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UVODNA BESEDA 
 

Spoštovani, 

 

šolsko leto 2014/2015 se zaključuje. Tako kot v vsakem šolskem letu, smo 

tudi v tem vložili veliko energije in truda, da bi naši učenci dosegli čim 

boljše rezultate. 

 

Pred vami je Utrip   ̶  publikacija, kjer lahko na enem mestu najdete vse 

glavne aktivnosti, dejavnosti, ki dokazujejo, da uresničujemo zastavljene 

cilje. Pri tem nam zvesto pomagajo naši sponzorji, donatorji, brez katerih 

bi veliko težje dosegali tako izvrstne rezultate. 

 

Pregovor "Sreča je v majhnih stvareh" uči, da nam veselja ne prinašajo 

velike materialne dobrine, ampak prej majhne vsakodnevne pozornosti, 

dogodki, uspehi. Ker se zaposleni na VIZ III. OŠ Rogaška Slatina tega še 

kako zavedamo, se skupaj z našimi učenci veselimo še tako majhnega 

napredka. Verjamemo, da to opazite tudi vi, starši, in se veselite skupaj s 

svojim otrokom. 

 

Pred vami so počitnice. Preživite jih brezskrbno in sproščeno, v septembru 

pa vas z veseljem pričakujemo.                                                                                 

 

 

Ravnateljica Apolonija Kunštek in vsi zaposleni 
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ŠOLSKI PARLAMENT 
 

Učenci so se radi udeležili sestankov Šolskega parlamenta, kjer so letos 

razpravljali na temo »IZOBRAŽEVANJE IN POKLICNA 

ORIENTACIJA«. Osredotočili smo se na možnosti izobraževanja po 9. 

razredu na naši šoli in izdelali informativno zloženko »KAM NAJ SE 

VPIŠEM PO 9. RAZREDU?« (vir informacij in slik so spletne strani šol) .  

Iz njene vsebine vam tudi na tem mestu predstavljamo NIŽJE POKLICNO 

IZOBRAŽEVANJE (Celje, Šentjur, Maribor). 

Dvoletni program: pomočnik v biotehniki in oskrbi 

(Šolski center Šentjur, Šentjur pri Celju, Cesta na kmetijsko šolo 9, Srednja 

poklicna in strokovna šola, Šentjur). 

 Naziv poklicne izobrazbe: pomočnik v 

biotehniki in oskrbi. 

 Pridobijo znanje o čiščenju prostorov, 

mehanizaciji v biotehniki, kuhanju in 

strežbi, oblikovanju enostavnih tekstilij, 

osnovah čebelarstva, mlekarstvu, pripravi 

hitre hrane, pridelavi in uporabi zelišč 

itd. (učenec izbira strokovne module). 

 

Dvoletni program: obdelovalec lesa 
(Lesarska šola Maribor, Lesarska ul. 2, Srednja poklicna in strokovna šola) 

 Naziv poklicne izobrazbe: obdelovalec 

lesa. 

 Naučijo se predpise o zagotavljanju 

varstva in zdravja pri delu, pridobijo 

praktična znanja o lesarstvu, ročni in 

strojni obdelavi lesa in pripravi ter 

izdelavi izdelka. Dijaki si pridobijo 

znanje za enostavnejše naloge pri 

lepljenju lesa, površinski obdelavi in 

zaščiti.  
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 Usposobijo se za samostojno delo pri osnovnih lesnoobdelovalnih 

strojih in pomoč pri  delu z zahtevnejšimi stroji. 

 Usposobijo se za samostojno obrtniško izdelovanje preprostih 

izdelkov. 

 

Dvoletni program: pomočnik v tehnoloških procesih 

 (Šolski center Celje, Pot na Lavo 22, Srednja šola za strojništvo in 

mehatroniko, Celje) 

 Naziv poklicne izobrazbe: pomočnik 

v tehnoloških procesih. 

 Pridobijo znanje o tehniškem 

sporazumevanju, rokovanju s stroji 

in napravami, vzdrževanju strojev in 

naprav, upravljanju strojev in 

naprav, preoblikovanju materialov, 

litju materialov, izdelavi in 

vzdrževanju električnih inštalacij in 

mehatronskih sklopih (učenci imajo obvezne in izbirne strokovne 

module). 

 Lahko se zaposli kot  ročni obdelovalec kovin, upravljalec in 

posluževalec strojev ter naprav, kot pomožni delavec pri montaži 

klimatskih, plinskih in ogrevalnih naprav in postaj, kot pomožni 

delavec pri vzdrževanju v procesni proizvodnji, varilec…  

 
Dvoletni program: pomočnik pri tehnologiji gradnje 

(Šolski center Celje, Pot na Lavo 22, Srednja šola za gradbeništvo in varovanje 

okolja, Celje) 

 Naziv poklicne izobrazbe: pomočnik pri 

tehnologiji gradnje. 

 Opravljanje vseh del pri zidanju različnih 

gradbenih objektov. 

 Ometavanje notranjih in zunanjih površin. 

 Zaposlitev: 

 gradbena podjetja, 

 obrtniki. 
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Dvoletni program: preoblikovalec tekstilij 

(Šolski center Celje, Srednja šola za storitvene dejavnosti in logistiko, 

Ljubljanska c. 17, Celje) 

 Naziv poklicne izobrazbe: pomočnik 

konfekcionarja. 

 Pridobijo si znanje iz tekstilstva, 

spoznavajo osnove oblačilne 

tehnologije, spoznajo materiale in 

delovna sredstva na svojem področju, 

si pridobijo znanje za preproste 

naloge v oblačilni oz. konfekcijski 

industriji in sicer v prikrojevalnici. 

 

SUBVENCIONIRANA ŠOLSKA 
PREHRANA 

 

V šolskem letu 2014/15 staršem ni bilo treba oddajati vlog za uveljavljanje 

subvencije za malice in kosila. 

 

S 1. 9. 2014 se je začela uporabljati novela Zakona o uveljavljanju pravic 

iz javnih sredstev. Šole tako upoštevamo uvrstitev v dohodkovni razred v 

odločbi o otroškem dodatku na podlagi izmenjave podatkov med 

Ministrstvom za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti in 

Ministrstvom za izobraževanje, znanost in šport in ustrezno znižamo 

višino položnice za malico in kosilo. Oddajanje vlog za subvencijo malice 

in subvencijo kosila zato ni bilo potrebno, razen če družina ni imela 

veljavne odločbe o otroškem dodatku na dan 1. 9. 2014. 

