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UVODNIK

Letošnje šolsko leto ni navadno šolsko leto. Vzgojno-izobraževalni zavod v Smledniku praznuje 70 let
delovanja, kar je častitljiv jubilej. 45 let mineva, odkar učenci in strokovni delavci v glasilu Prvi
koraki ohranjamo spomine na življenje in delo v zavodu. V letu 2017 pa mineva tudi 150 let od rojstva
Frana Milčinskega, po katerem se ponosno imenuje naš zavod.

Zelo ponosni smo na vse letošnje mejnike, zato vsakemu od njih v 46. številki (leta 2012 je poleg
redne izšla še posebna številka) odmerjamo nekaj prostora. Spominjamo se mejnikov v 70-letni
zgodovina zavoda, spominjamo se Frana Milčinskega in njegovih potomcev, ki so bili ali so tako ali
drugače povezani z našim zavodom. Spominjamo se tudi naših »sotrpinov«, mladostnikov, ki so del
svojega življenja preživeli v »našem« zavodu. Z marsikatero njihovo zgodbo se lahko poistovetimo.
Zabavno je bilo skozi zgodbe spoznavati naše vrstnike iz različnih obdobij. Vsemu dodajamo še utrip
današnjih dni, utrinke na prelomu naše poti. V mozaik zgodb, ki jih piše življenje v zavodu, bomo
tako dodali svoj kamenček – svoje trenutke s poti, ki nas je vodila skozi Smlednik. Naša mentorica je v
uvodu leta 2012 zapisala: »Prvi korak je vselej težak, negotov, dvomljiv … pa vendar ga moramo
vedno znova in znova zakorakati. Ko prispemo do cilja, je pred nami nov, po svoje težak, negotov in
dvomljiv prvi korak, ki vodi do novega cilja. In tako se vrtimo v krogu kot Zemlja, kot letni časi,
meseci, tedni, dnevi …« Svojim zanamcem želimo trdnih in odločnih korakov, v Prvih korakih pa naj
ohranjajo spomine, ki pišejo zgodovino.

Novinarji: Adina, Renato, Staš in Jan K. M. z mentorico Melito Filo
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BESEDA RAVNATELJA
Letošnje šolsko leto je bilo od samega začetka nekoliko drugačno od tistih, ki smo jih bili vajeni v
preteklih nekaj letih.

Uspešno smo postavili nekatere osnovne usmeritve, ki smo jim želeli slediti tekom celega leta. S
prihodom novih učencev se je dinamika precej drugače odvijala, kot smo sprva načrtovali. Učenci so
se spričo teh zadev precej težje zbrali in sledili izobraževalnim in vzgojnim vsebinam. V tem šolskem
letu smo zato še precej aktivneje sodelovali z nekaterimi zunanjimi institucijami, saj smo želeli, da
se otroci počutijo varno in da imajo v zavodu spodbudno okolje za izpolnjevanje svojih in naših
zastavljenih ciljev.

Precej dinamično smo tako preživeli zadnje šolsko leto, ki pa se sedaj izredno hitro bliža koncu.
Verjamem, da se bo skozi čas poznalo pri posameznikih, da so kljub vsem tegobam in nekaterim
stresnim situacijam doživeli tudi mnogo lepih in nepozabnih trenutkov.

Naš zavod, VIZ Frana Milčinskega Smlednik, v tem letu praznuje tudi zgodovinski mejnik, in sicer 70-
letnico obstoja, kar je v celotnem slovenskem prostoru zavidljiv mejnik. Zato se poleg vseh dnevnih
dejavnosti pripravljamo tudi na osrednjo prireditev letošnjega šolskega leta. Poleg jubilejnega
obstoja bomo po dolgih letih čakanja lahko vstopili v novo učilnico in na moderne zunanje površine, ki
bodo v prihodnje še obogatile naše skupno življenje.

Ob zaključku in podoživljanju lepih in svetlih trenutkov v zavodu se od letošnje 71. generacije
osnovnošolcev z malo mešanimi občutki tudi poslavljam. Vsem, ki ostajate z nami tudi v prihodnjem
letu, pa želim sončnih počitnic, veliko toplih dogodivščin in zabavnih trenutkov.

dr. Matjaž Hribar,
ravnatelj
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70. LET VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNEGA ZAVODA V SMLEDNIKU

SMLEDNIŠKI VZGOJNO–IZOBRAŽEVALNI
ZAVOD SKOZI ČAS
Leta 1946, natančneje 31. 10. 1946, je
takratni minister za prosveto dr. Ferdo Kozak
podpisal odlok o ustanovitvi našega zavoda na
priporočilo takratnega referenta za posebno
šolstvo g. Marjana Pavčiča, ki je predlagal, da
se v bivšem otroškem domu v Smledniku, ki ga
je Ministrstvo za prosveto prevzelo od
Ministrstva za socialno skrb, ustanovi Državno
deško vzgajališče Smlednik. Namenjeno je bilo
šolanju in vzgajanju težko vzgojljivih dečkov v
starosti od 7 do 15 let. Prvi upravnik je bil g.
Alfonz Inkret. Arhivsko gradivo iz tega obdobja
priča o tem, da je bila njegova vizija obsežno
in gospodarsko urejeno posestvo, kjer so otroci
skupaj z delavci preživljali večino prostega
časa.

25. 9. 1953 je Svet za prosveto in kulturo LRS
sprejel sklep o preselitvi deškega vzgajališča iz
Veržeja v Smlednik in deškega vzgajališča iz
Smlednika v Veržej. Izmenjala naj bi se tudi

oba ravnatelja, čemur pa se je takratni
smledniški upravnik Inkret odločno uprl, zato
je bil po daljšem disciplinskem postopku, ki so
ga vodili državni organi, proti svoji volji
razrešen in odstranjen. Iz Veržeja so se v
Smlednik preselili višješolci skupaj z
upravnikom. Vodenje zavoda je prevzel g.
Vojko Jagodič, ki je ravnateljeval do leta 1966,
ko je proti svoji volji zaključil z vodenjem
zavoda. Zavod je v tistem obdobju organiziral
nižjo gimnazijo, oddelke od 5. do 8. razreda
osnovne šole, ki so jo obiskovali tudi vsi
višješolci iz kraja in bližnje okolice. Ker so se v
zavod vključevala tudi dekleta, se je zavod
preimenoval v Vzgajališče Smlednik in
registriral sprejem mladine obeh spolov s
področja Ljudske republike Slovenije. Takrat je
bil zavod osrednja tovrstna slovenska
institucija, ki je pričela iskati sodobnejše
oblike in metode dela. Ravnatelj Jagodič je bil
osrednja oseba takratnega slovenskega in
jugoslovanskega posebnega šolstva, o čemer
priča vrsta priznanj in odlikovanj, ki jih je
prejel. Skupaj z dr. Skabernetom, takratnim
vodilnim strokovnjakom, ki se je ukvarjal z
institucionalno vzgojo vedenjsko in osebnostno
motenih otrok in mladostnikov, sta pripravila
predlog za posodobljeno in dopolnjeno ime
zavoda.

24. 11. 1959 je okrajni Ljudski odbor Ljubljana
na seji okrajnega odbora in na seji zbora
proizvajalcev sprejel odločbo o preimenovanju
Vzgajališča Smlednik v Vzgojni zavod Frana
Milčinskega Smlednik.

17. 12. 1966 je komisija za kadre, volitve in
imenovanja skupščine občine Ljubljana - Šiška
imenovala za v. d. ravnatelja g. Miho Pajka, ki
je bil 25. 9. 1967 imenovan za ravnatelja, na
lastno željo pa je bil s strani sveta zavoda s
funkcije ravnatelja razrešen 9. 10. 1968.

1. 9. 1967 so zunanji učenci začeli obiskovati
novozgrajeno osnovno šolo v Smledniku, v
zavodu pa od takrat učenci višjih razredov
obiskujejo povsem interno šolo, ki je v zavodu
še danes.

V času med 9. 10. 1968 in 24. 9. 1970 je
funkcijo v. d. ravnateljice opravljala socialna
delavka ga. Jožica Komotar.
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25. 9. 1970 je Skupščina občine Ljubljana -
Šiška imenovala za ravnateljico go. Milko
Gabrščik, socialno delavko, ki je zavodu
začrtala novo pot. Njena osnovna skrb je bila
skrb za otroka. Velik poudarek je dajala delu s
starši, načrtno pa je začela razvijati
raznovrstne interesne aktivnosti.

14. 10. 1974 je bil po odhodu ge. Gabrščikove
imenovan za v. d. ravnatelja in kasneje za
ravnatelja zavoda g. Franc Ravnikar. G. Franc
Ravnikar je zavod vodil skoraj 37 let, do
upokojitve leta 2011. V obdobju svojega
ravnateljevanja si je vseskozi prizadeval za
kvaliteto učno-vzgojnega procesa. Bil je aktivni
udeleženec prizadevanj za prenovo vzgojnih
zavodov na Slovenskem. Sredi osemdesetih let
je na nivoju strokovne komisije pod okriljem
Zavoda za šolstvo preko Izobraževalne
skupnosti več let sodeloval pri pripravi
ustreznega koncepta mreže zavodov in
strokovno prostorskih normativov. Rezultat
prizadevanj je bil začetek novogradnje leta
1989. Bil je član različnih delovnih skupin s
področja obravnave otrok z vedenjskimi in
čustvenimi težavami, med drugim je sodeloval
pri pripravi vzgojnega programa. Sledil je
sodobnim trendom vzgoje in izobraževanja ter
uvajal nove oblike dela in sledil načelom
individualizacije, timskega pristopa, dela s
starši ... Trudil se je za destigmatizacijo in
normalizacijo zavodske populacije in z dobrimi
odnosi z lokalno skupnostjo poskrbel, da se je
zavod zlil z okoljem.

Leta 1987 (v času prenove vzgojnih zavodov)
je eksperimentalno začela delovati
stanovanjska skupina, ki je do leta 2002
delovala v prostorih graščine rodbine Lazarini.
V času izgradnje nove stavbe zavoda je bil del
graščine, v katerem je delovala stanovanjska
skupina, adaptiran. V šolskem letu 2002/03 se
je stanovanjska skupina Ježek preselila v

stanovanjsko hišo na obrobju Ljubljane, v
Gunclje. V stanovanjski skupini biva
srednješolska populacija.

1987–1989 ali od ideje do uresničitve. Marca
1987 se začnejo prvi konkretni pogovori za
gradnjo novega doma. 1988 se aktivnosti
nadaljujejo s pripravo in uskladitvijo idejnega
projekta in izdelavo investicijskega programa.
Leto 1989 je najbolj intenzivno, po besedah g.
Ravnikarja se je pričela odisejada z zemljišči,
saj so bila zemljišča v lasti zavoda pod
spomeniškim varstvom ali pa kmetijska
zemljišča prve kategorije. Kljub številnim
zapletom je sredi leta Komite za urejanje
prostora občine Ljubljana - Šiška sprejel sklep
o možni gradnji na sedanji lokaciji. Sledila je
predlokacijska razprava, izdelan je bil glavni
projekt, zagotovljena sredstva za gradnjo,
oblikoval se je razpis za izvajanje del, na
katerem je bil izbran Tehnik iz Škofje Loke.
Oktobra 1989 so se začela pripravljalna dela,
sledila je gradnja in opremljanje ter leto
kasneje otvoritev nove stavbe.

5. 10. 1990 je potekala otvoritev novih
(zdajšnjih) šolskih in bivanjskih prostorov.
Zavod se je iz graščine, iz vlažnih in hladnih
prostorov, preselil v sodobnejše, nove
prostore, ki so zagotavljali ugodnejše pogoje
za življenje in delo.
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Zavod je od svojih začetkov leta 1946 do leta
1990 deloval v graščini rodbine Lazarini, ki je
bila po vojni družini Lazarini zaplenjena.
Vzgojni zavod je v začetku leta 1991 podal
predlog, da se objekti in parcele, ki ne služijo
več izvajanju osnovne dejavnosti, za katero je
bil zavod ustanovljen, vrnejo družini Lazarini.
23. 4. 1991 se je izvršila primopredaja
graščine in dela zemljišč dedičem. Zavod
predloga za prenos lastništva ni podal za
površine in poslopja, ki so sicer funkcionalno
pripadala graščini, a jih je zavod še uporabljal
za svojo dejavnost – del stavbe, ki je bil
adaptiran in je služil stanovanjski skupini,
kompleks parka z zelenjavnim vrtom in stavbo
kašče, kjer so delavnice in skladiščni prostori.
Leta 1992, po smrti dr. Franca Lazarinija, so se
odprli novi problemi, saj je rodbina Lazarini
želela vrnitev preostalih poslopij in površin,
zavod pa odškodnino oziroma nadomestilo za
sredstva, ki so bila vložena v adaptacijo.
Stanovanjska skupina se je iz graščine izselila
leta 2003, v letu 2016 pa se je začela izgradnja
zunanjih površin in gospodarsko-
izobraževalnega poslopja, ki bodo nadomestili
kompleks parka z vrtom ter stavbo kašče.

Po upokojitvi g. Franca Ravnikarja leta 2011 je
vodenje kot v. d. ravnatelja prevzel g. Daniel
Horvat, ki je bil v zadnjem letu zaradi bolezni
ravnatelja Ravnikarja tudi njegov
pooblaščenec.

1. 12. 2011 je vodenje zavoda prevzel dr.
Matjaž Hribar. Njegova vizija vodenja zavoda
temelji na demokratičnem vodenju s
poudarkom na timskem delu, soodločanju,
sodelovanju, poštenosti in doslednosti. S tem
želi ustvariti prijetno in spodbudno delovno
okolje ter posledično odlične programske in
finančne rezultate.

V drugi polovici leta 2016 so po dolgih letih
iskanja rešitve v neposredni bližini zavoda
ponovno zabrneli delovni stroji. Nastali so trije
novi objekti: parkirišče, športno igrišče in
gospodarsko-izobraževalno poslopje. Ta čas se
trudimo, da bi zagotovili potrebna sredstva za
opremo objektov in tako prostoru že v novem
šolskem letu dodali vsebino.

V VIZ Frana Milčinskega Smednik se je v 70.
letih delovanja kalilo mnogo strokovnih
delavcev, ki so pomembno vplivali na razvoj
stroke in obravnavo otrok z vedenjskimi in
čustvenimi težavami. Ti ljudje v
socialno/specialno-pedagoški stroki danes
nekaj pomenijo in ponosni smo, da so svoje
bogate izkušnje in znanja dobivali prav v
našem zavodu.

70 let zavoda je zavidljiva doba. Zagotovo smo
v tem trenutku na razpotju, saj se obetajo
spremembe na področju obravnave otrok s
čustvenimi in vedenjskimi težavami. Zavedamo
se, da so spremembe potrebne in da je treba
slediti strokovnim usmeritvam, ki bodo za
otroke in mladostnike koristne. Pri tem pa si
želimo dialoga in enakopravnega partnerstva
pri sooblikovanju novih smernic, saj smo tisti,
ki imamo izkušnje iz prve roke, in tisti, ki
sproti iščemo rešitve za vedno nove potrebe.
Nenazadnje nikakor ne moremo dopustiti, da
se otrokom in mladostnikom ter njihovim
staršem jemlje tisto, s čimer so bili izredno
zadovoljni, saj so se v svojem drugem domu
počutili sprejeti in varni.

Povzela Melita Filo

V NOVO DESETLETJE Z NOVIMI
PROSTORI
Začasni dom mladostnikov, ki je bil več kot
štiri desetletja v baročnem dvorcu
Lazarinijevih, so otroci in delavci Vzgojnega
zavoda Frana Milčinskega v Smledniku zapustili
leta 1990. Osrednji grajski objekt je bil
prvotnim lastnikom vrnjen še pred
denacionalizacijskim zakonom. Po izselitvi
mladostnikov Stanovanjske skupine Ježek, leta
2003, se je tudi stranska grajska stavba vrnila
lastnikom. Vzgojno-izobraževalni zavod Frana
Milčinskega je za izvajanje svoje dejavnosti še
naprej uporabljal preurejene in dograjene
prostore nekdanje grajske kašče in zasilno
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urejena športna igrišča v parku ob gradu.
Dolgoletni denacionalizacijski postopek je bil
zaključen leta 2009 in postalo je jasno, da bo
celotni grajski kompleks vrnjen
denacionalizacijskim upravičencem.

Napovedana izguba parkovnih površin s
športnimi igrišči in prostorov v stari grajski
kašči, kjer smo imeli likovno učilnico, mizarsko
delavnico in garaže, je za naš zavod
predstavljala velik udarec. Izguba teh
nepremičnin bi se negativno odražala pri
organizaciji dela ter izvajanju programa vzgoje
in izobraževanja. Največjo škodo bi s tem
utrpeli mladostniki, saj bi kakovost vzgojno-
izobraževalnega procesa zaradi pomanjkanja
prostorov padla na nižjo raven. Kolektiv VIZ
Smlednik s tedanjim ravnateljem g. Francem
Ravnikarjem je odločitev sodišča sprejel in
začel se je postopek za izgradnjo
nadomestnega izobraževalno-gospodarskega
poslopja ter potrebnih zunanjih športnih igrišč.
Vodenje zavoda je ob koncu leta 2011 prevzel
g. Matjaž Hribar, ki je gradnjo novega
športnega igrišča in gospodarsko-
izobraževalnega objekta uvrstil med
najpomembnejše cilje svojega programa. Po
nastopu mandata se je ravnatelj začel
intenzivno ukvarjati s projektom nadomestne
gradnje. Najprej smo se seznanili s postopkom,
ker je bila to za vse zaposlene popolnoma nova
in neznana naloga. Sledilo je večletno
usklajevanje, pridobivanje potrebne projektne
in gradbene dokumentacije ter sočasno
premagovanje birokratskih ovir. Včasih smo
imeli občutek, da smo od nujno potrebnih
novih objektov oddaljeni "svetlobna leta".
Januarja 2015 smo pridobili pravnomočno
gradbeno dovoljenje in bili smo prepričani, da
smo samo še korak oddaljeni od začetka
gradnje, a minilo je še več kot leto, preden so
se začela težko pričakovana gradbena dela.

Izredno hvaležni in veseli smo, da dediči
smledniškega dvorca z razumevanjem in
potrpežljivostjo čakajo, da bodo v VIZ
Smlednik ustvarjeni pogoji za selitev v nove
prostore. Po končanem denacionalizacijskem
postopku je bil namreč izdan sklep, po katerem
naj bi VIZ Smlednik grajski kompleks
Lazarinijevih zapustil najkasneje decembra
2014.

