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UVODNIK 
 
 
Za nami je še eno uspešno šolsko leto. Nekateri smo s končnim rezultatom zadovoljni bolj, spet 
drugi nekoliko manj, vendar je vsak od nas na koncu dobil toliko, kot se je sam potrudil. 
 
To leto je prišlo veliko novih otrok. Med seboj smo si pomagali in smo se podpirali, zato smo se 
tudi dobro počutili. Kot vsi otroci smo tudi mi bili večkrat živahni in nagajivi, zato smo si med 
seboj kdaj pa kdaj tudi ponagajali, odraslim pa smo povzročili kakšen siv las. Skozi leto so se 
spletla različna prijateljstva, simpatije in naklonjenosti. Na našo pot so stopili novi obrazi, ki so 
na njej pustili svoj pečat. 
 
Čeprav pogosto »jamramo čez zavod«, smo se skozi leto imeli lepo. Doživeli smo veliko 
nepozabnih trenutkov, ki bodo bogatili naše spomine.  Zagotovo se nam bodo v spomin najbolj 
vtisnili različni dnevi dejavnosti. Imeli smo veliko zanimivih športnih (plavanje, fitnes, smučanje 
…), kulturnih (muzeji, spomeniki …), tehniških (urjenje naših ročnih spretnosti) in naravoslovnih 
(pohodi v naravi …) dni.  Ponosno smo zastopali naš zavod na različnih druženjih med vrstniki iz 
zavodov (Jurčičev pohod, Krpanova pot,  likovno druženje, DP v smučanju, nogomet …). Uživali 
pa smo tudi na skupinskih izletih. 
 
V letošnjem šolskem glasilu smo nekaj naših spominov strnili v mozaik dogajanja v zavodu. 
Prebirali boste zgodbe, ki so zapisi pogleda na zavod skozi naše oči. Na naslednjih straneh vam 
skušamo približati delček našega življenja in dogajanja v zavodu.  Spoznajte nas skozi besedo in 
sliko. Pri nas se vedno nekaj dogaja in nikoli nam ni dolgčas. Uživajte v branju! 
 

Claudia Šorli, 8. a 
 
 

 
 

Uredniški odbor: Sedžida Jušić, Debora Peruš Kajtazović, mentorica Melita Filo, Matic Virant, 
Kaja Smiljanič, Tadeja Kocen, Claudia Šorli in Adina Aldžić 
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Avtorji: učenci VIZ Frana Milčinskega Smlednik 
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BESEDA RAVNATELJA 
 
 
 
 
 
 

Ob pričetku šolskega leta smo si skupaj z učenci zastavili osnovni cilj, da 
preživimo to šolsko leto kar najkvalitetnejše in brez večjih posebnosti. 
Predvsem je bila v ospredju velika želja po lepem šolskem uspehu in 
urejanju medsebojnih odnosov. Starost otrok in mladostnikov pa je ravno 
pravšnja, da se je določenim skušnjavam težko upreti. V zavodu imamo že 
nekaj let dekliško vzgojno skupino polno zasedeno, zato so skušnjave 
pubertetnikov še večje. 
 

Vsaka generacija otrok prinese s seboj neko novo svežino in hkrati tudi nove zahteve. V vsakem 
izmed vas je veliko dobrih lastnosti, ki smo jih odkrivali in vam jih tudi vedno znova pokazali. Na 
različne načine se trudimo, da bi vam olepšali delček vašega zahtevnega otroštva in vas pripravili 
kar najbolje za življenje, ki je prej težko kot lahko.  
 
Vsak izmed vas se na svoj način kdaj lepo izkaže na nivoju zavoda. Nekateri ste uspešnejši na 
športnem, drugi na likovnem področju, nekateri pa ste spretnejši na socialnem področju. 
Strokovni delavci, ki z otroki preživijo največji del njihovega šolanja, jih še kako dobro poznajo. 
Pa to ne pomeni le dobrih stvari, pač pa tudi pomanjkljivosti, ki jih ima vsak izmed nas. Na tem 
mestu stopijo v ospredje modrosti vzgajanja in učenja za življenje, ki pa nam vseskozi podstavlja 
manjše ali večje prepreke.  
 
Ob slovesu in podoživljanju posameznih nevihtnih in oblačnih ter najpogosteje svetlih in sončnih 
trenutkov v zavodu se od letošnje jubilejne 70. generacije osnovnošolcev tudi poslavljam. Vsem 
otrokom, ki tudi v prihajajočem šolskem letu ostajajo v zavodu, pa želim obilico kvalitetnega 
preživljanja počitnic, doživljanja lepih stvari in pozitivnega prihoda nazaj v Smlednik z novimi 
cilji in lepimi načrti za prihodnost. 
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Mitja Grgič, 9. a 
 

 
 

Kaja Smiljanič, 9. a  
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DA NAS NE POZABITE … 
 

V šolskem letu 2015/2016 se poslavljamo … 
 

 
 

 
9. a 

Mitja Grgič 
Tadeja Kocen 
Simona Kuhar 

Patrik Podkrižnik 
Kaja Smiljanič 

Lea Sojer 
 

Razrednik: Matjaž Leopold 
 
 
 

9. b 
Aleš Habič 
Ilir Jašari 

Sedžida Jušić 
Kristjan Toprek 

Saša Železnikar Jureš 
 

Razredničarka: Irena Majdič 
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SKUPINE NA OGLED POSTAVIMO … 
 

1. VZGOJNA SKUPINA 
 

Prvo skupino tvori deset prekrasnih deklet, in sicer: Adina 
Aldžić, Debora Peruš Kajtazović, Tadeja Kocen, Simona 
Kuhar, Kaja Smiljanič, Lea Sojer, Lea Jereb, Claudia Šorli, 
Saša Železnikar Jureš in Sedžida Jušić. 
 

 
 

 
 

 
 

Smo polne energije in veselja. Vsaka posameznica je 
drugačna in posebna na svoj način. Druga drugi z veseljem 
pomagamo, naš moto se glasi: SKUPINA JE MOČNEJŠA KOT 
POSAMEZNIK!  
 

 
 

Imamo dva prekrasna vzgojitelja, ki 
nam zelo pomagata, kadar smo v 
težavah, in nam svetujeta, kaj je 
dobro in kaj slabo za nas. Zato smo 
vse punce hvaležne gospodu Anžetu 
Selkotu ter naši ''drugi materi'' gospe 
Ireni Korbar. 
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Povezujejo nas balkanska glasba, fantje, 
sprehodi, računalnik ter urejenost. Zelo rade 
imamo živali, v skupini imamo svojega zajčka 
Bineta. Na obisku smo imeli tudi kačo in papigo. 
Družili smo se še s štirinožno prijateljico, psičko 
Tashi, na projektu Kuži nas združi. Všeč nam je, 
kadar celotna skupina odide skupaj na različne 
izlete. Brez strahu smo se povzpele na slap 
Savico v Bohinju. V Domžalah smo preizkusile, 
kako nam stečejo drsalke na ledu. Ogledale smo 
si najlepše mesto na svetu in raziskovale 
bunkerje, kjer smo morale same zanetiti ogenj, 
da smo lahko pripravile večerjo. Veliko je bilo 
trenutkov, ki nas bodo še dolga leta spominjali 
na skupno bivanje v 1. skupini.  
 

Adina Aldžić, 7. a 
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2. VZGOJNA SKUPINA 
 

 
 

  
 

 
 

 

Skupina šteje sedem fantov: Gaj, Pavel, Žan, 
Herman, Renato, Blaž in Timon. 
 

Med prostim časom smo športno aktivni, redno 
obiskujemo interesne dejavnosti, igramo 
računalniške igrice ob poslušanju glasbe ali 
ustvarjamo origamije ter risbe. Radi rolamo, 
rolkamo, brcamo na gol, obiskujemo nogometni 
krožek, fitnes, oblikovanje gline, fotografski 
krožek, glasbeni krožek, planinski krožek in smo  
prostovoljci pri medgeneracijskem projektu 
Simbioza.  
 

V šoli si prizadevamo pridobiti dobre ocene, v 
vzgojni skupini pa imamo svoje težave, pri 
razreševanju katerih nam pomagata vzgojiteljica 
Saša in vzgojitelj Gašper. 
 

Vsak ima svoje zadolžitve in po vsakem obroku 
opravi dodeljeno dežurstvo ter generalno poskrbi 
za čistočo sobe in skupinskega prostora. Učne ure 
pa so namenjene domačim nalogam, učenju ter 
branju knjig.  
 

Ob petkih se veselimo odhodov domov, razen če 
med tednom ne prekršimo pravil. 
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GAJ je poln idej, vedno vesel, 
razumevajoč in rad dela vaje za 
telo. 
 

 
 

PAVEL je zabaven in sproščen 
fant z zanimivimi stvarmi v sobi 
in ljubeznijo do živali ter z željo 
postati veterinar. 
 

 
 

ŽAN dobro igra nogomet, je 
dober prijatelj, ki mu lahko 
zaupaš. 
 

 

BLAŽ je origami mojster, ki nas 
velikokrat nasmeji in zabava.  
 

 
 

HERMAN rad sestavlja lego 
kocke, dobro igra Dragon City in 
je med fanti nekje vmes, saj se 
rad druži z vsemi. 
 

 
 

RENATO je nagajiv, zabaven in 
prebere največ knjig med vsemi.  
 

 
 

TIMON je prišel zadnji, a mu ni 
nič manj všeč rolkanje in vožnja 
s kolesom. 
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3. VZGOJNA SKUPINA 
 

Od septembra do maja 
 

V 3. vzgojni skupini smo začeli tam, kjer smo 
junija zaključili. Po dvomesečnih počitnicah se je 
vrnila zasedba osmih fantov, ki se je trudila čim 
bolje shajati drug z drugim že v prejšnjem 
šolskem letu. Mitja, David, Kristijan, Tomaž, 
Adriano, Patrik, Matic V. in Matic K. se med seboj 
že dobro poznamo. Imamo pa novega vzgojitelja, 
saj je vzgojitelja Grega zamenjal vzgojitelj 
Domen. Kristijana smo, kot najizkušenejšega 
člana skupine, izbrali za skupinskega 
predstavnika v Domski skupnosti. Naša vzgojitelja 
Sergeja in Domen sta večkrat ponavljala hišni 
red, saj smo ga bojda čez počitnice nekoliko 
pozabili. Tako je bilo treba utrditi vsakodnevne 
aktivnosti in do konca meseca smo se že vrnili v 
ustaljene tire (dežurstva, učna, delo …). Ponovno 
smo zavihali rokave ter uredili skupino, atrij in 
okolico zavoda. Nismo samo garali, doživeli smo 
kar nekaj lepih in zabavnih trenutkov. Toplo 
jesensko vreme smo izkoristili za igranje 
nogometa, kolesarjenje in raziskovanje okolice. 
Pripravili smo tudi piknik v čast Kristijanu in 
Maticu K., ki sta rojstna dneva sicer praznovala 
med počitnicami. Izbirali smo med zanimivimi 
interesnimi dejavnostmi, Mitja in Kristijan sta 
začela obiskovati glasbeno šolo Piano Forte, kjer 
se urita v igranju bobnov, David pa je začel s 
treningi karateja v Medvodah. V glavnem se je 
dogajalo, včasih manj, včasih več, v svoji 
razigranosti smo tu in tam kakšnemu vrstniku tudi 
ponagajali. 
 

 
 

Oktobra smo čisto pozabili, da smo bili celo 
poletje na počitnicah. V šoli so se začele 
kontrolne naloge in spraševanja, zato na učnih 
urah ni bilo »zabušavanja«. Nekateri smo se učili 
bolj zavzeto, drugi nekoliko manj, temu primerni 
pa so bili tudi rezultati. Pohvalimo se lahko s kar 
nekaj lepimi ocenami, tiste slabše pa raje 

zamolčimo. Duška smo si dali v veliki telovadnici 
na sosednji osnovni šoli, pomerili smo se v igri 
med dvema ognjema. Prosti čas smo si zapolnili z 
interesnimi dejavnostmi, lepo jesensko vreme pa 
smo izkoristili še za kolesarjenje in igranje 
nogometa, saj veste, zdrav duh v zdravem telesu. 
Obiskala nas je študentka Sara s prijateljicami in 
pasjim prijateljem, s katerimi se bomo mesečno 
družili na delavnicah Kuži nas druži. V čast 
Patrikovega in Mitjevega rojstnega dne smo si 
dvakrat pripravili odlični večerji, ki sta bili prav 
po našem okusu. V zadnjem tednu se nam je v 
skupini pridružil Leon. Še dobro, da so se ob 
koncu meseca začele počitnice, saj smo jih že 
pošteno pogrešali. 
 

 
 
 

Počitnice so minile čisto prehitro, vendar smo se 
s tem hitro sprijaznili, saj smo v skupini kupili 
novo televizijo in končno smo lahko začeli igrati 
igrice na X-boksu. Seveda se nismo samo igrali. 
Jesen nas je bogato obdarila z listnato odejo, ki 
jo je potrebno pred zimo pospraviti. Tako so bile 
naše zunanje zadolžitve grabljenje listja, 
grabljenje listja in še enkrat grabljenje listja. V 
vsaki stvari je treba poiskati kakšno veselje in 
pristanek po skoku v kup listja je res mehak. 
Zakurili smo tudi taborni ogenj. Lepo novembrsko 
vreme smo izkoristili za športne aktivnosti. 
Najraje smo »skejtali« in kolesarili. Super smo se 
imeli tudi z dekleti in štirinožnim prijateljem iz 
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projekta Kuži nas druži. Na učnih urah smo 
zavihali rokave in se pridno učili za sprotna 
preverjanja znanja. Tisti, ki smo bili na učnih 
urah v prejšnjem mesecu bolj leni, smo tokrat 
pljunili v roke in se učili še pretekle snovi, da 
smo popravljali slabše ocene. Komaj čakamo 
veseli december. 
 

 
 

December je bil res kratek mesec. No, v resnici 
ni krajši od ostalih, vendar je zaradi prazničnega 
duha minil, kot bi mignil. Vreme ni bilo nič kaj 
zimsko, tako da nam je namesto kepanja 
preostalo le obmetavanje z listjem. Res si želimo 
snega, ki bo končno prekril preostalo listje, saj 
smo ga še kar grabili in kurili. V duhu praznikov 
smo izdelovali novoletna voščila in okrasili 
smrečico (kar smreko). David in Mitja sta 
preizkusila svoj kuharski talent in nam postregla 
z odličnimi piškoti. Vsi od prvega do zadnjega pa 
smo stopili na oder novoletne prireditve (in to 2-
krat) in si za nastop prislužili pošten aplavz. V 
telovadnici OŠ Simona Jenka so odvečne kalorije 
odskakljale po trampolinu, bilo je res zabavno. 
Preden smo se pred počitnicami poslovili do 
naslednjega leta, pa smo pripravili še odlično 
"zadnjo" večerjo (beri slavnostno novoletno 
večerjo). Tudi tokrat ni šlo brez žara, ga pač ni 
čez "čevap". Polni pričakovanj smo odšli na 
najdaljše počitnice do poletja in mimogrede 
skočili še v novo leto. 
 