 

Posebej smo opozorili kategorije učencev, ki bi zaradi posebnosti 

spremenjene zakonodaje oziroma nepoznavanja predpisov lahko ostale 

brez subvencije za malico oziroma kosilo, kljub upravičenosti: učenci, 

katerih družine ne razpolagajo z odločbo o otroškem dodatku, ker 

vloge niso vložili ali otroški dodatek prejemajo v tujini. Ti učenci so 

lahko na CSD vložili posebno vlogo za priznanje pravice do subvencije 

malice oziroma kosila. 
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Zaradi nadgradnje programske evidence šole nismo več upravičene do 

podatkov o subvencijah prehrane za vsakega učenca, ampak samo za 

tistega učenca in tisti obrok, na katerega je prijavljen. Torej če učenec na 

kosilo ni prijavljen, tudi ne dobimo podatka o tem, ali bi lahko imel 

subvencionirano kosilo. Zato smo starše še posebej opozorili, da sami 

spremljajo uvrstitev v dohodkovni razred v odločbi o otroškem dodatku 

(%), da subvencija ne bi ostala neizkoriščena in na šoli prijavijo morebitni 

upravičen obrok. 

 

Pregled načina upravičenosti do subvencionirane prehrane: 

 

SUBVENCIJA MALICE 

Subvencija malice oz. brezplačna malica pripada tistim učencem, ki se 

redno izobražujejo, so prijavljeni na malico in pri katerih povprečni 

mesečni dohodek na osebo, ugotovljen v odločbi o otroškem dodatku, ne 

presega 53% neto povprečne plače v Republiki Sloveniji. Subvencija 

pripada v višini malice. 

 

SUBVENCIJA KOSILA 

Subvencija kosila pripada učencem, ki se redno šolajo, so prijavljeni na 

kosilo in pri katerih povprečni mesečni dohodek na osebo, ugotovljen v 

odločbi o otroškem dodatku, ne presega 18% neto povprečne plače v 

Republiki Sloveniji. Učencem pripada polna subvencija za kosilo oz. 

brezplačno kosilo. 

 

Na tej osnovi je na šoli imelo subvencionirano malico 29 učencev, 

subvencionirano kosilo pa 13 učencev (stanje april 2015). Cena malice je 

bila 0,80 € povsod enotna, cena kosila pa 2,60 € oz. po 1. 1. 2015 2,50 € na 

matični šoli, v dislocirani enoti pa celo šolsko leto 1,97 € (1. – 5. razred) 

ali 2,25 € (6. do 9. razred) 
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SHEMA ŠOLSKEGA SADJA 
 

V sodelovanju z Agencijo RS za kmetijske trge  in razvoj podeželja smo 

vključeni v Shemo šolskega sadja, kar pomeni razdeljevanje sadja in 

zelenjave učencem s sofinanciranjem s 

strani Evropske unije. Učencem smo sadje 

ali zelenjavo delili 1x na teden kot dodatni 

obrok poleg redne prehrane.   Učenci so 

sadje pojedli v odmoru 11.10-11.15. 

Razdelili smo naslednje sadje:  

mandarine, jabolka, hruške, kaki, kivi, 

jagode, melono, belo grozdje. 

Razdeljevanja sadja so spremljale različne izobraževalne in promocijske 

aktivnosti npr. obisk čebelarja ob »tradicionalnem slovenskem zajtrku. 

V okviru dane finančne pomoči (6,00 € na učenca letno) je Shemo 

koordinirala Darja Plavčak.  

ODLIČNA UVRSTITEV NA DRŽAVNEM 
TEKMOVANJU V RAČUNALNIŠTVU 

V četrtek, 12. marca 2015, sta se učenca VIZ 

III. OŠ Rogaška Slatina, ki sta zmagala na 

šolskem tekmovanju, udeležila 15. državnega 

tekmovanja iz znanja računalništva za učence, 

ki obiskujejo osnovne šole z nižjim 

izobrazbenim standardom ''Z računalniki 

skozi okna'', ki je potekalo v Škofji Loki.   

Na tekmovanju so sodelovali učenci iz vse Slovenije. Tekmovali so v dveh 

kategorijah (urejanje besedila v Microsoft Wordu ter urejanje fotografij v 

Picassi in izdelava predstavitve v programu Power Point).  

Našo šolo sta zastopala učenca 9. b razreda Simon Polutnik (Word) in 

Danijel Čonč (Picassa in Power Point). Dosegla sta odlične rezultate, oba 

sta osvojila 4. mesto, kar jima je prineslo srebrno priznanje.  
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Tekmovanje je spremljal bogat dodatni program (kegljanje, lutkovna 

predstava, druženje z vrstniki iz drugih šol po Sloveniji), kar je naredilo 

izkušnjo še bolj zanimivo in prijetno. 
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PROSLAVA OB DNEVU SAMOSTOJNOSTI 
IN ENOTNOSTI  
 

Zadnji šolski dan v letu 2014 smo na naši šoli pripravili prireditev, na 

kateri so se s svojimi točkami predstavili vsi učenci. Prvi del prireditve je 

bil namenjen domovinskim temam, v drugem, praznično obarvanem delu, 

pa so se učenci predstavili s plesom in petjem. Ob zaključku se je 

predstavila še novonastala gledališka skupina, v kateri nastopajo učitelji 

VIZ III. OŠ Rogaška Slatina, z igro Zajček išče mamo. Seveda pa ni šlo 

tudi brez darilc, ki so učence pričakala pod novoletno jelko v avli šole. 
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DVIG SOCIALNEGA IN KULTURNEGA 
KAPITALA 
V LOKALNI SKUPNOSTI ZA RAZVOJ ENAKIH MOŽNOSTI IN 

SPODBUJANJE ENAKIH MOŽNOSTI 

V šolskem letu 2014/2015 je bila naša šola vključena v projekt SKK, v 

katerem je sodelovala z JVIZ I. OŠ Rogaška Slatina, Šolskim centrom 

Rogaška Slatina in Osnovno šola Blaža Kocena Ponikva. Skozi celotno 

šolsko leto so potekale različne dejavnosti, s katerimi smo se povezovali 

tako s partnerskimi šolami kot tudi širšo okolico.  