V maju 2016 so se končno začela gradbena
dela, ki so se nadaljevala v šolskem letu
2016/2017. To šolsko leto je za učence in
delavce nekaj posebnega, saj smledniški
vzgojno-izobraževalni zavod praznuje 70.
obletnico delovanja. Poleg tega so delovni
stroji, ki so pogosto brneli v naši neposredni
okolici, kjer so nastali trije čudoviti objekti -
parkirišče, športno igrišče in gospodarsko
izobraževalno poslopje, povzročali dodatno
vznemirjenje. Gradbena dela smo budno
spremljali in vestno skrbeli za visoko kakovost
opravljenih del. Vsa gradbena dela so zdaj
končana in v novozgrajeni stavbi nam manjka
le še oprema.
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Prepričani smo, da nam bo v kratkem uspelo
pridobiti potrebna finančna sredstva za nakup
osnovne opreme, ki jo potrebujemo v učilnicah
likovne umetnosti ter tehnike in tehnologije, v
prostoru za strojno obdelavo gradiv, prostoru
za toplotno obdelavo in dveh kabinetih za
učitelje. S tem ne bomo dosegli le pred leti
zastavljenega cilja, ampak bomo ob vstopu v
novo desetletje dobili pogoje za kakovostnejše
izvajanje pedagoškega dela pri likovni
umetnosti ter tehniki in tehnologiji.

Osnovno poslanstvo naših strokovnih delavcev
je pomagati učencem, da napredujejo v
znanju, osebni rasti in uspešno končajo
osnovno šolo. Poleg tega si prizadevajo v
vsakem posamezniku odkriti pozitivne plati in
sposobnosti za potrjevanje. Ugotovljeno in
dokazano je, da je umetniško izražanje in
sporočanje velikokrat močno področje naših
mladostnikov. Otroci z vedenjskimi in
čustvenimi težavami svoje notranje valovanje
in sozvočje z okolico pogosto prefinjeno
izražajo z različnimi likovnimi tehnikami ali
umetniškim eksperimentiranjem in
oblikovanjem materialov iz različnih snovi.
Novo nepremično premoženje bo omogočalo
kakovostno delo prav na tem področju. Na
novem športnem igrišču bo več kot dovolj
možnosti tudi za treniranje različnih

individualnih in skupinskih športov, ki je prav
tako zelo močno področje otrok v smledniškem
zavodu. Več gibanja na zraku bo sproščalo
različne napetosti, odvečno energijo in
prispevalo k bolj zdravemu razvoju.

Z novimi objekti uresničujemo sanje in
pričakujemo, da nam bodo v novem desetletju
zagotovljeni še lepši časi.

Jože Rozman
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150 LET OD ROJSTVA FRANA MILČINSKEGA

Fran Milčinski se je rodil 3. 12. 1867 v Ložu na
Notranjskem. Leta 1871 se je družina preselila
v Ljubljano, kjer je končal osnovno šolo in
gimnazijo, nato pa na Dunaju študiral pravo.
Umrl je 24. 10. 1932.

Bil je pisatelj in mladinski sodnik. Služboval je
v raznih krajih tedanje Kranjske, kasneje pa so
ga premestili v Ljubljano, kjer je bil dolga leta
sodnik za mladinske prestopnike. Takoj, ko je
nastopil svojo sodno prakso, se je začel
intenzivno zanimati za usodo zanemarjene
mladine in za javno mladinsko skrbstvo, ki je
bilo takrat pri nas še v povojih. V sklopu dela
za zanemarjene otroke so ga določili za
referenta, ki je na prvem kongresu za otroško
varstvo leta 1907 na Dunaju poročal o stanju na
tem področju na Kranjskem. Naslednjega leta
je ustanovil Društvo za otroško varstvo in
mladinsko skrb. Ima velike zasluge za
izboljšanje razmer v najstarejšem vzgajališču
na Slovenskem. Leta 1909 je predvsem po
njegovi zaslugi začel delovati oddelek, ki je
obravnaval "otroško varstvo, mladinsko skrb in
pripadajoče kazenske stvari". To delo mu je
dalo snov za njegovo najpomembnejše
literarno delo - Ptički brez gnezda. V tem času

je začel pisati humoristične črtice o problemih
in odklonih v življenju uradnikov, politikov,
malomeščanov in literatov. Svoja dela je
objavljal pod psevdonimom Fridolin Žolna.
Pisal je vzgojne povesti Mladih zanikrnežev
lastni životopisi, Ptičke brez gnezda,
Gospodično Mici in Mutastega biriča, v katerih
pripoveduje o zanemarjenih otrocih ter vplivu
dednosti in okolja na oblikovanje značajev.
Zelo znane so tudi njegove Zgodbe o Butalcih
in pravljice, napisane po zgledih starih ljudskih
pravljic (Desetnica in druge pravljice, Mlada
Breda in druge pravljice, Tolovaj Mataj).

ZAVOD IN DRUŽINA MILČINSKI
Prve stike z družino Milčinski smo navezali že
leta 1959, ko se je zavod poimenoval po Franu
Milčinskem. Leta 1971, ko je zavod praznoval
25. obletnico delovanja, ga je Frane Milčinski -
Ježek, eden izmed štirih otrok Frana
Milčinskega, prvič obiskal. Ježek je »Slikce iz
Smlednika«, kot jih je imenoval, potem dokaj
redno obiskoval. Prav posebej zanje je napisal
pesem Za poredne otroke. Dr. Janez Milčinski,
drugi otrok v družina Frana Milčinskega, je bil
častni predsednik gradbenega odbora za
izgradnjo novega (današnjega) zavoda. Jana
Milčinski, Ježkova soproga, je v imenu družine
skupaj z dr. Janezom Milčinskim prerezala trak
in tako simbolično odprla nov zavod. Med
prvimi sta se ob otvoritvi nove stavbe v
zavodsko kroniko podpisala tudi najstarejša in
edina hči Breda Slodnjak in najmlajši sin Lev
Milčinski. Ob 100-letnici rojstva Franeta
Milčinskega – Ježka pa sta se nam v Vrbi ob
zaključku 16. pohoda od Smlednika do Vrbe, 2.
12. 2014, pridružila njegova sinova Matija in
Matevž, ki sta z nami delila spomine na svojega
očeta in deda. V kulturnem programu, ki ga
pripravljamo v počastitev 70. obletnice
smledniškega vzgojno–izobraževalnega zavoda
in 150. obletnice rojstva Frana Milčinskega, pa
se nam bo pridružil Juš Milčinski, pravnuk
Frana Milčinskega in sin Matije Milčinskega.
Vezi tkemo tako že s tretjo generacijo
potomcev Frana Milčinskega, ki so bili in so
ponosni na delo, ki ga opravljamo v zavodu, ki
se imenuje po njihovem očetu, dedu in
pradedu.

novinarji, 2017
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LETA 1908 JE TAJNIK DRUŠTVA ZA OTROŠKO
VARSTVO IN MLADINSKO SKRB V SODNEM
OKRAJU LJUBLJANSKEM ZAPISAL NASLEDNJE:
»Človeka v družbi enakopravnega in enako
zavezanega stvori šele vzgoja, a kdo jamči
otroku za vzgojo? Kaj hasne ta šola in
šoloobveznost otroku, kateri ne more šole
obiskovati, ker nima čevljev, obleke? Kaj mu
hasne šola, katera ga izključi, ker je tak in niti
ne more biti drugačen, nego sta mu zanikrna
roditelja? Šola ga izključi in ga pusti na cesti in
šele kadar je izvržen iz človeške družbe in ji
postane neprijeten, se ga spomni človeška
družba in ga - zapre. Ako marsikateri otrok tiči
v blatu,ni se sam tja posadil, odkazan mu je bil
prostor! Napak je brez dvoma, da ima otrok
blatne madeže, ali logike ni in pravice ni v
ravnanju človeške družbe, ki zato kaznuje
otroka, ker je takšen, kakršen je moral postati
in ki pobija simptom, korenine, zla se pa ne
dotika. Reklo se je že velikokrat, da je človek
najdragocenejši kapital države. Gotovo je to
res! Ali človek se začenja pri otroku, v otroku
se vliva in kuje ta dragocena glavnica.«
Tajnik tega društva je bil FRAN MILČINSKI.
IN KAJ VSE SE JE DANES, POLEG PRAVOPISA, ŠE
SPREMENILO?
Naš zavod je prevzel ime po prvem slovenskem
sodniku za mladoletne, Franu Milčinskem.
Pa smo si nekega dne želeli, da bi nam njegov
sin Frane – Ježek opisal svojega očeta.
Povabili smo ga medse … Sedel je med nami na
tleh in pripovedoval spomine iz svojega
otroštva … in odmev tega popoldneva je stih:

Franc Ravnikar, 1973

MI IN NAŠ PRIJATELJ
Ko sem prišla v zavod, sem večkrat slišala za
ime Ježek. Premišljevala sem, komu je tako
ime, dokler ni nekoč prišel v zavod. Skoraj bala
sem se ga. Izvedela sem, da je sin Frana
Milčinskega, po katerem se imenuje naš zavod.
Začudena sem bila, kako da se gojenci tako
domače obnašajo do njega. Bala sem se priti v
njegovo bližino, zato sem stala bolj ob strani in
ga opazovala. Prav presenečena sem bila, ko
sem videla, kako je bil vesel, ko mu je Mojca
dala v imenu dekliške skupine prtiček, ki so ga
dekleta sama naredila. Gledala sem gojence,
kako skačejo okoli njega in se prešerno
nasmejejo vsaki njegovi duhovitosti. Tudi on se
je obnašal, kakor da je eden izmed nas. Odšel
je in kar pusto je bilo v zavodu.

Ko je drugič prišel k nam, se ga nisem več bala.
Spoznala sem, da nas razume in da nas ima
rad. Prepričala sem se, da ni eden izmed tistih,
ki nas zaničujejo, kakor da nismo ljudje, in
mislijo, da smo naredili mnogo, mnogo hudega
…

Ljudje, vsaj nekateri, mislijo, da nikoli več ne
bomo prišli na pot poštenja, da smo grobijani.
A če vsaj pomislimo, da nas sami take naredijo,
da mi ne moremo biti proti nekomu dobri, če
nas on gleda kakor pokvarjence in ne kakor
mlade ljudi. Zakaj nas sploh zaničujejo? Mar
zato, ker smo delali napake in smo sedaj v
zavodu? Zaničujejo nas, a ne pomislijo, da
večkrat otroci temu niso krivi, da so pravi
krivci starši in okolica, ki je vplivala tako ali
drugače na nas. Mnogo otrok je v zavodu zaradi
družine, zaradi očeta in matere, ki morda
pijeta in jih pretepata. Lahko je tako ali
drugače. Pot pripelje otroka v zavod. Potem pa
ga mnogi zaničujejo, kakor da ni človek. Zakaj
mu ne pokažejo vsaj malo ljubezni? Marsikdo
ljubezni ne bi nikoli poznal, če ne bi prišel v
zavod, ki mu pomeni drugi dom. Ob odhodu je
že marsikdo jokal, saj je vedel, da ne bo več
občutil ljubezni in potrpežljivosti, ki so mu jo v
zavodu nudili tovariši in prijatelji. Tu smo
skoraj vsi enaki med enakimi, takšni kot pač
smo. In prav take nas imajo tovariši radi in se
trudijo za nas.

Tudi jaz, ki sem občutila materino ljubezen, se
bom težko ločila od zavoda, v katerem sem
doživela mnogo lepih trenutkov, ki se jih bom
spominjala vse življenje. Nikoli mi ne bo žal,



13

da sem bila tukaj. In ni me sram pogledati
ljudem v oči in vsakemu povedati, da sem v
zavodu. Šele tu sem spoznala, kaj je to
življenje brez staršev in brez materine
ljubezni. To sem doživela ob otrocih, ki se na
zunaj kažejo kot grobijani, kot da jim je za vse
prav malo mar.

A vem, da jih boli, ko slišijo, kako ljudje
govorijo o njih.

Vem, da nas Ježek razume in nam skuša
pomagati. Ljudem pa hoče odpreti oči, da ni
vse res, kar si mislijo o nas, in da smo tudi
dobri. Z vsem srcem upam, da mu bo to vsaj
delno uspelo.

N. B., 1973

INTERVJU Z BRATOMA MILČINSKI
V Vrbi sta se nam ob zaključku tradicionalnega
pohoda od Smlednika do Vrbe letos kot gosta
pridružila Matija in Matevž Milčinski, sinova
Franeta Milčinskega - Ježka.

»Za dva groša fantazije
v žepu moraš le imet,
pa že delaš coprnije,

da vse lepši je ta svet.
Še v dežju ti sonce sije,
zvezde klatiš dol z neba.
Za dva groša fantazije
– tukaj sreča je doma.«

Čudoviti verzi Franeta Milčinskega - Ježka nas
tudi danes nagovarjajo, kako pomembna je za
človeka kultura, kako pomembna je človekova
domišljija, ki ga lahko osreči precej bolj kot
materialne stvari.

Gospod Matija Milčinski, vaš oče, ki se je
rodil pred natanko sto leti, je bil izjemen
človek. Kako se ga danes spominjate?

Najprej, preden začnem o tem govoriti, vam
moram čestitati za pot, ki ste jo opravili.
Moram reči, da najbrž v vaših letih ne bi prišel
tako daleč, tudi nikoli nisem šel tako daleč,
skratka, imate res ogromno neke volje in moči,
da ste to lahko naredili. Potem naj vas
opozorim, da je stoletnica rojstva mojega
očeta pouka prost dan, ker je nedelja. Drugače
pa moram reči, da so mi zmeraj govorili, kako
je fino imeti očeta humorista, ki kar naprej
pripoveduje vice in podobno. Samo to ni res,
oče je bil relativno žalosten človek, bil je dosti

bolan, bil je tudi dosti odsoten, ker je ogromno
nastopal in imel službo. Vsekakor je dajal neko
toplino našem domu in naju, mene in brata,
poskušal tudi vzgojiti, kakor je najbolje vedel
in znal. Midva sva bila seveda ponosna nanj,
ponosna na to, kar je počel. In ponosna na to,
da so ga ljudje prepoznavali na cesti. To so v
glavnem ti spomini, moram pa reči, da nikar si
ne predstavljajte, da je luštno biti otrok
umetnika, ne, tudi umetnik ni luštno biti. To je
trdo življenje, trd kruh, dosti dela, veliko
dvomov, veliko razočaranj, pa tudi veliko
veselja.

Gospod Matevž Milčinski, kakšni pa so vaši
spomini na očeta?

Ni dosti drugače kot pri Matiji, s tem da je
Matija le bolj na umetniška pota stopil in sta
imela z očetom nekaj skupnega. Jaz sem po
poklicu strojnik, kar mojemu očetu ni bilo prav
zelo blizu. Fajn je bilo imeti takega očeta, kot
ga je že Matija opisal. V življenju to pomeni
tudi kakšne prednosti, v šoli so me malo
drugače gledali, kar, moram reči, ni slabo, so
bile pa tudi prilike, kadar to ni bilo fajn. Ob
takem posebnem prazniku je spomin vedno
močnejši in je težko brez nekih čustev iti preko
tega.

Matija: Mogoče še to, on je zelo rad hodil v vaš
zavod obiskovat otroke, tisti so seveda že
odleteli, se morda že upokojili … Rad je hodila
tja, spoštoval je zavod, ker se tudi imenuje po
njegovem očetu, najinem dedu, ki se je tudi
zelo veliko posvečal mladini, pisal je mladinske
spise, bil je mladinski sodnik. Pesmica Za
poredne otroke, če jo morda poznate, je
napisana prav za Smledničane.

Sta bila vidva kdaj v Smledniku oziroma kako
vama je pripovedoval o Smledniku?

Matija: Nisva bila. On je bil zmeraj vesel teh
gojencev, mulcev, bili so mu zelo simpatični.
Mogoče tudi to v zvezi z vašim pohodom, ko ste
danes prehodili to dolgo pot. On je zelo rad
vandral okrog, prehodil je Bosno in Avstrijo, šel
je do Bolgarije peš in nazaj, to so tisoči
kilometrov. Lahko poskusite, poiščite
največjega bolgarskega pesnika in pojdite peš
do Sofije, kaj pa vem. Skratka, bilo mu je
simpatično, kar počnete v zavodu, kar počnejo
pedagogi, bili so mu simpatični otroci, kot
rečeno, z veseljem je hodil tja, ne na silo.



14

Matevž: On je imel zelo rad otroke in iz tega
izhaja, da je rad hodil tja, tam je bilo dovolj
otrok za pogovor.

Gospoda Matija in Matevž, ali bi nam lahko
zaupala kakšno anekdoto iz življenja z
vajinim očetom?

Matija: Anekdot je več, ena takih je, kako je
Matevža vzgajal. Mene ni nikoli natepel,
Matevža pa je, in sicer ga je natepel s pasom
od domače halje, ki je iz blaga, neka cunja.
Tako da se je Matevž zelo smejal, oče pa je
rekel, da ga je zelo bolelo.
Matevž: A tebe ni nikoli natepel?
Matija: Ne.
Matevž: O, priden.

Vzporedno z današnjim pohodom od
Smlednika do Vrbe so se nekateri naši
sošolci odpravili na pohod od Cerknice do
Loža. V Ložu se je 3. 12. 1867 rodil Fran
Milčinski, po katerem se imenuje naš zavod.

Dve poletji in ena zima
Bližala se je pomlad. Butalcem je
primanjkovalo krme. Sklepali so in sklenili, da
to ni prav in da gredo nad poglavarja: »Gospod
poglavar, dajte, pomagajte, da bosta dve
poletji in le ena zima!«

Jim odgovori poglavar: »Hodite zbogom,
ljudje, vaša prošnja je uslišana. Sedaj bo
skoraj poletje, potem bo zima, za zimo zopet
poletje — evo, pa boste imeli dve poletji in
eno samo zimo.«

Butalci so se hvaležno poklonili in so šli in
domov prinesli veselo novico, da so Butale
dobile dve poletji in eno samo zimo.

(Fran Milčinski, Butalci)

Kultura ima tudi pomembno vlogo, da
opozarja na neumnosti, ki jih ljudje
počnemo. Vaš ded je bil med drugim v tem
pravi mojster. Kaj bi nam še lahko povedali o
njem?

Matija: O njem smo že nekaj rekli, bil je
pravnik po poklicu, bil je mladinski sodnik,
ukvarjal se je s problemom zanemarjene
mladine že v času Avstro-Ogrske in potem tudi
v času prve Jugoslavije. Najpomembnejše delo,
ki še danes ostaja tako v spominu, so seveda
Butalci, to tudi zato, ker je teh »butalcev«, se
bojim, zmeraj več in jih ljudje prepoznavajo.
Znani so tudi njegovi Ptički brez gnezda. Bil je
sodnik, ko se je kot sodnik upokojil, je bil
pravnik, zelo veliko se je ukvarjal z mladino, v
bistvu je tudi vpeljal mladinsko sodstvo na
Kranjsko. Midva ga nisva poznala, umrl je,
preden sva se rodila. Kar veva o njem, je iz
pripovedovanj in iz tega, kar sva prebrala.
Matevž: In iz tega, kar sva se v šoli naučila.

Kako je svojega očeta, vašega deda, opisoval
vaš oče?