 
 

Pa smo skočili v leto 2016 in se vrnili s samimi 
pozitivnimi zaobljubami za novo leto. Končno 
smo dočakali »sneeeeggggg«. Sneg je prekril 
listje v parku in vsaj dva tedna nam ga ni bilo 
treba grabiti. Sneg je pokril še kaj drugega kot 
listje, škoda pa, da ga ni bilo še kak centimeter 
več. Prosti čas smo izkoristili za norčije na snegu. 
Tako smo bili veseli, da smo se preizkusili v 
najrazličnejših disciplinah. Tekli smo na smučeh, 
sankali, deskali na snegu, se po snegu vozili s 
skatom, seveda ni manjkalo tudi kepanje. Nič ne 
bi imeli proti, če bi se sneg obdržal še nekaj 
časa. Družili smo se z dekleti in kužkom iz 
projekta Kuži nas druži. Da ne pozabimo, kako se 
prav obrne "čevape" na žaru, smo v čast rojstnega 
dne Matica Viranta zakurili žar in pripravili 
odlično rojstnodnevno večerjo. V skupini pa smo 
še najbolj zavihali rokave na učnih urah. Saj 
veste, konec prve ocenjevalne konference, zato 
je bilo treba počistiti stare grehe, popraviti še 
kakšno oceno, da nam bodo vzgojitelji in starši 
čim manj »težili«. Eni smo bili bolj pridni, drugi 
nekoliko manj, temu primeren je bil tudi uspeh. 
Zdaj si bomo lahko na kratko oddahnili. 
 

 
 

Po napornem januarju smo zdaj končno malo 
zadihali. Privoščili smo si zimske radosti. Poleg za 
zimski športni dan smo se nekateri pripravljali še 
za državno prvenstvo v veleslalomu med zavodi. 
Kako nam bo šlo na tekmi, sporočimo naslednji 
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mesec. Matic K., Matic V. in Maks so se udeležili 
tudi zimovanja na Kopah in zares uživali v pravi 
zimski pravljici. V skupini se nam je za cel mesec 
pridružila študentka Sara, ki je opravljala 
pedagoško prakso. Bilo je super, s seboj je 
pripeljala tudi psičko Tashi, s katero smo se 
družili od začetka šolskega leta pri projektu Kuži 
nas druži. Škoda, da je projekta konec, upamo 
pa, da nas Sara in Tashi še kdaj obiščeta. Za slovo 
od deklet sta Maks in Matic V. pripravila odlično 
torto, ki je šla v slast vsem. Ni pa bila torta naš 
edini kulinarični podvig v tem mesecu. Za 
Davidov rojstni dan smo zakurili žar in se 
prepričali, da nam gre peka mesa res dobro od 
rok. Sladkali smo se tudi z okusnimi palačinkami, 
pri pripravi katerih smo se potrudili prav vsi. Kaj 
mislite, kdo je največji »profi« za obračanje 
palačink? Duška smo si dali tudi v telovadnici OŠ 
Simona Jenka, kjer smo poskakovali na 
trampolinu. Naslednjič moramo to posneti, da 
boste lahko ocenili umetniški vtis. Poleg vsega 
»luštnega« v tem mesecu pa so bile najboljše 
»pooooočitniiiiceeeee«. Februar je zares minil, 
kot bi mignil. 
 

 
 

Marec se je začel zmagovalno. Kot smo obljubili, 
poročamo o rezultatih na DP v smučanju in 
deskanju za vzgojne zavode, mladinske domove 
in stanovanjske skupine. Trening se je izplačal, 
saj so kar trije člani naše skupine osvojili 
medalje. V skupino so prinesli cel komplet. David 
Maks zlato, David srebro, Matic Kaltak pa bron. 
Še dobro, da niso vsi tekmovali v isti kategoriji, 
da je imel še kdo čast stati na stopničkah. 
Zmagoslavje nam je malo stopilo v glavo, zato 
smo imeli nekaj težav s sledenjem hišnemu redu. 

Vzgojitelja sta nas vzela pod drobnogled in hitro 
smo ugotovili, da se ne splača izigravati hišnega 
reda. Odvečno energijo smo zato raje sproščali 
med obiskom telovadnice na sosednji osnovni 
šoli. V pogon smo spravili tudi kolesa in rolke. 
David Maks je praznoval rojstni dan in ni nam 
potrebno posebej poročati, kaj smo pripravili za 
večerjo. Namignili bomo le, da smo se držali 
tradicije. Zavihali smo rokave in začeli preurejati 
naš atrij, na katerem nas čaka še veliko dela, da 
ga uredimo po našem okusu. Naslednji mesec 
vam bomo lahko pokazali že kakšno fotografijo o 
tem, kako napredujemo z delom. 
 

 
 

Lepo aprilsko vreme smo izkoristili, da smo 
večino prostega časa preživeli v atriju. Če ste 
pomislili na »martinčkanje«, ste se zmotili. V 
roke smo prijeli lopate, motike, krampe, grablje, 
metle in druga »priročna orodja« in se lotili dela. 
Odstranili smo travo, prekopali atrij, poravnali 
zemljo, položili ploščice, prestavili smo vrtno 
hiško, postavili kamin in zasejali travo. No, že za 
naštevati je veliko, tako da si lahko le mislite, 
koliko je bilo dela. Ja, lahko bi se reklo, »delo, 
deloooo in še enkrat delooooo«. Pridelali smo 
tudi kakšen žulj na rokah, kar pa je zanemarljivo 
proti zadovoljstvu ob pogledu na atrij, urejen po 
naših željah. Na svoje delo smo zelo ponosni. Da 
smo se malo sprostili med delom, smo za krajši 
čas skočili na rolko, kolo ali pa se malo zapodili 
za žogo. Na učnih urah smo veliko časa posvečali 
učenju, saj so nas v šoli zasuli s preverjanji 
znanja. V skupini se nam je pridruževala tudi 
študentka na praksi, ki je izvedla zanimivo 
vzgojno dejavnost. Prelevili smo se v tabornike, 
odšli smo v gozd po veje, urili smo se v žaganju 
lesa in vezanju vozlov, nato pa smo izdelali 
ležalnik, ki ga bomo postavili v naš na novo 
urejen atrij. Čakamo le še, da trava ozeleni atrij, 
potem pa res »martinčkamo«. Naslednji mesec 
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vam gotovo poročamo, kako teknejo dobrote z 
žara iz našega novega kamina. 
 

 
 

Prvomajske počitnice so nam dobro dele, spočili 
smo se in nabrali energijo za zaključek šolskega 
leta. Ni treba, da na dolgo in široko razlagamo, 
okrog česa se je vse vrtelo ta mesec. Če ste 
mogoče pomislili na naš atrij, vas moramo kar 
malo razočarati. Tudi sami bi raje več časa 
preživeli tam, a nam ni naklonjeno niti majsko 
muhasto vreme niti šolske obveznosti. Največ 
časa tako posvečamo šolskim obveznostim. »Učiti 
se, učiti se in še enkrat učiti se« slišimo od vseh 
po vrsti. Ko nas na to ne opominjajo vzgojitelji in 
učitelji, se oglasijo naši starši. Vsi pravijo, da je 
treba še malo stisniti zdaj na koncu, zato se 
učimo in pripravljamo na pisna in ustna 
preverjanja znanja in zaključevanje ocen. Za 
sproščanje nam služijo žoga, kolesa in rolke. 
Seveda smo otvorili tudi naš na novo urejen atrij, 
kako drugače kot tako, da smo zakurili v kamin in 
pripravili specialitete z žara. Vsi že preštevamo 
dneve do poletnih počitnic, zato ne obljubimo, 
da se v naslednjem mesecu še javimo. Čakajo nas 
še zaključek šolskega leta, končni izlet, slovo od 
devetošolcev in zaslužene počitnice.  
 

 

V 3. vzgojni skupini šolsko leto zaključujemo: 
Adriano, David, David Maks, Kristjan, Matic K., 
Matic V., Mitja, Patrik in Tilen. Vodila sta nas 
vzgojitelja Sergeja Anžič in Domen Zimšek. 
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4. VZGOJNA SKUPINA 

 
 

 
 

 
 

 
 

Smo četrta skupina, vse nas zanima, 
al je poletje al zima. 

Med sabo si radi pomagamo, 
skupi držimo, 

pred težavami bežimo, 
skupi se režimo. 

Kadar dobro oceno pridobimo, 
vsi skupaj se imamo fino. 
Imeli smo veliko težav, 
še več pa dobrih stvari. 

Bilo je veliko škode, 
ker smo nerode, 

ampak še vedno se nekak držimo, 
da še kaj ne zdrobimo. 

Prihajali so novinci, 
mislili smo, da so kr eni »limci«, 

pa smo se mal bolš spoznal, 
pa vsi skupi tole smo napisal. 
Potem pa vsi smo si 5-ke dal. 

Na žalost učiteljice Ingrid ni zraven, 
vsi se slabo počutmo, 

kr do učiteljice neki čutmo, 
blo je veliko nadomestnih učitlov, 

sam še vedno mi hočmo našo Ingrid, 
k nam je pomagala, 

dokler ona ni omagala, 
sam ona nikol ni omagala, 

zato dokler se naučil nismo, 
nam je pomagala. 

JEAH 
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Četrta smo: Aleš, Erik, Filip, Ilir, Jan, Samir, 
Sebastjan in Staš. Usmerjajo nas vzgojitelji Ingrid 
Dorner Radosavljević, Iztok Dremelj (ki 
nadomešča našo Ingrid) in Dušan Golob. 
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Herman Anton Lakner, 6. a 
 

 
 

Herman Anton Lakner, 6. a 
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DRUŽIMO SE IN MERIMO MOČI Z VRSTNIKI IZ VZGOJNIH ZAVODOV in 
MLADINSKIH DOMOV 

 
KRPANOVA POT 
Septembra 2015 smo se udeležili tradicionalnega 
tekmovanja Krpanova pot, na katerem so se 
izbrani učenci zelo dobro odrezali. Tekmovali so 
Sedžida Jušić, Matic Virant, Matic Kaltak, Aleš 
Habič in Mitja Grgič pod mentorstvom učitelja 
Tomaža Bernota in učiteljice Irene Majdič. 
 

 
 

Tekmovalci so zapisali svoje vtise: 
 

Na Krpanovi poti sem sodeloval pri večini iger. 
Najbolj mi je bilo všeč žaganje hloda, pri 
katerem sva sodelovala jaz in Mitja. Pri žaganju 
sva z Mitjo ujela ritem in pometla s konkurenco. 
Pri lovljenju ribic nisem sodeloval, ker nimam 
mirne roke. V večini iger smo zmagali in tako 
osvojili 1. mesto. V čast mi je bilo, da sem lahko 
prevzel priznanje. 
 

Aleš Habič, 9. b 
 

 

Na Krpanovi poti mi je bilo najbolj všeč, ko smo 
opravljali prvo nalogo. Sestavljali smo 
sestavljanko, jo sestavili brez napak in dosegli 
najboljši čas. Bilo mi je zelo všeč. 
 

Matic Virant, 8. a 
 

 
 
 

Na Krpanovi poti smo morali opraviti kar nekaj 
iger, in sicer: sestavljanka, lovljenje ribic, 
metanje kopit na palico, metanje teniških žogic v 
figuro, streljanje z zračno puško, kegljanje, 
sestavljanje osla in skok v daljino. Skoraj vse 
naloge so bile lahke. Najboljše mi je bilo na 
koncu, ko smo imeli kosilo ter so nam podelili 
nagrado, saj smo osvojili 1. mesto. Na koncu smo 
bili utrujeni in smo komaj čakali, da gremo 
domov. 

Sedžida Jušić, 9. b 
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DRŽAVNO PRVENSTVO V 
VELESLALOMU ZA SMUČARJE IN 

DESKARJE IZ VZ, MD IN SS 
 

Drugo leto zapovrstjo je naš zavod na Krvavcu 
organiziral tradicionalno Državno prvenstvo v 
veleslalomu za MD, VZ, SS in PD. Zima je prišla 
ravno pravi čas in poskrbela za pravo zimsko idilo 
na smučišču Krvavec. Na prvi marčevski dan je 
štartne številke, preden smo se vzpeli z gondolo, 
prišlo iskat osem ekip. Državnega prvenstva se je 
udeležilo 53 otrok in mladostnikov ter 18 
spremljevalcev in hkrati tekmovalcev. Nekaj 
spremljevalcev ni zbralo dovolj poguma za spust 
po pravi veleslalomski progi, zato so ob progi 
glasno navijali in v fotografske objektive skušali 
ujeti svoje varovance. Tekmovalci so prihajali iz 
našega zavoda in še iz VZ Kranj, VZ Slivnica, VIZ 
Višnja Gora, ZVI Logatec, MD Malči Beličeve, MD 
Maribor in MD Jarše. Najprej so se vsi tekmovalci 
ob spremstvu svojih spremljevalcev ogrevali po 
krvavških strminah, nato pa so si pazljivo ogledali 
progo in njene pasti ter si skušali vse čim bolje 
vtisniti v spomin. Vsi so se zbrali na startu, kjer 
so se na podlagi startnih številk postavili v vrsto. 
Najprej sta bili na sporedu dekliški kategoriji, 
sledile so štiri fantovske kategorije in kategorija 
deskarjev na snegu, ob koncu so se na progo 
odpravili še spremljevalke in spremljevalci. 
Tekmovalci so radovedno pogledovali svoje čase 
in se primerjali z vrstniki ter računali, kaj je 
potrebno nadoknaditi v drugi vožnji, kje lahko še 
bolj spustijo smučke in poberejo manjkajoče 
sekunde ali desetinke. V drugo je šlo še bolj brez 
strahu in v večji želji po čim boljši uvrstitvi. Do 
kosila in razglasitve rezultatov v Hotelu Krvavec 
se je večina še malo spuščala po belih poteh. 
Dunajski zrezek in krompirček sta šla v slast. 
Nato pa smo z navdušenjem čakali na razglasitev 
rezultatov. David Maks Zupančič je v svoji 
kategoriji zasedel 1. mesto, v drugi kategoriji pa 
je David Strehar stopil na drugo stopničko, Matic 
Kaltak pa na tretjo. K odličnemu ekipnemu 
rezultatu, skupnemu drugemu mestu, pa so točke 
prispevali še: Gaj Gostiša, Herman Anton Lakner, 
Aleš Habič, Patrik Podkrižnik in Adriano Györek 
Kolčan. Naša vzgojiteljica Sergeja Anžič je v 
kategoriji spremljevalk ponovno zasedla prvo 
mesto. Pogumno so se odrezali tudi drugi naši 
spremljevalci. Vsem smučarjem čestitamo za 
požrtvovalne vožnje in upamo na podobne 
rezultate tudi naslednje leto. 
 