 

Nekaj izbranih aktivnosti, ki so se s pomočjo projekta SKK zgodili v tem 

šolskem letu: 

 

KULTURNE USTANOVE V ROGAŠKI SLATINI 

V sredo, 1. 10. 2014, smo imeli na III. OŠ Rogaška Slatina prvi kulturni 

dan.  Spoznavali smo kulturne ustanove v Rogaški Slatini. Zjutraj so 

učenci po razredih s pomočjo razrednikov spoznali kulturne ustanove v 

mestu (Knjižnico Rogaška Slatina, Glasbeno šolo Rogaška Slatina, Anin 

dvor, Anino galerijo, Kulturni center), izvedeli so, kaj se v posamezni 

ustanovi izvaja, čemu je namenjena in kako se v kulturnih ustanovah 

vedemo. Učenci so v šolo prinesli slike kulturnih ustanov in tako je vsak 

razred izdelal svoj plakat. 
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Po končanem delu po razredih in malici smo se odpravili v Knjižnico 

Rogaška Slatina. Tam nam je knjižničarka predstavili knjižnico in pravila, 

ki jih moramo upoštevati v knjižnici (bonton knjižnice).  
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V nadaljevanju druženja smo prisluhnili pravljici, nato pa smo se razdelili 

v dve skupini. Prva skupina si je na ustvarjalni delavnici izdelala knjižno 

kazalko, druga skupina pa je igrala družabne igre, kjer so se učenci 

sprostili in zabavali. Skupini sta se nato izmenjali.  

 

                                     

Po končanem ogledu knjižnice in delavnicah smo se vrnili nazaj v šolo. 

 

“Knjižnice so ena zadnjih oaz miru in modrosti. Prostor, kjer so znanje, 

védenje in lepota dostopni vsakomur, brez razlike.” (Tone Kregar) 

 

DAN DEJAVNOSTI 

V petek, 16. 1. 2015, smo na III. OŠ Rogaška Slatina za partnerske šole 

organizirali dan dejavnosti na temo – predstavitev III. OŠ Rogaška Slatina 

in specialnih poklicev. 

Predstavitve se je udeležilo 14 

učencev partnerskih šol, in sicer 

je bil dan dejavnosti namenjen 

učencem 9. razreda ter dijakom 

4. letnika gimnazije, ki se 

zanimajo za delo z otroki s 

posebnimi potrebami.  

Dan smo pričeli s kratko 

predstavitvijo zgodovine III. 

OŠ (od katerega leta deluje, 
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kako se je njeno ime spreminjalo skozi čas, kdaj je šola postala namenjena 

otrokom s posebnimi potrebami in kako deluje sedaj – katera programa 

izvaja, koliko je učencev in kako poteka pouk). Izvedeli so tudi, kakšno je 

delo specialnega pedagoga, socialnega pedagoga in logopeda. Po tej 

polurni predstavitvi so imeli udeleženci, razdeljeni v štiri skupine, možnost 

prisostvovati pouku in na ta način spoznati delo prej omenjenih poklicev. 

Mobilna specialna pedagoginja jim je predstavila svoje delo in pokazala 

vaje, ki jih izvaja v rednih osnovnih šolah z otroki s posebnimi potrebami, 

logopedinja jim je ponazorila vaje, ki jih z učenci izvaja za odpravo 

govorno-jezikovnih težav, socialna pedagoginja pa jim je opisala, kako 

poteka socialno učenje, in predstavila svoje področje dela. 

 

                

V zaključnem delu so se učenke in dijakinje zbrale v sobi za sproščanje, 

kjer so spoznali pomen sobe ter kdaj in kako jo uporabljamo. Spoznali so 

svetlobne učinke sobe in prisluhnili pravljici Muca Rozalinda.  

 

 

Vtisi vseh, ki so obiskali našo šolo, so bili zelo pozitivni, kar smi izvedeli 

iz evalvacijskih vprašalnikov, ki so jih izpolnili ob koncu našega skupnega 
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druženja. Odzivi so bili pozitivni, izkušnja jim je bila všeč, izpostavili so le 

eno napako in sicer to, da bi si želeli biti dlje časa prisotni na teh štirih 

delavnicah, ki smo jim jih pripravili.   

 

PREŠERNOVA PROSLAVA 

Proslava ob Prešernovem dnevu je bila letos za našo šolo povsem drugačna 

in edinstvena. Proslave nismo pripravljali sami, pač pa smo jo ustvarili 

skupaj s partnerskima šolama. Samo idejo proslave, točke in potek so 

zasnovali na Šolskem centru dijaki in njihova mentorica. V proslavi sta 

sodelovala dva naša učenca, Aneja (6. razred) in Denis (5. razred). Učenca 

sta skupaj z učenci partnerskih šol deklamirala Prešernovo pesem Od 

železne ceste. Učenca sta se del pesmi z veseljem naučila, skupaj smo 

veliko utrjevali in urili nastop, sledile so skupne vaje na Šolskem centru in 

kasneje še na velikem odru Kulturnega doma.  

Proslava je vse tri šole združila v eno, vsi so prisluhnili in z zanimanjem 

spremljali vse točke proslave, vsi so glasno zaploskali in odšli z nasmeški 

na obrazih. Skupna proslava je tako zbrisala naše »navidezne« meje.  

 

SODELOVANJE Z DRUŠTVOM GAJA IN KOŠARKARSKIM 

KLUBOM ROGAŠKA SLATINA 

Marec je mesec, v katerem so še posebej v ospredju mame oz. vse ženske. 

Tudi na naši šoli smo ob tej priložnosti pripravili proslavo, namenjeno prav 

njim. Na njej so nastopali učenci vseh razredov, z različnimi točkami, 

hkrati pa smo ob tej priložnosti želeli osrečiti mame tudi z razvajanjem 

brbončic. Tako smo pred proslavo na obisk povabili go. Cvetko Koražija, 

predsednico društva Gaja. Ta se je našemu povabilu z veseljem odzvala in 

nas tudi obiskala. Povedala nam je nekaj o delovanju društva in nam 

zaupala nekaj kuharskih napotkov. Doma je že predhodno zamesila testo in 

tako smo lahko kaj kmalu pričeli z oblikovanjem testa. Izdelovali smo 

različne rogljičke in se s pomočjo ga. Cvetke učili iz testa oblikovati ptička 

in kitko. Otroci so z zanimanje najprej opazovali spretne roke ge. Cvetke, 

nato pa se v oblikovanje, valjanje, gnetenje podali sami. Vse izdelke smo 

nato spekli, nekaj smo jih pojedli takoj (skušnjava je bila velika), druge pa 

smo prihranili za naslednji dan in jih ponudili mamica, ki so prišle na 

proslavo ob materinskem dnevu.  