Matija: Opisoval ga je kot relativno otožnega
človeka, ki je hotel imeti pri kosilu mir. Bil je
znan po tem, da če so otroci kaj brcali pod
mizo, jim je hruške dal, da je bil mir. Veliko je
o svojih otrocih pisal, o vseh štirih, knjiga
Drobiž, če jo je slučajno kdo prebral, govori o
tem. Drugače pa je bil menda tak blag človek,
skrbeti je moral za številno družino. Babica,
njegova žena, ni hodila v službo, bili so štirje
otroci, stanovali so v Ljubljani, imeli so celo
neko majhno njivico na Žalah, da so jo
obdelovali, moral je kar veliko delati, da je
zaslužil, da so preživeli.

Nam lahko predstavite še druge člane
rodbine Milčinski? Kaj nam lahko poveste o
vaši rodbini?

Matija: Fran Milčinski je imel štiri otroke.
Bredo, ki je bila najstarejša in je bila slavistka,
po poklicu profesorica slovenščine, umrla je
stara okrog devetdeset let, leta 2002. Janez je
bil drugi otrok, bil je zdravnik, služboval je na
inštitutu za sodno medicino, preučeval je
vzroke smrti in identificiral trupla pri večjih
nesrečah. Tretji otrok je bil moj oče, bil je
igralec, humorist, pesnik, bil je uslužbenec
Radia Slovenije. Najmlajši je bil Lev, bil je tudi
zdravnik, specializiral je psihiatrijo, bil je
precej znan psihiater v Sloveniji. Breda je
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imela dva sinova, oba sta že pokojna, eden je
bil igralec, drugi dramaturg, oba sta se
ukvarjala z nastopanjem v gledališču. Janez je
imel hčerki, obe še živita, ena je zdravnica,
druga pa filologinja, strokovnjakinja za
kitajščino. Od teh ima samo Meta enega sina.
Lev ni imel otrok. Frane je imel naju, Matevž
ima sinova in eden ima že majhno punčko, ki je
torej očetova pravnukinja. Jaz imam štiri
otroke, ki pa še nimajo potomstva. To je
recimo drevo Frana Milčinskega. Mogoče je
zanimivo še to, da je bil Franov oče Čeh. V
času Avstro-Ogrske je prišel s Češke na
Kranjsko, bil je davčni uradnik in cesarska
oblast je premeščala ljudi, kakor se jim je
zdelo. In so ga prestavili. Začel je delati v
Radovljici, potem pa se je preselil v Lož, kjer
se je rodil moj ded, ki je imel sicer še sestri in
enega brata. Ena sestra in brat sta zelo mlada
umrla, kmalu so se potem preselili v Ljubljano.
To je še eno koleno naše družine.

Če pogledamo naprej, umetnost vas spremlja
vseskozi, tudi vaši otroci se ukvarjajo z
umetnostjo.

Matija: Res je, izgovarjajo pa se, da sem jaz
kriv, saj sem jih s sabo vozil na vaje in na
oglede predstav. Res je verjetno, da neko
vzdušje doma usmeri človeka v tak ali
drugačen posel. Recimo Matevževa sinova sta
čisto normalna, imata krasne službe. Nana je
moja najstarejša hči, zdaj je izdala dve
zgoščenki pesmi z besedili mojega očeta, se
pravi njenega dedka, po poklicu je igralka in
dramaturginja. Juš se ukvarja z
improvizacijskim gledališčem, s čimer je začel
v gimnaziji, zdaj je organizator kulture v
kulturnem domu v Kamniku, tudi igra in
nastopa.

Gospod Matija in Matevž Milčinski, hvala, da
sta se odzvala našemu povabilu in se po
naporni poti družila z nami. Vabimo vaju, da
nas obiščeta tudi v Smledniku.

Matija: Bova z veseljem prišla, prinesla sva
vam tudi knjigo za v knjižnico, za spomin.
Hvala vam za povabilo, še enkrat vam
čestitam, da ste prišli do cilja. Tudi midva sva
šla peš od parkirišča do sem.

Tara, Simona, Lea in vzgojiteljica Melita Filo,
2015

ZA POREDNE OTROKE

To pesmico malo
zapel bom za šalo

porednim otrokom v pozdrav.
Za vse razgrajače,

ki trgajo hlače
in vedno počno,

kar ni prav.

Ej, buče nabrite,
prefrigane, zvite,

naj sreča vas spremlja povsod.
Saj pridni deležni
so dosti ljubezni,

porednim pa manjka dobrot.

Razgrajači, pretepači
so za vsako oslarijo.

Kadar jih pa žalost tlači,
solze jih kot nas bolijo.

Ko nekoč jih pamet sreča,
bodo, kakršne bi radi.
Malo dobri, malo slabi,

kot je pri ljudeh v navadi.

Zatorej za šalo
to pesmico malo

pošiljam porednim na pot.
Ej, buče nabrite,
prefrigane, zvite,

naj sreča vas spremlja povsod.
Naj sreča vas spremlja povsod.

(Frane Milčinski – Ježek)
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RAZMIŠLJAMO SKOZI ČAS …
KAJ POMENI OTROKU ZAVOD NA
NJEGOVI POTI?
Na to vprašanje bi dobila verjetno zelo različne
odgovore. Po svojih srečanjih z otroki v
vzgojnih zavodih in s številnimi starši teh otrok
pa imam o pomenu in vlogi zavoda zelo
izoblikovano mnenje, ki se iz dneva v dan
utrjuje, od primera do primera se kaže v
drugačni luči, vendar pa je osrednja misel
povsod enaka:

ZAVOD JE NAŠIM OTROKOM BRV, KI JIH VODI
PREKO PREPADA, PRED KATERIM SO SE
ZNAŠLI V SVOJIH ZABLODAH.

Kako dolga ja ta brv, kako globok je prepad,
kako se znajde otrok v tej vrtoglavi situaciji,
kako sprejema nudeno pomoč, kaj zapušča na
eni strani, kaj ga čaka na drugi strani prepada –
vse to je povezano z vsakim posameznikom.
Morda je ravno raznolikost značajev in usod, ki
jih je speljati čez brv, najtežje, najbolj
tvegano, in kadar uspemo, je to tudi najlepše v
našem poklicu.

Po naši brvi hodijo otroci iz vse Slovenije, ki jih
druži v neki meri ista usoda in ki so po mnenju
strokovnjakov potrebni pomoči, ki jo
zagotavlja naš zavod.
Kakšna je ta pomoč? V čem je njena moč?
Morda bodo naslednje vrste bolj želja kot
resnično stanje, prav gotovo pa so želja nas
vseh, ki delamo z otroki in se po svojih močeh
trudimo, da bi se idealu približali.

Moč zavodske vzgoje je vraščanje posameznika
v skupino in vplivanje skupine na posameznika.
Moč zavodske vzgoje je načrtno iskanje
pozitivnih lastnosti pri otroku, utrjevanje in
poglabljanje le-teh in iskanje lastne vrednosti.
Moč zavodske vzgoje je dajati in jemati -
vsakemu po njegovih potrebah.

Vsem, ki hodite po tej brvi, in vsem, ki bodo
nanjo kdaj stopili, želim, da bi se na njej ob
nas počutili varne. Želim, da bi ta pot kljub
omejitvam in prepovedim ostala v življenju
vsakega otroka vendarle svetel kamen v
njegovem mozaiku.

Milka GABERŠČIK, ravnateljica, 1971

Razmišljanje ravnateljice ob izidu 1. številke
Prvih korakov

MI VSI BI RADI IMELI DOM.
AMPAK DOM NI HIŠA.
DOM SO LJUDJE, KI ŽIVIJO V NJEJ.

(F. Milčinski – Ježek)

PRVI VTIS
Prišel je dan, ko sem morala v zavod. Z mano
je šla mama. Ko sva se vozili iz Ljubljane proti
Smledniku, sem opazovala okolico. Bila sem
žalostna, kajti navajena sem bila življenja v
mestu, tukaj pa bom morala živeti na vasi.

»Tukaj so sami gozdovi,« sem hlipaje
odgovorila. Izstopili sva v Smledniku in odšli
proti zavodu.
»To naj bi bil sedaj moj novi dom,« sem si
mislila.

Seznanili smo se s tovariši in gojenci.

Ko so mi razkazovali prostore, sem bila zelo
zmedena. Zelo hudo so name vplivali dolgi
hodniki.

Slišala sem samo hrup otrok. Končno pa sem se
seznanila tudi z dekleti iz skupine.
Še sedaj se spominjam tistega dneva, ko so mi
vsi pravili: »Prišla je novinka!«

M. M., 1974
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IN MOJE OČI SE BODO USTAVILE V ZNANIH
KOTIČKIH ZAVODA
Najprej sem se naveličala hoditi v šolo. Prav tu
se je vse začelo.
Nalog nisem več delala, učila sem se vse manj.
Bilo je, kot bi se v meni vse uprlo. Hotela sem
biti enaka nekaterim sovrstnikom in sošolcem,
ki so že kadili, špricali šolo, hkrati pa zavidala
tudi tistim, ki so imeli urejeno življenje. Moje
življenje ni bilo tako, da bi imela tisto, kar
otrok v teh letih potrebuje.
Doma sem bila priča stalnim prepirom, ki jim
je bil vzrok tolikokrat preklet alkohol. Kljub
temu sem morala biti v šoli zbrana in nisem
smela pokazati, da je morda doma kaj narobe.
Po glavi so mi rojile čisto druge misli. Sledili so
begi od doma, včasih pred samo seboj. Zašla
sem v družbo, ki ni bila primerna zame. Ko
danes o tem razmišljam, ne najdem zanje
dobre besede.
Takega življenja sem se kmalu naveličala.
Porodila se mi je misel na pomoč socialne
delavke. Povedala sem ji vse težave in jo
prosila za pomoč. Obljubila mi je, da bo
uredila tako, da bo prav. Pred dvema letoma
sem tako prvič prestopila prag novega doma.

Pričelo se je drugo življenje. Spoznavati sem
začela stvari, ki so mi bile še pred kratkim
čisto tuje. Zdi se mi, da vsega tistega, kar sem
dosegla tukaj, drugje ne bi nikdar. Začela sem
redno hoditi v šolo, saj sem se prepričala, da
je brez osemletke zelo težko. Danes, ko
končujem šolanje, mi ni niti malo žal take
odločitve. Spoznala sem nove ljudi, ki so se mi
zdeli drugačni od prejšnjih, saj so mi bili vsi v
veliko pomoč. Probleme smo reševali skupaj,
saj vem, da ima vsakdo tudi svoje probleme.
Ko bom junija za vedno zaprla za seboj
zavodska vrata, ko bom še zadnjič segla v roke
sogojencem in tovarišem, ki so se mučili z
menoj in me včasih komaj prenašali, mi bo
hudo. Ne vem, ali bom lahko zadrževala solze v
očeh, hkrati pa bom vesela, ker bom šla
novemu življenju naproti.
Če bo moja roka segla po tistih vratih, saj vem,
da bom tu še vedno lahko iskala rešitve težav,
s katerimi se bom spoprijela. In moje oči se
bodo spet ustavile v znanih kotičkih zavoda, ki
mi je bil uteha v veselih in žalostnih trenutkih
življenja.

Sonja,1978

ŽIVLJENJE V ZAVODU
Zavod je zame še vedno nekaj nenavadnega.
Ko ga opazuješ od daleč, se ti zdi kot navaden
grad. A ko vstopiš, vidiš, da je drugačen. Po
stenah je polno slik, makramejev, semenk,
plastik. Potem je tu še oglasna deska, ki vzbuja
največ pozornosti. Kako le ne, saj ni nikoli
prazna. Na njej je vedno polno zanimivosti:
raznih obvestil, opozoril, spremenjenih urnikov
in še bi lahko naštevala.

Dopoldne lahko poslušaš vreščanje učencev, ko
ob zvonjenju pritečejo na dvorišče. Tam se
igrajo, pogovarjajo, smejejo in - skriti za
drevesi – strastno kadijo. Pa že zagledaš
dežurnega učitelja, ki žuga tej ali oni kadilski
skupinici. Vendar se za to nihče od nas kaj
dosti ne zmeni.

Ko odzvoni konec pouka, gremo v skupine. V
zavodu imamo 4 skupine: prva je dekliška,
druge tri so fantovske. Moje življenje se odvija
v dekliški skupini, po določenem redu, ki je
zame kot nekakšen urnik. Nikoli ni enak, vsak
dan doživiš kaj novega, kar te lahko osreči ali
pa tudi ne. Sprejeti moraš, ker je to del poti
do tvoje zrelosti.

Do osmih zjutraj je mirno, nato pa že slišiš
dežurnega vzgojitelja, ki odklepa vrata
zbornice, pride v spalnico in na ves glas reče:
»Dobro jutro, vstanite.« Me pa, kot da ne
slišimo, podaljšamo počitek. Zaradi tega
dostikrat zamudimo zajtrk in vzgojitelji se zato
jezijo.

Po zajtrku uredimo skupino, nato pa čakamo na
zvonec, ki nas vabi v šolo. Po pouku imamo
kosilo. Čas med kosilom in učno uro je
namenjen raznim dejavnostim. Delamo tudi na
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vrtu, kar pa nekaterim ne diši preveč, zato so
slabe volje. Pa ni tako hudo, saj ne delamo
vsak dan. Velikokrat se tudi igramo na igrišču,
karkoli želimo. Najde se tudi dovolj časa, da
posediš na klopci, bereš, se pogovarjaš … Če
zaprosimo našega vzgojitelja za kratek
sprehod, nas prav rad popelje. Naša postojanka
je Dragočajna, saj nas tja privabljata reka Sava
in gugalnice. Ti sprehodi so nam zelo všeč in
včasih trajajo tudi po več ur. Ob pol petih se
prične učna ura. Dobro se moramo pripraviti na
pouk, saj vzgojitelj preverja naše znanje. Če
ne znaš dobro, se moraš vrniti na svoje mesto
in nadaljevati z delom. Zvečer lahko gledamo
TV. Ob desetih zvečer pa se spet spravimo v
postelje in se umirimo do naslednjega dne.

Tanja,1983

RAZMIŠLJANJE
Mnogo časa bi potrebovala, da bi lahko vse
temeljito razmislila in povedala.

Rada bi postala boljša, drugačna.

Nihče ni kriv, da sem v zavodu, pravzaprav sem
tega kriva sama. Tu ni krivičnosti. Narediš
napako, in če si kriv, nosiš posledice. Tukaj je
lahko zelo lepo. Imaš vse, kar potrebuješ. Imaš
vzgojitelja, s katerim se lahko pogovoriš in mu
zaupaš.

Spominjam se časov, ko še nisem begala. Bilo
je zelo lepo. A o tem razmišljam šele sedaj, ko
se mi zdi, da je pravzaprav mogoče že vse
prepozno. Doma ni bilo tako. Nisem imela
nikogar, ki bi mu lahko kaj povedala.

Teče že tretje leto, odkar sem tu. Razmišljam,
kaj bi bilo, če bi ostala doma. Človek sem, a

vendar vem, da bi nikoli ne bila to, kar sem
sedaj, če bi ostala doma.

Nekoč bom še veliko razmišljala o tem, kaj vse
sem tu dobila. Verjetno se danes vsega tega še
ne zavedam. Res je, da ni vsak dan lep, da so
nekateri dnevi boljši, drugi slabši. A tukaj
dobiš veliko dobrih nasvetov za vse življenje,
čeprav sprva ne pomisliš, da ti želijo le dobro,
in so ti nasveti odveč.

A ko vendarle dobro premisliš, spoznaš, da
imajo veliko življenjskih izkušenj in so tu zato,
da nam pomagajo zrasti v dobre in srečne
ljudi.

Nataša,1984

ZAVOD
Ko so mi povedali, da grem v zavod, si sploh
nisem predstavljal, kaj naj bi to bilo. Nekaj
vtisov sem si nabral iz raznih govoric in filmov,
kot je na primer Sivi dom. Predstavljal sem si,
da so tam celice, policisti in pazniki, okrog
zavoda pa žica.
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Prišel sem v Smlednik. Popolnoma sem
spremenil mnenje o zavodu. Saj tu živijo
običajni ljudje v čisto navadnem gradu. Dosti
otrok je še mlajših od mene, a njihovi problemi
še večji kot moji.

Marko, 1989

MOJA SOBA
Nekega oblačnega jesenskega dne so pripeljali
žerjav in druge stroje. Začeli so graditi nov
zavod. Sedaj komaj čakam, da bo zgrajen. Tam
bo vse moderno, novo in lepo. Imel bom svojo
sobico in posterje po stenah.

Ostoj, 1990

NOVI ZAVOD
Ko sem še prebival v starem zavodu, mi misel
na selitev v novi zavod ni ugajala. Vendar je
nekega dne prišel tudi ta trenutek. Novi zavod
mi je hitro prirasel k srcu. Prostori so lepo
urejeni in okrašeni s slikami in kipi. Tudi
okolica zavoda je lepo urejena in posajena z
grmi in cvetlicami. Še najlepša pa je moja
soba, ki jo krasijo lepe lončnice, pa tudi
razgled z okna je prečudovit.

Sašo, 1992

MOJ PRVI DAN V ZAVODU
Ko sem prvič stopil v zavod, se mi je zdelo vse
tako lepo. Ko sem videl slike učencev, sem si
sam pri sebi rekel, kako so ti učenci pridni.
Gospa psihologinja mi je pokazala vse prostore.
Popeljala me je v mojo skupino in takoj sem
dobil par prijateljev. Kar prvi dan so me vsi
dobro sprejeli v druščino, takoj smo skupaj
klepetali. Vse sorte so me spraševali. Po kosilu
smo šli ven. Naučili so me igrico z žogo, ki se
imenuje Kocke. Z nami sta igrala še dva iz
stanovanjske. Bila sta boljša od nas. Moji novi
kolegi so bili dobri, ker so me lepo sprejeli. Nič
me niso zaničevali ali podili stran.

Damjan, 1999



21

NA TEJ IN ONI STRANI ZAVODA
Prvo leto, ko sem prišla v zavod, sem bila zelo
žalostna. Ko sem se navadila, sem se začela
truditi, da bi mi vse stvari čim bolj uspele.
Vedno sem si mislila, naj na to gledam kot na
eno dobro stvar, ki mi bo pomagala v življenju.
Na koncu osmega razreda pa se je ves trud
izplačal, saj so mi povedali, da grem naslednje
leto lahko nazaj na svojo prejšnjo šolo. Tega
sem bila zelo vesela. Ko sem spet začela hoditi
na normalno šolo, so mi nekaj časa stvari čisto
dobro uspevale.  Kmalu pa mi ni več šlo, imela
sem slabše ocene, nisem se več toliko učila …
Zato sem šla spet nazaj v zavod. Tukaj pa mi je
vse takoj šlo zelo dobro. Šolo sem vzela zelo
resno in se čim bolj trudila za boljše ocene.
Sedaj bom uspešno zaključila deveti razred.
Mislim, da tudi drugi otroci ne smejo vzeti
zavoda kot nekaj slabega, ampak kot to, da
lahko zelo uspešno zaključijo osnovno šolo.
Meni je zavod zelo pomagal in po eni strani
sem prav vesela, da sem prišla sem.