Melita Filo, vzgojiteljica 
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LIKOVNO DRUŽENEJE V VIŠNJI GORI 
 

14. aprila 2016 smo se udeležili že tradicionalnega likovnega druženja v Višnji Gori. Letos smo lahko 
izbirali med naslednjimi tematikami: Višnjegorske vode, Pomlad v starem mestu, Moje sanje – verjamem 
vanje. Druženja sva se udeležili Tadeja Kocen in Sedžida Jušić, z nama je bila tudi učiteljica likovne 
umetnosti gospa Irena Majdič. Škoda, da je letos zagodlo vreme in nam je dež pokvaril potep po Višnji 
Gori, tako smo se morali prilagoditi vremenu in smo ustvarjali znotraj zavoda. Posledično sva si s Tadejo 
izbrali tematiko Moje sanje. Lotili sva se ustvarjanja, učiteljica Irena pa nama je pomagala s kakšnim 
nasvetom. Ob koncu smo se družili z vrstniki iz drugih zavodov. Vsa naša dela so razstavili in podelili 
priznanja za sodelovanje, najboljšim pa so podelili še nagrade.  
 

Sedžida Jušić, 9. b 
 

        

 
NOGOMETNI TURNIR DOBRI ASI 
 

11. maja 2016 smo se udeležili nogometnega turnirja »DOBRI ASI« v Slivnici. Ekipo našega zavoda smo 
sestavljali Adriano, Patrik, Matic K., Timon, Renato, Blaž in Žan. Vodila sta nas učitelja Tomaž Bernot in 
Silvo Bogataj. Na turnirju je sodelovalo šest ekip. Poleg našega zavoda so svoje ekipe imeli še VZ Slivnica, 
VIZ Višnja Gora, Dom Veržej, Center Janeza Levca in Dom Antona Skale. Odigrali smo tri tekme, nasprotnih 
golov pa nismo pustili praznih. Za našo ekipo so zadeli Patrik, Adriano, Žan in Matic K. Našo mrežo je 
dobro branil Blaž, ni mu uspelo, da ne bi prejel zadetka, vendar se je kljub temu izkazal. Na koncu smo 
zasedli 4. mesto, kar je dober obet za naslednje leto, ko bomo turnir gostili na domači zelenici. 
 

Smledniški ASI 
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POHOD PO JURČIČEVI POTI 
 

Jutranji dež nas ni ustavil in pogumno smo se 
podali na pohod po približno 12 km dolgi 
Jurčičevi poti od Muljave do Višnje Gore. 
Sedžida, Lea J., Matic K., Matic V., Jan, Staš in 
Kaja ter dva učitelja smo se 19. 5. 2016 podali 
novim dogodivščinam naproti. Najprej smo se 
zbrali v VIZ Višnja Gora in pojedli zajtrk, ki nam 
je dal moči za hojo. Z avtobusom smo se 
odpeljali na Muljavo na Jurčičevo domačijo. Tam 
smo se odlično izkazali na kvizu Lepo je poznati 
Josipa Jurčiča. Nato smo se odpravili po Jurčičevi 
poti in tako tudi do druge aktivne točke, kjer smo 
morali nabirati gobe. Med potjo smo nabirali 
različne vrste rož in rastlin, ki smo jih kasneje 
oblikovali v šopek. Naši fantje so se preizkusili 
tudi v brcanju različno težkih žog in tudi tam 
dosegli dober rezultat. Po dolgi prehojeni poti 
smo pojedli zasluženi sladoled, nato pa se vrnili v 
VIZ Višnja Gora. Sledilo je kosilo in tekmovanje 
posameznih predstavnikov z različnimi talenti. 
Naša Kaja je s petjem dosegla 3. mesto, mi kot 
ekipa pa smo dosegli 4. mesto in si prislužili karte 
za bovling. 
 

Kaja Smiljanič, 9. a in Sedžida Jušić, 9. b 
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Tadeja Kocen, 9. a 
 

 
 

Ilir Jašari, 9.b 
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SVETUJEMO … 
 

KAKO OSVOJITI DEKLE? 
 

Dekleta smo med sabo zelo različna. Nekatera 
imamo rada bolj umirjene fante, nekatera pa 
tiste bolj »frajerske«. Vsaka izmed nas pada na 
nekaj drugega, a če boste upoštevali naslednje 
nasvete, zagotovo ne boste zgrešili. 
 
ŽELIMO SI: 

♥ da nam posvečate veliko pozornosti, 

♥ da nam pokažete, da imate resne namene 
z nami in da niste kot večina drugih 
fantov, 

♥ da ste to, kar ste, ne zapirajte se vase in 
pokažite nam, kakšni ste, 

♥ da ste do nas drugačni kot do ostalih 
deklet, pokažite nam, da smo za vas 
pomembne v življenju in da gledate na 
nas drugače kot na druga dekleta, 

♥ da ste resni in veste, kaj bi radi naredili 
iz sebe (da imate cilje, želje …). 

 
NE MARAMO: 

♥ da ste žaljivi do nas, kadar ne dobite, kar 
hočete, 

♥ da se hvalite z materialnimi stvarmi, 

♥ da ste v družbi prijateljev čisto drugačni, 

♥ da ne skrbite za higieno, 

♥ da nas izkoriščate. 
 
 

Tadeja Kocen, 9. a 
 
 
 

 
 

Lea Sojer, 9. a 

 

KAKO SI PRIPRAVITI HITRO MALICO? 
 

Kuhamo z Maticem 
 
 

Nasveti za pripravo hitre malice/obroka, kadar si 
sam doma. 
 
 
 

Najlažje je, če so ti straši pustili že skuhan 
obrok. Kako si pogreješ hrano?  
Lonec daš na štedilnik (plin, indukcijo, električno 
ploščo …) in hrano počasi segrevaš, seveda vmes 
mešaš, saj se ti sicer lahko hrana prismodi in 
ostaneš brez pripravljenega obroka.  
 
 
 

Če skuhan obrok zažgeš, si lahko lakoto ublažiš s 
korenjem. Kako si narežeš korenje? Korenje 
umiješ, olupiš, daš ga na desko in ga z nožem 
režeš. Bolj preprosto kot pogrevanje? 
 
 
 

Če si za kaj bolj zapletenega, si pripravi sendvič. 
Seveda ti morajo starši pustiti poln hladilnik ali 
kakšen evro. 
 
 
 

Kako narediš sendvič?  
Kruh prerežeš na pol in ga namažeš z ajvarjem, 
mažeš ga proti desni, nato daš čez veliko pršuta 
in mocarelo.  
 
 
 

Kako narediš sendvič (drugič)?   
Kruh prerežeš na pol in ga namažeš z majonezo, 
mažeš jo proti levi, nato daš čez veliko 
mortadele in na koncu lahki sir. 
 
 
 

Kako se skuhajo makaroni? 
Lonec z vodo daš na štedilnik. V vodo daš sol. 
Počakaš, da začne voda vreti, kar pomeni, da se 
začnejo delati mehurčki, ki vedno bolj brbotajo. 
Ko mehurčki divje brbotajo, daš v lonec 
makarone in počakaš, da so ravno prav mehki. 
Lahko gledaš na uro in navodila na škatli, lahko 
pa pač vsake toliko poskusiš, kdaj so ravno prav 
kuhani. Makarone lahko poješ kar tako, lahko pa 
jim dodaš kaj, kar najdeš doma (kečap, sir, tuna, 
sladkor …). 
 
 
 

Kako narediš limonado? 
Da ne boš žejen, vzameš kozarec, natočiš 
radensko ali vodo in dodaš koncentrat limoninega 
soka (stiskanje limon je zamudno), pomešaš, 
dodaš kocko ledu in se odžejaš. 
 

Matic Virant, 8. a 
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7 VAJ ZA BOLJŠO POSTAVO 
 

1. Počep s stopali vzporedno 
Potek vaje:  
Stojite s stopali vzporedno v širini ramen, roke so 
v predročenju, pogled je usmerjen naprej, hrbet 
je vzravnan. Počasi in nadzorovano se spustite do 
pravokotnega položaja v kolenih (90 stopinj), da 
je stegnenica vzporedno s tlemi. 
 

 
 

2. Dvig noge nazaj 
Potek vaje: 
Stojte vzravnano z rokami na bokih. 
Vso težo telesa naslonite na levo nogo in 
iztegnite desno nogo naravnost za sabo. Pri 
iztegu noge se osredotočite na mišice zadnjice in 
skušajte dvigniti nogo, kolikor se da visoko, brez 
da bi nagibali zgornji del telesa predaleč naprej. 
Za ohranitev ravnotežja napnite trebušne mišice. 
Spustite desno nogo nazaj ob levo, vendar se z 
njo ne dotaknite tal. 
 

 
 

3. Stranski dvig noge na vseh štirih 
Potek vaje: 
Postavite se na vse štiri z dlanmi naravnost pod 
vašimi rameni in koleni pod boki. Dvignite levo 
nogo vzporedno s tlemi, pri čemer ohranite 
pokrčen položaj kolen za 90 stopinj. Iztegnite 
levo nogo in z njo sunite vstran, pri čemer 
pazite, da ohranite desno nogo mirno in čvrsto na 
tleh, kolikor je to mogoče. Ponovno pokrčite levo 
nogo v kolenu za 90 stopinj in jo spustite na tla. 
 

 
 

4. Izpadni korak 
Potek vaje: 
Klasični izpadni korak izvedete tako, da stojite na 
mestu, nogo pokrčite v kolenu in naredite korak 
naprej, s telesom pa se spustite navzdol. Koleno 
ne sme iti preko prstov na nogi. V položaju 
vztrajajte nekaj sekund, nato pa postopek 
ponovite z drugo nogo. 
 

 
 

5. Dvižni most 
Potek vaje: 
Lezite na hrbet s pokrčenimi koleni, roki naj 
bosta ob telesu z dlanmi navzdol. Stopalo uprite 
v tla, levo nogo pa dvignite proti stropu in prste 
iztegnjene noge potegnite proti sebi. Močno 
stisnite mišice zadnjice, ko se z boki dvignete od 
tal. Med ponovitvami boke pri spustu zadržite tik 
nad tlemi. 
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6. Dvigi žoge »Superman« 
Potek vaje: 
Ležite na trebuhu in med nogami držite žogo za 
vadbo. Napnite vaše trebušne mišice in iztegnite 
roke naravnost pred sabo. Ob vdihu stisnite žogo 
med nogami in dvignite kolena, roke in prsni koš 
od tal. Zadržite ta položaj 10 sekund, nato pa se 
počasi spustite nazaj na tla. 
 

 
 
 

7. Miza na komolcih 
Potek vaje: 
Postavite se v položaj mize, komolci naj bodo 
poravnanimi z vašimi rameni. Napnite trebušne in 
hrbtne mišice in ne pustite, da bi se vaše telo 
spuščalo proti tlom. Dvignite desno nogo od tal 
tako, da jo upognete v kolenu in je vaše stopalo 
obrnjeno proti stropu. Vaš trup naj bo pri tem 
popolnoma poravnan s tlemi. Dvignite nogo 
naravnost navzgor, kolikor visoko je to mogoče, 
brez da bi premaknili trup. Kljub temu da dvig 
noge ne bo visok, se pri tem osredotočite na 
mišice zadnjice. Rahlo spustite desno nogo in jo 
ponovno dvignite proti stropu. Vajo ponovite vsaj 
desetkrat. 
 

 
 
 
 

Pripravila in demonstrirala:  
Debora Peruš Kajtazović, 8. a 

Vir: splet 

NEGA KOŽE IN OBRAZA 
 

KAKO NAJ OHRANIM LEP VIDEZ SVOJE KOŽE? 
Za lepo in negovano kožo je potrebno, da jo 
negujemo že od samega začetka. 
Svojo kožo redno negujte, tako da naredite 
vsakodnevni obred, ki vključuje uporabo vlažilne 
kreme, nočne kreme in kreme za okrog oči. 
Dodajte pa tudi posebno masko za obraz. Najprej 
kožo umijte s čisto vodo, nato pa obraz namažete 
s kremo.  
 

KAJ POVZROČA NEČISTOČE? 
Najstniška leta prinesejo mnoge vznemirljive 
življenjske spremembe: prvi poljub, šolske plese 
in vozniški izpit. To je tudi čas, ko naše telo 
doživi največje spremembe. Zaradi nihanja ravni 
hormonov mnoge najstnike prizadenejo nečistoče 
na koži, kar povzroči zamašene pore, ogrce in 
mozolje. Nečistoče lahko prizadenejo tudi 
nekatere odrasle in so posledica njihovega tipa 
kože, življenjskega sloga in ravni stresa.  
 

KAKO SE UPORABLJA PILING? 
Piling odstrani plasti odmrlih kožnih celic in ga je 
treba uporabljati nežno. Nanesite ga na čelo, nos 
in brado s prsti ali s ščetko za obraz, pri tem pa 
pazite, da boste temeljito očistili tudi kotičke ob 
straneh nosu. Pri normalni, mešani ali nečisti koži 
uporabite piling dva- do trikrat tedensko, vendar 
se izogibajte predelu okrog oči in ust. 
 

ZAKAJ JE ODSTRANJEVALEC LIČIL OBVEZEN 
PRIPOMOČEK ZA LEPO, ZDRAVO KOŽO? 
Ne glede na to, ali uporabljate ličila ali ne, če s 
kože ne čistite redno nečistoč, se pore zamašijo. 
Koža lahko zato postane medla. Bistveno je torej, 
da kot del vsakodnevnega negovalnega obreda 
uporabljate odstranjevalec ličil in da vsako jutro 
in večer očistite obraz. 
 

ALI LAHKO NEZDRAVA PREHRANA POVZROČI 
MOZOLJE? 
Če imate težave z mozolji, skušajte pojesti več 
sadja, zelenjave in pustega mesa, hitro 
pripravljeni nezdravi hrani in čokoladi pa se raje 
izogibajte. Pomaga tudi uporaba negovalnih 
izdelkov, ki delujejo proti mozoljem in 
nečistočam. 
 

ZAKAJ KOŽA POTREBUJE VITAMINE? 
Vitamini so nujno potrebni za kožo, saj podpirajo 
številne telesu lastne encime. Brez vitaminov 
določeni pomembni  procesi ne bi mogli potekati. 
 