Lepo se zahvaljujemo ga. Cvetki Koražija za obisk in se veselimo 

sodelovanja v prihodnje.  
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IGRIVA KOŠARKA 

Šolsko leto se počasi bliža h koncu, otroci so vedno bolj razposajeni, igrivi 

in polni energije, vreme pa je vedno toplejše in sonce nas razvaja s toploto 

svojih žarkov. Učenci naše šole se po pouku najraje družijo na šolskem 

igrišču, kjer se lovijo, pogovarjajo, igrajo z žogami… Zato smo se odločili, 

da bi na šoli nekaj ur posvetili igri košarke. Tako smo na obisk povabili 

trenerja KK Rogaška, Petra Markovinoviča. Peter se je našega povabila 

razveselil, si zamislil, kako bi potekal naš košarkarski dan in si pripravil 

vse potrebne rekvizite (obroče, stožce, lestev, palice…). Za učence je 

pripravil košarkarski poligon, pri katerem so otroci premagovali različne 

ovire. Žogo  so vodili po lestvi, jo pokotalili po tleh skozi oviro, metali na 

koš in pridobivali nove košarkarske izkušnje in znanje. Učenci so z vnemo 

vadili, premagovali poligon in metali na koš. Ker jim je šlo tako dobro od 

»rok in nog«, je sledilo prav posebno presenečenje – obisk Lipkota. 

Veselje je bilo nepopisno. Otroci so Lipkota objemali, mu ploskali, si z 

njim podajali žogo, metali na koš in še z večjo motivacijo premagovali 

poligon. Trener Peter in Lipko sta za vse nas odigrala tudi tekmo, ena na 

ena, in ker je imel Lipko večinsko podporo učencev, ki so zanj glasno 

navijali in se veselili vsakega koša, je bil Lipko definitivno zmagovalec 

tega čudovitega košarkarskega dneva. 
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Ta dan je bil za naše učence resnično drugačen… Bil je razigran, poln 

smeha, objemov, zadetih košev in lesketajočih se oči. Ob tej priložnosti se 

lepo zahvaljujemo KK Rogaška in trenerju Petru Markovinoviču, ki nam je 

pripravil ta nepozaben dan.    
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DRUŽENJE V PEGAZOVEM DOMU 

V okviru projekta SKK smo skozi leto skupaj s prostovoljci I. OŠ Rogaška 

Slatina nekajkrat obiskali Pegazov dom in tako spodbujali medgeneracijska 

srečanja. Učenci in varovanci doma so se spoznavali, se pogovarjali, igrali 

različne družabne igre in se pomerili tudi v različnih športnih igrah 

(metanje na koš, podiranje kegljev, zadevanje tarče, spretnostna vožnja z 

vozičkom…). Obiski v Pegazovem domu so bili pozitivni tako za naše 

učence kot varovance doma, domov smo odhajali nasmejani in zadovoljni. 
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OBISKALI SMO VRTEC IZVIR 
 

V januarju so učenci prve 

triade in učenci posebnega 

programa obiskali vrtec Izvir, 

kjer je potekalo prav posebno 

gledališko druženje. Za otroke 

naše šole so vzgojiteljice vrtca 

nastopile z igro Maček Muri, 

učitelji naše šole pa so se 

otrokom v vrtcu predstavili z 

igro Zajček išče mamo. Otroci 

so uživali v skupnem 

druženju, ki se je nadaljevalo 

s toplim čajem in piškoti. Za povabilo se učenci in učitelji III. OŠ Rogaška 

Slatina vodstvu in vsem nastopajočim iz vrtca Izvir iskreno zahvaljujemo 

in se veselimo nadaljnjega sodelovanja.  

 

PROJEKT SADEŽI DRUŽBE  
 

Projekt Sadeži družbe je projekt medgeneracijskega 

prostovoljskega sodelovanja pod okriljem Slovenske 

Filantropije, na šoli pa ga koordinira Darja Plavčak. 

Učencem želimo približati pomen prostovoljstva in 

medgeneracijskega sodelovanja. 

V tem šolskem letu smo se generacijsko povezali z 

varovanci VDC Šmarje pri Jelšah. Na šolo so nam 

prišli odigrat dramsko igro »Županova Micka«. 
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SPECIALNO JADRANJE »MIRNO MORE« 
 

"MIRNO MORE" je najuspešnejši socialno-pedagoški projekt v Evropi 

za otroke s posebnimi potrebami, otroke in mladostnike iz socialno 

ogroženih okolij, otroških in mladostnih domov. Projekt se je pričel pred 

točno 20 leti na pobudo Avstrije, ki je želela pomagati otrokom prizadetim 

v vojnah na Hrvaškem in BiH. Od skromnih začetkov se je v dvajsetih letih 

razvil v enega najpomembnejših socialno-pedagoških projektov v Evropi 

in širše. Tako je letos že več kot tisoč otrok in njihovih spremljevalcev iz 

18 držav na 107 jadrnicah preživelo nepozaben teden dni ob učenju 

jadralskih veščin. Med njimi je bilo poleg avstrijskih največ slovenskih 

jadrnic, kar 19. Na njih pa nekaj več kot sto otrok iz različnih šol in 

zavodov. 

 

 
 

Odločitev, da se projektu »Mirno more«, ki se pri nas izvaja pod okriljem 

Specialne olimpiade Slovenije, pridruži tudi VIZ III. OŠ Rogaška Slatina, 

ni bila lahka, saj so finančna sredstva, potrebna za izvedbo, izredno visoka. 

Eden izmed razlogov za tako visoke stroške je bil tudi, da smo jadranje 

omogočili tudi gibalno oviranemu učencu in smo za to potrebovali večjo 

jadrnico in širšo pasarelo. Z veliko mero osebne zavzetosti in ob pomoči 

donatorjev in sponzorjev je ravnateljici Apoloniji Kunštek uspelo zbrati 

dovolj sredstev za izvedbo projekta.  
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V septembru se je tako skupina šestih učencev v spremstvu učiteljev 

Melite Radmanović in Davida Ivačiča odpravila proti Dalmaciji, 

natančneje v marino Kaštela, kjer so jih pričakali vodja slovenske odprave 

Specialnega jadranja Janez Kustura, koordinator za VIZ III. OŠ Rogaška 

Slatina Matej Mlaker in skipper Erik. 

