kar nekaj let pa jo izvedem v strnjeni obliki v CŠOD na Gorenju.
Takrat se ves dan ukvarjamo z matematiko. Takšen matematičen vikend me
napolni z energijo. Rada pa pripravljam in objavljam strokovne članke, ki so
plod dela z učenci, do sedaj sem jih napisala 30. Posebej pa sem vesela
uspeha vsakega učenca, njegovega napredka, pa če komu lahko
pomagam, na kakršen koli način.

Ali vas vaše delo danes veseli ? Kakšni so bili za vas najtežji trenutki na šoli?
Ja, šolsko delo me še vedno veseli, zavedam se, da je učenje trdo delo, zahtevno in naporno. Tako se tudi moje delo spreminja, dodajajo se nove naloge, kar pa zahteva nenehno učenje, vse več je različnih pravilnikov, uporabljamo številne računalniške aplikacije, vsako leto je potrebno pripraviti številne dokumente (LDN, Publikacijo, Vzgojni načrt, Samoevalvacijo, Kadrovski
načrt, Plan dela, Razvojni načrt, tako za šolo kot vrtec) … Ob pričetku ravnateljevanja mi je organizacija dela v vrtcu delala težave, to je bilo, čisto drugo
delo, ki ga nisem poznala. V vrtcu nisem poznala niti programe, niti rutine dela, področja . Najprej sem morala preučiti Kurikulum, ki je nacionalen dokument, strokovna podlaga za delo v vrtcu, se lotiti priprave LDN in oblikovanja skupin. Najtežji trenutki na šoli pa so takrat, ko te kdo po krivem obtoži
(obdolži), ko ti pošlje inšpekcijski nadzor, ne da bi se prej pogovoril o tem, kar
ga teži, kar mu je nejasno …

OSMOŠOLCI V RAKOVCU

Učenci so po izletu v Rakovec pri ZGO izpolnjevali učni list.
Odgovore z nami deli Daneja Jakob Kričaj.

ŽUPAN O MATIJI ŠTIMULAKU
Osmošolec Adam Mauh se je z gospodom županom, Slavkom Vetrihom, pogovarjal o
Matiji Štimulaku.
A: V programu dela imamo projekt DEKD v katerem spoznavamo in se učimo o zgodovini našega prelepega kraja. Letos se podrobneje soočamo z osebnostmi Vitanja iz
preteklosti in sedanjosti. Kako se vam zdi naš projekt?
S. V.: Projekt ocenjujem kot odlično zadevo in vam vsem
čestitam za izvedbo.
Če kaj, je dobro poznati dogajanje v domači sredini. Zgodovina je vedno zanimiva tema, znane osebnosti pa še
toliko bolj.
A: Katere teme DEKD so vam bile do sedaj najbolj všeč?

Kip v središču Vitanja, posvečen
S.V. :Posebej zanimiva in mikavna je zgodba Rakovca… ljudskemu pevcu, Matiji Štimulaku

Ima največji pomen..
A: Kaj menite o Matiji Štimulaku, ki smo ga osmošolci letos v projektu podrobneje
spoznavali?
S.V.: Štimulak je bil entuziast posebno plemenitih vrlin, med katerimi prednjačita
skromnost in vztrajnost. Vsega v življenju se je naučil sam, kar na kratko pomeni, da se
da vse, če se hoče. Tako se je naučil rokodelskih spretnosti, kot tudi branja in pisanja.
Talent za pesnjenje ga je za večno zapisal v zgodovino, prav tako bosta v njegovih
pesmih za večno popisana življenje in utrip Vitanja v njegovem času.
A: Glede na to, da igrate harmoniko, katero njegovo pesem najraje zaigrate?
S.V.: Najbolj domača in zelo ljudsko zveni tista z naslovom:
» Kak luštno je na svet živet…«
Ko sem brskal po zapisih, sem odkril , da je izvor tiste znane
»So očka mi djali« tudi pri Štimulaku, ki tudi pride večkrat
na vrsto. Potem je zelo znana vitanjska himna »Slovensko
Vitanje leži«, ki pa se da lepo zapeti, tudi ob glasbeni
spremljavi.