 

Povzeto po spletni strani Nivea 
Pripravila: Kaja Smiljanič, 9. a 
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Avtorji: učenci VIZ Frana Milčinskega Smlednik 
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SE UDEJSTVUJEMO … 
 

DOMSKA SKUPNOST 
 

Ob četrtkih (ali ponedeljkih) se ob 16. uri 
zberemo štirje predstavniki skupin in gospod 
ravnatelj. Prvo skupino zastopa Lea Sojer, drugo 
Gaj Gostiša, tretjo Kristijan Toprek in četrto 
moja malenkost. Ko smo vsi zbrani, se začnemo 
pogovarjati, kako je potekal prejšnji teden ali 
prejšnja dva, če nam je slučajno domska 
odpadla. Ko se pogovorimo, vsak predstavnik 
oceni pretekli teden svoje skupine. Na primer, če 
je v kakšni skupini šel kdo na beg ali so se 
pojavljala kakšna neprimerna vedenja, potem je 
ocena skupine slabša. Pogovarjamo se tudi o 
dobrih stvareh, ne samo o slabih. Če se 
pogovarjamo samo o slabih stvareh, se vsi 
počutimo slabo in smo nejevoljni. Na sestankih 
domske lahko dajemo predloge, ki jih sprejmemo 
v skupini (na primer podaljšanje uporabe 
telefonov, hrana (jedilnik) …) Ravnatelj se potem 
o predlogih posvetuje z učitelji in vzgojitelji in 
nas s sklepi seznani na naslednjem sestanku. Na 
koncu si zabeležimo sklepe, te moramo tudi 
nujno sporočiti v skupino, da smo vsi na tekočem 
s stvarmi. Na domski imamo možnost, da 
spregovorimo o stvareh, ki nas motijo, in pravico 
sooblikovati pravila bivanja, če pridemo z dovolj 
argumentiranimi predlogi. Všeč mi je, da smo 
tudi učenci slišani, poslušani in imamo pravico, 
da izrazimo svoje mnenje glede življenja v 
zavodu. Domsko vodi gospod ravnatelj, v času 
njegove odsotnosti pa jo je vodila psihologinja. 
Ob zaključku sestanka nas ravnatelj ali 
psihologinja postrežeta še s čokoladico, zato ker 
smo sodelovali. Na domski skupnosti se imam 
lepo in jo tudi rad obiskujem.  
 

Staš Krmelj, 7. a 
 
 

PROSTOVOLJSTVO 
 
 

Z otroki smo hodili v Center starejših občanov 
Medvode, kjer smo pomagali na t. i. 
Rokodelavnicah (delovni terapiji). Ustvarjali smo 
rože iz papirja, strigli snežinke, pletli venčke, 
šivali srčke, lepili voščilnice, pekli piškote, šli na 
sprehod, skupaj peli, se pogovarjali in nasmejali. 
 
 

Pridemo, da nekaj damo, odidemo pa obogateni 
tudi sami.  
 
 

Nekaj misli udeležencev ob zaključku dejavnosti.

 

 
 

 »Dali smo jim veselje, od njih sem pridobil 
potrpežljivost. Drugo leto se še kaj oglasim.«  
 

Ilir Jašari, 9. b 
 
»Sama pozitivna energija. Dobro sem se počutil v 
vlogi vodje. Babi Julka mi je bila najbolj všeč. 
Smešno je bilo, ko sem mislil, da mi osle kaže, a 
si je popravljala ruto.« 
 

Aleš Habič, 9. b 
 

»Najprej sem mislila, da mi bo malo dolgčas, a 
sem svoje mnenje kmalu  spremenila. Spoznala 
sem, da se babice in dedki, s katerimi smo se 
družili, znajo pogovarjati in pošaliti in nam imajo 
veliko za povedati. Med udeleženci je bilo nekaj 
primerov težke demence in takrat nisem vedela, 
kako naj se vedem do njih, počutila sem se 
nemočno.« 
 

Tadeja Kocen, 9. a 
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 »Zame so bili sončki, ki so me spravili v dobro 
voljo, tudi če mi ni bilo do veselja. Najbolj mi je 
bilo všeč, ko sem imela svojo gospo Mimi in sem 
jo obiskala, tudi ko je bila bolna. Tam sem 
pozabila na ves svet in sem se vživela v vlogo 
zdravstvenega delavca. Že prvi dan sem prisedla 
h gospe Mimi in se z njo dobro ujela. Takoj sem 
jo imela rada. Bila mi je kot druga babi. Z njo 
sem preživela največ časa in z njo mi je bilo 
najlepše. Tudi ko je bila bolna, sem jo šla 
obiskat. Naredila sem ji Snoopyja in srček iz vate. 
To je bil zadnji izdelek, ki sva ga naredili skupaj. 
Čez nekaj časa sem izvedela, da je umrla. 
Najprej sploh nisem želela več obiskati tega 
doma. Ta izkušnja mi je dala vedeti, da če bom 
želela opravljati ta poklic, bom morala postati 
močnejša.« 
 

Kaja Smiljaniič, 9. a 
 

 
 

»Počutila sem se kot njihova pomočnica. Dobila 
sem zadovoljstvo, da sem pomagala.  Ta izkušnja 
je vplivala name, saj sem spoznala tudi poklic 
negovalke in ugotovila, da ni zame.« 
 

Lea Sojer, 9. a 
 

»Najbolj mi je ostala v spominu gospa Vera. Bila 
je stara okrog 90 let. Povedala mi je veliko o 
življenju, z njo sem se razumela in do konca sva 
veliko delali skupaj. Bilo je kar naporno, ker je 
pozabljala in ni vedela, kaj dela ali govori. Vedno 
se mi je predstavila »V(v)era , upanje , ljubezen« 
ter mi zaželela vse lepo v življenju, ko smo se 
poslavljali.« 
 

Simona Kuhar, 9. a 
 

»Sprva sem se ob njih počutila nenavadno, ker 
pred tem nisem bila v stiku z njimi (starejšimi). 
Imela sem težko nalogo, jih voditi, saj so bili 
nekateri zelo naglušni.«  

Adina Aldžić, 7. a 
 

»Najbolj mi je bilo všeč, ko smo pekli.« 
 

Lea Jereb, 6. a

 
 

 »Veliko smo se smejali, dali smo jim 
zadovoljstvo.« 
 

Staš Krmelj, 7. a 
 

Prostovoljce je vodila vzgojiteljica Irena Korbar.  
 
 

PUSTOVANJE 2016 
 
 

Na pustni torek so nas v zavodu obiskale različne 
maškare. V ta namen smo popoldan priredili 
zabavo. Seveda smo se morali na ta dogodek vsi 
pripraviti, tako da smo okrasili telovadnico in se 
uredili. Zelo dobro je bilo spoznati hudičevko in 
policiste, ciganko in mačke, duha in vampirke. V 
spretnostih igrah smo se vsi zelo zabavali in 
pokazali svoje spretnosti. Ugotavljali smo, katera 
maškara najhitreje stepe sneg iz beljakov, katera 
najbolje riše s prekritimi očmi s pomočjo 
usmerjanja, katera najhitreje sestavi 
sestavljanko, kako hitre so v štafetnih igrah in 
katera najhitreje prenese jajček na žlici čez 
oviro. Na koncu smo ugotavljali še, katera 
skupina maškar je najmočnejša pri vlečenju vrvi.  
 

 
 
 

Ves popoldan smo se zelo zabavali in o zabavi 
povedali naslednje: 
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»Najbolj všeč mi je bila igra, pri kateri smo 
morali jajček prenesti čez oviro. In sestavljanje 
slike iz koščkov. Bilo je zelo zabavno. Našemljena 
sem bila v miško.«  

Lea Jereb, 6. a 
 

»Meni samo dogajanje ni bilo preveč všeč. Na 
koncu ni bilo zabave, saj smo šli vsi hitro po 
svojih skupinah. Našemila sem se v vampirko. 
Všeč mi je bila igra, pri kateri smo risali z 
zavezanimi očmi. In nošenje jajčka. Bila sem tudi 
nekaj novega za maškare, kar nisem bila še 
nikoli.«  

Tadeja Kocen, 9. a 
 

 
 

»Všeč mi je bilo, ko smo morali nesti jajček na 
žlici, saj smo morali imeti dobro ravnotežje. 
Nasploh so mi bile všeč vse igre. Nisem se 
našemil. Pri točkovanju smo dosegli drugo 
mesto.«  

Matic Kaltak, 8. a 
 
»Vse igre so bile dobre, dosegli smo tretje mesto. 
Pri igrah smo dobro sodelovali, najbolj všeč sta 
mi bili slepo risanje in nošenje jajčka.«  

Žan Lipič, 7. b  

»Dobila sem nagrado za najboljšo masko, bila 
sem hudičevka. Všeč mi je bilo nošenje jajčka 
čez ovire. Prav tako mi je bilo všeč vlečenje vrvi, 
ko so fantje vsa dekleta potegnili čez črto. To je 
bilo zelo smešno.«  

Sedžida Jusić, 9. b 
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70. OBLETNICA GEOLOŠKEGA ZAVODA SLOVENIJE 
 
Geološki zavod Slovenije v letu 2016 praznuje častitljivo 70-letnico delovanja, ki poteka pod častnim 
pokroviteljstvom predsednika Republike Slovenije Boruta Pahorja. Ob tej priložnosti smo se štirje fantje iz 
tretje vzgojne skupine (David, David Maks, Kristjan in Matic V.) ob spremstvu vzgojiteljice Sergeje 
pridružili slovenskim kamnarjem, Fakulteti za arhitekturo, Višji strokovni šoli Sežana, Srednji gradbeni, 
geodetski in okoljevarstveni šoli Ljubljana ter Srednji poklicni in strokovni šoli Bežigrad ob ustvarjanju 
kamnite skulpture, ki je umeščena pred poslovno stavbo Geološkega zavoda Slovenije. V Ljubljano smo se 
odpravili štirikrat, trikrat delavno, nato pa še na slavnostno otvoritev. Naša naloga je bila, da smo 
spomenik oblekli v kokosovo volno, nato se je dala v notranjost zemlja, kamor smo nato zasadili še 
grmičke. Povabljeni smo bili še na slavnostno otvoritev, ki ji je sledila odlična pogostitev.  
 

Matic Virant, 8. a 
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ZIMSKA PRAVLJICA NA KOMNI 
 

Mirno nas je čakala … 
… visoka planota nad Bohinjskim jezerom … 

Začetek vzpona na 1520 m nadmorske višine … 
… najprej osnovna pravila … nato osvajanje vrha korak za korakom … 

Kmalu so prišle na dan vztrajnost, trma, medsebojna pomoč … spodbujanje drug drugega … 
… premostitev osebnih mej, zmogljivost, hrabrost … 

Jezi in obupavanju sta sledila veselje in ponos … 
… nato šok o nedostopnosti samoumevnega in zaključek prvega dne … 

Jutranji pogled skozi okno … osupne … 
… sončni žarki se odbijajo od snežne odeje … lesket … vabi na plano … 

… izlet s krpljami na Bogatinsko sedlo, gradnja sneženih bunkerjev in rovov … 
Izkušnja prenočitve v bunkerjih … neprecenljivo … 

Pred zaključkom tekmovanje dveh ekip: VZ Kranj in VIZ Smlednik 
… Žolna, Snežna skulptura, Noj … 

… najboljši zmagajo … fantje VIZ Smlednik … poleg rekorda tudi sladka nagrada … 
Zbiranje oblakov … čas za spust v dolino … 

… pred »nasvidenje in srečno« še skok v Bohinjsko jezero … 
Nauk pravljice … 

POVEZANJE ČLANOV SKUPINE IN PADEC STEREOTIPOV. 

     
 

Mnenja fantov: 
 

 »Za udeležbo na projektu sem se odločil, ker še 
nikoli nisem bil na Komni. Zelo so mi bile všeč 
igre na snegu in bivak ter spanje v njem. Uvedel 
bi tekočo vodo ter boljšo hrano. Hodili smo dolge 
tri ure, do sedla pa uro in pol. Bilo mi je super.« 
 

David Maks Zupančič, 7. b 
 

»Za projekt sem se odločil zaradi lepega razgleda 
in samega pohoda. Všeč mi je bila hrana in 
gradnja sneženega bunkerja.« 

Gaj Gostiša, 7. a 
 

»Za Komno sem se odločil zaradi dobre družbe in 
zato, da premagam napore pri hoji. Všeč so mi 
bile igre na snegu, gradnja bunkerja in spanje v 
njem, pohod na sedlo, hrana, še posebej 
sladkarije, pot nazaj v dolino. Še bi ostal.« 
 

Matic Kaltak, 8. a 

»Na projekt sem šel, ker se ga je udeležilo veliko 
mojih prijateljev in ker se mi je zdelo, da mi bo 
všeč. In mi je tudi bil.« 

Žan Lipič, 7. b 
 

Projekt Zimska pravljica na Komni je vodila 
vzgojiteljica Saša Rogan. 
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ZIMOVANJE NA KOPAH 
 

Sedem mladostnikov in trije spremljevalci smo 
med zimskimi počitnicami tri dni preživeli v 
zimski idili na Kopah. Ker smo naročili zasnežene 
strmine, sta nas pričakala sneg in sneženje. 
Slednje ni ustavilo niti začetnikov niti 
nadaljevalcev. Začetniki so tako prvič okušali 
izzive in čare smučanja. Nadaljevalci pa so 
izpopolnjevali tehniko in kondicijsko 
pripravljenost. Kadar nismo smučali, smo 
počivali, jedli in igrali igre. Fantje so bili super 
pridni in so bili res odlična skupina. Na smučišču 
se je dogodila tudi marsikatera dogodivščina, ki 
nam je dala krila ali pa nam jih je rahlo 
skrajšala. Vsi smo zelo uživali in se imeli lepo v 
zimski idili. 
 

Vtisi udeležencev: 
 

"Všeč mi je bilo, ker smo bili tik ob smučišču, 
tako da zjutraj ni bilo treba hoditi daleč. Imeli 
smo ogrevane »pancerje«. Hrana pa mi ni bila 
všeč." 

David Maks Zupančič, 7. b 
 
"Všeč mi je bilo, kadar smo smučali in se igrali. 
Družba je bila dobra, hrana pa bolj tako tako. 
Imajo tudi sodobnejše naprave kot na Krvavcu. 
Všeč mi je bilo kepanje z učiteljico in učiteljem, 
da smo imeli ves čas telefone pri sebi, da smo bili 
»ful« dolgo pokonci. Ni mi pa bilo všeč, ko se je 
ustavila sedežnica in sem moral »ful« hoditi, 
učitelj je pa govoril, da je samo še nekaj minut, 
da pridemo na drugo stran." 

Matic Kaltak, 8. a 
 
"Na zimovanju mi je bilo všeč, da sem bil v dobri 
družbi in da smo šli na koncu na pico. Hrana mi ni 
bila všeč, malo smo tudi preveč smučali." 
 