 

 
 

Otroci so preživeli nepozaben teden na jadrnici, s katere se namreč ne 

moreš nikamor umakniti, zato je nujno prilagajanje, dogovarjanje, 

sodelovanje in medsebojna pomoč. Konflikte je treba reševati sproti in vse 

to so neprecenljive izkušnje. Vsak dan so prespali v drugi marini. Sami so 

kuhali in pospravljali, vmes se seveda učili tudi jadranja z vsemi vozli, 
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vrvmi in pojmi vred, lovili ribe, spoznavali nove prijatelje, najpogumnejši 

pa so tudi plavali... Ob pomolu, kjer je bila zasidrana flota Specialnega 

jadranja, je bila tudi zmeraj velika gneča, likovno se je ustvarjalo, 

prepevalo, peklo morske dobrote in tudi plesalo. Čudovito druženje smo 

zaključil s skupnim plovom in slovesnim spustom balonov, na katere so 

otroci in spremljevalci napisali svoje želje miru – s stotine jadrnic se je 

hkrati v zrak dvignilo več kot tisoč pisanih balonov. Nepozabno. 

 

 

 

REGIJSKO TEKMOVANJE MLADIH 
TEHNIKOV 
 

V četrtek, 23. 4. 2015, smo na III. OŠ Rogaška Slatina organizirali 

Regijsko tekmovanje mladih tehnikov. Tekmovanja se je udeležilo 45 

otrok iz naslednjih šol: II. OŠ Žalec, OŠ Juričevega Drejčka Ravne na 

Koroškem, CVIU Velenje, 3. OŠ Slovenj Gradec, OŠ v Parku Slovenske 

Konjice in OŠ Glazija Celje. Učenke in učence so imeli možnost svoje 

spretnosti, ustvarjalnost in natančnost izraziti skozi 6 različnih kategorij: 

obdelavo kovin, obdelavo lesa, obdelavo usnja, obdelavo papirja, cici cad, 

lego dacta in PPVI I., II., III. ter PPVI IV., V., VI.. Dobili smo kar nekaj 

dobitnikov zlatih priznanj in s ponosom lahko med njimi omenimo tudi 

naslednje učence naše šole: Simon Polutnik - les, Danijel Čonč – lego 

dacta, Boštjan Strnad – PPVI I., II., III.. Vsi prvo in drugo uvrščeni učenci 
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iz posameznih kategorij so se udeležili še  tekmovanja na državni ravni, ki 

je potekalo 8. 5. 2015 v Ljubljani. Po samem tekmovanju smo za 

razvedrilo in sprostitev v goste povabili gledališko skupino Nagajive lutke 

iz Kozjanskega, ki je prisotnim zaigrala lutkovno predstavo Zvezdica 

Zaspanka. Dan smo zaključili s podelitvijo priznanj in daril. Ob tej 

priložnosti bi se posebej zahvalili podjetjema Kozmetika Afrodita in 

Atlantic Trade, ki sta za vse tekmovalce pripravili zelo lepa in uporabna 

sponzorska darila in nam s tem pomagali dodatno razveseliti ter nagraditi 

tekmovalce. 

NARAVOSLOVNI DAN »PREŽIVETJE V 
NARAVI« 
 

V sklopu načrtovanih delovnih in naravoslovnih dni smo v mesecu oktobru 

izvedli dan dejavnosti na temo preživetja v naravi. Učenci so bili razdeljeni 

v skupine. Na posameznih delovnih točkah so spoznali nekaj na temo 
orientacije v naravi, kako najti in pripraviti bivališče, prva pomoč in se 
seznanili s pomenom hrana in voda v naravi. Za konec pa so si na različnih 
kuriščih spekli kostanj in jabolka.  
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POŽARNA VAJA 
 

V sklopu tedna otroka smo izvedli požarno vajo, v kateri smo ponovili in 

utrdili postopke v primeru izbruha požara. Po končani vaji smo preživeli 

dopoldan v prijetni družbi slatinskih gasilcev. 

 

  
 

ČEZ MEJO NA NARAVOSLOVNI DAN 
 

V sklopu naravoslovnega dne smo 26. maja 2015 smo se z avtobusom 

odpeljali v sosednjo Hrvaško. Obiskali smo živalski vrt v Zagrebu. Tam 

smo videli veliko zanimivih živalskih vrst in se pogovorili o pomenu 

živalskih vrtov. Najlepše je bilo opazovati hranjenje morskih levov, ki nas 

je vse navdušilo. Tudi kače in levi 

so bili prava atrakcija. Izvedeli 

smo, kdo ima kakšne strahove in 

zakaj. Naravoslovni dan je bil 

prijeten in sproščen. Učenci so si 

kupili tudi spominke, ki so jih 

veselo odnesli domov ter jih sedaj 

spominjajo na ta naš naravoslovni 

dan. Nato je sledila še vožnja do 

doma.  
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INTERESNA DEJAVNOST: KUHARSKI 
KROŽEK 
 
V letošnjem letu smo se  z učenci programa OVI enkrat tedensko srečevali 

pri kuharskem krožku, kjer smo ustvarjali najrazličnejše dobrote. Učenci so 

spoznali in usvojili pripravo različnih prigrizkov, glavnih jedi in sladic, ki 

so zdravi in pripravljeni v kratkem času. 
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1., 2., 3. IN 4. A SE PREDSTAVI 
 

Šolsko leto smo začeli v zasedbi petih junakov in ene junakinje. Med letom 

se nam je pridružil še en učenec, tako naš razred sestavlja 7 navihanih, 

radovednih in dobrovoljnih učencev, ki je to šolsko leto skupaj preživelo 

ogromno dni dejavnosti, aktivnosti in dogodivščin. 
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SLOVENSKI TRADICIONALNI ZAJTRK 
   

21. 11. 2015 smo imeli tradicionalni slovenski zajtrk. Obiskala nas je 

predsednica Čebelarskega društva Rogaška Slatina, ga. Liljana Vostner. 

Predstavila  nam je veliko zanimivih dejstev v zvezi z življenjem čebel, 

pridobivanjem medu, zdravilnih učinkih medu in medenih izdelkov ter 

svoje besede podkrepila s slikovnim gradivom in čebelarskimi pripomočki. 

Učencem smo ta dan postregli: črni kruh, maslo, med, mleko in jabolka 

lokalnih dobaviteljev.  
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SODELOVANJE S PEGAZOVIM DOMOM 
 

Zavedamo se, da je ključ do uspešnega delovanja družbe v tem, da 

ustvarimo stike med ljudmi, med mlajšimi in starejšimi generacijami, in 

zato kot velik korak k temu ponosno štejemo tudi  dobro in uspešno  

sodelovanje s Pegazovim domom. 