Nika, 2012
MOJE ŽIVLJENJE V ZAVODU
Začelo se je tako, da doma nisem hodil v šolo.
Prepiral sem se z učitelji in starši. Posledica
tega pa je bila, da sem prišel v zavod. Na
sprejem sem prišel 3. 9. 2012. Na začetku mi
je bilo zelo hudo, ker nisem bil navajen iti
stran od doma. V zavod sem prišel predvsem
zaradi šole in težav doma. Prvi dan sem v
skupini spoznal vzgojitelja in prijatelje. Prav
tako pa sem se prvi dan tudi stepel in ves čas
mislil na dom. V zavodu so me začeli navajati
na hišna opravila, kar mi je šlo zelo na živce,
saj doma skoraj nikoli nisem pospravljal. Drugi
dan sem se odpravil v šolo in začel s poukom. S
sošolci in učitelji sem se dobro ujel. Ko sem
prvi konec tedna ostal v zavodu, sem spoznal,
da ni tako hudo, kot se zdi. Za zdaj mi gre
tukaj zelo dobro in upam, da bom naslednje
šolsko leto spet sedel v učilnici OŠ Jakoba
Aljaža v Kranju in tam začel življenje od
začetka. V šoli sem se poboljšal, imam tudi
boljše ocene, navadil sem se redno hoditi v
šolo in se predvsem poboljšal v odnosu do
starejših. Pred seboj imam še eno šolsko leto in
upam, da ga bom lahko opravljal na svoji
matični šoli in čisto pozabil na zavod. Od tu
bom odšel z lepimi spomini, saj sem spoznal
nove prijatelje in doživel izkušnjo, ki je ne
bom nikoli pozabil.

Davor B., 2013
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ŽIVLJENJE V ZAVODU
Moje življenje v zavodu se izteka, saj sem tu
že drugo šolsko leto. Ko sem prišla sem, se mi
je zdelo vse zelo čudno, z bivanjem tu pa so
stvari postale boljše. Začela sem zaupati vase,
razumela sem stvari, ki jih drugače nikoli ne
bi. Zavod ni slab. Tu se veliko naučiš, res pa
je, da ni vedno vse lepo. Odkar sem tu, imam
dobre ocene, pa tudi učiteljem lahko zaupam,
saj me razumejo. Meni je v zavodu uspelo.
Popravila sem svoje vedenje do domačih,
postala sem bolj zrela. Življenje tukaj ni
grozno, imeti moraš cilj in ti uspe. Morda to
leto zame ni najboljše, vendar se trudim za
svoj cilj. To leto je bilo zame več ali manj leto
razočaranj, več je bilo slabega kot dobrega,
čeprav sem boljša, kot sem bila lani. Zelo mi je
všeč, ko imamo time, kjer me vzgojitelja in
razredničarka pohvalijo. Če naredim kakšno
neumnost, pa vzgojitelja in razredničarka niso
zadovoljni. Zavod te popravi, če se seveda
držiš pravil. Priporočala bi ga vsem, ki ga zares
potrebujejo. Pa seveda samo eno leto. Če se
otrok v omenjenem času ne bi popravil, pa bi
sledilo kaj hujšega.

Mejrema, 2014

DEŽURANJE …
Dežurni učenec je učenec, ki tisti dan, ko je
dežurni, ni pri pouku, ampak sedi pri mizi, ki
stoji ob vhodu v telovadnico.
Dežurstvo je dokaj pomembno opravilo, zato je
ta dan dežurni učenec precej bolj ponosen kot
druge dni. Redno in skorajda brez usmiljenja
zapisuje v dežurni zvezek vse, kar se
pomembnega dogaja na hodnikih in v okolici
zavoda. Zapiše tudi učence, ki počenjajo
neumnosti ali »špricajo« pouk. Med glavnim
odmorom dežurni učenec pobere pladnje, na
katerih so reditelji nesli malice v razrede, in
jih odnese v kuhinjo. Po odmoru skrbno
pregleda garderobne omarice in ugotovi, kateri
razred ni uredil čevljev.

Dežurna miza je sicer čisto navadna miza,
vendar veliko bolj pomembna kot katera koli
druga miza. Pri njej sedi samo dežurni učenec,
ki lahko med dežurstvom posluša radio, česar
pri navadnih šolskih mizah ne sme početi. K
dežurni mizi pride običajno učenec, ki »šprica«
pouk.

Dežurna knjiga je verjetno najbolj zanimiva
knjiga pod soncem, saj je knjiga, ki ne bo
nikoli napisana do konca in ima skoraj toliko
avtorjev kot strani. V njej je toliko
zanimivosti, da jih lahko dežurni učenec bere
skoraj polovico svojega dežurstva.

Dežurna metla pa je čisto podobna navadni
metli, le da ima drugačno vlogo – je namreč
dežurna metla, saj to z velikimi črkami piše na
njenem držalu. Dežurna metla je v veliko
pomoč dežurnemu učencu pri opravljanju
dežurstva, saj z njo pomete smeti tja, kamor
spadajo.

Dežurni učenci,1992
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ČE BI BIL/A RAVNATELJ/ICA …
Če bi bil ravnatelj v zavodu, bi spremenil, da bi
na njivi delal hišnik, da bi gojenci lahko pred
vsemi kadili, da bi skupine čistile snažilke in da
bi imela vsaka soba televizijo. In če nekdo ne
bi bil priden, bi ga vseeno spustil domov.
Naredil bi tudi, da bi obnovili graščino, kamor
bi zaprli vse učitelje, da ne bi več delali v
zavodu. Pred graščino bi zasadili novo travo,
okrog bi speljali cesto in še zid bi obnovil.
Potem bi še postavil hlev in namesto traktorja
ter strojev kupil konje. V največji sobi pa bi
naredil bazen, fitnes in še kaj. V hlev bi dal
tudi pujse, da bi jih lahko hranili z ostanki
hrane. Če bi bil jaz ravnatelj, bi si želel, da bi
bili vsi srečni.

Kristjan,1998

Če bi bila ravnateljica zavoda, kot je naš, bi se
morala vesti odgovorno in predvsem spoštljivo.
Biti ravnatelj je velika odgovornost, saj ta
služba ni za vsakega. Moraš se spoznati na
otroke in jim znati nuditi pomoč. Jaz kot
ravnateljica bi se zavedala, da je vsak otrok
prišel z razlogom in s svojimi težavami.
Poskušala bi jih naučiti, kako reševati težave
na pravilen način. Ter pravil lepega vedenja.

Vsakega učenca bi na začetku dobro spoznala,
nato pa bi skupaj naredili načrt za šolsko leto.
Tako bi bilo otroku lažje, saj bi vedel točno
določene stvari, na katerih mora delati.
Ponavadi mora biti ravnatelj/ica bolj strog/a,
ampak jaz bi dala vsem možnost, da povejo
svoje želje (vzgojitelji in otroci), in bi se na
podlagi njihovih želja odločila, kaj in kako
naprej. To bi bilo za vse dobro, saj bi lahko
našli skupno rešitev za vse. Seveda pa ne bi
tolerirala kakršnegakoli žaljenja in
neizpolnjevanje dolžnosti oz. ukazov.

Claudia, 2017
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TO SMO MI …
SKUPINE NA OGLED POSTAVIMO …
PRVA SE PREDSTAVI
V prvi skupini smo na začetku šolskega leta bila
samo dekleta. Kasneje so prihajali še fantje,
stari okoli 12 let. V naši skupini je kar precej
zanimivo bivati, saj smo mešana skupina.
Punce smo starejše, imamo drugačne teme kot
fantje, zato se je precej težko prilagoditi drug
drugemu. Razlikujemo se že zaradi spola,
zrelosti, ampak se še kar dobro razumemo in
sodelujemo. V letošnjem letu smo imeli lepe
skupinske trenutke, saj smo imeli nekaj izletov
(drsanje, BMX park, kino). Bilo pa je tudi nekaj
težkih trenutkov … Ampak si pomagamo skupaj
prebroditi težave. Drug drugemu skušamo
pomagati, saj smo skupina, ampak čeprav bi
radi pomagali, včasih ne moremo. Kot skupina
se načeloma razumemo, čeprav imamo včasih
težave in se spremo, kljub vsemu živimo med
tednom skupaj in se poskušamo med sabo
pogovoriti.

V letošnjem letu smo prva Adina, Claudia,
Hana, Lea in Naja ter Grega, Domenic, Timotej
in Žiga. Vodita nas vzgojitelja Irena Korbar in
Anže Selko.
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DRUGA SE PREDSTAVI

V drugi skupini nas je osem fantov. Znani smo po razigranosti in nagajivosti.
Radi rišemo, igramo nogomet, se pogovarjamo, družimo v atriju, raziskujemo bunkerje, hodimo na

sprehode, ustvarjamo skupinsko dekoracijo, pečemo na žaru ali slaščice, poslušamo glasbo, gledamo
filme ali igramo računalniške igrice.

Seveda moramo tudi kaj ušpičiti, vendar se na koncu zgodbe vse uredi in se imamo zopet fino. V
zavodu nam je všeč, saj nam prav nič ne manjka.

Gaj Gostiša s telovadbo skrbi za »fit«
postavo.

Pavel Gracar obožuje živali, predvsem
mačke, ter peko slaščic.

Žan Lipič je znan po »hudem« brcanju
nogometne žoge in peki na žaru.

Herman Anton Lakner zna izkoristiti
gozdne danosti in jih kreativno
uporabiti.

Blaž Povše je pravi naslov za učenje
origamijev ali mojstrskih potez pri šahu.

Žan Jerman Belina prosti čas posveča
klepetu.

Renato Timić Husarić vestno trenira
kickbox.

Timon Balarin rad karta in šahira.

Skupino vodita vzgojitelja Saša Rogan in Gašper Plevel.
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TRETJA SE PREDSTAVI
V naši skupini je 9 fantov, kot zadnji se nam je
pridružil Tadej. Ko opravimo svoje zadolžitve,
se z veseljem posvetimo prostemu času. Matic
V. preskakuje ovire z rolko, zraven njega pa
vijuga Tilen z longboardom in Tadej na kolesu.
Anil in Matic K. se težko ločita od nogometne
žoge, Črt pa od košarkarske. Vmes Maks napiše
kakšno rimo, Luka pa popestri vzdušje s
harmoniko. Vsemu temu se pridruži tudi Alex,
ki mimogrede naredi še kakšen izdelek iz lesa
ali kartona. Da ne zamudimo na večerjo, pa
skrbita vzgojiteljica Sergeja Anžič in vzgojitelj
Iztok Dremelj.

Naj fotke namesto nas govorijo ;)
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ČETRTA SE PREDSTAVI
Četrta skupina je super in fina.

Če se hočemo dobro imet,
nas mora bit vseh deset.

Drugega vam res ne preostane,
kot da spoznate njene člane.

Vzgojitelj Dušan Golob je res kul,
pa pozna tut vicev ful.

Vzgojiteljica Špela Ivanuša je prijazna in fina,
pa uživa veliko vitamina.

Jan K. M. veliko denarja zapravi,
zato pa uživa v vsaki zabavi.

Staš trmari,
ko dobimo novinca, pa se lepo predstavi.

Tobija preveč govori,
na sestankih pa se glasno smeji.

Jan L. je zaspan,
ko pa se odpravi delat, dela cel dan.

Sven teži, ko pa lekcijo dobi,
se takoj umiri.

Samir pravi: ˝sredio sam, da lah basket
igram˝.

Mark se razjezi,
ko pa pride Jan, se hitro umiri.

Filip rad košarko igra,
kdaj pa kdaj pa med poukom preveč klepeta.

Predstavljamo vam naš teden in vsak dan,
da vidite točno, kakšen imamo plan.

Dobimo se vsi v naši krtini:
Ali vam ˝sede˝ teden v 4. skupini?

PONEDELJEK
Šola naša je vsakdanja služba,

v njo hodi vsa naša družba.
V ponedeljek v službo odhitimo,

pred skupinami se dobimo.
Na poti proti naši službi,

izogibamo se slabi družbi.
Ko pa pridemo v skupino,

vsak nekaj za delati si razdelimo,
pred tem pa še kosilo pojest odhitimo.

A ko prostega časa več ni,
dobra volja nam izpuhti.

Na vrsti so generalke,
a mi bi raje šli v spalke.

V ponedeljek imamo čiščenje sob,
kjer vzgojitelja pregledata čisto vsak rob.

Utrujeni od vsega se moramo učiti,
šolskim obveznostim ne smemo uiti.
V parku zvečer se zopet razvedrimo,

za naše telo veliko dobrega naredimo.
Energije ni več,

večerja zato nam ni odveč.
Ko pa za dnevnik je čas,

televizijo damo vsi bolj na glas.
Sledi tuširanje in telefoni,
prijajo nam tut bomboni.

Ko pa učitelj reče lahko noč,
vsi nabiramo novo moč.

TOREK
Torek je dan,

ko delamo cel dan.
Prostore čistimo kot za šalo,
nikoli ne uspemo delati malo.

Učitelji nam težijo,
ko generalke ne naredimo.
Prahu ni v nobenem kotu,

noben se še nikoli ni zmotu.
Dejavnosti imamo veliko,

na primer naredimo kakšno sliko.
Filip s fotoaparatom se sprehaja

in učitelju nagaja.
Slika vse po vrsti,

na koncu ga bolijo prsti.
Drugi pa eno uro basket igramo
in se pri tem zelo fajn imamo.

Tretji prostovoljno damo svoj glas,
starejšim tako polepšamo čas.

Na simbiozo ali v dom odidemo,
vsi so veseli, da tja pridemo.

Kdor kaj ne zna,
hitro se naučiti da.
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SREDA
Sreda je ta dan,

ko ponavadi na sprehode hodimo celi dan.
V bližnji gozd odidemo,

do gradu skoraj vedno pridemo.
Ko pa le do kapelice hitimo,

naše ˝živčke˝pomirimo.
Včasih pa v skupini se zadržimo

in za ustvarjanje poskrbimo.
Mal se včasih poigramo,
ko socialne igre imamo.

Naredimo res celo galamo,
takrat ko zaigramo dramo.

Ko pa pride nogomet,
nič nas več ne sme bolet.
To je naša prava zabava,
a le če igra je taprava.

Kdaj se tut mal skregamo,
a se takoj pobotamo.

Ko nogometa ni,
pa smo žalostni vsi.

ČETRTEK
Četrtek je dan,

ko ni noben zaspan.
Vsi zunaj delamo,

včasih se pri tem tudi skregamo.
V atriju in parku urejamo okolico,
zato skupaj vzamemo prikolico.
Medtem ko eni delamo zunaj,

pa drugi že spoznavamo Dunaj.
Dunajski valček poznamo,

plesne korake v nogah imamo.
Pa tudi partije v šahu nam niso neznanka,

saj vedno ugotovimo,
kje tiči zanka.

Popoldan vsi na sestanku točke dobimo
in odhodov domov se razveselimo.

Teden dober je za nami,
vikend nas pošteno mami.

A če točke niso visoke,
vzamemo stvari v roke.

Saj naslednji teden ko pride,
lepo vedenje nam ne uide.

PETEK
Veliko nas hodi domov ob enih,

zato ni prepirov nobenih.
Če pa ostanemo do treh,

čistimo skupino
in nam ni tok fino.

A še vseeno si želimo,
da je vse to čim prej mimo

in da končno vikend doživimo.

VIKEND
Naš moto za vikend zavpijemo vsi,

takole pa se glasi:
˝DON'T SIKIRANCIJA.

SAMO RELAX I UŽIVANCIJA.˝
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STANOVANJSKA SKUPINA JEŽEK
Mi, mladostniki iz hiše ob robu gozda
Živimo v Guncljah, prav ob robu gozda, celo
tako tesno smo ob gozdu, da pridejo do hiše
tudi srne ali kake druge gozdne živali. Do nas
lahko pridete z mestnim avtobusom (št. 1) ali z
avtomobilom. No, nekateri prihajajo tudi s
kolesom. Veliko ljudi pa se dnevno sprehaja
mimo naše hiše, saj je tu kar nekaj izhodišč za
razne pohode na okoliške hribčke, npr. na
Toško čelo.

V letošnjem letu je bilo že nekaj sprememb v
zasedbi, trenutno pa za pestro dogajanje v hiši
skrbi šest mladostnikov in štirje vzgojitelji.
Eden izmed nas redno hodi na prakso, saj je
svoje šolske obveznosti za tretji letnik že
zaključil, ostali pa se bolj ali manj trudimo
guliti šolske klopi v različnih ljubljanskih
srednjih šolah. Preskok iz osnovne šole na
srednjo ni enostaven, zato je v začetnih
mesecih navajanje kar težko, potem pa nekako
steče. Pri navajanju nam vzgojitelji veliko
pomagajo, predvsem pri urejanju šolskih
potrebščin, skupaj obiščemo knjižnico,
raziskujemo povezave mestnega prometa in še
marsikaj drugega. Vzgojitelji so tudi v stalni
navezi z našimi razredniki, k njim in tudi
ostalim profesorjem hodijo na govorilne ure,
zato smo vedno pod budnim očesom odraslih.
Tudi navajanje na bivanje v hiši zahteva veliko,
še posebej ker nismo vsi navajeni redno
pospravljati in čistiti. Poleg rednega
pospravljanja se je septembra menjala krušna
peč, saj se je bilo treba pripraviti na mrzlo
zimo. V tistem času je bilo toliko več čiščenja
po hiši zaradi obilo prahu, vendar se je
splačalo, saj nas je v mrzlih mesecih dobro
grelo. Čiščenja je že sicer veliko, saj je hiša

kar velika, vendar si razdelimo naloge in ob
spodbudi ter nadzoru vzgojiteljev počasi
usvajamo.