Matic Virant, 8. a 
 

"Bilo mi je všeč, ker smo smučali. Rad bi šel še 
kdaj, če bi lahko. Tudi s prijatelji smo se dobro 
razumeli pa še zabavali smo se." 

Žan Lipič, 7. b 
 
"Zelo mi je bilo všeč. Bila je dobra družba. 
Nasmučal sem se za celo leto." 
 

Pavel Gracar, 7. b 
 
"Bilo mi je všeč. Proge so bile odlične, hrana je 
bila slaba, vendar sem se imel super." 
 

Gaj Gostiša, 7. a 
 

 
 

"Bilo je zelo dobro. Če bo še kdaj, bom z 
veseljem šel. Bila je prijetna družba. V veselje 
mi je, da sem se naučil smučati in da nisem 
obupal. Pica je bila zelo dobra, hrana na Kopah 
pa ni bila najboljša." 

Jan Krejan Majcen, 7. b 
 

Projekt zimovanje je vodila vzgojiteljica Sergeja 
Anžič. 
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FOTO KROŽEK 
 
 

Pri fotografskem krožku so se učenci naučili opazovati okolico in ujeti posebne trenutke, prizore ali 
detajle, ki jih lahko ovekovečijo s pogledom skozi kukalo in pritiskom na gumb. Pri tem so se učenci učili 
rokovanja s fotoaparatom in opremo. Posnete slike so se učenci naučili urejati v brezplačnem programu za 
obdelavo slik. S tem pa se niso naučili le obdelovanja slik, ampak so se spoznali tudi z brezplačno 
programsko opremo, ki uporabnikom ponuja možnost kvalitetne obdelave slik, ne da bi se morali 
posluževati dragih plačljivih programov ali celo računalniškega piratstva. V fotogaleriji vam bomo pokazali 
nepozabne trenutke, ki smo jih ujeli v naš objektiv. 
 
 

Krožek je vodil vzgojitelj Gašper Plevel. Učenci so strnili naslednje vtise: 
 
 
 

»Fotografski krožek sem izbral, ker me zanima 
fotografiranje. Naučil sem se uporabljati 
fotoaparat. Najbolj se spominjam fotografiranja 
v kamnolomu. Všeč mi je bilo, ko smo posneli 
perfektno čiste fotografije.«  
 

Ilir Jašari, 9. b 
 
»Krožek sem izbral zaradi vzgojitelja, ki ga vodi. 
Naučil sem se uporabe fotoaparata, kako je 
fotoaparat zgrajen, fotografirati … Fotografije 
me spominjajo na stare čase s prijatelji. Najbolj 
sem užival, ko smo se sprehajali zunaj in 
fotografirali naravo.«  
 

Sebastjan Raisp, 8. a 
 
»Krožek sem izbral, ker rad fotografiram. Naučil 
sem se fotografiranja z različnimi nastavitvami. 
Najbolj se bom spominjal dela z drago opremo. 
Všeč so mi bile počasne fotografije. Fotografija 
je spomin, ki ostane za zmeraj.«  
 

Pavel Gracar, 7. b 
 
 »Krožek sem izbrala zaradi veselja do 
fotografiranja in ker se na krožku velikokrat 
smejimo. Naučila sem se, da lahko z malo šale 
naredimo zelo dobro fotografijo. Všeč mi je bila 
družba, vzgojitelj, fotoaparat in fotografiranje. 
Fotografije mi pomenijo spomin na družino in 
čase, ko sem bila še doma.«  
 

Claudia Šorli, 8. a 
 
»K fotografskemu krožku sem se vpisala, ker rada 
fotografiram in ker uživam v tem. Naučila sem se 
uporabljati fotoaparat in urejati fotografije. 
Najbolj mi bo v spominu ostalo, da smo se med 
seboj zabavali in da smo odšli s kolesi na Zbilje. 
To, da smo veliko hodili okrog, mi je bilo najbolj 
všeč. Fotografije so zame spomini, ki jih 
spremljajo občutki.«   
 

Saša Železnikar Jureš, 9. b
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SMO SIMBIOZA ŠOLA! 
 

Naziv Simbioza šola smo pridobili pri medgeneracijskem sodelovanju. Izvajali smo računalniške delavnice, 
ki so potekale od oktobra 2015 do maja 2016. Otroci so udeležencem pomagali pri preganjanju strahu pred 
uporabo računalnika, jih usmerjali in vodili skozi orodja, različne naloge, jih spodbujali pri brskanju po 
spletu in uporabi Facebooka ter gradili pozitiven odnos do starejših. Z vsakim srečanjem smo podirali 
stereotipe, se bolje spoznavali in se zabavali.  
 

 
 

Vtisi udeležencev: 
 

Mihaela: »Naučila sem se uporabljati program 
Word, Facebook, pošiljati e-pošto, prenašati slike 
s fotoaparata, oblikovati slike, brskati po spletu 
(kulinarika), gledati posnetke … Všeč mi je bil 
program PowerPoint, ki sem ga prvič uporabljala. 
Pomočnikom se lepo zahvaljujem, ker so nas 
veliko naučili.« 
 

Mira: »Za sodelovanje sem se odločila, da bi lažje 
komunicirala s prijatelji, da bi s pomočjo 
računalnika pridobila koristne informacije ... Na 
izobraževanju sem se naučila uporabljati Word, 
poiskati razne informacije na spletu, brskati po 
spletnih straneh (RTV, kulinarika ...), 
PowerPoint, slikati in prenašati slike na 
računalnik, uporabljati elektronsko pošto, 
Facebook. Všeč mi je bilo sproščeno ozračje, ni 
nam bilo nerodno postavljati včasih tudi 
"neumnih" vprašanj. Mentorica in pomočniki so 
nam na preprost način razložili vse, kar nas je 
zanimalo. Pomočnikom sporočam: Le tako 
naprej, bodite vztrajni in uresničite svoje sanje! 
Hvala za vse in se priporočamo naslednje leto!« 
 

Danica: »Za delavnice sem se odločila, da se bom 
naučila nekaj novih stvari na področju 
računalništva. Naučila sem se brskanja po spletu, 
spoznala sem Facebook, naučila sem se pošiljati 
elektronsko pošto, uporabljati PowerPoint. Sem 
pa velikokrat manjkala, zato nisem usvojila 
vsega, kar so se naučili moji kolegi, ki so obiskali  
vse delavnice. Zelo mi je bilo  všeč  
interpretiranje  oziroma   učenje  učiteljice  
Saše, ki je bila res prijazna in potrpežljiva z 
nami. Bravo Saša in hvala za ves trud, ki ste ga 

imeli z nami. Pomočnikom pa sporočam, da sem 
bila zelo zadovoljna  z njimi in da so bili res 
potrpežljivi z nami, ne samo pridni, bili ste 
odlični in vas bom kar malo pogrešala. No, ampak 
upam, da se vidimo naslednje leto.« 
 

Vesna: »Za delavnice sem se odločila, ker me 
zanima vse v zvezi z računalnikom. Naučila sem 
se (mislim) Powerpoint, uporabljati e-pošto, 
brskati po spletu, urejati fotografije, naučili  smo 
se uporabljati Facebook in še marsikaj. 
Všeč mi je bilo, ker je bilo sproščeno, po naših 
željah, zanimivo. 
Pomočniki so bili super in se jim zahvaljujem, 
prav tako naši mentorici Saši. Še enkrat vsem in 
vsakemu posebej hvala.« 
 

Ivan: »Za delavnice sem se odločil, ker sem želel 
nadgraditi znanje računalništva in se naučiti 
novih stvari. Naučil sem se uporabljati Word, 
PowerPoint in elektronsko pošto, slikati in 
prenašati slike na računalnik, brskati po spletu, 
uporabljati Facebook. Gradivo je zelo obsežno in 
se bom moral še truditi, da bom podano snov 
utrdil in obvladal. Všeč mi je bil pristop učiteljice 
Saše, ki je imela posluh za učenje starejše 
populacije, saj smo generacija, ki v šoli ni imela 
računalništva. Pomočnikom sporočam, da so se 
zelo potrudili in pomagali usvajati znanje 
računalništva, najlepša hvala za trud, saj vsi 
dobro obvladate gradivo, ki smo se ga učili. 
Želimo se še srečati v naslednjem letu, če nas 
boste le lahko sprejeli.« 
 

 
 
 

Simbioza je potekala pod mentorstvom 
vzgojiteljice Saše Rogan. 
. 
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Staš Krmelj, 7. a 
 

  
 

Simona Kuhar, 9. a 
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IZ ŠOLSKIH KLOPI … 
V SVETU DOMIŠLJIJE 
 

Mogočni Piščančji finger 
 

Nekoč so v deželi Hitrahrana živeli hamburgerji. Veliki so bili en meter, torej so bili ljubka in mala bitja. 
Živeli so srečno, dokler ni v vas prišel lačen Sumo borec, ki je neprestano jedel, a je bil vedno lačen (lačen 
bi bil, četudi bi pojedel ves planet). Tako je pojedel v vasi vse čokoladne zgradbe in vsa prevozna sredstva 
ter tudi nekaj vaščanov. Nato je zaspal v neki jami. 
 

Takrat je župan Sirček rekel vaščanom: »Dragi moji hamburgerji! Ali želite živeti v miru ali v peklu?   Nekaj 
moramo narediti s tem Sumo borcem, drugače bo konec z nami. Moramo najti nekoga, ki se mu bo postavil 
po robu in premagal to lačno zver. Kdo se javi?« Nihče med vaščani se ni javil, nato pa je stopil pred 
župana tujec in rekel: »Jaz, gospod Piščančji finger, bom porazil to krvoločno zver. Pa če mi skorja 
odpade, se bom boril!« Župan je odgovoril: »Moj dobri gospod, tukaj je pomfrijev meč, ki je bil ocvrt v 
našem najboljšem olju in preseka čisto vse, tudi tisoč let star kruh. Izvoli.« 
 

Piščančji finger je vzel meč in šel na pot. Plul je po morju skisanega mleka, hodil po puščavi kruhovih 
drobtin, skozi gozd večnih lizik, nato pa je prišel do jame, kjer je spal Sumo borec. Piščančji finger je 
čakal do jutra, da se je zver zbudila. Nato je napadel, zabodel ga je v roko in odsekal mu je uho. Ko je bil 
Sumo borec na tleh, mu je rekel Piščančji finger: »To je konec prehranjevanja zate.« In zabodel ga je 
naravnost v njegovo zamaščeno srce. 
 

Ko se je Piščančji finger vrnil v vas, mu je dal župan tono denarnega čipsa ter mu ponudil roko hčere 
Slanine. A Piščančji finger tega ni sprejel in je odšel. Govori se, da te opazuje zmeraj, kadar ješ hitro 
hrano. 
 

Sebastjan Reisp, 8. a  
 
Pisani oblaki 
 

Nekoč so živali živele na planetu Novazemlja. Bile so zelo različne: zmaji, krokodili, dinozavri, miši, 
netopirji, levi … Živali so se med seboj veliko prepirale in velike ter težke živali so se združile proti 
majhnim ter lahkim.  
 

Toda to ni bila edina težava, manjše živali so padale s površja, ker so bile tako lahke. In tako jih je bilo 
vedno manj. Na površju so sčasoma ostale samo velike in težke živali ter tiste, ki letijo. Tem živalim, ki so 
ostale na površju, je bilo v veliko veselje gledati, kako ostale padajo, saj so mislile, da umirajo. Ampak 
vse se enkrat vrne. V bistvu so manjše živali padale v zelo lep kraj, pisan prostor z imenom Pisani oblaki. 
Tam je bilo vse kot v pravljici, vse je bilo pisano, zabavno in mehko. Ko je torej minilo nekaj let, so na 
površju ostale le še velike živali, ki so se prej norčevale iz majhnih.  
 

Nato pa je na površje padel velik kamen in vse živali na njem so umrle. Tako so privoščljive in nesramne 
živali umrle, manjše pa so živele srečno do konca svojih dni.  
 

Debora Peruš Kajtazović, 8. a 
 

VESELA ŠOLA 
 

Vesela šola želi z reševanjem nalog na spletu mlade spodbuditi k ustvarjalnemu 
in celovitemu pridobivanju znanja na zanimiv, zabaven in hudomušen način.  
 

S pomočjo letošnje vesele šole smo se nekaj novega naučili  o drevesnih krošnjah, 
raziskovali smo letala, vlake, podmornice, reševali matematične »kravžljanke«, 
odkrivali znane in manj znane skrivnosti  o možganih, se seznanjali z varnostjo na 
spletu, razkrivali skrivnosti gora in jezer ter izvedeli vse zanimivosti o čokoladi.  
 

Mesečno je spletne učne poti reševalo 12 učencev, ki so se raziskovanja lotili s pravo mero radovednosti. 
Od teh se je 5 učencev udeležilo šolskega tekmovanja, ki je bilo 9. 3. 2016. Saša Železnikar Jureš iz 9. b 
in Herman Anton Lakner iz 6. a sta nas še posebej razveselila s prejetjem bronastega priznanja. 
 

Zala Erčulj Šavli, mentorica 
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DNEVI DEJAVNOSTI V SLIKI 
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PRI ANGLEŠČINI 
 

Love Story 
 

It was dark  when I first met you in the park. 
I don't know, but I think it was snow. 
 

You played a guitar in your big car. 
You were singing, my king, and gave me a ring. 
 

But then you did a mistake, and now I have ache. 
When I look at the sky, I see you my guy! 
 

Kaja Smiljanič, 9. a 
 
King 
 

I am a kid and I go to pyramid, 
because I am a king and they bring me a ring. 
Then it comes winter and snow 
And I know  
That everything happens in my kingdom. 
 

Matic Kaltak, 8. a 
 
My World 
 

My world is ok. I play yesterday 
And I found everything in my brain. 
I don't forget my world, 
It shakes when I'm mad, then I'm sad. 
I don't forget my pet and that is that. 
 

Matic Kaltak, 8. a 
 
My Family  
 

My family is a happy family because I find some smiles. 
My mum brings me flowers and I sing. 
I am a smart boy, I never forget my mum and my sister 
I am a happy kid. 

Matic Kaltak, 8. a 
 
My song story 
 

I have a birthday and I played yesterday. 
I ignored my sister before, because she didn't believe me 
that I had a birthday. 
 

I went to the shops and I bought some flowers 
for my teacher who is good and talk to us for hours. 
 

Matic Kaltak, 8.a 
 
Just a Song 
 

I'm far away on a bay and it's my birthday. 
It's a great holiday. 
When someone asks as if we want to play, we say ok. 
The same was yesterday. 
 

Erik Prinčič, 6/7. a  

A Slovene – English song 
 

We are in gostilna in a bar. 
Mi vozimo a car. 
We have money like car. 
Živimo so far. 
Izola je vir za d'nar because 
In Izola there is a super star. 
And učiteljica plays the guitar. 
 