Obiskali smo jih v  mesecu marcu 

in uspešno predstavili program za 

njihove varovance. Letos smo jih 

razveselili z lutkovno igro, z 

nastopom šolskega pevskega zbora 

ter z deklamacijami. Ob koncu so 

učenci prav vsem stanovalcem 

poklonili drobne šopke zvončkov, 

ki so jih nabrali sami. 

 

PRIREDITEV OB MATERINSKEM DNEVU 
V četrtek, 26. 3. 2015, je na III. osnovni šoli v Rogaški Slatini, tako kot že 

nekaj let doslej,  potekala v šolski telovadnici prireditev ob dnevu žena in 

materinskem dnevu. Mamice, skrbnice, babice in tudi očetje so ustvarjalne 

nastope učencev, ki so se prelevili v prave pevce, glasbenike, igralce in 

plesalce, nagradili z močnim aplavzom. Kot posebnost bi izpostavili, da so 

tudi letos na prireditvi nastopali prav vsi učenci šole.  

 

Učenci so svojim najbližjim podarili tudi majhna darilca, ki so jih v ta 

namen izdelali sami pri urah tehnične vzgoje, likovne umetnosti in 

podaljšanega bivanja.   
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VELIKONOČNO VZDUŠJE  
 

V tednu pred veliko nočjo smo učenci posebnega programa spoznavali 

stare običaje povezane z veliko nočjo. V gospodinjski učilnici smo barvali 

jajčka z vodo iz čebulnih lupin izdelali pa smo tudi žahnberske pince, 

posebne kitke iz kvašenega testa, v kater smo nato vstavili prelepe pisanke. 

Za konec smo pripravili tudi manjšo razstavo v avli šole. 

 

 

ZAKLJUČEK BRALNE ZNAČKE 
 

Bralna značka je slovensko gibanje, ki že več kot 50 let spodbuja razvoj 

bralne kulture mladih. V tem šolskem letu so tudi naši učenci brali za 

Bralno značko in se tako pridružili veliki množici mladih bralcev po vsej 

Sloveniji. 

20. maja 2015 smo v KC Rogaška Slatina gostili imenitnega pisatelja, 

medijskega multipraktika, ultramaratonca in krasnega sogovornika Žigo X. 

Gombača. 

Dobra ura druženja z njim nas je popeljala stran od enoličnega vsakdana v 

brezmejno moč besede. Potovali smo v skrivnostni svet vitezov, zmajev, 

sokolov, sprehajali smo se po slovenskih gradovih in uživali v pozitivni 

energiji pisatelja, ki ni samo pisatelj, ampak je mnogo več. Kaj vse skriva v 

sebi, najdete v njegovih delih. 
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POPESTRIMO ŠOLO 
 

V okviru projekta »Popestrimo šolo«, v katerem smo partnerska šola, sta se 

izvajali delavnici 2x na teden – ob ponedeljkih je naravoslovno delavnico 

izvajala Ksenija Antolin (delo je nasledil Mitja Štorman), ob četrtkih pa 

računalniško delavnico Jernej Stojnšek. 
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ATLETSKA TEKMOVANJA 
 

Meseca maja je v  Velenju potekalo področno tekmovanje v atletiki za 

OŠPP. Tekmovanja se udeležilo šest učencev. Klemen Razum in Danijel 

Čonč sta tekmovala v teku na 1000 m ter Simon Polutnik v teku na 300 m in 

skoku v daljino. Maruša Ržen je tekla na 60 in 300 m, Eva Strgar in Maja 

Glušič pa sta skakali v daljino in metali vortex. 

Trije so si z uvrstitvijo med prve tri v izbrani tekmovalni disciplini na 

področnem tekmovanju priborili nastop na  državnem prvenstvu v atletiki za 

OŠPP, ki je bilo 5. junija v Domžalah. Med 280 športniki iz vse Slovenije je 

naša šola dosegla izjemne rezultate. Simon je v cilj pritekel 14., Maruša si je 

pritekla bronasto medaljo, Danijel Čonč pa je zanesljivo, s kar preveliko 

prednostjo, postal državni prvak. Čestitke našim atletom. Eden izmed najbolj 

uspešnih slovenskih gimnastičnih telovadcev Mitja Petkovšek je bil nad 

Danijelovim rezultatom navdušen, navdušenju pa sta se pridružila tudi Jernej 

Damjan in uradni komentator državnega prvenstva.  
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SPECIALNA OLIMPIADA – WELNESS 
PROJEKT »ZDRAVA PREHRANA ZA 
VEČJI ŠPORTNI USPEH« 
 

Na šoli smo zelo ponosni, da nam je v enem šolskem letu uspelo spraviti 

pod streho dva velika projekta v okviru Specialne olimpiade Slovenije. Po 

uspešno zaključenem specialnem jadranju smo bili izbrani tudi v welness 

projekt »Zdrava prehrana za večji uspeh«. Projekt je trajal tri mesece in je 

vseboval mesečna srečanja v Thermani Laško, kjer smo imeli predavanja 

in praktične vaje na temo gibanja in zmanjševanja telesne teže in tedensko 
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telovadbo, ki jo je izvajala zunanja sodelavka. Pri tedenski funkcionalni 

vadbi so se nam pridružili tudi športniki iz VDC Šentjur, enota Šmarje pri 

Jelšah. Prav tako smo morali vsi sodelujoči voditi dnevnik prehrane in 

gibanja. Zaključka projekta, ki je potekal v Thermani Laško so se udeležili 

tudi nekateri starši. Pridobljena znanja bomo s pridom uporabljali, v 

prihodnjem šolskem letu jih bomo poskušali prenesti tudi na ostale učence 

in zaposlene. 
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ŠOLSKA KNJIŽNICA 
 

Šolska knjižnica se kot zelo pomemben del šole vključuje in prepleta s 

celotnim vzgojno-izobraževalnim delom. Knjižnično gradivo in program 

dela sta usklajena s potrebami učencev in delavcev šole. Je informacijsko 

središče, namenjeno izobraževanju, delu in sprostitvi. 