Skozi celotno jesen smo imeli delo na vrtu in v
sadovnjaku, obrezovali smo trte ter grmovnice,
pomagali pri košnji trave, pobirali sadje
(hruške, grozdje, kivi) in ga tudi pridno jedli. V
oktobru smo praznovali tri rojstne dneve in se
dodobra posladkali z raznimi dobrotami, ki so
jih pripravili naši vzgojitelji. Po krompirjevih
počitnicah smo zopet zagrizli v zvezke in
učbenike, saj nas je čakalo daljše obdobje
pridobivanja ocen. Vedno daljše večere smo si
krajšali z raznimi igrami, predvsem pa nas je
navduševal ročni nogomet, eden od nas trenira
pravi nogomet dvakrat na teden, čas pa
preživljamo tudi na zunanjih fitnes napravah v
vasi.
Vonj po zimi v decembru, ves ta mraz, ki je ob
gozdu še hujši, ter toplota v hiši so nas skoraj
pognali v zimsko spanje, a se nismo dali. Takoj
v začetku decembra smo se odpravili na pohod
v Vrbo, za 42 km dolgo pot sva se opogumila
dva, spodbujala sta naju dva naša vzgojitelja.
Budne pred zimskim spanjem so nas vzgojitelji
ohranjali tudi z izdelovanjem voščilnic,
novoletnih daril in krašenjem hiše z
novoletnimi dekoracijami. Nismo smeli pozabiti
na urejanje prezimovanja za naše rastline, ki
jih ni malo. Prebelili smo tudi nekaj sten v bolj
žive barve, da je bivanje v sobah prijetnejše. O
učenju ne bi zgubljali besed, ker so učne ure
itak bile in bodo vsakodnevna dvourna stalnica.
Potem pa so prišle pričakovane dolge
počitnice, večer pred odhodom smo imeli še
slavnostno večerjo s samimi dobrotami, ki smo
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jih skupaj z vzgojitelji pripravljali tudi mi.
Povabili smo še nekaj bližnjih sosedov, ki so se
z veseljem oglasili in poklepetali z nami. Veseli
so bili tudi naših daril in voščila. Dobili pa smo
tudi darila od vzgojiteljev – nekaj stvari smo si
tudi sami zaželeli.

Januar – ali je potrebno zgubljati besede? Zdi
se, kot da je najdaljši mesec, vmes je še
redovalna konferenca v šoli in vsi smo nekoliko
nestrpni, saj dobimo obvestila o uspehu, ki jih
predamo tudi vzgojiteljem. In tako se v drugi
polovici januarja dogovarjamo in delamo
načrte, kako naprej glede morebitnih
popravljanj ocen in drugih manjkajočih
obveznosti. Seveda pa smo tudi pohvaljeni in
nagrajeni, kadar vzgojitelji vidijo sadove
našega dela (učenja) in imamo dobre ocene.
Takrat tudi sami prepoznamo svoje rezultate in
smo veseli, da napredujemo. Zavedamo se, da
smo se sami strinjali z odločitvijo za bivanje v
stanovanjski skupini in tako tudi sami sebi
dokazujemo, koliko smo že postali bolj
samostojni. Vzgojitelji nam dopuščajo dovolj
možnosti, da se učimo na lastnih napakah, a so
nam tudi vedno na voljo, če nam spodleti.
Pravijo sicer, da v življenju ni napak, ampak
samo lekcije. Od nas je odvisno, ali bomo te
lekcije usvojili in se iz njih nekaj naučili ali ne.
Zima se je vlekla še v februar. Kljub kratkemu
mesecu, ki so ga skrajšale še počitnice, smo
imeli v stanovanjski skupini kar nekaj
dogodkov. Že popoldne pred slovenskim
kulturnim praznikom smo se odpravili v kino (to
smo imeli v dobrem še od januarja), sam
kulturni praznik pa smo obeležili z obiskom
Muzeja novejše zgodovine Slovenije v Tivoliju,
kjer smo izvedeli marsikaj zanimivega.
Nekateri smo bili v muzeju že večkrat, drugi pa
prvič. Po ogledu muzeja nam je za kosilo
zadišal dunajski zrezek v gostilni Jelen, včasih

se je prav lepo pogostiti zunaj. V skupini nam
sicer naši vzgojitelji zelo dobro kuhajo,
potrudimo se pa tudi sami, tako da smo
nekateri že pravi profesionalci v peki palačink.
Po kosilu smo uživali še ob Zbiljskem jezeru.
Zadnji večer pred počitnicami pa smo se v
celotni zasedbi zabavali ob ogledu črne
komedije v Šentjakobskem gledališču Ljubljana
z naslovom Maratonci tečejo častni krog, pri
čemer smo se nasmejali do solz. Do petka in
težko pričakovanih počitnic nas je ločil le še en
dan. Po enotedenskem počitku pa so nas čakali
novi izzivi.

Nove izzive je prinesla pomlad, ki je počasi, a
vztrajno začela prebujati tako naravo kot tudi
nas in naše hormončke. Pred hišo imamo vrt,
zato smo sprva poskrbeli za prekopavanje,
potem pa za sajenje različne zelenjave, ki jo
bomo potem lahko tudi uživali v različnih
jedeh. Morda pa bomo s časom le vzljubili tudi
drugo zelenjavo kot le krompir, ki ga imamo
najraje pečenega. Marca smo beležili še en
pomemben dan, in sicer dan žena. Za svoje
mame in nekateri tudi za razredničarke smo
naredili in poslali voščila. Kljub skorajšnjemu
zaključku zime je marca potekalo smučanje, in
sicer državno prvenstvo na Krvavcu. Udeležil se
ga je naš najstarejši član v skupini.
Pomlad pa je poleg sveže energije prinesla tudi
druge vibracije – spomladansko utrujenost,
zaradi katere se težje učimo. Zunaj je sicer
toplo sonce, ki pa nas po koncu šole vztrajno
vabi, in bi zato raje počeli vse drugo, kot
mislili na šolo in obveznosti.  Kljub temu bomo
stisnili zobe in se potrudili do konca šolskega
leta za uspešen zaključek. Vmes se
bo še kaj dogajalo, ampak prav
vsega vam pa ne povemo. Lahko pa
nas pridete kdaj obiskat v našo
hišo ob robu gozda …

»JEŽKI«
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Z VAMI DELIMO …
INTERVJU S PSIHOLOGINJO MARJETO DEČMAN
NEKOČ ali pisalo se je leto 2001
Zakaj ste prišli delat v zavod?

Prvič zato, ker me to delo veseli, delati z
otroki. Po drugi strani sem potrebovala službo.
Nekje pač moraš začeti. Zanimivo je to, da
sem dala eno prošnjo in sem dobila odobreno.
V zavodu mi je všeč to, da niste preveč
poslušni. Zato mora biti človek dosti iznajdljiv,
da pride z otroki v stik.

Ali radi delate z otroki, radi opravljate svoj
poklic?

Z otroki zelo rada delam, ker me zanima
njihovo mišljenje in njihove težave. Otroke pač
moraš imeti rad ne glede na to, kakšni so. In,
kot pravijo, na otrocih svet leži, oni so naša
prihodnost. Rada jim pomagam, da pridejo iz
težav, ki jih imajo. Ta svoj poklic zelo rada
opravljam zato, ker vem, da pomaga otrokom.

Ali vas to delo veseli?

To delo me veseli. Posebno takrat, ko mi uspe
nekomu pomagati, da postane boljši človek, ali
razrešiti njegov problem. Rada delam z
mladostniki.

Ali to delo delate z veseljem?

Večkrat se tudi razjezim, težim ali pa sem
žalostna, če kaj ne gre tako, kot sem si želela.
Večino časa pa to delam z veseljem.

Kako dolgo že delate tukaj?

Zdaj teče že četrto leto od takrat, ko sem se
zaposlila v tem zavodu. Upam, da bom še dolgo
delala v zavodu. In z veseljem.

Ali vas je že kdaj kdo tako razjezil, da ste
nameravali to delo zapustiti in oditi kam
drugam?

Da. Včasih sem se že tako razjezila nad
gojenci, ki so me »zabavali«, se neprimerno
obnašali, kršili pravila in še marsikaj. A vendar
nimam te možnosti, da bi gojence lahko vpisala
ali kako drugače ukrepala. V takšnih trenutkih
pač naredim, kolikor se da. Včasih pa sem
morala ukrepati tudi s silo, ker drugače pač ni

šlo. A v takšnih primerih poskušam izbirati
druge poti.

Kako dolgo boste še opravljali ta poklic?

Za zdaj mi ta poklic predstavlja izzive, kar
pomeni, da imam še veliko idej. Zato bom ta
poklic še dolgo opravljala. Koliko časa? Kolikor
bom imela veselja in idej!

Za konec bi vam dal še eno vprašanje. Upam,
da ne bo pretežko in da bo zanimivo. Po
vsem tem, kar sem slišal, sem ugotovil, da
imate otroke radi ne glede na to, ali so pridni
ali poredni. Pa bi vas vprašal, kakšna je vaša
prihodnost.

Še naprej bom opravljala to delo in se
ukvarjala z otroki, ker mislim, da ima vsak
nekaj slabih izkušenj v življenju, a lahko uspe,
le potruditi se je treba. Jaz pa jih bom pri tem
še naprej spodbujala in jim pomagala. Za mojo
prihodnost vam ne morem povedati nič, ker ne
razmišljam. Puščam se spremeniti.

Izidor, 2001

DANES ali leta 2017
Koliko časa ste zaposleni v zavodu?
V letošnjem letu bom dopolnila 20 let delovne
dobe v zavodu. Kar veliko, kajne?

Kakšno je vaše mnenje o otrocih, ki prihajajo
v zavod?

Otroci in mladostniki, ki prihajajo v naš zavod,
se pogosto znajdejo v začaranem krogu, iz
katerega ne morejo izstopiti. Nekateri imajo za
sabo težje življenjske preizkušnje, pri drugih
pa se zgodi splet neugodnih okoliščin, ki jih
otrok, starši, šola in ostali strokovni delavci ne
uspejo sproti in pravočasno razrešiti. Pri tem
postanejo težave tako velike, da potrebujejo
več strokovne pomoči in odmik od okolja. V
osnovi si vsak otrok in mladostnik želi biti
uspešen, dober, zadovoljen, vesel. Takšni so
tudi otroci, ki bivajo pri nas.
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Kako smo mi drugačni od otrok, ki ste jih
spoznavali tekom vaše prakse?

Na to vprašanje zelo težko odgovorim. Vsak
otrok je svojevrsten, univerzalen, poseben.
Težko je primerjati zgodbe otrok med seboj.
Ko gledam nazaj, se mi zdi, da je bilo morda
včasih več vedenjskih težav in sedaj več
čustvenih stisk, ki rezultirajo tudi v vedenjske
težave. Ampak morda je to samo občutek.

Vas vaše delo po toliko letih v zavodu še
vedno veseli? Kaj vam prestavlja izziv?

Da, lahko iskreno rečem, da me to delo še
vedno izredno veseli. Rada delam z vami,
otroki in mladostniki. Vedno pred mene
postavljate nova vprašanja, nove izzive, nove
težave, o katerih razmišljam in iščem rešitve.
V teh letih ste me ogromno naučili, predvsem
poslušanja in razumevanja. Vsak vaš uspeh in
napredek me še dodatno motivira. Zelo rada se
ukvarjam tudi s starši. Prizadevam si, da bi s
svojim strokovnim delom doprinesla, da bi se
bolje razumeli v družini, ki je osnovna celica
vsakega otroka.

Ali ste kdaj razmišljali, da imate dovolj
neposlušnih otrok in njihovih težav? Ste
razmišljali o kakšni drugi službi?

Seveda pridejo obdobja ali pa trenutki, ki so
bolj stresni in naporni, ko človek razmišlja tudi
o drugih možnostih. Vendar, ko se stvari nato
malo umirijo in človek premisli, je to delo še
vedno zelo zanimivo, polno izzivov, ki me
motivirajo.

Kakšne so vaše želje za prihodnost?

Želim si, da bi uspeli v zavodu oblikovati
program, ki bo čim bolj po meri otrok in
mladostnikov in vam bo omogočal optimalen
napredek in razvoj. Prav tako veliko
razmišljam o aktivni vključenosti staršev v naš
program. Nekaj aktivnosti že izvajamo, želela
pa bi te programe še nadgraditi in izboljšati.

Čestitamo vam za prejeto plaketo Frana
Milčinskega, ki jo Društvo specialnih in
rehabilitacijskih pedagogov podeljuje
strokovnim delavcem. Ste se priznanja
razveselili? Kaj vam pomeni?

Hvala za čestitke. To, da bom prejela plaketo
Frana Milčinskega, je bilo zame veliko

presenečenje, saj so sodelavci to pred mano
spretno skrivali. Mi pa zelo veliko pomeni, saj
je veliko priznanje za moje strokovno delo.
Priznanja sem se zelo razveselila in mi je še
dodatna motivacija za strokovna prizadevanja
v prihodnje.

Za zaključek nam zaupajte še, kaj sporočate
vsem otrokom oziroma mladostnikom, ki
iščemo pot na »pravo pot«.

Želim vam predvsem sporočiti, da nikoli ne
obupajte v življenju, temveč se borite in
trudite za svoj napredek. V življenju gremo
skozi različne preizkušnje, nekateri ljudje jih
imajo več, drugi manj. Vsak se lahko iz svojih
izkušenj nekaj nauči in je potem bogatejši,
izkušenejši, bolj pripravljen za spopadanje z
novimi življenjskimi izzivi. Ni vam treba vsega
rešiti samim, poiščite pomoč drugih ljudi in
vam bo lažje. Vem, da imate ogromno
sposobnosti in talentov, in vam zaupam, da
vam bo uspelo.

novinarski krožek, 2017
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INTERVJU: BOJAN BOGATAJ
V konferenčni sobi, kjer je tudi sam velikokrat
sedel, smo z gospodom Bojanom Bogatajem,
zdaj ravnateljem ZVI Logatec, obujali spomine
na čase, ko je bil še sam del smledniškega
kolektiva.

Kako se spominjate začetkov poklicne poti v
Smledniku? Kdaj ste začeli delati v zavodu?

Tukaj sem bil zaposlen četrt stoletja. Če se
malo pošalim, sem tukaj preživel svojo
poklicno mladost. Začel sem leta 1978 tamle
čez cesto (graščina Lazarinijevih, op. a.), leta
1991 pa smo se preselili v to stavbo. Teh
petindvajset let je zame posebno doživetje, ki
ga nikakor ne moreš kar tako pozabiti. To so
bila zame najbolj ustvarjalna leta poklicnega
življenja.

Koliko časa ste bili zaposleni v zavodu?

25 let, 13 let sem bil vzgojitelj, nato pa 12 let
še svetovalni delavec.

Svojo poklicno pot ste začeli v graščini. Kako
se spominjate tistih časov? Kaj se je
spremenilo, ko se je zavod preselil v nove
prostore?

Tega obdobja se spominjam kot enega
najlepših v mojem življenju, ko smo s fanti
delali kot ena družina. Takrat ni bilo normativa
10, 12 otrok. V skupini smo imeli 14, celo 16
otrok; če je bilo treba, smo pač dodali
posteljo. Nihče nas ni vprašal, ali zmoremo.
Takrat je bilo to normalno. Delali smo z veliko
mero entuziazma. Med sabo smo bili zelo
povezani, veliko stvari nas je družilo,
vzgojitelji smo bili kot prijatelji, otroci pa so
nas resnično doživljali kot nadomestne starše.
Bilo je lepo.
Ko smo se preselili v nov zavod, se je precej
spremenilo. Šli smo v nove prostore, kjer so
imeli otroci več intimnosti, saj so bile spalnice
manjše, tudi manj otrok je bilo v vzgojni
skupini. Kljub novim prostorom pa smo vsi
skupaj še kar nekaj časa pogrešali graščino,
predvsem park z igriščem in tudi njive, kjer
smo preživeli prijetne trenutke prostega časa.

Organizirali ste kar nekaj doživljajskih
projektov. Kateri so vam ostali najbolj v

spominu?

Organiziral sem trinajst doživljajskih projektov
Kolpa. Ti projekti so vsebovali kolesarjenje in
raftanje. Iz Smlednika smo odkolesarili po
različnih poteh v smeri proti Kolpi, do meje s
Hrvaško. Kolesarili smo približno dva do tri dni,
od 200 do 230 kilometrov. Potem pa smo šli še
z raftom nekaj dni po vodni poti, okrog 13
kilometrov, do Vinice. To so bila zelo lepa
doživetja. Ko si na takšnih doživljajskih
projektih skupaj s fanti in dekleti, doživljaš
enako kot oni. Skupaj z njimi si na kolesu, na
dežju, pod istimi napori, z isto prehrano, v
istih zagatah in stiskah. To nas je povezovalo in
domov smo se vedno vračali bolj povezani, saj
smo skupaj z roko v roki prešli določene
težave, pa tudi lepe trenutke. S tistimi otroki,
s katerimi sem bil na teh trinajstih projektih
Kolpe in treh projektih Jadranja, vzpostaviš
čisto drugačen odnos, kot pa bi ga vzpostavljal
tukaj med stenami v vzgojni skupini. To so
nepozabna doživetja. Še danes se živo
spominjam konkretnih projektov in otrok ter
ljudi, s katerimi smo projekte skupaj uresničili.
To se ti vtisne v spomin in tega ne moreš kar
tako pozabiti. Vzgoja je življenje, sobivanje
vzgojitelja z otroki in mladostniki. Torej čim
več delati skupaj, fizično delo, pogovori,
razreševanje v odprtem prostoru izven vzgojne
skupine je za otroke in vzgojitelja najboljša in
najbolj koristna izkušnja.

V svoji karieri v Smledniku ste opravljali delo
vzgojitelja in svetovalnega delavca. Kaj vam
je bilo najbolj všeč pri obeh delovnih mestih
in kaj vas je najbolj jezilo?

Vedno sem rad delal z otroki, tako 13 let kot
vzgojitelj kot tudi 12 let kot svetovalni
delavec. Zelo rad sem delal s starši kot
svetovalni delavec. Skupaj s svetovalnima
delavcema, psihologom Tomažem in kasneje s
psihologinjo Marjeto, smo vodili skupine
staršev, veliko pa je bilo tudi individualnega
dela s posameznimi zelo zahtevnimi starši.
Super se mi zdi, ko slišim, da v Smledniku zelo
kvalitetno nadaljujete prav delo s starši.
Včasih pa me je tudi kaj jezilo. Spomnim se
enega očeta, ki je strašno pogosto tarnal,
kakšni reveži so doma, nato pa je iz žepa
potegnil škatlico cigaret Marlboro.
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Kako so vam izkušnje, ki ste jih pridobili v
Smledniku, pomagale pri vodenju Zavoda za
vzgojo in izobraževanje Logatec?

Zelo, ker sem se v Smledniku ogromno naučil.
Vodenje mladostnikov, vodenje skupin,
delovanje v timu, delovanje z vodstvom …
Ogromno sem se naučil v teh petindvajsetih
letih v Smledniku.  Se je pa veliko stvari od
takrat spremenilo. In to danes doživljam v
Logatcu. Novodobni vzgojitelji so postali
drugačni, manj so angažirani, manj pripadni.
Spremenil se je režim. Včasih smo bili v
Jugoslaviji, potem smo prišli v Slovenijo.
Odgovornost strokovnih delavcev se je nekako
zmanjšala, angažiranost se je zmanjšala, jaz
pa od vzgojiteljev vedno zahtevam maksimum.
Sam namreč nekako še vedno živim v tistem
svetu, ko sem bil nadomestni oče mnogim
generacijam fantov. In to mojim kolegom ni
všeč, ker sem do njih izredno zahteven!

V čem se razlikujejo generacije otrok, s
katerimi ste delali kot vzgojitelj ter
svetovalni delavec, in generacije otrok, s
katerimi se srečujete zdaj kot ravnatelj?
Kako so torej današnje generacije drugačne
od otrok, ki ste jih spoznavali tekom vaše
prakse?