Erik Prinčič, 6/7. a  
 
Some of our translations 
 

♥ THE DOG DAYS OF SUMMER – 
poleti je veliko psov....... 

♥ IT'S A DOG'S LIFE WORKING ON 
THIS FARM – na tej kmetiji je 
veliko psov....... 

♥ FRIED MEAT -  predpraženo 
meso....... 

JOKES 
 

♥Waiter, there's a fly in my soup! 
   It's all right sir. It's dead. 
 

♥Hello, how do you do? 
   How do I do what? 
 

OTROŠKI PARLAMENT 
 

V letošnjem šolskem letu smo v 
otroškem parlamentu, ki ga je 
obiskovalo šest parlamentarcev, 
debatirali na temo Pasti mladostništva. 
Dvakrat mesečno smo Kaja, Tadeja, 
Herman, Matic, Staš in Aleš debatirali o 
samopodobi, vplivu družbe, zasvojenosti 
vseh vrst ter vplivu medijev. Izvedli smo 
tudi raziskavo med učenci našega 
zavoda, iz katere smo želeli izvedeti, 
kako so mladostniki v našem zavodu 
zadovoljni s seboj ter s čim sami 
ocenjujejo, da so zasvojeni.  
Udeležili smo se tudi območnega 
otroškega parlamenta v Ljubljani, kjer 
smo preživeli zanimivo dopoldne.  
Ob zaključku naših srečanj bomo 
oblikovali še plakat, si privoščili 
sladoled in se podali kot vedno bolj 
zrele in odgovorne osebe na zaslužene 
počitnice. 
 

Zala Erčulj Šavli, mentorica 
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Simona Kuhar, 9. a 
 

 
 

Aleš Habič, 9. b 
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Z VAMI DELIMO … 
 

KLJUB ZAVODSKI IZKUŠNJI LAHKO SLEDIŠ SVOJIM ŽELJAM – INTERVJU Z 
UČITELJICO FLORIJANO ŽNIDARŠIČ 
 

Pri katerih letih ste pristali v zavodu in kaj je 
bil glavni razlog za to? 
V Vzgojnem zavodu Planina sem pristala ob 
začetku šolskega leta 1987/88. Glavna razloga sta 
bila dva, in sicer težave pri branju (disleksija) in 
postavitev ADHD-diagnoze (v razredu sem bila 
nemirna, imela sem svoj vrteči se stol, s katerim 
sem bila zelo moteča za ostale sošolce). 
 
Koliko časa ste bili tam? 
"Zavodska deklica" sem bila 4 leta, dve leti sem 
prebivala v samem zavodu, ko sem se vpisala v 
srednješolski program, sem bila še dve leti pod 
zavodskim okriljem, prebivala pa sem v Domu 
Ivana Cankarja v Ljubljani. 
 
Kako ste se razumeli z vrstniki? Ali so bili 
prijazni do vas? 
Z vrstniki v samem zavodu nisem imela tesnih 
stikov, stike sem ohranila z nekaterimi sošolci iz 
osnovne šole, ki sem jo obiskovala v preteklosti. 
Zavodski otroci so bili do mene prijazni, imeli so 
me sicer za preveč umetniško, saj sem dnevno 
vadila klavir po nekaj ur. 
 
Ste bili kaj jezni na starše, ker niso preprečili, 
da bi ostali doma? Je zavod pomembno vplival 
na vaše odnose? 
Ne, nikoli nisem bila jezna nanje. Menim, da so 
po tedanjih zakonih naredili vse, da bi bilo z 
mojim vedenjem bolje. Drugače pa sem bila 
kasneje precej huda na ljudi, ki niso razumeli 
mojih težav pri branju in pisanju. Danes je to 
precej drugače. 
 
Vam je bilo v zavodu prijetno ali ste hoteli čim 
prej oditi? Zakaj? 
Sprva se nisem počutila dobro, bila sem precej 
žalostna in miselno odsotna. Vendar sem imela 
vzgojitelja, ki me je dobro vodil, zaupala sem mu 
in razumel je moje težave. Še danes sem mu 
hvaležna, da se je trudil z menoj. 
 
Ali ste imeli podporo učiteljev in vrstnikov? 
Podporo vzgojiteljev sem imela, učiteljev tudi, 
vrstnikov pa ne. Takrat sem imela občutek, da so 
nenehno tekmovali drug z drugim, žal predvsem v 
negativnostih (alkohol, narkotiki, begi …). 
 

Kako ste takrat preživljali svoj prosti čas? 
Prosti čas sem vedno zapolnjevala z igranjem 
klavirja, s pisanjem pesmi in ročnimi deli: 
gobelin, pletenje, kvačkanje. Zelo rada sem 
pospravljala po skupini in še danes to rada 
počnem. 
 

 
 

Ali mislite, da so vas izkušnje v zavodu 
spremenile? 
Da, vsekakor. Uspela sem odpreti oči, da je 
spoštovanje nekaterih odločitev ključnega 
pomena, saj tako dejanje pripelje do 
samospoštovanja in do zaupanja, ki ga je bilo 
težko vzdrževati med bivanjem v zavodu. 
 
Ali ste s kom, ki ste ga tam spoznali, ohranili 
stike? 
Edino z vzgojiteljem, ki je danes že upokojen, 
sem ohranila in še ohranjam stike. S sošolci 
nimam stikov. Niso šli po poti, ki sem jo izbrala 
jaz, in jaz nisem hodila po njihovih poteh. 
Potemtakem je bilo to nemogoče. 
 
Ste si od nekdaj želeli postati to, kar ste zdaj? 
Od tretjega razreda! Zelo rada poučujem, rada 
prenašam znanje in izkušnje, ki sem jih pridobila 
v vseh letih življenja. 
 
Sedaj, ko je toliko časa minilo, odkar niste več 
tam, kaj se vam je najbolj vtisnilo v spomin? 
RED, UREJENOST, VZTRAJNOST. Tega prej nisem 
poznala. Poznala sem upor, kričanje, nisem znala 
sprejeti odgovornosti. Te tri besede, ki so se 
morale preleviti v dejanja, danes z veseljem 
živim. 
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Kako vaša izkušnja z zavodom vpliva na vaše 
delo z nami? 
Uuuuuh. Ko me je gospod ravnatelj poklical na 
razgovor, sem bila presenečena, da sploh upam v 
stavbo. Ob začetku pogovora sem imela strašno 
tremo, saj sem vedela, da moram iskreno 
povedati, da sem bila zavodski otrok. Želela sem 
biti z vami in želela sem si izkušenj z drugimi 
pogledi. 
 

Kaj bi nam svetovali? Kako naj vztrajamo pri 
svojih željah in ciljih? 
Verjemite mi, edino, kar toplo svetujem in 
priporočam, je tole: VERJEMITE VASE, ne sebi. 
ZAUPAJTE VASE, ne drugim. BITI OSEBA je nekaj, 
kar pridobimo na dolgi rok, ne na hitro. IMETI 
ZVESTEGA PRIJATELJA, saj niso vsi prijatelji, ki 
nam govorijo tisto, kar želimo slišati. 
 

Tadeja Kocen, 9. a 

 
MOJE IZKUŠNJE Z DROGO 
 

Bila sem prijazna majhna punčka, ki ni imela preveč rada šole. Vse se je začelo z ločitvijo staršev. Takrat 
se mi je svet porušil. Nisem si predstavljala, kako bo moje življenje potekalo brez očeta. Minilo je skoraj 
pol leta in pristala sem v VIZ Smlednik. Ko mi je socialna delavka omenila besedo ZAVOD, sem si 
predstavljala ZAPOR, kjer te imajo pod nadzorom 24 ur. Vendar ni bilo tako grozno, kot se sliši. Na 
začetku se mi je bilo zelo težko vključiti v družbo in se navaditi na novo okolje. Zelo sem pogrešala svojo 
družino, še posebej mamo. Hotela sem se vključiti v družbo zelo hitro,tako hitro, da nisem razmišljala, kaj 
se bo zgodilo z menoj v prihodnosti. In tako se je začelo. Takrat sem začela veliko hoditi na bege, ker 
nisem hotela biti v zavodu. Bilo mi je težko, hotela sem iti na boljše, k svoji družini. Vendar je bilo vse to 
zaman. Takrat sem se prvič srečala z marihuano. Začelo se mi je zelo vrteti in zelo smejati, bilo mi je vse 
zelo čudno, saj nisem vedela, kaj se dogaja z menoj. Dali so me na testiranje za vsebnost psihoaktivnih 
substanc v urinu in bila sem pozitivna na THC. Poklicali so mojo mamo in jo obvestili. Mama je bila 
šokirana in tudi razočarana nad menoj. Potem sem začela redno kaditi marihuano. Ne morem vam 
razložiti, vendar me je nekaj pri tem privlačilo. Minilo je pol leta, odkar sem prišla v zavod. Bilo je konec 
tedna, pred menoj je bil vikend. V soboto, 22. decembra 2015, je prišel v Slovenijo JUICE (reper). Zelo 
sem si želela iti na njegov koncert in seveda sem na žalost tudi šla. Srečala sem se s kokainom. Nisem 
znala reči ne. Z menoj je bila moja najboljša prijateljica. Skupaj smo preizkušale to stvar. Na meni ni bilo 
nobenega učinka. Ko sem bila testirana, test ni pokazal, da sem pozitivna samo na THC, ampak sem bila 
pozitivna tudi na kokain. Iskreno, če bi imela možnost prevrteti čas nazaj, bi ga, vendar ga ne morem. 
Naredila sem ogromno napako, ki jo obžalujem. Zgubila sem zaupanje bližnjih in tudi nekaterih 
prijateljev. Po dolgem času sem ugotovila, kako je mama trpela, ko je gledala svojo punčko, kako prihaja 
omamljena domov. To mi je dalo misliti. Od takrat mi je bila to velika motivacija, da neham s 
prepovedanimi substancami. Potrudila sem se. Kljub temu da se še vedno družim z isto družbo, se trudim, 
da se ne ''drogiram'' z njimi kot prej in rečem NE. Verjamem, da vsakdo lahko reče ne, če si tega res želi. 
Vsak zmore. 

Adina Aldžić, 7. a 
 

 
ODGOVORNA SEM ZA SVOJE ODLOČITVE 
 

Trudim se sprejemati odgovorne odločitve po svojih najboljših močeh in upam, da bo tako ostalo še kar 
nekaj časa, čeprav mi kdaj pa kdaj tudi spodleti. Na nekatere odločitve vplivajo moji prijatelji in družba, s 
katero se družim. Ko sem doma z njimi, si tudi več upam in delam neumnosti brez razmišljanja. Če rabim 
kakršno koli pomoč pri odločanju, se trudim pogovoriti z učitelji, starši, vrstniki, starejšimi. Za svoje 
odločitve sem odgovorna sama in bom sama odgovarjala za svoja dejanja. Npr. če mi nekdo ponudi drogo, 
se moram sama odločiti, ali jo bom sprejela, da ne bom izločena iz družbe, ali pa jo bom enostavno 
odklonila in bom ubrala pravo pot, čeprav mi bo kdo to mogoče zameril. Včasih je treba svoja hotenja 
opustiti in se odločiti na pravi način, ob pravem času, na pravem kraju. Na razne načine moramo pokazati, 
da smo odgovorni, ampak v resnici moramo to dokazati in pokazati predvsem sebi. Svoje odločitve 
sprejemam, ker nočem biti odvisna od drugih. Če sem bolj odgovorna, bodo to tudi drugi cenili. 
Najpomembneje je to, da te drugi sprejemajo zaradi tebe kot osebe in ne zaradi alkohola, družbe, 
kajenja, drog … Odgovornost ni vedno dobra in prijetna. Večkrat te pohvalijo, da si naredil nekaj zelo 
odgovornega in da je to dobro, včasih pa te soočijo z dejanji, ki niso dobra in pametna. Odločitve 
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sprejemamo na veliko načinov, nekateri so primerni, drugi ne.  Npr. odločitev, da bom še naslednje leto v 
zavodu, sem sprejela in izrazila na pravi način, ob pravem času, na pravem mestu. Po moje je bilo prav, 
da sem izrazila svoje mnenje, čeprav sem se uprla staršem (starši so želeli, da bi bila doma) in sem tako 
dokazala vsem, ki niso verjeli vame, da se upam postaviti zase in sem odgovorna in pametna oseba ne 
glede na vsa napačna dejanja, ki sem jih storila do sedaj. To razmišljanje pišem, ker v določenem 
trenutku nisem bila odgovorna in nisem mislila na posledice, ki so me čakale. Neodgovorno sem ravnala, 
kadila sem marihuano, rekla sem si, da me itak ne bodo dali na teste, vendar sem se zmotila. Naučila sem 
se, da raje dvakrat premislim, preden nekaj storim. Nisem bila dovolj odgovorna, ko sem kadila travo in ko 
sem jo sprejela. Čeprav so mi jo ponudili, bi si morala reči, da je to narobe. Ta dogodek je samo ena 
napaka, iz katere se lahko naučim, kako reagirati v takih situacijah. Sama sem kriva in tega ne zanikam, 
zato sem tudi sprejela posledice in vem, da to vsekakor ne bo pozabljeno. S tem pravzaprav pokažeš, 
koliko ti pomeni tvoje zdravje in prihodnost, ker ko bom imela otroke, tega pač več ne bom smela delati in 
bom morala biti vzor svojim otrokom, vnukom, pravnukom. Ne bom več ponavljala svojih napak, ker sebi 
lahko dokažem in si tudi bom, da če hočem, sem lahko zelo odgovorna in pametna oseba. Obleka itak ne 
naredi človeka. Trudim se biti odgovorna. To moram predvsem pokazati sebi. Hočem ostati taka ne glede 
na prepreke in ovire v življenju.  