Zbirka pesmi vitanjskega kmetiča,
tesarja in pevca, Matije Štimulaka

A: Zahvaljujem se vam za vaše odgovore in vas lepo pozdravljam ter vam želim, da
ostanete zdravi!
Adam Mauh, 8. a

PAVEL SKAZA
Pavel Skaza in Skaza Violine
V Vitanju, v Spodnjem Doliču, je doma g. Pavel Skaza, ki v
celoti ročno izdeluje violine.
Rodil se je leta 1961 v Zrečah, po 23 letih pa se je odločil
za samostojno glasbeno pot. Igral je v različnih skupinah in
izvajal vse vrste glasbenih zvrsti po vsej Evropi. Nato se je
preselil v Vitanje in si v mizarski delavnici pridobil veliko
znanja o predelavi lesa. Z mnogo truda in učenja je kmalu
sam izdelal prvo violino. Še naprej je iskal znanje in se izobraževal, tudi v tujini.
Danes ima svojo delavnico, v kateri izdeluje, obnavlja in
popravlja violine. Pri tem uporablja le naravne in okolju prijazne materiale. Polž, obod in dno violine izdela iz lesa visokogorskega bosanskega javorja, pokrov pa iz
smrekovega lesa. V svojem ateljeju hrani tudi skoraj 200 let staro violino iz
Maribora. Sam pravi, da
je njegov atelje muzej,
učilnica in prodajalna
hkrati.
Nika Klemenc, 9. a

PATER ZDRAVKO JAKOP
Pomembna osebnost v Vitanju je zagotovo tudi g. Vincenc pater Zdravko Jakop, po
domače Čebulov Vinko, frančiškan, ki se je rodil 7. 3. 1941 v Breznu v župniji Vitanje. Že
kot otrok je bil veren. Z družino so vsak dan molili in se redno udeleževali nedeljskih in
prazničnih maš. Svojo pot v poklic je začel leta 1964, ko je vstopil v Red manjših bratov v
Mariboru. Po opravljenem noviciatu v Novem mestu je opravil prve zaobljube. Leta
1971 je opravil v Ljubljani tudi slovesne zaobljube (11.10.) in maturiral na ekonomski srednji šoli. Mašniško posvečenje je prejel 29.6.1975 v domači župniji Vitanje in v nedeljo,
6.7.1975 daroval novo mašo. Nato je postal duhovni pomočnik v Ljubljani na Viču (1975
--76), tam je bil tudi kaplan (1976-80), nato pa župnik do 1995. 13. avgusta 1995 pa je
prevzel službo magistra frančiškanskih bogoslovcev v centralnem samostanu na Tromostovju in jo zaključil julija 1998, ko je v Mariboru prevzel službo župnika in rektorja bazilike
Matere usmiljenja.
To je nekaj podatkov, ker pa sem hotela izvedeti še več, sem gospoda Zdravka prosila,
da je odgovoril na nekaj mojih vprašanj v obliki krajšega intervjuja.

D: Pozdravljeni gospod pater Zdravko Jakop. Vera v Boga Vas spremlja že od malih nog,
kajne?
Z.J. : Rodil sem se v verni družini in že v materinem naročju slišal molitev »sveti angel varuh
moj…« ter opazoval svete podobe, ki so krasile našo kmečko hišo. Odraščal sem družbi
bratov in sester in sprejemal vse lepe navade: molitev, praznovanje nedelj, kar je bilo zame nekaj izredno lepega in pomembnega. Vero sem sprejemal samoumevno, svojim letom primerno. Družina zaznamuje človeka za vse življenje. Tega današnji starši ne bi smeli
pozabiti.

D: Kdaj ste postali duhovnik? Zakaj ste izbrali ravno ta poklic? Kaj vas je pritegnilo?
Z.J.: Moja pot k duhovniškemu poklicu se je začela, ko sem prišel od vojakov. Res pa je,
da sem že prej prebiral Mohorjeve knjige in tako spoznaval Slomška in kot mladostnik
»fantaziral« o svetem poklicu. Ko sem prišel od vojakov, se je bilo treba odločiti. Izbral sem
Teološko fakulteto in se pustiti vzgajati »znotraj« ustanove - v mojem primeru pri frančiškanih. Prišlo je jubilejno sveto leto 1975, dan posvečenja 29. junija in nova maše 6. julija 1975.
Pomislite, posvečenje in nova maša v Vitanju po 220 letih! Zakaj sem izbral ta poklic? To