Razlika je bistvena, ogromna. Včasih je bilo
veliko več iskrenosti. Z mladostnikom in starši
si vzpostavljal čisto drug stik, danes pa je vse
»plastik fantastik«. Danes je veliko
neiskrenosti, zaigranosti, svet je vedno bolj
zlagan, da ne rečem izprijen. Zelo težko se
vzpostavlja odnose. Razlika med otroki, ki so v
Smledniku, in tistimi mladostniki, ki so v
Logatcu, je ogromna. Tukaj ste otroci, ki
morate obiskovati osnovno šolo, tam so
mladostniki, ki morajo biti tam na silo, ker so v
zavodu po sklepu sodišč in se požvižgajo na to,
ali bodo kaj spremenili, ali bodo napredovali
ali ne. Tukaj gre za zelo paradoksalno zadevo.
Misliš, da so srednješolci bolj zreli, kot ste vi,
osnovnošolci, pa so v bistvu manj zreli, kot so
bili nekoč. V tem obdobju je zelo prisotna tudi
razvajenost. Otroci so na takšen ali drugačen
način vedno bolj razvajeni, kar pomeni, da so
vedno manj zmožni se razviti v odgovornega
posameznika.  Prav v zadnjih letih pa opažam,
da je v zavodih prisotnih vedno več
mladostnikov, ki so brezčutni. Ocenjujem, da

je prav ta kategorija mladostnikov izjemno
zahtevna in delo z njimi hudo naporno.

Kako gledate na mladostnike, ki k vam
pridejo iz Smlednika?

To, da sem v Smledniku preživel svoje
profesionalno odraščanje, ima posebno težo.
Zato so zame fantje, ki pridejo v Logatec iz
Smlednika, protežirani, ker jim namenim
posebno pozornost. Čeprav je morda nepošteno
in nekorektno, se za te fante bolj angažiram.
Tudi sicer je na splošno znano, da imajo
fantje, ki prihajajo iz Smlednika, dobro
usvojene učne in delovne navade in so navajeni
na strukturo.

Kaj je vaše glavno vodilo pri delu z
mladostniki?

Biti iskren, odkrit in spoštljiv.

Kakšne so vaše želje za prihodnost zavoda,
glede na to, da smo v znamenju praznovanja
70. obletnice zavoda?

Jaz podoživljam 50. obletnico, katere del sem
bil pred dvajsetimi leti. To je bilo nekaj
velikega. V takih trenutkih se moramo spomniti
na vso prehojeno pot zadnjih dvajsetih let,
kam smo se premaknili v tem času, kje smo v
slovenskem prostoru danes. In moramo biti
ponosni na to, kar smo ustvarili. Ponosni smo
na Milčinskega, ponosni smo na 70 let, moramo
držati glavo pokonci. Jaz sem v teh prostorih
vedno hodil z glavo pokonci. Ob tej priliki vsem
vašim delavcem čestitam in želim, da tudi v
prihodnje delujete tako ustvarjalno, saj s tem
pomagate mnogim otrokom in njihovim staršem
v stiskah, ki jih preživljajo.

Za zaključek nam zaupajte še, kaj sporočate
vsem nam, otrokom oziroma mladostnikom,
ki iščemo pot na »pravo pot«.

V medčloveških odnosih, pa naj gre za odnos
otrok – vzgojitelj ali otrok – otrok, je potrebno
spoštovanje. Skratka, zaupajte ljudem, ki vam
v zavodu pomagajo, bodite do njih strpni,
iskreni in spoštljivi.

Hvala za vaš čas.

Pogovarjal se je Renato, 2017
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DRUŽIMO SE IN MERIMO MOČI Z VRSTNIKI IZ VZGOJNIH ZAVODOV in
MLADINSKIH DOMOV

KRPANOVA POT 2016
V četrtek, 22. 9. 2016, smo se odpravili na
Krpanovo pot v Logatec. Udeležili smo se je
učenci: Adina, Claudia, Jan, Staš in Pavel.
Spremljala sta nas učiteljica Irena Majdič in
učitelj Tomaž Bernot. Ko smo prispeli v
Logatec, smo najprej malo prigriznili, da ne bi
omagali na poti, nato pa smo krenili rešit
naloge, ki so nas čakale. Tekmovali smo v
zanimivih igrah.
1. igra: Malarijo Krpana vkup sestaviti.
Vsi iz skupine smo se trudili v najkrajšem času
sestaviti sestavljanko.

2. igra: Ujeti ribo, da sebe podkrepiš, pot ne
bo kratka.
Staš in Pavel sta se preizkusila kot ribiča.
»Pecanje« rib jima je šlo dobro od rok.

3. igra: Les za mesarico odžagati bo treba.
Pri tej igri smo žagali hlod. Staš in Pavel sta se
uskladila in hlod prežagala brez večjih težav.

4. igra: Na gmajno priti in gibčnost pokazati,
da ne najde se kdo in reče, da vsaka žaba od
tebe dlje skoči.
Naloga je bila skok v daljino, pomerila sta se
Pavel in Adina, a ker je slednja skočila več, se
je uvrstila v finale.

5. igra: Osem mejačev nate čaka, Krpan se jih
ne ustraši. Omlati jih, da vsi podplate
pokažejo.
V tej igri smo podirali keglje. Naš Jan se je
odrezal tako dobro, da je porušil rekord v
podiranju kegljev.

6. igra:Kobilico vkup sestaviti in jo zajahati.
Iz kosov lesa je bilo treba sestaviti kobilo. Ker

smo združili moči, smo nalogo opravili zelo
hitro.

7. igra: Podkev Krpanove kobilice na drog
zalučati.
V metanju podkev smo se pomerili Adina, Staš
in Pavel.

8. igra: Kaj bo, če se Brdavs ne ukroti, so
veleli meščani Dunaja in poklicali Martina
Krpana.
Nad Brdavsa sta se z žogicami spravila Staš in
Jan.

9. igra: »Šverc« soli brez cesarjevega patenta
opraviti.
»Sol« smo tehtali ob pomoči Claudie, še dobro,
da se pogosto tehta in natančno ve, koliko ji
pokaže tehtnica.

10. igra: Zadeti raco za dunajsko gospodo, da
lačna ne bode.
Pri streljanju z zračno puško nas je zastopal
Pavel.

Nekatere naloge smo reševali pred zavodom,
ostale pa ob poti, ki se je vila čez gozd in
travnik. Bili smo dobra skupina, ki je pokazala
precejšnje sodelovanje. Skupina je dala vse od
sebe, da bi se dobro odrezali. Vodil nas je Jan,
ki je bil dober vodja. Trudil se je, da je
skupino držal skupaj in nam utrjeval
samozavest. Osvojili smo prvo mesto med
osnovnošolci. Dobili smo tudi nagrado. Kasneje
smo si zaslužili še sladoled s strani učiteljev, za
kar se še enkrat zahvaljujemo. Imeli smo se
zelo lepo, izplačalo se je, čeprav smo bili ob
koncu kar precej utrujeni.

Adina, Staš in Jan K. M., 2017
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DRŽAVNO PRVENSTVO V
VELESLALOMU ZA SMUČARJE IN
DESKARJE IZ VZ, MD IN SS
16. marca 2017 smo na smučišču Krvavec
ponovno gostili Državno prvenstvo v smučanju
in deskanju za MD, SS, VZ in PD ali po domače
veleslalom za otroke in mladostnike ter njihove
spremljevalce, ki bivajo oziroma delajo v
zavodih po Sloveniji. Tekmovanja so se
udeležili predstavniki naslednjih zavodov:
Mladinskega doma Malči Beličeve, Mladinskega
doma Maribor, Mladinskega doma Jarše,
Vzgojnega zavoda Kranj, Vzgojno-
izobraževalnega zavoda Višnja Gora, Zavoda za
vzgojo in izobraževanje Logatec in domačega
Vzgojno-izobraževalnega zavoda Frana
Milčinskega Smlednik.

Domačini smo letos sestavili številčno ekipo. Iz
zavoda smo v smučanju nastopali Lea, Naja,
Pavel, David Maks, Matic K., Črt, Tobija in
Filip, Hana pa nas je zastopala v kategoriji
deskanja. Stanovanjsko skupino Ježek je v
smučanju zastopal Robi. Na veleslalomu so
nastopali tudi naši spremljevalci: vzgojiteljica
Melita, vzgojitelja Anže in Darko, učitelja Silvo
in Tomaž ter gospod ravnatelj.

Smučanje na lep sončen pomladni dan si bomo
zapomnili po odličnem rezultatu. Pobrali smo
kar šest odličij, tri pa so si prislužili še naši
spremljevalci. Prvo mesto in s tem zlato
odličje so si v svojih kategorijah prislužili:
Naja, Hana in David Maks, drugo mesto in
srebrno kolajno si je prismučal Tobija, tretjega
mesta in bronaste medalje pa sta se razveselila
Filip in Matic K. Ostali tekmovalci so k
skupnemu rezultatu prispevali pomembne
točke. Zelo smo se razveselili, da nam je
uspelo osvojiti pokal za prvo mesto med
ekipami. Strinjali smo se, da nam bo ta dan
ostal v lepem spominu zaradi uspeha, ki smo ga
dosegli, zaradi druženja z vrstniki in nasploh
zaradi sončnega dne, ki smo ga namesto v
učilnici preživeli na snegu v naravi.

Še nekaj vtisov udeležencev:

Na tekmovanju mi je bilo všeč, bilo je lepo
vreme, smučali smo, se družili, hrana je bila
dobra. Ker sem osvojil medaljo, sem bil vesel.

Matic K.
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Na DP je bilo super. Všeč mi je bilo, da smo
tekmovali, še posebej ker smo osvojili skupno
prvo mesto. Sam sem osvojil prvo mesto, to me
je razveselilo.

David Maks

Bilo mi je v redu. Najbolj mi je bilo všeč, ker
smo se razumeli. Ko sem izvedela, da sem
osvojila medaljo, sem bila zadovoljna. Vesela
sem, ker smo pridobili veliko točk za skupno
zmago.

Naja

Na tekmovanju je bilo dobro. Najbolj mi je bilo
všeč, ko smo s skupnimi močmi zmagali in
dobili ekipni pokal za zmago. Bil sem ponosen
nase, da sem osvojil kolajno in prispeval točke
k skupnemu prvemu mestu.

Filip

Bilo je dobro, ker sem dobil medaljo. Najbolj
mi je bilo všeč, ker sem dobro smučal in se
naučil sam iti na gondolo. Ko sem izvedel, da
prejmem medaljo, sem se počutil zelo dobro.

Tobija

Vtise zbrala: Jan K. M. in Staš, 2017

LIKOVNO DRUŽENEJE V VIŠNJI GORI
13. aprila 2017 smo se jaz, Hana in učiteljica
za likovno umetnost, Irena Majdič, odpravile v
Višnjo Goro na likovno ustvarjanje. Sprva
nisem vedela, kaj bomo delale, ampak mi je
Hana kmalu vse razložila. Pripravile smo stvari
in se odpeljale. Po prihodu smo šle na kosilo,
potem pa na delo. Izbrale smo si miren
kotiček, kjer nas niso motili avti in podobne
stvari. Vzeli sva material in si razdelili delo.
Naredili sva mobile. Sešila sem srček in del
sove, Hana pa je naredila lovilca sanj in
dokončala sovo ter poslikala lubje z znakom
miru, pikapolonico (znak sreče) in štiriperesno
deteljico (prav tako znak sreče). Učiteljica
nama je na koncu pomagala vse skupaj obesiti
na vejo. S težavo smo spravile vse v avto,
ampak nam je uspelo. Odpeljale smo se v
zavod in počakale, da se vsi zberejo. Sledila je
podelitev priznanj. Prislužile smo si priznanje
za 1. mesto za skupinski izdelek. Razveselile
smo se priznanja. Dan je bil zelo zanimiv, sem
zelo uživala.

Lea, 2017
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LAHKIH NOG NAOKROG …
VRBA – OD NORO DIVJE IDEJE DO POLNOLETNOSTI PROJEKTA
POPOTOVANJE KOT V PREŠERNOVEM
ČASU
Z novim letom je človeštvo stopilo v novo
stoletje in tisočletje. Slovenci pa smo leto
2000 poimenovali kar Prešernovo leto, saj se ga
spominjamo in praznujemo 200-letnico rojstva
velikega pesnika in človeka Franceta Prešerna.
Kot uvod v praznovanje smo se v Vzgojno-
izobraževalnem zavodu Frana Milčinskega v
Smledniku že lani lotili projekta treh kulturnih
dni z naslovom Prešeren in leto 2000. Zamislila
si ga je in ga vodi učiteljica slovenskega jezika
Ana Komar Florjančič.

Prvi kulturni dan smo izvedli 2. decembra lani
(1999). Ena izmed številnih tem, ki so bile
izvedene, se je glasila popotovanje v
Prešernovem času. Ljudje so se tedaj pri nas
prevažali s konjsko vprego, jezdili, največ pa
hodili peš. Tako je tudi France Prešeren odšel
peš študirat na Dunaj.

»To bo pa nekaj zame,« sem takoj pomislil in
se prijavil za temo. Za pohod sem pridobil štiri
učence: Klemna Brleka, Tomaža Krušca,
Sandija Mahniča in Braneta Vrtina (dva
sedmošolca in dva osmošolca). Že teden pred
pohodom sem si z avtom ogledal in natančno
določil pot. Od Smlednika do Vrbe sem nameril
44 km. Kjer se je le dalo, sem se izognil
prevelikemu prometu.

Pred odhodom smo se fotografirali, nato pa
nekaj minut po peti uri zjutraj ob zvokih
Prešernove Zdravljice, ki nam jo je zavrtela v
svojem avtomobilu učiteljica slovenskega
jezika, krenili na pot. Oblečeni smo bili
primerno, obuti v gojzarje, na hrbtu pa je vsak
nosil nahrbtnik z malico in rezervnimi športnimi
copati. Po stranskih poteh smo šli skozi Trboje,
Šenčur, Predoslje, Naklo, Podbrezje, Podvin,
Zapuže. Kar dobro smo hodili, si ogledovali
pokrajino, naselja, se pogovarjali in si dajali
pogum. Po dobrih enajstih urah smo nekaj
minut pred peto popoldne prispeli v Prešernovo
Vrbo.

Bo skupina učencev zmogla tako dolgo pot? O
tem sem med pripravami na pohod veliko
premišljeval in si zatrjeval, da bodo. Nekateri
kolegi učitelji, vzgojitelji pa so dvomili.

Ravnatelj je menil, da je ideja noro divja, a jo
je v vsem izjemno podpiral. Čudovito bo, če
bomo uspeli, je bilo naše vodilo.

Po vaseh so se ljudje zvedavo obračali za nami.
V Voklem nas je neki kmet vprašal: »Kam pa
greste?« Ko je dobil odgovor, je kar pozabil
zapreti usta. Na Polici pri Naklem nas je
dohitela novinarka Tina Dokl, tako da smo se v
petek pojavili na prvi strani Gorenjskega glasa.
Nekako na polovici poti smo na Bistrici pri
Naklem malicali. Od časa do časa so nas
poklicali po mobitelu kolegi iz zavoda in se
zanimali, kako nam gre. Kar dobro smo
napredovali, bi pa še bolje, če ne bi učenca
Brleka začelo boleti koleno. Na Črnivcu smo
imeli kosilo. Natakarica je bila radovedna, od
kod smo in kam gremo. Ko je zvedela, je
dejala, da smo se že dovolj nahodili in da naj
kar obsedimo pri njih, saj je do Vrbe še daleč.

Tako govorjenje me je vznejevoljilo, a tega
nisem smel pokazati. Kar hitro smo se dvignili
in nadaljevali pot. Seveda smo počasi postajali
utrujeni. A ker smo se dobro razumeli in se
veliko pogovarjali, sem jih lahko dobro
motiviral. Tako ubogljivih in zavzetih do sedaj
nisem poznal. Bili so kot prerojeni. Brlek je
celo dejal: » V Vrbo bomo prišli, pa čeprav po
vseh štirih.« Ko smo se bližali Zapužam, so nas
poklicali z radia Kranj in z nami posneli
intervju v živo.

Končno smo prišli na cilj in zavladalo je veliko
veselje. Pričakala nas je ekipa iz zavoda pod
vodstvom ravnatelja Franca Ravnikarja.
Ogledali smo si cerkvico sv. Marka in se pred
njo fotografirali. Prešernovo rojstno hišo smo si
ogledali le od zunaj. V notranjost žal nismo
mogli, ker je oskrbnik hišo zaprl že ob štirih
popoldne.

Kljub tej kaplji pelina je skupina učencev
Vzgojno-izobraževalnega zavoda Frana
Milčinskega Smlednik dokazala, da znajo
pešačiti tudi današnji mladi, kot so Prešeren in
ljudje v njegovem času. Na Prešernov dan je o
našem pohodu poročal Radio Ognjišče. Mi pa
smo sklenili, da bo pohod iz Smlednika v Vrbo
postal tradicionalen.

Jože Rozman, 2000
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(GORENJSKI GLAS, 3. 12. 1999)

O Smlednik

O Smlednik, srečna, draga vas domača,
kjer hiša stoji Franca Ravnikarja,

da b' dobra vzgoja me iz tvoj'ga svéta,
speljala bi bila do željè poklica.

Da vedel bi, kako se s srečo ohrani
vse, kar srce si sladkega obeta,
da ne bila bi vera v sebe vzeta,

da ne bil viharjev notranjih b' igrača!

Lépo pohvalo za delovno ročico
za doto, ki je nima milijonarka,

bi bil dobil s prizadevnostjo in trudom.

Mi mirno plavala bi moja barka,
pred sovraštvom srce, pred nesrečo dom

bi bližnji sosed vároval – svet' Urha.