Claudia Šorli, 8. a 
 

 

MOJ ODNOS DO BEGUNSKE KRIZE  
 
Moje iskreno mnenje o tem je, da nekateri izkoriščajo begunsko stanje, ki je prisotno skoraj po celem 
svetu. Begunski val se je začel zaradi vojn v Siriji. Začeli so ga teroristi oz. islamski skrajneži, ki hočejo, 
da islamska vera zavlada svetu. S tem namenom pobijajo ljudi. Teroristični napadi v Evropi so bili v 
zadnjem času trikrat. Izstopa pariški, saj je bil to napad, ki je zahteval številne žrtve. V Parizu je bilo 
mrtvih več kot sto ljudi. Naša država za zdaj ni ogrožena. Begunci iz Sirije zdaj bežijo in iščejo boljše 
življenje zase in svoje otroke. Največkrat hočejo na vse možne načine v Nemčijo, vendar jih ne spustijo 
kar tako čez meje zaradi morebitnih skrajnežev, ki se lahko pretihotapijo in tako lažje izvajajo 
teroristične napade na določene lokacije. Določene države vračajo nekatere begunce. Begunce je sprejela 
tudi Slovenija. Nastanjeni so bili v begunskih centrih, kjer so dobili, kar je najbolj pomembno, hrano, vodo 
in streho nad glavo. Meni se to zdi dobro, najbolj žal mi je otrok. Pošteno se mi zdi od države, da smo jim 
pomagali ne glede na to, katere vere so, od kod so, kakšni so. Begunski krizi se nismo mogli izogniti in se ji 
ne bomo mogli niti v prihodnosti. Za begunce bo prihodnost v Evropi mogoče res boljša, vendar ne tako 
rožnata, kot si mogoče predstavljajo. Tudi Evropa ima probleme, veliko ljudi je brezposelnih. Tudi če se 
bodo odpirala nova delovna mesta, bo treba imeti ustrezno izobrazbo in znati jezik, tega pa vsi begunci 
tudi ne bodo imeli. Niti v mislih se ne bi želela postaviti v njihovo kožo. Ko vidiš te ljudi, se začneš 
zavedati, kaj imaš, določene stvari začneš bolj ceniti. Včasih se mi zdijo uboga bitja, ki bežijo dobesedno 
od pokola. Vsak od nas lahko postane begunec, saj nihče ne ve, kaj se bo dogajalo v prihodnosti. Bosanci 
so bili tudi včasih begunci, vendar je to bilo takrat drugače, tam se je dogajal tudi genocid, umrlo je na 
tisoče ljudi. Jaz bi pomagala vsem beguncem, če bi lahko (če bi bila močan člen v državi). Vsi smo ljudje 
iz mesa in krvi, vsi imamo čustva in vem, kako težko jim je. Neprimerno se mi zdi, da smo postavili ograjo 
iz žice, saj nismo živali. Vsi se borimo za prihodnost, eni na tak način, drugi na drugačen način. Situacija 
se je sicer malo umirila. V Evropo je prišlo veliko ljudi, nekateri še prihajajo. Sprašujem se, kako in kakšen 
je razlog, da človek ubija in mori sočloveka. Kako takšni ljudje ponoči sploh spijo, kakšna je njihova vest? 
Ali se res ničesar ne bojijo? Za takšna dejanja ni opravičila.  

Adina Aldžić, 7. a 
 

»FUCK OFF« UČITELJ 
 

Razmišljanje o neprimernem izražanju do vzgojitelja 
 

Danes med učnimi urami sem rekla "fuck off", ker nisem prenesla, da ste govorili o temi, ki je bila zame 
neprijetna. Te besede vam nikoli ne bi smela reči in niti pomisliti na to, da vam rečem. Bila sem zelo 
občutljiva na to temo in se nisem zavedala, kaj sem vam rekla. In šele potem sem se začela zavedati, kaj 
sem storila. Druge punce so me potem nahrulile, da to ni prav in da tega ne smem nikoli več ponoviti. 
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Rekle so mi tudi, da je ta kazen zelo primerna in da naj bom zadovoljna, ker bi si zaslužila še hujšo (brez 
PC-ja, brez mobitela …). Nisem se hotela spominjati nekega dogodka, zato sem tako reagirala in v tistem 
trenutku sem mislila, da ni to nič takega, ampak šele potem, ko ste mi dali pisati spis, mi je bilo žal. 
Zavedla sem se, da ste mogoče užaljeni in sem začela razmišljati, kako bi se jaz počutila na vašem mestu. 
Ampak če bi bila jaz učiteljica, bi vam dala veliko večjo kazen, da ne bi več niti pomislili, da bi mi kaj 
takega rekli. Ne morem vam opisati, kako mi je žal, ker ne vem, zakaj sem to rekla. Pač je to bila napaka, 
ki je ne mislim več ponavljati. Vem, da se vam bom morala še osebno opravičiti. Nobeno opravičilo ne 
opraviči tega. To je isto, kot da vržeš krožnik ob tla in se mu opravičiš, vendar ne pomaga, ker bo še vedno 
razbit. Iz napak se učimo in vsaj z moje strani upam, da se to ne bo več zgodilo. Vem, da je vse odvisno od 
mene. Drugič ne smem tako reagirati, temveč se moram malo umiriti in raje dvakrat premisliti, preden kaj 
rečem. S to besedo sem prekršila eno najpomembnejših pravil, bonton. Upam, da niste te besede vzeli 
resno, ker tega nisem mislila resno. Saj veste, živci pa te fore. Še dobro, da prenašate vse to, kar vam mi 
otroci rečemo v tem zavodu, ker to je pa že res adijo pamet. Čeprav slišite veliko grdega, ki je namenjeno 
vam, se še vedno trudite za nas in za to, da bi mi postali dobri ljudje. Moje obnašanje danes je bilo 
neodgovorno in nesprejemljivo, vi ste se zelo dobro odzivali na to, ker vam ne bi bilo treba prenašati 
takega obnašanja. To je moje iskreno mišljenje. Če ne bi bilo vas, bi že velikokrat delala po svoje in v 
resnici sem zelo vesela, da sem v zavodu in da dobivam nove izkušnje, ki jih bom lahko kasneje zelo dobro 
uporabila. Otroci moramo spoštovati in se zavedati, da nam dajete kazni samo v naše dobro. Res ni bilo 
prav, da sem to rekla in se vam iz srca opravičujem. 

Claudia Šorli, 8. a 
 
 
 

 
 

Claudia Šorli, 8. a 
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VAS RAZVEDRIMO … 
VICI IN ŠALE 

 
 
X:Ej, stari, mamo srečo, da ne živimo v Španiji. 
Y:Zakaj, stari?! 
X:Pa ker ne znamo špansko. 
 
 

X:Ej, stari, popustil sem v šoli. 
Y:Zakaj, stari? 
X:Ker pametnejši vedno popusti. 

 
 
X:Ej, stari, jaz rad berem svoj horoskop. 
Y:Zakaj, stari?  
X:Ker edino tam imam ljubezen in službo. 

 
 
X:Ej, stari, zgubil sem upanje v ljubezen, svet, življenje … Edino upanje še vidim v igli. 
Y:Stari, kaj delaš zdej? 
X:Stari, zdej odlično kvačkam.  

 
 
 
X:Ej, stari, u šoli sm dobu 5.  
Y:Ti to resno? Kako to, stari? 
X:Na pet obrokov. 

 
 

X:Ej, stari, ti si ful postaven. 
Y:Hvala, stari, to mi je od plavanja. 
X:Moru bi še mal glavo zmočt. 

 
X:Ej, stari, kje maš ti tiste nogavice za golf? 
Y:Ktere nogavice za golf? 
X:Pa tiste z 18 luknjami. 
 
 

X:Ej, stari, kaj je dlje od nas, Avstralija al Luna? 
Y:Stari, Avstralija, Luno vidim vsak dan. 

 
 

X:Ej, stari, opiši se v dveh besedah. 
Y:Len. 
X:V dveh, stari. 
Y:Pa to ti pravim.  

 
 
 

Šale je zbrala:  
Kaja Smiljanić, 9. a 
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POČITNIŠKI HOROSKOP 
 

 

 
Ljubezen:  
Spoznali boste simpatijo, ki jo boste osvajali na 
veliko, z njo boste preživeli večino časa. Če se 
malo potrudite, bo ta oseba vaša. Vezani boste 
imeli malo konfliktov, ki jih boste z lahkoto 
reševali s pogovorom in močnim objemom. 
Zabava:  
Te počitnice boste okupirani z eno osebo. Čeprav 
se bo zabava odvijala zraven vas, boste v 
svojemu svetu in imeli boste svojo zabavo v 
glavi. 
Nasvet: 
Več časa posvetite prijateljem in družini. 
 

 

 
Ljubezen:  
Kadar ste sami, ves čas razmišljate o ljubljeni 
osebi, kadar ste z njo, pa ste najbolj veseli na 
svetu. Ker se vam da zaupati, vas ljubljena oseba 
ceni in tega ne pozabite. 
Zabava: 
Zabavali se boste večinoma z osebo, ki vam je 
zelo blizu. 
Nasvet: 
Vse, kar je lepo, kratko traja, zato izkoristite te 
počitnice. 
 

 

 
Ljubezen: 
Z ljubljeno osebo se boste razšli zaradi svoje 
trme. Nevezani pa boste slepi za namige družbe. 
To poletje boste biki in bikice jezni na nasprotni 
spol, to bo vplivalo tudi na vaše odnose doma. 
Zabava: 
Smilili se boste samemu sebi, samevali boste in 
se zatekali k prepovedanim substancam. 
Nasvet: 
Odprite oči in nehajte trmariti. 
 

 

 
Ljubezen: 
Imate velik vpliv na svojo ljubljeno osebo. Zaradi 
vas se boljše počuti in je boljše volje, za kar vam 
je zelo hvaležna in vam bo to pokazala na zelo 
prijeten način. Samski se ne bojte stopiti v 
akcijo. 
Zabava: 
V krogu družine in prijateljev se boste imeli 
najboljše. 
Nasvet: 
Naredite prvi korak. 
 

 

 
Ljubezen: 
Zaradi ljubosumja bo vaš partner zelo 
neodločen, vendar če jo/ga imate zelo radi, 
jo/ga ne boste izpustili iz svojih rok. Za samske 
bo to poletje divje, vendar se ne boste znali 
odločiti, s kom naprej. 
Zabava:  
Obiskali boste vsako zabavo in ne boste vedeli, 
kje se vas drži glava. 
Nasvet:  
Ne misliti le na zabavo, ampak tudi na svoje 
ljubljene. 

 
Ljubezen: 
Tisti, ki ste še v fazi iskanja boljše polovice, 
boste končno potisnili na stran delo in ostale 
obveznosti, zato se boste lahko bolj osredotočili 
na vaša čustva. Tisti v zvezi pa boste to poletje 
večkrat razburjeni.  
Zabava: 
Večkrat boste slabe volje in zaprti vase, zato 
boste druženje s prijatelji in zabavo potiskali na 
stranski tir. 
Nasvet: 
Odprite se in uživajte poletje. 
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Ljubezen: 
Samski boste nenehno spreminjali svoje načrte. 
Vezani pa boste to poletje potisnili vse moteče 
dejavnike na stranski tir. Uživajte v družbi 
ljubljene osebe. 
Zabava: 
Najboljše se boste zabavali s svojo ljubljeno 
osebo, ne smete pa se preveč pritoževati, saj 
boste tako kvarili zabavo. 
Nasvet:  
Razmislite, kaj vam je v življenju pomembno. 
 

 

 
Ljubezen:  
Ko boste mislili, da vas ima neka oseba zares 
rada, se bo pokazal njen pravi obraz. Ko se bo to 
zgodilo, boste druge obtoževali in ne boste 
videli, da je edina težava prav v vas. 
Zabava:  
Zabavali se boste, da bi neka oseba videla, da 
vam je dobro tudi brez nje.  V resnici ni tako, 
ker se boste samo vi slabo počutili. 
Nasvet: 
Ne zaupajte vsem, ker vas bo to drago stalo.  
 

 
Ljubezen:  
Vezani boste imeli precej hiter ritem. Zaradi 
tega bodo trpeli dogovori s partnerjem, kar bo 
prineslo slabo voljo in prepir. Samski imate vse 
možnosti, da se noro zaljubite. 
Zabava: 
Dozirali jo boste v ravno pravšnji količini, to 
poletje bo vaša najboljša zabava. 
Nasvet: 
Imejte odprte oči. 
 

 
Ljubezen: 
Samski ne želite narediti kakšnega koraka 
naprej, saj se v svoji koži počutite popolnoma 
dobro. Vezani pa točno veste, kaj si želite od 
vajinega odnosa, tako da naj vas takšne misli ne 
zmedejo. 
Zabava: 
Najbolj boste uživali doma, kjer boste sami 
prirejali najboljše zabave. 
Nasvet: 
Pazite, da se ne opečete. 
 

 
Ljubezen:  
Na vas se bo nasprotni spol kar lepil. Vsi bodo to 
opazili razen vas. Vi boste preveč zaposleni s 
pripravami na naslednje šolsko leto, ker je to za 
vas skoraj najpomembnejše. 
Zabava:  
Pogosto boste s prijatelji hodili na zabave, kjer 
se boste družili tudi z neprimerno družbo, starši 
tega ne bodo odobravali. 
Nasvet: 
Starši vam hočejo dobro, a vi tega še ne 
razumete.  
 

 
Ljubezen: 
Ko boste najbolj na tleh, se bo pokazalo, komu 
lahko zares zaupate. Tako boste spoznali 
svojega/svojo zaupnika/ico, partnerja/ko in 
seveda ljubezen svojega življenja. 
Zabava: 
Preveč se boste počutili sproščeno v družbi 
nasprotnega spola, zato vas bodo čudno gledali. 
Nasvet:  
Naj vas mnenje drugih ne ovira na poti do cilja. 
 

 
Sedžida Jušić, 9. b in Claudia Šorli, 8. a 
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Staš Krmelj, 7. a 
 

 
 

Sedžida Jušić, 9. b 
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NA POČITNICE HITIMO … 
KAM NA IZLET – PLANINCI PRIPOROČAJO 
 

V letošnjem šolskem letu smo v okviru 
Planinskega krožka obiskovali hribe v naši okolici. 
Če vas med počitnicami zasrbijo noge in bi jo 
kam mahnili, a ne veste, kam bi šli, vam 
ponujamo nekaj idej.   
 

SV. JAKOB NAD PREDDVOROM (961 m)  
1 h in 15 min 
Najpogostejši dostop na vzpetino je skozi 
Preddvor, naselje Hrib ter mimo gradu Turn. 
Vzpetina je dobila ime po istoimenski cerkvici iz 
15. stoletja, ki stoji na samem vrhu. Njena 
notranjost je poslikana z gotskimi freskami, na 
katerih so upodobljeni prizori iz biblije in podoba 
sv. Krištofa. Cerkev je bila skozi čas večkrat 
obnovljena. Ob sami cerkvici na pogorišču 
nekdanje mežnarije od leta 1988 stoji tudi 
planinska koča Iskra. Ime je koča dobila, ker so jo 
zgradili delavci kranjskih Iskrinih obratov ob 
pomoči dijakov in zaposlenih srednje šole Iskra 
(danes TŠC Kranj). Z razgledne planjave pred 
planinsko kočo se odpira razgled po ravnicah 
proti Kranju, Ljubljani in Škofji Loki. Izza Jakoba 
pa se dviga pobočje, imenovano Zaplata, z 
izstopajočim Hudičevim borštom. Z Jakoba se je 
možno podati tudi na bližnje vrhove: Potoško 
goro (1283 m), Javorov vrh (1434 m), skozi 
Hudičev boršt na Kališče (1540 m), Cjanovco 
(1820 m) in Srednji vrh (1853 m). 
 