je skrivnost. Lepo sem se počutil v cerkvi, rad sem imel kateheta … In dobro mamo sem
imel. Ko sem prišel na njen pogreb, me je srečala nekdanja učiteljica Helena Fridl in mi
rekla: »Vinko, imel si dobro mamo!« To veliko pove.
D: So vas v družini podpirali in vam stali ob strani?
Z.J.: Nihče mi ni nasprotoval (saj najprej niso vedeli za moj namen!), staršev pa takrat ni bilo
več. Vem pa, da bi bila mama, in gotovo tudi oče, izjemno srečna in navdušena, če bi doži-

vela mojo novo mašo. Bratje in sestre pa so se z menoj veselili in so mi vedno ostajali močna
opora, za kar sem jim neizmerno hvaležen.
Zagotovo bi bil svet lepši, če bi vsak imel nekoga, na kogar bi se lahko zanesel, oprl…
D: Kaj vam predstavlja vera?
Marsikdo bi rekel, da je vera to, da moliš, pa hodiš v cerkev….pa je res samo to? Gotovo je
tudi to pomembno, saj z molitvijo potrjuješ, da je Nekdo, ki ta vidni materialni svet presega.
Ko greš k maši s tem pokažeš, da pripadaš občestvu - Cerkvi, ki je božja ustanova, kot je
božja ustanova tudi družina. Po veri pa je potrebno tudi živeti, saj ta ni zgolj beseda, ampak
dejanje. Hvalevredno je, če imamo tudi pri tem zgled in pomoč bližnjih. Človek ni samotar,
saj ima po veri brate in sestre. Kristjani se premalo zavedamo, kako obdarjeni in blagoslovljeni smo. In premalo smo hvaležni.

Kaj mi predstavlja vera? Ves smisel življenja. Poznamo različne humane, lepe in potrebne

poklice. A noben posebej ne odgovarja na poslednja temeljna vprašanja našega bivanja, kot so: od kod smo, čemu živimo in kam odhajamo? Oton Župančič sprašuje: »Povej
mi kdo, kam oblaki plujo, kam ptice lete, kam vode teko, kam človek gre?« In Sveto
pismo: »Vse gre v isti kraj: vse je nastalo iz prahu in vse se v prah vrača« (Prd 3,20). Človek
je edino bitje, ki ve za koledar in uro in se sprašuje, kdo ga je postavil na zemljo, s kakšnim
namenom, zakaj za tako kratek čas. Čemu prav zdaj in tukaj? Današnji človek pa pleše
okrog samega sebe in se pusti varati očem in ušesom. Potrošnji. Premalo mislimo, kako
smo ranljivi in hitro minljivi.
D: Če bi imeli še enkrat možnost izbire poklica, bi izbrali isto, kot takrat?
Z.J.: Če bi se še enkrat odločal? Odločitev ne bi bila težka. Moj poklic je tako lep,
pester, tako splošen, da ni primerljiv z nobenim drugim poklicem. Poln je smisla. Če bi mladi fantje in družine to vedeli, ne bi imeli krize poklicev. Upam si trditi, da ima naš poklic tudi izjemen družbeni pomen. Če ne bo duhovnih poklicev, bo vse samo slabše. Priznati
pa moram, da me je vedno zanimala tudi zgodovina, književnost, narava sploh in pose-

bej živalski svet in še kaj.
D: Koliko knjig ste izdali? Katera je vaša najljubša?
Z.J.: Knjige: Kratka zgodovina Vitanja in župnije, 2000, Iskanja in razmišljanja, 2006, Spet
iskanja in razmišljanja, 2010, Misli domačega župnika, 2011, Duhovni žarki, 2013, Sebi in tebi, 2015, Kritični zapisi, 2016, Vitanje – naše cerkve, 2016. Brošure: Župnija Vitanje (1296 1996), Bazilika, Matere usmiljenja, 2000, Celjski grofje, 2006, Sveti Frančišek in Sveti Anton
Padovanski, 2006, Moja pot, 2007, Stodeset letnica viške župnije, 2018, Vitanje – zanimiv
kraj, 2020. Najljubša mi je prva knjiga Kratka zgodovina Vitanja in župnije in Sebi in tebi in
brošura Duhovni žarki. V našem internem glasilu Poročila pa sem objavil od l. 1974 nekaj
nad 500 prispevkov različne vsebine. V verskem časopisu Družina pa nekaj nad 30 zapisov
in za naglušne v reviji Stop in nekaj malega v reviji Svetogorska Kraljica.
Poudarjam pa, da pisana beseda ni moja prva naloga, čeprav je pomembna. Moje
primarno delo je pastoralno, namenjeno ljudem. V mojih kaplanskih letih smo imeli pri verouku nič manj ko 1200 otrok. In mnogo drugih skupin in zborov; obiski bolnih in ostarelih, v
Mariboru sem vsak teden bil nekaj ur v zaporih in za praznike med zaporniki obhajal tudi
mašo. Rad sem šel pomagat v razne župnije.