 

V okviru knjižnice so potekale številne aktivnosti. Na knjižničnih panojih 

smo učence in učitelje obveščali o novostih na področju strokovne 

literature in leposlovja. Veliko časa pa smo namenili osveščanju o 

pomembnosti branja in se v letošnjem šolskem letu priključili velikemu 

številu mladih po vsej Sloveniji, ki berejo v okviru Bralne značke.  V 

sklopu pouka slovenskega jezika  pa smo v knjižnici izvajali 

bibliopedagoške ure. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NARAVOSLOVNI DAN – Vode v Rogaški 
Slatini 
 

V soboto, 11. 4. 2015, smo imeli na VIZ III. OŠ naravoslovni dan na temo 

Vode v Rogaški Slatini. Ogledali smo si Pivnico mineralne vode, kjer smo 

lahko poskusili toplo in hladno vodo Donat Mg ter Styrio, nato smo odšli 

do Ivanovega vrelca, kjer smo zopet lahko poskusili izvirsko vodo, bogato 

z železom.  
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Učenci, ki so vključeni v OVI, so se vrnili na šolo, kjer so nadaljevali z 

delavnicami, ki jih je vodil g. Mitja Štorman, z učenci od 1. do 9. razreda 

pa smo se odpeljali v Kostrivnico, kjer je ga. Čakš predstavila Kraljevi ter 

Ignacijev vrelec.  

Mineralno vodo iz Kraljevega vrelca smo tudi načrpali ter poskusili. Pot je 

nato vodila do bližnjega izvira kisle vode, kjer so učenci z malo spretnosti 

in pomoči s cevjo črpali kislo vodo ter jo seveda tudi poskusili. Nato smo 

nadaljevali do starega vodnega mlina – Strniševega mlina, katerega smo si 

ogledali, v bližnji potok pa smo postavili različne ročno izdelane mlinčke 

ter preizkusili njihovo delovanje.  

Nato smo se vrnili na šolo, kjer smo učencem OVI-ja predstavili celotno 

pot naravoslovnega dne ter pomen mineralne vode, učenci OVI-ja pa so 

predstavili njihove delavnice ter izdelane ladjice.  

 

 
Črpanje ter pokušanje vode pri Kraljevem vrelcu v Kostrivnici 

 

 
Ogled Strniševega mlina 
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Postavljanje ter preizkušanje mlinčkov v potoku pri Strniševem mlinu 

 

PEVSKI ZBOR 
 

Letos smo se v sklopu šolskega pevskega zbora na povabilo Lions kluba 

Rogaška Slatina udeležili humanitarne prireditve »OTROCI OTROKOM« 

v prostorih glasbene šole Krško. Predstavili smo se skupaj z mnogimi 

nadarjenimi glasbeniki cele Slovenije s pesmijo Vlada Kreslina: 

ZVEZDICE BELE in Faraonov: TU SEM DOMA.  
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MEDGENERACIJSKO DRUŽENJE 
»PRAVLJICE ZA VSE GENERACIJE« 
 

V sredo 19. 11. 2014 je bilo na Ljudski univerzi Rogaška Slatina 

organizirano medgeneracijsko druženje ob pravljicah in pravljičnih bitjih. 

V ta namen, je bila organizirana tudi razstava likovnih del na temo pravljic. 

Med sodelujočimi je bila tudi naša šola. 

Ob odprtju razstave je potekalo tudi druženje različnih generacij in ljudi z 

različnimi potrebami. Poslušalci so spoznali pravljična bitja iz slovenskih 

pravljic (zmaje, coprnice, Ajdovske deklice, pegaza …) in njihove 

posebnosti. Pravljice je pripovedovala Janja Sivec. Druženje smo zaključili 

z umetniškim ustvarjanjem, kjer je vsak udeleženec izdelal svojo masko 

zmaja.  

Medgeneracijsko druženje je bilo namenjeno spoznavanju slovenske 

nesnovne dediščine in lokalnega okolja v katerem udeleženci živimo. Z 

druženjem različnih generacij in ljudi z različnimi potrebami in 

omejitvami, smo nekoliko okrepili medgeneracijsko razumevanje in 

spoznavanje vseh socialnih skupin, ki živijo v našem okolju. 

 

LUTKARSKI KROŽEK 
 

Mladi lutkarji so bili učenci 4. B. To šolsko leto so se izkazali s prizori iz 

Kekca, predstavo Zrcalce in zaključno predstavo iz lutk iz odpadnega 

materiala. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prizor iz Kekca 
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Predstava Zrcalce 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lutke iz odpadnega materiala 
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TRADICIONALNI LITERARNI IN 
USTVARJALNI NATEČAJ ŠOLSKEGA 
CENTRA ŠENTJUR (ŠCŠ)  

V šolskem letu 2014/2015 je Šolski 

center Šentjur (ŠCŠ) razpisal že 4. 

tradicionalni literarni in ustvarjalni 

natečaj za učence osnovnih šol celjske 

regije. Tema tokratnega natečaja je bila 

Torta presenečenja. Na literarnem 

delu natečaja so učenci sodelovali na 

tak način, da so opisali svoje doživetje 

ob torti presenečenja. Predstaviti so 

morali tako zunanjo podobo torte, kot 

tudi njen okus in vse kar je skrivala v notranjosti. Prav tako pa so opisali 

tudi svoje presenečenje, pričakovanje, doživljanje ob tem, ko so torto 

zagledali. V ustvarjalnem delu natečaja pa so učenci izdelovali dekorativne 

izdelke na temo rojstnega dne, ki so jih lahko oblikovali iz poljubne 

oblikovalne mase.  

Literarnega dela natečaja so se 

udeležili tudi učenci 8. in 9. b 

razreda. Vsak je na svoj, edinstven 

in zelo doživet način, opisal svoje 

navdušenje ob torti presenečenja. 

12. 2. 2015 so učenci, ki so na 

natečaju sodelovali, odšli na ŠCŠ 

na zaključno prireditev ob 

razglasitvi rezultatov. Na 

prireditvi so slišali zabavne 

melodije šolskega ansambla, se 

sladkali s slaščicami in si ogledali razstavo sladkih dobrot iz zaključnih 

izpitov dijakov. Srečali so tudi nekdanje učence naše šole, ki so vključeni v 

različne programe na ŠCŠ. Z njimi so malo poklepetali, nato pa se polni 

novih vtisov vrnili domov.  
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MATEMATIČNO TEKMOVANJE -  
RAČUNANJE JE IGRA 

V soboto, 18. 4. 2015, sta se 

učenca Ciril Jevnišek in Denis 

Gašparić na podlagi dobrih 

rezultatov na šolskem tekmovanju 

v spremstvu ene od mentoric 

udeležila državnega tekmovanja iz 

znanja matematike Računanje je 

igra na Jesenicah. Ciril je v 

skupini četrtošolcev dosegel četrto 

mesto, Denis pa v skupini 

petošolcev enajsto mesto, kar sta 

dosedanja najboljša rezultata.  

DRŽAVNO TEKMOVANJE MLADIH 
TEHNIKOV 
 

Na Pedagoški Fakulteti smo se udeležili 

državnega tekmovanja mladih tehnikov.  