Po Prešernovem sonetu O Vrba priredil Tomaž, udeleženec 1. pohoda v Vrbo, 2000
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18. POHOD V VRBO
2. decembra 2016 smo se že 18. zapored podali na maratonsko pot od Smlednika do Vrbe. Zjutraj smo
se zbudili ob 4.15, pozajtrkovali in se pripravili na dolgo pot. Pred startom nas je nagovoril Jože
Rozman, vodja projekta. Prisluhnili smo Zdravljici, nato pa smo se v temi odpravili v smeri Kranja. V
Kranju smo se ustavili v Prešernovi hiši, kjer je pesnik preživel zadnja leta svojega življenja in v
Pavšlarjevi hiši, kjer ima prostore Galerija Prešernovih nagrajencev. Tam nas je občina Kranj
pogostila tudi z malico. Ustavili smo se še v Prešernovem gaju, kjer smo na pesnikov grob položili
cvetje in prižgali svečo. Nadaljevali smo s potjo in premagovali kilometre proti cilju. Na Černivcu smo
imeli kosilo. Bilo je dobro. Po odmoru smo nadaljevali pot do Vrbe, noge so bile že težke. Cilj je bila
Prešernova rojstna hiša, kamor so prvi pohodniki prispeli okrog 16-ih, pred 17. uro pa smo bili že vsi
na cilju, za seboj pa smo imeli 42 kilometrov prehojene poti. Dobili smo malico in vsak po eno
čokolado Milka (no, tisti bolj iznajdljivi tudi dve). V pesnikovi rojstni hiši so nas pričakali in nagovorili
župan občine Žirovnica, Leopold Pogačar, župan občine Medvode, Nejc Smole, in direktor Zavoda za
turizem Žirovnica, Matjaž Koman. V nadaljevanju pa nam je Janez Mulej predstavil svojega sorodnika,
pisatelja Janeza Jalna. Z avtobusi smo se vrnili v zavod. Noge so me tako bolele, da bi mi skoraj
odpadle. Pohod v Vrbo mi je bil všeč, vendar je bila pot zelo naporna. Pohoda smo se izmed učencev
udeležili Renato, Žan, Pavel, Filip, Matic K in David Maks. Poleg zaposlenih v zavodu pa so bili z nami
na poti še dijaki z vzgojiteljema iz Stanovanjske skupine Ježek, skupina otrok z vzgojitelji iz
Vzgojnega zavoda Kranj, dijaki z vzgojiteljem iz Dijaškega doma Bežigrad, učenci iz Osnovne šole
Preska, Osnovne šole Franceta Prešerna Kranj in Osnovne šole Žirovnica s svojimi spremljevalci.
Skupaj nas je bilo na poti 80.

Udeleženci pohoda v Vrbo so povedali:

»Pot mi je bila izziv. Hodil sem v svojem
tempu, zadnjih nekaj kilometrov je sicer šlo
malo drugače, kot sem si predstavljal. Sicer mi

je bil pohod v Vrbo super. Na cilju sem bil
zadovoljen, zelo sem užival, vesel sem bil
pogostitve. V Vrbi me je pričakal tudi oče.«

David Maks, 2017

»Pohoda v Vrbo sem se letos udeležil že drugič.
Letos sem lažje prehodil kot lani, noge me niso
niti bolele. Na pohodu sem se imel super, všeč
mi je bila sladka nagrada v Vrbi.«

Matic K., 2017

»Pot do Vrbe sem prehodil že lani. Videl sem,
da ni prehudo, zato sem se letos odločil
ponovno oditi na pohod. Med potjo sem
poslušal glasbo in se pogovarjal s prijatelji.
Nekaj mravljincev v nogah sem vseeno čutil.
Pohod mi je bil všeč, razočaran sem bil, ker so
bile letos manjše čokolade kot lani.«

Pavel, 2017
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Pohod v Vrbo je zanimiv izziv. Že lani mi je
bilo všeč, zato sem se odločil, da pot prehodim
tudi letos. Všeč mi je, ker ni šole, rad sem
zunaj. Pot mi ni bila naporna, s prijatelji je
bilo na poti zabavno. Vesel sem bil, da mi je
tudi drugič uspelo. Zelo mi je všeč, da nas na
cilju pričaka čokolada.«

Žan L., 2017

»Odločil sem se, da poizkusim prehoditi 42
kilometrov dolgo pot. Pot je bila naporna,
bolele so me noge. Na cilju sem bil vesel in
ponosen nase, da mi je uspelo. V spominu mi
bodo ostale čokolade iz Vrbe.«

Renato, 2017

»Za pohod v Vrbo sem se odločil, ker mi je
predstavljal izziv. France Prešeren je naš
pomemben pesnik in nikoli še nisem bil v
njegovem rojstnem kraju in rojstni hiši. Bil sem
edini predstavnik naše skupine in našega
razreda. Na cilju mi je bilo super, čeprav so
me noge zelo bolele. Bil sem zelo ponosen
nase.«

Filip, 2017

Pripravil in vtise zbral: Renato, 2017

TRADICIONALNI POHOD V LOŽ
2. decembra 2016 smo se Adina, Hana, Gaj,
Samir, Tobija in Jan v spremstvu učitelja Silva
in vzgojiteljev Saše, Irene ter Dušana podali na
pot od Cerknice do Loža. Zbudili smo se ob
osmi uri zjutraj in se odpeljali do Cerknice,
kjer smo začeli našo 21 kilometrov dolgo pot.
Ustavili smo se v Jezerskem hramu (muzeju
Cerkniškega jezera). Tam smo si ogledali
maketo Cerkniškega jezera in spremljali
predstavitev »J’zeru je, j’zera nej«. Ko smo
zaključili s predavanjem, smo nadaljevali s
potjo. Ustavili smo se v bližnji gostilni in se
tam posladkali z vročo čokolado. Tako smo
nadaljevali naših 10 kilometrov hoje brez
težav. Med potjo smo se nekajkrat tudi ustavili
in pomalicali. Ves čas poti smo se imeli lepo.
Med sabo smo klepetali, se zabavali in
občudovali lepote narave. Naš cilj je bil pri
rojstni hiši Frana Milčinskega. Po njem se
imenuje naš zavod, v katerem preživljamo naše
dni in noči. Ko smo končno prehodili 21-
kilometrsko pot, smo se ustavili v piceriji in
tam pojedli pico. Pica na žalost ni bila posebej

dobra, ampak smo jo kljub temu pojedli. Na
pohod nam bodo ostali lepi spomini.

»Za pohod v Lož sem se odločila, ker mi je bila
pot po opisu zanimiva, prejšnje leto pa sem že
bila v Vrbi. Pot se mi je zdela lahka in
nenaporna. Všeč mi je bilo Cerkniško jezero.

Hana, 2017

»Za pohod v Lož sem se odločil, ker je krajši od
Vrbe. Pot mi je bila všeč, ker sem se lahko
družil z ostalimi.«

Gaj, 2017

»Pot v Lož sem izbral, ker je bila pot krajša in
ker nisem šel še nikoli in sem želel preizkusiti
nekaj novega. Najbolj mi je bilo všeč, ko sem
videl tablo in se zavedal, da sem na cilju.«

Samir, 2017

»Pot sem izbral, da bi si pridobil več kondicije.
Zame je bila pot malenkost naporna zaradi
mojega nahrbtnika, vendar ne preveč.«

Tobija, 2017

»Zame je bila pot v Lož v redu, ni bila preveč
naporna, kar mi je bilo še posebej všeč. Če bi
bila možnost, bi z veseljem še šla in se družila
z ostalimi in uživala.«

Adina, 2017

»Pohod v Lož je bil v redu, všeč mi je bilo, da
sem se družil z ostalimi. Pot ni bila naporna,
čeprav sem se na začetku malo pritoževal. Z
veseljem bi šel tudi naslednje leto.«

Jan K. M., 2017

Pripravila in vtise zbrala: Adina in Jan K. M.,
2017
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IZ ŠOLSKIH KLOPI …
RASTLINE, ŽIVALI, GLIVE, BAKTERIJE SO TUDI ŽIVA BITJA
Opažamo, da je večina otrok in mladostnikov,
nameščenih v naš zavod, na takšen ali
drugačen način odtujenih od naravnega okolja.
Imajo zelo različen odnos do drugih živih bitij.
Eni imajo veliko ugodnih izkušenj in znanja.
Drugi večinoma zaradi pomanjkanja izkušenj ne
vedo, kakšen odnos bi vzpostavili do živali,
rastlin v svojem okolju. Nekateri imajo
izkušnje z mučenjem živali. Zato je potreben
strokoven in intuitiven pristop, prilagojen
vsakemu posamezniku.

V učilnici za biologijo in kemijo imamo poleg
standardne opreme insektarij s paličnjaki,
akvarij, ki je v začetku šolskega leta naseljen
samo z rastlinami, v kabinetu nekaj zanimivih
lončnic in gojilnic z žuželkami, v žlebu nad
oknom spomladi vrabčje gnezdo in pozimi na
zunanji okenski polici krmilnico. Pomemben
podatek je velikost učilnice, ki meri 6 x 8 m, v
tako majhnem prostoru smo si blizu.

Glavni namen skrbi za živali in rastline je
razvijati strpnost in občutljivost do drugih živih
bitij, vztrajnost in delovne navade. Ni
razporeda za prinašanje hrane ter vode
paličnjakom, za hranjenje rib, vzdrževanje in
kontroliranje akvarijske tehnike, ni razporeda
za pripravo, vzdrževanje in opazovanje
krmilnice za zunanje ptice. Vse to poteka
sprotno in je na videz spontano, z moje strani
vodeno dosledno, a ne direktivno. Pri
praktičnem delu je vsako leto nekaj učencev,
ki so brez posebnega spodbujanja in nadzora
samostojni, samoiniciativni in odgovorni. Da se
drugi učenci pridružujejo vsaj občasno, je

treba pritegniti njihovo pozornost, npr.
navezati na glasno opažanje učenca: »O,
paličnjaki plešejo!« Prav pride humoren pristop
– redno hranjenje rib, kontrola tehnike,
zalivanje lončnic ni več neprijetno delo, celo
več, to je spoštovano delo, zaradi katerega se
žival ali rastlina bolje počuti.

Na začetku šolskega leta še ni rib v akvariju,
prinesem jih kasneje. Posamezniki pri takem
postopku že kmalu izgubijo interes, večina pa z
interesom bolj ali manj aktivno spremlja
dogajanje v akvariju celo šolsko leto.

Med odmori so posamezni učenci (pogosto so to
najbolj moteči ali ogroženi učenci) zaposleni z
živalmi. Držijo se dogovorjenih pravil: do živali
prihajamo mirno; živali jemljemo v roke brez
nasilja; tisti, ki vzame žival iz kletke,
odgovarja zanjo, dokler je ne vrne. Otroci z
daljšim stažem bivanja pri nas novince bolj kot
z besedami opozarjajo s svojim odnosom oz.
zgledom.

Pred leti sem imela v razredu več različnih vrst
živali in rastlin, ker sem želela, da učenci
spoznajo čim več živih bitij v faktografskem
smislu. Potem so bile živali in rastline v
učilnici, da se je čutilo, da smo pri biologiji.
Zdaj mi je najbolj pomembno, da učenci čim
bolj živijo s temi živimi bitji, zato imam stalno
v razredu samo paličnjake, akvarij in občasno
kakšno zanimivo živo bitje iz naše okolice.
V prvem letu mojega dela v tem zavodu je bil
med fanti junak – športnik, predstavnik svoje
skupine, v šoli se je trudil za odlične ocene.
Takrat smo imeli v učilnici tudi kunčico.
Kunčice lep čas ni pobožal, še manj vzel v
naročje, vedno je bil na varni razdalji. A ga je
mikalo! Ko je mislil, da ga nihče ne vidi, je
večkrat prišel do kletke, se približal z nogo pa
tudi z roko, včasih celo brcnil v kletko. Enkrat
je z roko bliskovito segel v kletko, a žival ga je
še bolj bliskovito ugriznila. Odskočil je, nič ni
rekel, prisotni smo se delali, da nismo ničesar
opazili. Kletki se ni več približeval. Čez nekaj
časa, ko sem imela kunčico v naročju, jo je
poskusil pobožati. Ob umirjajočem
prigovarjanju za oba mu je uspelo roko rahlo
položiti nanjo. Čez čas je vedel in znal:
umirjeni gibi in nič vpitja – kunčica je mirno
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čepela v njegovem naročju, dokler se ni
naveličal eden od njiju. Kadar se je naveličala
ona, je začela praskati oz. kopati s sprednjimi
tačkami ali grizljati rokav, on pa je vedel, da
tega ne dela nalašč njemu v škodo, ampak
nekaj sporoča. Ta fant, zdaj že odrasel moški,
nas večkrat obišče. Tudi v moj razred pogleda
in pokomentira: »Zajca pa nimate več!«

Največ se dogaja v zvezi s paličnjaki. So ravno
prav veliki, nenavadnega izgleda, dovolj
mirujoči, da se jim otroci z malo izkušnjami z
živalmi približajo. Zanje so zanimivi, a se jih
tisti, ki še niso imeli stikov z njimi, bojijo. »A
me bo ugriznil, če ga primem?« Opozorim ga,
naj pogleda, kaj je okoli paličnjakov, kaj in
kako jejo. Ugotovi, da v insektariju ni mesa, le
robidove in malinove veje in listi so ogrizeni.
»Ja, pa če ga primem, se bo branil in me
ugriznil?« Odstranim pokrov in previdno
vzamem enega velikega paličnjaka v roko.
Otrok se umakne, drugi pa to vidi, priteče in
vpije: »Dajte mi ga na roko!« »Ne dam,« mu
rečem. »Zakaj ne?« ga zanima. »Ker mu boš kaj
naredil, ko tako vpiješ in mahaš.« Potem se
umiri in pripravi roko, paličnjaka previdno
prestavim v nastavljene dlani. Prvi otrok vse to
opazuje z varne razdalje. Vzamem drugega
paličnjaka, ki se začne zibati na moji roki, in
rečem: »Vidiš, dela se, da je suha veja v vetru,
da ga ne bi videl in pojedel.« Potem se neha
zibati, zavije zadek in je videti nevaren kot
škorpijon. Prvi otrok se še vedno ne približa.
Paličnjaka z drugo roko malo prestrašim.
Dvigne sprednji nogi – pripravljen je na boj.
Drugi otrok ponavlja za mano, pri tem ugotovi,
da je okoli paličnjaka čuden vonj. Prvi otrok
pristopi in se približa z nosom. »Kakšen vonj
je, prijeten ali neprijeten?« ga vprašam. »Ne
vem, tak alkoholen, neznan.« Izkoristim
priložnost za razlago, drugemu učencu pa
rečem, naj previdno potipa trup svojega
paličnjaka. Ugotovi, da je mehak tam, kjer ni
trnov. Prvi učenec se tudi previdno dotakne
paličnjaka. Nastavi roko. Preden preložim
svojega paličnjaka v njegovo dlan, obrnem
svojo roko tako, da paličnjak visi, in opozorim,
zakaj ne pade dol. Ko ima paličnjaka v svoji
dlani, je na njegovem obrazu trpeč izraz. »Kaj
pa je?« ga vprašam. »Bode!« Drugi otrok mu
pove: »Seveda, saj se te drži s krempeljci.«
Obrazne mišice malo popustijo. Medtem
paličnjak drugemu otroku zleze po rokavu na

hrbet. Približam se z roko in paličnjak
prostovoljno zleze na mojo roko. Vrnem ga na
malinove veje v insektarij. Zdaj je prvi otrok s
paličnjakom v središču pozornosti, kar mu
godi. Pozabi na strah. Tudi bode ga ne več, ker
mu je paličnjak zlezel na rokav.

Veliko naših otrok si stvar, ki jo zagledajo,
nemudoma in močno zaželi. Enako velja za živa
bitja. Celo otrok, ki ima paličnjaka prvič v roki,
začne takoj prositi: »Dajte mi ga, ga bom imel
v skupini, v svoji sobi!« V tem že poskuša, kako
bi bilo, če bi paličnjak hodil samo po zadnjih
nogah. Na moje opozorilo reagira, ker misli, da
je od mene odvisno, ali bo paličnjaka dobil ali
ne. Vprašam ga, ali ima posodo zanj. Začudeno
me gleda. Drugi otrok mu razloži, kaj
potrebuje, da bo lahko imel paličnjaka v svoji
sobi. Verjame šele, ko prikimam. Dodam, da se
je najprej treba pogovoriti z ostalimi otroki in
vzgojiteljem v skupini.

Vsako leto ima nekaj otrok paličnjake v svojih
sobah. Kako dolgo in kvalitetno, je v veliki
meri odvisno od vzgojiteljev. Izjemno močan je
vpliv učenja z zgledom, predvsem
medvrstniškega. Otroci prevzemajo tudi odnos,
ki ga pokažejo odrasli. Pomembno je, da se
tudi strokovni delavci ne glede na stroko in
delovno mesto zavedajo, da lahko sodelujejo
pri vzpostavljanju oz. korigiranju odnosa do
živih bitij in morajo zato pridobiti dodatna
znanja ter biti dodatno angažirani.

Pozimi učenci v atrijih stanovanjskih skupin
nastavijo pogače za zunanje ptice in poročajo,
katere ptice so opazili.

Pohodov v okolico, organiziranih z namenom
opaziti živali, se vsakič udeleži le manjša
skupina učencev v okviru naravoslovnih dnevov
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in izbirnega predmeta. Sprva imajo težave z
opazovanjem: so prehrupni, nevajeni
prisluhniti in biti dalj časa pozorni. Pri redkih
naših učencih je še ohranjena otroška
radovednost, radoživost pa je bolj usmerjena v
iskanje priložnosti za kajenje ali vsaj v
izogibanje obveznostim. Opazen je tudi strah
pred pohodom v okolje, ki ni znano. Krastača v
parku je nevarna, lahko dobiš bradavice, če jo
primeš – tista krastača, ki smo jo imeli nekaj
časa v učilnici in jo večkrat imeli v rokah,
opazovali v improviziranem terariju in jo vrnili
v park, pa ni bila nevarna. Podobna zgodba se
ponavlja tudi s kačami, pajki in žuželkami.
Žival v naravi je nevarna, v vivariju enaka žival
pa ne?! Zdi se, da lahko izkustveno bolj malo
vplivam na to, ker so učenci v naši ustanovi
prekratek čas, nekaj mesecev, redki več kot
dve leti. Kljub temu v gozdu ne divjajo ali
vpijejo, ampak vedno pogosteje pozorno
opazujejo, poslušajo, izrekajo svoje ugotovitve
in postavljajo logična vprašanja, ki izražajo
določeno mero poznavanja in skrbi za
prostoživeča živa bitja. Obveščajo me, katere
živali so opazili v atrijih stanovanjskih skupin
ali v parku, o najdbi trupla kakšne živali,
opozarjajo, da so krmilnice prazne in na to
navezujejo vprašanja, pomisleke.

Na splošno se kaže dobrohoten odnos do živali.
Grdo ravnanje z živalmi v pisnih in ustnih
izjavah obsojajo, a mi občasno pridejo na uho
pripovedi o dogodkih, ki tega v celoti ne
potrjujejo. V začetku šolskega leta otroke
vprašam, katera žival jim je najljubša.
Prevladujejo levi, tigri, pitoni oz. anakonde,
psi. Enako vprašanje jim zastavim tudi proti
koncu šolskega leta. Več jih izbere kunca,
hrčka, puščavske podgane, paličnjake, konja,
mačko, psa. Opazen je učinek stikov z živalmi,
še posebej stalnih ali ponavljajočih se stikov.
Najbolj opazen je učinek učenja z zgledom;
zgled smo odrasli in vrstniki.