D: Bi nam za konec želeli še kaj sporočiti, svetovati za nadaljnje življenje?

Z.J.: Mlada leta hitro minejo. Nekdo mi je nedavno rekel: »Svojim otrokom
sem zapustil dobro dediščino (mladost), čeprav vem, da jo bodo zapravili!«
Obžalujem, da si nekateri mladi že v mladih letih, zaradi različnih razlogov, pokvarijo svojo prihodnost. Z neurejenim življenje zapravijo svoje zdravje, značaj
… Zato vsem mladim svetujem: imejte odprte oči in ne verjemite vsega, učite
se iz tujih napak, ne svojih. Iščite dobro družbo in tudi vi bodite drugim dobra
družba. Oprimite se dela, radi imejte naravo, knjiga naj bo vaša spremljevalka.
Berite dobre knjige, dekleta, naučite se dobro gospodinjiti in se skrbno pripravljajte na družinsko in zakonsko življenje. In poskrbite, da hiše ne bodo prazne.
Žalosten je pogled na prazne hiše. To pa bo najlažje, če že sedanjo družino, v
kateri živite, izboljšujete. Radi se pogovarjajte s starši in sploh z dobrimi ljudmi,
ne spreglejte ljudi v stiski in potrebi. »Oh, mladost – Bog te obvaruj!« Glede vere
ne bodite brezbrižni in malomarni. To prej ali slej prinaša žalost in praznino, nesmisel življenja. Vaš pogled naj bo naprej uprt in z voljo se lotite dela: učenja in
ročnih spretnosti.
Če mi dovolite, bi vas rad spomnil na mojo knjigo Iskanja in razmišljanja, str.
103 – 131 – Pisma mladim. Namenjena so fantom in dekletom, ki že sanjajo o
svoji bodoči družini, čeprav še nima prave oblike. Prav bi bilo, da bi se o tem
več pogovarjali.

Daša Slivnikar, 9. a

Kdo so znani Vitanjčani?
Reši križanko!
Če uspeš najti vseh 10 zahtevanih osebnosti, se ti bo v navpičnem
obarvanem stolpcu izpisalo ime talentiranega in zelo spoštovanega
Vitanjčana.
1. Priimek patra, ki je avtor poznane knjige naših krajev z naslovom Kratka zgodovina Vitanja in župnije.
2. Znan krajan Vitanja, aktiven filmski in gledališki igralec, tudi sodelavec na RTV-ju
in aktivist v KSEVT-u.
3. Priimek dolgoletnega aktualnega župan občine Vitanja.
4. Znana lokalna pilota sta imela priimka Fijavž in …
5. Priimek znanega zdravnika Vitanja.
6. Ime astronavtke Williams iz NASE , ki je obiskala KSEVT leta 2013.
7. Prejemnik zlatega grba, občinski svetnik, pobudnik in ustanovitelj Kulturnega
društva sv. Vid.
8. Ime slovenskega raketnega inženirja, pionirja kozmonavtike, vesoljskih poletov in
tehnologij, umrlega leta 1929 na Dunaju.
9. Priimek znanih gostilničarjev Vitanja.
10. »Dohtar«, rojen v Srejah, ki kar 24 služboval kot zdravnik v Vitanju. Opravljal je
zdravniške posege, ki so sicer bili celo prepovedani in kaznivi, vse z namenom,
da bi rešil življenja.

7. A razred z razredničarko Iris Kovač
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