 

Tekmovanje je potekalo 8. 5. 2015, 

udeležili so se ga: 

 Simon Polutnik – obdelava lesa – 

2. mesto, 

 Danijel Čonč – LEGODACTA – 2. 

mesto, 

 Boštjan Strnad – OVI 5 – 3. mesto. 

 

Po tekmovanju smo si ogledali Ljubljano 

iz ljubljanskega gradu.  

 

 



VIZ III. OŠ Rogaška Slatina 

Šolsko leto 2014/2015                                                                               42 

OBNOVITEV ZNAKA »ŠOLSKI EKOVRT« 
 

Inštitut za trajnostni razvoj i Ljubljane je v mesecu marcu 2015 preverjal 

izpolnjevanje meril ekološkega vrtnarjenja na vrtu ali v sadovnjaku za 

pridobitev in obnovitev znaka Šolski ekovrt. Naša šola je vključena v 

mrežo šolskih ekovrtov že od leta 2011, ko je bila med prvimi 22 šolami v 

Sloveniji, ki so pridobile znak Šolski ekovrt. Vanjo smo se vključili s 

ciljem, da svoje izkušnje podelimo z ostalimi vključenimi in hkrati 

pridobimo nova znanja. 

Zelo veseli in ponosni smo, da smo s svojim delom po načelih trajnostnega 

in ekološkega vrtnarstva in sadjarstva dokazali, da si zaslužimo znak 

ŠOLSKI EKOVRT, ki smo ga prejeli v četrtek, 9. aprila 2015, na 

Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport v Ljubljani, kjer je potekal 

seminar o šolskih ekovrtovih  in podelitev znakov. Znak nam je podelila 

ambasadorka projekta Manca Košir. Podeljen znak je priznanje za dobro 

opravljeno delo in hkrati obveza, da se bomo trudili ekosadjariti in 

ekovrtnariti tudi v bodoče. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V obnovitev znaka je bilo vloženega veliko truda 
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REGIJSKE IGRE SPECIALNE OLIMPIADE 
V ŽALCU 
 

V športnem centru v Žalcu so 13. 

maja potekale 22. regijske igre 

specialne olimpijade Slovenije, ki 

jih je organiziral Center za 

usposabljanje, delo in varstvo 

Dobrna. S športnim in 

zdravstvenim programom ter 

drugimi spremljevalnimi 

aktivnostmi si svetovno gibanje 

specialne olimpijade prizadeva, 

omogočiti vsem športnikom ne 

glede na prizadetost ali oviranost vključevanje v družbo in uresničevanje 

lastnih potreb po športno rekreativnem udejstvovanju in drugih interesov v 

njej.  

 

Z dobro promocijo se vsako leto 

veča število tekmovalcev, tako je 

bil podrt rekord v zgodovini 

regijskih iger specialne olimpijade 

Slovenije, saj se je v Žalcu družilo 

krepko čez 350 športnikov, 

njihovih trenerjev in 

spremljevalcev, organizatorjev 

prostovoljcev, častnih gostov, 

nastopajočih, organizatorjev ter 

nenazadnje vseh prijateljev specialno olimpijskega gibanja. Med drugim 

sta jih nagovorila župan Občine Žalec Janko Kos, predsednik 

organizacijskega odbora iger mag. Tine Kovačič. 

 

Za našo šolo je tekmovalo šest športnikov, ki sta jih spremljala ravnateljica 

Apolonija Kunštek in mentor David Ivačič. Športniki so dosegli odlične 

rezultate. Matic Smole Šantek je bil šesti v elementih košarke, Simon 

Pobežin pa je v isti disciplini dosegel odlično tretje mesto. Še bolje so se 



VIZ III. OŠ Rogaška Slatina 

Šolsko leto 2014/2015                                                                               44 

odrezali tekmovalci v atletiki. Jan Cajzek je bil tretji v teku na 400 m, 

Tatjana Počivavšek je bila v isti disciplini druga. Boštjan Strnad je bil na 

teku na 200 m drugi, naš najmlajši tekmovalec Florijan Volf pa četrti. 

Tekmovalci v atletiki so v štafeti 4 x 100 m združili moči in dosegli 

odlično tretje mesto. Čestitamo. 

OBISK VARSTVENO DELOVNEGA 
CENTRA ŠMARJE PRI JELŠAH 
 

V sredo, 15. aprila, so  nekateri učenci PPVI III. OŠ Rogaška Slatina obiskali 

varovance Varstveno delovnega centra Šmarje pri Jelšah.  

V Šmarje smo se odpeljali z vlakom, kar je bilo še posebej doživetje. 

Varovanci VDC-ja so naše učence zelo lepo sprejeli ter jim predstavili svoje 

dejavnosti. Naši učenci so se nato preizkusili še v različnih delavnicah. 

Potem pa smo skupaj odšli na kosilo v restavracijo Zadružnik. Po kosilu je 

sledilo še prijetno druženje ob kavici in čaju. 
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FOLKLORA 
 

Letošnje šolsko leto smo na šoli imeli tudi folklorni krožek. Vanj so bili 

vključeni učenci  PPVI in prilagojenega programa. Učili smo se slovenske 

ljudske plese s poudarkom na sprostitvi, opisovanju šeg ter navad, 

povezanih z ljudsko glasbo in s pevsko dediščino.  

Pripravili smo tudi dva krajša nastopa ob različnih prireditvah na šoli. 

Nastopili pa smo tudi ob dnevu žena v Pegazovem domu. 
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ROGAŠKI VRELCI 
VREČAR ŽELJKO S.P. ROGAŠKA SLATINA 
VARJA DARKO JAMNIKAR S.P. VELENJE 
KDS DIMNIKARSKE STORITVE D.O.O 
GAS SERVIS STOJNŠEK FRANC S.P.   
TAKSI DURH MARŠ 
MIKLAVŽEVA DRUŠČINA ROGAŠKA SLATINA  
SOŽITJE OBSOTELJE IN KOZJANSKO  
ČEBELARSTVO FRANC ANDOLŠEK  
ČEBELARSKO DRUŠTVO ROGAŠKA SLATINA  
MARIJA ČAKŠ 
MAJDA KRAMBERGER 
KK ROGAŠKA IN PETER MARKOVINOVIĆ 
 
  
ZAHVALA TUDI VSEM STARŠEM IN ZAPOSLENIM NA VIZ III. OŠ 

ROGAŠKA SLATINA ZA PRISPEVEK V ŠOLSKI SKLAD 
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