 
 

»Na vrhu je bila cerkvica, od koder je bil čudovit 
razgled. Bilo mi je zelo všeč, še posebej, ker je 
bilo lepo vreme.«  

Adriano Kolčan Györek, 7. a 
 
»Pot mi je bila všeč, veliko smo se pogovarjali.« 

  

Gaj Gostiša, 7. a 

PLANINA PREVALA  (1311 m)  
1 h in 30 min 
Planina Prevala je priljubljena izletniška točka na 
južnem pobočju Begunjščice. Slikovita, 
nezahtevna in neoznačena pot nas z Ljubelja 
skozi Bornova tunela pripelje do planine na 
nadmorski višini 1311 m. Nanjo se lahko 
povzpnemo tudi iz Podljubeljske doline ali doline 
Draga oz. se nanjo spustimo z Roblekovega doma 
na Begunjščici. Z juga, z Dobrče, vodi razgibana 
označena pot. Je vmesna točka na Slovenski 
planinski poti in alpski obhodnici Via Alpina. Ob 
poti je bunker, spomin na čas pred drugo 
svetovno vojno, ko so tu gradili obmejne 
bunkerje zaradi možnosti napada s severa. V 
Bornovem tunelu, ki je vmes prekinjen z 
odprtino, ki služi osvetlitvi in prezračevanju, bo z 
uporabo svetilke še prav posebno doživetje. S 
sedla Preval je lep razgled proti Julijskim Alpam 
in Košuti. Okrepčamo se lahko v planšariji, kjer 
nam poleti postrežejo z domačimi jedmi iz mleka 
in sira, tudi z masovnikom. 
 

 
 
 »Videl sem rove, bunker in sekiro. Pot je bila kar 
naporna. Všeč mi je bila pot čez melišče. Imeli 
smo zelo lepo vreme.«  
 

Matic Virant, 8. a  
 
 »Spoznali smo malo zgodovine, tunele, bunkerje, 
rove in vse, kar je ostalo od oporišča. Med potjo 
smo se veliko pogovarjali. Vzgojitelja sta bila v 
redu.«  
 

Gaj Gostiša, 7. a 
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VELIKI ZVOH (1971 m)  
1 h in 30 min 
Povzpeli smo se na najvišji vrh na Krvavcu, in 
sicer Veliki Zvoh (1971 m). Hodili smo dobro uro 
in pol. Nekaj metrov pod vrhom so naredili 
jezero, ki je namenjeno umetnemu zasneževanju 
smučišča. Vrh, ki ima vpisno skrinjico, ima lep 
pogled proti Kalškemu grebenu in Grintovcu ter 
okoliškim vrhom. Tudi Storžič in del Julijskih Alp 
se lepo vidi. Pot je sicer slabo označena, a 
orientacijsko nezahtevna. Nekateri vzponi so 
precej bolj strmi, kot se zdijo pozimi, ko po njih 
smučamo. V dneh, ko obratuje vzpenjača na 
Krvavec, se lahko na izlet odpravite od Doma na 
Gospincu, drugače pa se lahko po makadamski 
cesti pripeljete vse do Kriške planine. 
 

 
 
"Všeč mi je bil razgled, pot mi sploh ni bila 
naporna, saj sem del poti še tekel gor. Na vrhu 
sem se ohladil, saj sem si namakal noge."  
 

Adriano Kolčan Györek, 7. a 
 
"Dosegli smo najvišji vrh smučišča Krvavec. V 
vodo sem šel do kolen, kar mi je bilo najbolj 
všeč. Ogledali smo si tudi žičnico, ki smo jo vsi 
tudi preizkusili."  

Matic Virant, 8. a 
 
"Všeč mi je bil razgled in jezero, prav tako mi je 
bila všeč pot nazaj. Hodil sem skupaj z Adrianom 
in mi je bilo zelo dobro."  

Kristijan Toprek, 9. b  
 
SVETI PRIMOŽ (826 m)  
1 h  
Sveti Primož leži na Planini (842 m) in je 
priljubljena izletniška točka Kamničanov in 
drugih. Dostop je iz Stahovice mimo zaselka 
Praprotno po označeni planinski poti. Mimo sv. 

Primoža se označena pot nadaljuje na Veliko 
planino (še 2 uri). Pri cerkvi, od koder je lep 
razgled na pobočja sosednjega Krvavca, Kamnik 
in Ljubljansko polje, je veliko klopic. Le nekaj 
metrov od cerkvice je gostinski lokal. Za cerkvijo 
svetega Primoža stoji še večja kapelica in nad njo 
še stara cerkev svetega Petra, do katere imamo 
le minuto hoje. 
Svetega Primoža lahko obiščete kadarkoli, 
najlepše bo seveda ob sončnih, jasnih dneh s 
čistim ozračjem. Posebno lep bo izlet tudi jeseni 
ali pozimi, ko bo Ljubljanska kotlina zavita v 
meglo in nizko oblačnost, na Primožu pa vas bo 
pričakalo sonce. 
 

 
 
 »Malo je bilo mrzlo. Z Maticem V. sva prva prišla 
na vrh, nato je prišel učitelj s psom. Pred vrhom 
sva pila pri naravnem izviru. Zgoraj smo si 
privoščili čaj, dol pa smo šli v temi, zato smo 
imeli svetilko. Bilo mi je zelo všeč.«  

 

Pavel Gracar, 7. b 
 
»V temi je bil lep razgled, pot ni bila težka. 
Dobro je bilo to, da smo po temi hodili s 
svetilkami.«  
 

Žan Lipič, 7. b 
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ŠTEFANJA GORA (748 m)  
1 h 
Štefanja Gora leži na jugozahodnem predgorju 
Krvavca. Na vzpetini nad vasjo stoji cerkev sv. 
Štefana iz leta 1805 s prečudovitim razgledom na 
dolino. Ime cerkve izhaja iz časov, ko je eden od 
pastirjev v gozdu našel sliko svetega Štefana. To 
naj bi bilo za vaščane znamenje, zato so 
svetniku, ki je bil zavetnik konj, na vrhu gore 
postavili cerkev, ki nosi njegovo ime. Cerkev je 
dobro vidna iz doline, ponoči pa je tudi 
osvetljena. Pod cerkvijo sv. Štefana pa se nahaja 
kmečki turizem Pri Mežnarju. Majhna kmetija leži 
na idilični točki, saj vsakemu pohodniku ponudi 
prečudovit pogled na dolino. Pohodne poti, ki 
vodijo do kmečkega turizma, niso zelo zahtevne 
in so primerne za vsakega ljubitelja gora. Pešpoti 
vodijo iz Grada, Adergasa, Velesovega, Možjance 
in tudi s Krvavca. Od cerkve je lep razgled na 
Kočno, Grintovec, Kalški greben, Krvavec in velik 
del Ljubljanske kotline. 
 

 
 
»Bilo mi je zelo lepo. Bilo je lahko, ne preveč 
strmo. Lahko bi šel še enkrat.«  

Kristijan Toprek, 9. b  
 
»Všeč mi je bilo, da sem lahko z vrha videl 
Krvavec«  
 

David Maks Zupančič, 7. b  

SVETI JAKOB NAD MEDVODAMI (806 m)  
1 h 
Cerkev sv. Jakoba se nahaja na razgledni vzpetini 
severno od vasi Topol pri Medvodah. Vzpon je 
lahek, bolj podoben sprehodu kot planinski turi. S 
prevala, kjer je gostilna, se odpravimo po precej 
strmi cesti proti cerkvi sv. Katarine. Ko se cesta 
zravna in je do cerkve le še 100 m, se pri gostilni 
levo odcepi označena pot proti Sv. Jakobu. 
Najprej hodimo nekaj sto metrov skoraj 
vodoravno skozi gozd, nato pa zagledamo naš 
griček s cerkvico. Pot nas vodi mimo kmetije in 
nad polji pod širokim, razglednim slemenom tik 
pod zadnjo strmino. Do cerkvice se lahko 
vzpnemo strmo navzgor ali pa bolj zložno po 
kolovozu skorajda okoli celotne vršne vzpetine. Z 
vrha, na katerem je vpisna skrinjica z žigom in 
vpisno knjigo, se nam odpre lep razgled na 
Polhograjsko hribovje in del Kamniško-Savinjskih 
Alp.  Na Sv. Jakobu vsako leto 26. decembra, na 
dan obletnice plebiscita, poteka prireditev, ki je 
tradicionalna od leta 1990, ko so na vrhu 
domačini pričakali prvo slovensko vlado in nato 
skupaj praznovali rezultate plebiscita za 
samostojno Slovenijo. 
 

 
 
»Pot mi je bila všeč, ker je bila kratka. Navzdol 
sem tekel.«  

Žan Lipič, 7. b 
 
»Pot ni bila naporna, bila je kratka, izlet je bil 
zabaven.«  

Matic Kaltak, 8. a 
 
Planinske poti smo raziskovali: Adriano Kolčan 
Györek, Matic Kaltak, Kristijan Toprek, Žan Lipič, 
Pavel Gracar, Matic Virant, Gaj Gostiša in David 
Maks Zupančič. Vodila sta nas vzgojiteljica 
Sergeja Anžič in učitelj Tomaž Bernot. 

 

Matic Virant, 8. a 
Vir: splet 
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POLETNI POČITNIŠKI PROJEKTI 
 

PROJEKT NOVE MLADE KORENINE 
 

Planinski tabor je poskus obuditve tradicionalnih taborov Mlade korenine, ki so se dogajali med letoma 
2004 in 2009. Projekt je bil zelo uspešen z veliko osvojenimi vrhovi in zadovoljnimi mladostniki, ki so jim 
uspeli podvigi s pomočjo njihovih kolegov in mentorjev. V letošnjem letu imamo visokoleteče cilje, ki 
segajo 2500 metrov visoko. V okolici Kriških podov bomo poskusili osvojiti vrh ali dva, povsem odvisno od 
kondicije in volje udeležencev. Bolj se bomo potrudili, več pravice bomo imeli, da bi si spet zaslužili ime 
Mlade korenine. V načrtu je petdnevni tabor, na katerega bova vzgojiteljica in vzgojitelj peljala štiri 
dekleta in dva fanta. Začeli bomo v dolini Trente in se prvi dan povzpeli do nekaj ur oddaljene koče na 
Kriških podih. Tri noči bo Pogačarjev dom naše varno zavetje, kamor se bomo po napornih vzponih vračali. 
Glavni cilj je osvojitev 2501 m visokega Stenarja. Nato pa se po nekaj dneh vzponov vrnemo v dolino, kjer 
si privoščimo kopanje v Blejskem jezeru in nagradno pico. Nato sledi celjenje žuljev v domačem okolju.  
Zagnanost za hojo v hribe je ob omembi tabora in prijavah nanj strmo narasla. Začele so se že tudi prve 
kondicijske priprave, kar kaže na to, da je želja po uspešno opravljeni začrtani poti precej velika. Če bo 
tabor upravičil navdušenje prijavljenih, se ni bati, da se ne bi tradicija Mladih korenin nadaljevala vsako 
leto brez tako dolgih prekinitev.  
 

Projekt bo potekal od 25. 7. do 29. 7. 2016, vodja projekta je Anže Selko. 
 

PROJEKT KRK 2016 
 

Projekt Krk bo letos organiziran že tretjič. Rdeča nit projekta 
je spoznati potapljanje. Učenci bodo poleg potapljanja na dah 
z osnovno ABC-potapljaško opremo spoznali tudi potapljanje z 
avtonomnim potapljaškim aparatom ter opravili samostojne 
potope v spremstvu inštruktorja. Nastanjeni bomo v Domu 
domžalskih otrok v Vantaćićih na otoku Krku (Hrvaška). Poleg 
pridobivanja novih znanj bomo imeli na voljo dovolj časa, ki ga 
bomo izkoristili za plavanje (tudi nočno), vožnjo s kanuji, 
»supanje«, igranje raznih iger z žogo ter druženje. Posebno 
doživetje pa bo zagotovo tudi obisk bližnjih mest (Krk, 
Malinska). 

 

Projekt bo potekal od 1. 8. do 5. 8. 2016, vodja projekta je Tomaž Bernot. 

 
PROJEKT DOLINA SOČE 
 

Projekt Dolina Soče je 5-dnevni projekt, ki bo potekal v Tolminu, Kobaridu, 
Bovcu in Matajurju. Namen projekta je spoznavanje zgodovinskih, naravnih 
in kulturnih značilnosti, kulinarike in športnih dejavnosti doline Soče.  
V dolino Soče se bomo pripeljali malo drugače kot običajno, in sicer z 
avtovlakom. Tako bomo uživali ob pogledu na Baško grapo, se peljali skozi 
Bohinjski tunel in občudovali viadukt v mestu Most na Soči. V Tolminskih 
koritih bomo iskali Medvedjo glavo in Hudičev most ter spoznali pomen 
vegetacije ter značilnosti soške postrvi. Raziskali bomo jarke, bunkerje in 
barake muzeja na prostem Ravelnik in si ogledali vojaško pokopališče. 
Spoznavali bomo zgodovinski pomen Soške fronte. Udeležili se bomo pohoda 
na Matajur in na planini Matajur preizkusili planinski sir in skuto ter si 
ogledali njuno pridelavo. Prečkali bomo Napoleonov most, se odpravili proti 
mogočnemu slapu Kozjak, kjer se bodo najpogumnejši lahko v njem kopali. 
Prehodili bomo Idrsko pot. Ogledali si bomo zgradbo čebelnjaka, preizkusili 
čebelarjevo obleko in se sladkali z domačim medom in kobariškimi štruklji. 
Uživali bomo v vodnih vragolijah v naravnem kopališču reke Nadiže. Za 
vrhunec zabave pa bomo pri »canyoningu« plezali, skakali, plavali in se dričali v tolmune reke Soče. 
 

Projekt bo potekal od 8. 8. do 12. 8. 2016, vodja projekta je Saša Rogan.  



   
 
 

 
 

 

52 

 

KOLOFON 
 
 

PRVI KORAKI:  
GLASILO VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNEGA ZAVODA FRANA MILČINSKEGA SMLEDNIK, št. 45 
 
 
 
 
 
 
Uredniški odbor: 
ADINA ALDŽIĆ, 7. a 
SEDŽIDA JUŠIĆ, 9. b 
TADEJA KOCEN, 9. a 
DEBORA PERUŠ KAJTAZOVIĆ, 8. a 
KAJA SMILJANIČ, 9. a  
CLAUDIA ŠORLI, 8. a in 
MATIC VIRANT, 8. a 
 
Mentorica glasila: 
MELITA FILO  
 
Mentorica likovnih prispevkov:  
IRENA MAJDIČ 
 
Lektoriranje: 
TOMAŽ ŠPEGELJ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Število izvodov: 200 
 
 
Tisk: 
ARMA, Glavna ulica 1, Lendava 
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