Pri biologiji je v novembru ob rednem učnem
programu intenzivno potekala zdravstvena
vzgoja s spolno vzgojo z vrhuncema 18.
novembra (s komentarjem akcije Tradicionalni
slovenski zajtrk) in  1. decembra (ob
svetovnem dnevu boja proti aidsu). V urah
nadomeščanja smo pogledali še celovečerne
igrane dokumentarce v zvezi z aidsom,
samopoškodovanjem, odvisnostmi,
prehranskimi navadami, drugimi okužbami. V
decembru je bila zdravstveno vzgojna aktivnost
usmerjena na osveščanje v zvezi s pretiranim
konzumiranjem alkoholnih pijač in uporabo
petard.

Med odmori in po pouku še nadalje poteka skrb
za živali (akvarij, insektarij, ptičja krmilnica)
in skrb za lončnice ter spodbujanje zanimanja
za priložnostne objekte v učilnici BI-KE. Med
odmori se nekateri učenci zadržujejo v učilnici
zaradi naravoslovnih dokumentarcev in risank.
OBELEŽITEV 4. OKTOBRA (SVETOVNEGA DNEVA
VARSTVA ŽIVALI) je potekala v okviru ur pouka.
Del ure je bil posvečen izpolnitvi vprašalnika in
razgovoru. Odziv učencev je bil različen – pisno
so bili manj prizadevni kot ustno, izražali pa so
predvsem pozitiven, sočuten odnos do živali.

Prvi naravoslovni dan je letos potekal na temo
NARAVOSLOVNE ZNAMENITOSTI V NAŠI OKOLICI.
Namen je bil seznaniti učence z biotskimi in
geološkimi zanimivostmi v naši bližnji okolici,
ki so pomembne tudi za turizem – našo
najpomembnejšo gospodarsko panogo. Manjše
skupine učencev z učiteljem so obiskale bajer
Hraše, Trbojsko jezero, greben od
Smledniškega gradu do Tilna, Zbiljsko jezero,
Šmarno goro, topli izvir Vikrče, travnik ob Savi
za vzgojo zelenjavnih sadik.
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Drugi skupni naravoslovni dan je bil v tednu
pred zimskimi počitnicami EKSKURZIJA V
ZOOLOŠKI VRT. Ob napovedi novinci pogosto
pripomnijo, da so bili tam že stokrat, da je to
za "tamale". Starejši pa že na začetku šolskega
leta sprašujejo, a bomo šli, a bom lahko spet
imel pajka v roki, a bo grlica …
Učenci so doživeli konkreten stik z nekaterimi
domačimi in tujerodnimi živalmi, se seznanili z
njihovimi lastnostmi in potrebami, z vplivom
človeka nanje. Obisk zoološkega vrta so
doživeli kot vzgojo in izobraževanje, ne le kot
zabavo.

Tretji naravoslovni dan je bil oktobra za
osmošolce OBISK MUZEJA ILUZIJ. Tam so
preizkušali svoja čutila.

Za sedmošolce je bil tretji naravoslovni dan 2.
februarja OBELEŽITEV SVETOVNEGA DNEVA
MOKRIŠČ. Najprej so se teoretično seznanili s
pomenom mokrišča, pogledali videoposnetek o
svetovnih in slovenskih mokriščih, potem pa so
šli na ogled bližnjega mokrišča v Hrašah.
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Šestošolci so kot tretji naravoslovni dan
obiskali Arboretum Volčji potok, kjer pa niso
gledali le dreves in občudovali tulipanov,
ampak tudi prepričljive posnetke dinozavrov,
hranili ribe in race v bajerjih, telovadili v
naravi.

Zaradi celoletnega ponavljanja stališč in
situacij otroci spontano prevzemajo želene
vzorce obnašanja: umirjanje, preseganje
predsodkov in strahov, doseganje večje
samokontrole. Želimo jim vzbuditi zanimanje
za pridobivanje znanja ter tudi omogočiti, da
ponotranjijo spoznanja, da obstajajo raznolika
živa bitja, da imajo vsa živa bitja potrebe in
občutke – s tem jih spodbujamo k odgovornemu
vedenju.

K razmišljanju smo povabili učiteljico
naravoslovja, biologije in kemije Mirjano
Pavlin, ki nam je zaupala izkušnje, ki jih v
zavodu nabira 18 let.

TEHNIŠKI DAN V PARKU VOJAŠKE
ZGODOVINE PIVKA
Na lep sončen dan smo se odpravili do Pivke,
kjer smo obiskali Park vojaške zgodovine. V
Pivki sta nas pričakali burja in kustosinja, ki
nas je vodila po parku. Najprej nam je
razložila stvari o vojni. V muzeju je tudi
razstava Pot v samostojnost, ki prikazuje potek
osamosvajanja Republike Slovenije s
poudarkom na osamosvojitveni vojni leta 1991.
V muzeju smo videli različno vojaško opremo.
Po paviljonih smo si tako najprej ogledali
topove, lovca na tanke, večcevni raketomet in
zbirko bomb. Ogledali smo si zbirko vozil,
katerih skupna lastnost je, da jih je
uporabljala Jugoslovanska ljudska armada. V
zbirko sta uvrščeni letali (ameriška reaktivna
lovca), tanka, bojna vozila, rovokopač in
tankovski simulator. Ogledali smo si tanke in
druga oklepna vozila ter orožje, ki izvira iz
druge svetovne vojne. Za zaključek pa smo si
ogledali še notranjost podmornice, kar je bilo
za večino posebno doživetje. Polni zanimivih
vtisov smo se odpravili nazaj proti Smledniku.

Pripravila: Renato in Staš, 2017
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ŠOLA V PRAZNIČNI PODOBI
V okviru tehniškega dne, ki ga je organizirala
učiteljica likovnega pouka, smo šolo odeli v
praznično podobo. Na oglasni deski v šoli smo
bili razporejeni v skupine. Sama sem
sodelovala v skupini z učiteljem geografije in
zgodovine. Skupaj z mano so bili še Lea, Samir
in Renato. Izdelovali smo božično-novoletne
okraske za šolo in nam je kar dobro šlo od rok.
Izdelali smo snežinke, lampijončke in zvezdice.
Z Leo sva sodelovali še pri izdelavi angelčka za
na vrata učilnice. Ko smo zaključili z izdelavo
okraskov, smo okraševali učilnico in šolski
hodnik. Učiteljica likovne nas je prišla
fotografirat, pohvalila je našega angelčka. Ko
smo končali z vsem, smo pospravili učilnico.
Učiteljica nas je nagradila še s čokolado in tako
se je tehniški dan zaključil. Moram priznati, da
mi je bilo zelo všeč naše skupno delo in da smo
se zelo zabavali, kljub temu pa smo pridno
izdelovali okraske.

Naja, 2017

PROSLAVA OB KULTURNEM DNEVU
Prešernov dan je osrednji slovenski kulturni
praznik, ki ga praznujemo 8. februarja, saj je
na ta dan umrl največji slovenski pesnik France
Prešeren. Takrat poteka tudi osrednja državna
proslava, na kateri podelijo Prešernove
nagrade in nagrade Prešernovega sklada za
vrhunske dosežke na področju umetnosti v
Sloveniji.
Tudi v zavodu smo proslavili kulturni praznik s
kulturno prireditvijo. 7. februarja smo po
koncu pouka v goste povabili naše starše in jih
počastili s kulturnim programom. Prireditev
smo otvorili s Prešernovo Zdravljico, našo
himno. Nadaljevali smo z verzi iz Sonetnega

venca, Lepe Vide, Turjaške Rozamunde in
Povodnega moža. Ker letos praznujemo 70.
obletnico našega zavoda, smo v kulturni
program uvrstili tudi Frana Milčinskega z
Butalci in njegovega sina Franeta Milčinskega –
Ježka s pesmijo Za dva groša fantazije in
pesmijo za Poredne otroke, ki jo je Ježek
posvetil prav smledniški mladini.

Prireditev, ki je nastala pod mentorstvom
profesorja slovenskega jezika Tomaža Špeglja,
sta povezovala učenca Adina Aldžić in Staš
Krmelj. Nastopali so še Jan Krejan Majcen,
Pavel Gracar, Blaž Povše, Gaj Gostiša, Hana
Berčan in Žan Lipič. Za glasbene vložke je s
citrami poskrbel vzgojitelj Anže Selko. Od
staršev smo bili pohvaljeni z velikim aplavzom.

novinarji, 2017
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NOVOLETNA PRIREDITEV
Tradicionalno smo tudi v letošnjem decembru priredili novoletno prireditev, ki jo je letos organizirala
3. vzgojna skupina. 13. decembra 2016 smo gostili strokovne delavce centrov za socialno delo, 22.
decembra 2016 pa naše najbližje. Naši učenci so pokazali mozaik talentov. Prisluhnili smo »hišnemu
bendu«, predstavili so se plesalci, ki vadijo pri plesnem krožku, vsaka vzgojna skupina je pripravila
svojo duhovito točko, zapel je tudi šolski zborček. Pohodniki v Lož in Vrbo so se razveselili pohval za
prehojeno pot, gospod ravnatelj pa je podelil tudi nagrade za najlepše voščilnice, najbolj urejeno
skupino in najlepše urejene sobe. Poželi smo kar nekaj aplavzov, ki so poplačali naš trud.
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PRI URAH ANGLEŠČINE (v zadnjih 5 letih)
… pišemo pesmi …

I MISS THE DAYS….

I miss the days, when we were kids,
when we could imagine a whole new world,

when we closed our lids.

I miss the days when I was small,
when the only fear I had

was to trip and fall.

I miss the days when there were no back-stabbing.
Now, the things people say behind my back,

make me want to start gagging.

I miss the days when we imagined
the whole world in front of us;

but now, our daily lives
just make us furious.

I miss the days when we were young,
when we thought smoking wasn't fun;

but now,
they call us »the youth with a rotten lung«.

Majda Pašalič, 2014

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, 2016

Veliko se potimo, delamo, rešujemo naloge v delovnem zvezku; na koncu se nam vrti v glavah od
glagolskih časov, idiomov, pridevnikov, samostalnikov …

»Glagolski čas? Kaj pa vem.....Pogledam na uro in vam povem...«

Učitelj: The difference between SOME and ANY? Who knows? (Razlika med SOME in ANY?)
Učenec: Jaz vem! Would you like some chocolate? No, I don't want any.

Torej, »SOME« uporabljamo, če hočemo, da nam kaj dajo, »ANY« pa, če nočemo,
da nam dajo......
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… največkrat pa se nasmejimo pri prevajanju … THE BEST OF

LARA WAS BORN IN 1987.
Lara se je zažgala leta 1987.

STARS ARE ENORMOUS BALLS OF BURNING
GASES.

Zvezde so ogromne žoge iz zažganega plina.

CHARLIE'S FATHER DIED WHEN HE WAS STILL A
CHILD.

Čarlijev oče je umrl, ko je bil še majhen otrok.

THE HOTEL IS LOCATED  NEAR A SMALL TOWN.
Hotel je zaklenjen globoko v malem mestu.

WE ARE RUNNING OUT OF MILK.
Tečemo  za mlekom. (Čaki', tuki' nekaj ne

štima...)

MY FATHER WAS CROSSED WITH ME.
Oče me je pribil na križ.

WHEN WE MEET, WE ARE HAPPY.
Ko jemo meso, smo srečni.

WHAT ON EARTH WERE YOU DOING THERE?
Kaj na zemlji ste počeli tam?

I'M GOING TO FIND OUT
Šel bom ven, da najdem...

SO FAR SO GOOD.
Tako daleč pa tako dobro.

HE HAD NIGHTMARES.
Imel je nočne kobile.

CHEER UP!
Češnje gor!

I DON'T HAVE A CLUE.
Nimam lepila.

A GOOD STUDENT NEVER BULLY SCHOOLMATES.
Dober študent nikoli ne »buli« v sošolce.

JOHN HAS A SHOWER EVERY MORNING.
John ima tuš vsako jutro.

I HAVE TO FIGURE OUT HOW TO BRING MY
PARENTS ROUND TO LET ME OFF THE HOOK.

Moram pogruntati, kako naj pretentam starše,
da me dajo dol s kljuke".

A FRIEND IN NEED IS A FRIEND INDEED.
Prijatelj v rabi je že rabljen.

BEN IS LISTENING TO THE RADIO NOW.
Ben posluša določni člen radio zdaj.

… včasih prekašamo še Google Translate …

THANKSGIVING DAY
THIS IS A HOLIDAY IN AMERICA. PEOPLE GO TO
CHURCH AND FAMILIES COME TOGETHER FOR
THAT DAY. THEY DECORATE THEIR HOUSES

WITH FRUITS AND FLOWERS AND EAT
TRADITIONAL AMERICAN FOOD: ROAST TURKEY

AND PUMPKIN PIE.

Prevod:
To je nedoločni člen počitnic v Ameriki. Ljudje

gredo v cerkev in družine pridejo skupaj za
kazalni dan. Oni okrasijo njihovo hišo s sadjem

in cvetlicami in jesti po stari šegi Ameriki
hrano: pečen puran in buča pita!

Avtorji: učenci VIZ FM Smlednik (2012-2017)
Zbrala: Indira Činč, učiteljica angleškega jezika
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SE UDEJSTVUJEMO …
SIMBIOZA 2016/2017
V letošnjem šolskem letu smo že četrtič
sodelovali pri medgeneracijskem projektu
Simbioza. Od oktobra 2016 do marca 2017 smo
izvajali računalniške delavnice. Obiskovale so
jih udeleženke iz Društva upokojencev
Smlednik. Pri spoznavanju računalnika in
njegovih zmožnosti so jim pomagali
prostovoljci iz VIZ FM Smlednik. Med delom pa
so padli tudi številni stereotipi o drugem.

Hana:
Pričakovala sem, da se bomo dobro razumeli
tako z učiteljico kot z ostalimi udeleženci, da
se bom tudi jaz kaj novega naučila, da bomo
dobro sodelovali skozi vse leto. Ponudila sem
svoje znanje uporabe socialnih omrežij,
uporabe Microsoft Worda in raznih drugih
programov ter svojo zgovornost. Moje vodilo je
bilo: »Uživajmo skupaj celo leto ter se obenem
čim več naučimo!« 

Gaj:
Pričakoval sem, da bom v pomoč starejšim in
da bom tudi jaz kot učenec izvedel nekaj
novega. Ponudil sem svoje znanje uporabe
Facebooka in deskanja po spletnih straneh. V
mislih sem vseskozi imel, da bo vsako srečanje
fino!

Claudia:
Med delavnicami smo se vsi dobro razumeli in
se tudi naučili kaj novega. Ponudila sem svoje
znanje Facebooka, Youtuba in spletnega
brskanja, pomoč drugim in spoštovanje. Misel,
ki me je vodila: »Bodimo prijazni in spoštljivi
do vseh.«

Filip:
Med delavnicami sem se zelo zabaval. Ponudil
sem svoje znanje brskanja po spletu in o
Youtubu. Udeleženkam sem poskusil predati
vse znanje, ki ga imam o računalniku.

Pavel:
Pričakoval sem, da bodo udeleženci redno
obiskovali pouk delavnic, da se bomo med
seboj razumeli. Udeleženkam sem ponudil
svoje znanje, vendar nisem delal namesto njih.
Imeli smo se fino.

VTISI UDELEŽENK
»Z obiskom tega programa sem bila zelo
zadovoljna. Veliko so nam vmes pomagali tudi
učenci zavoda, ki so bolj mladi in to bolj
obvladajo kot mi, malo starejši, ki si ne
zapomnimo tako hitro. Upam, da se drugo leto
spet vidimo.«

Olga

»Ta tečaj sem obiskovala drugič. S pomočjo
gospe Saše in učenke Hane sem pridobila novo
znanje, ki ga bom s pridom uporabljala. Hvala
za ves trud!«

Rada

»Vesela sem, da sem se odločila za obiskovanje
tečaja računalništva. Zanj me je navdušila
Vesna, ki ga je lani obiskovala. Všeč mi je bil
pristop gospe Saše k delu in potrpežljivost z
nami. Tudi odnos učencev do nas je bil
prijeten. Bili so sproščeni in vljudni. Še enkrat
se jim zahvaljujem. Meni sta pomagala Gaj in
Hana. Mislim, da bom vse znanje lahko
uporabila, čeprav najbrž še s pomočjo
zapiskov. Vam in učencem želim vse dobro, se
vam še enkrat lepo zahvaljujem za vse.«

Mihaela
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»Prišli smo do konca tečaja. Na začetku sem
mislila, da se bo vleklo. Sedaj se mi zdi, da je
hitro minilo. Naučila sem se predvsem, da si
lahko dopisujem. To mi je bila tudi želja. Sedaj
pa znam tudi prilepiti sliko, kar je dodatno
znanje. Prej sem znala samo pogledati kakšne
recepte in plačevati račune po Kliku. Zelo sem
hvaležna učiteljici Saši, ker ima polno
potrpežljivosti za naše trde in sive glave.
Učenci so bili prijazni pomočniki.«

Dragica

»Zelo uspešen in zanimiv program na Simbiozi.
S pomočjo učiteljice in učencev, ki so mi bili v
pomoč, sem odnesla veliko več, kot sem
pričakovala. Najbolj pa sem vesela, da sem se
naučila prenašati in urejati fotografije s
fotoaparata. Najlepša hvala za potrpljenje!«

Zdenka

»Na računalniški tečaj sem se prijavila, ker me
je soseda pregovorila in ni mi žal. Bolj sem se
spoznala z računalnikom in veliko novega
naučila. Druženje s kolegicami in učenci
zavoda in z gospo Sašo je bilo zelo prijetno in
poučno. Učenci so bili pridni, zabavni, mogoče
včasih malo prehitri za mene, pa nič ne de.
Naučila sem se uporabljati internet,
shranjevati in pošiljati slike, elektronsko pošto.
Všeč mi je shranjevanje fotografij s
fotoaparata. Sem zelo vesela pridobljenega
znanja. Gospa Saša, hvala vam in učencem za
prijetno preživeti tečaj!«

Marija

Simbiozo je vodila vzgojiteljica Saša Rogan.

MLADI PROSTOVOLJCI
Tudi v letošnjem letu Mladi prostovoljci
obiskujemo Center starejših Medvode in
sodelujemo na Rokodelnicah.  Spomnimo se
praznikov in ustvarjamo temu primerne
izdelke: rože iz papirja za osmi marec,
snežinke in obeske za novo leto, piškote za
Miklavža, pirhe za veliko noč. V pomladnem
obdobju pripravljamo pripomočke za igre, ki
bodo potekale spomladi za vse stanovalce
centra. Med delom se pogovarjamo, šalimo,
tudi zapojemo. Od prijetnih srečanj imamo vsi
koristi; starejši so zadovoljni, ker še zmorejo,
druženje z mladimi jih razvedri; mladi pa
razvijajo čut za sočloveka, spoznavajo starejše

in od njih prejmejo veliko življenjskih
modrosti. Rokodelnice potekajo vsak teden,
interes med učenci pa je tako velik, da so
udeleženci v dveh skupinah.

Nihče ni tako velik, da ne bi potreboval
pomoči – in nihče ni tako majhen, da je ne bi
mogel nuditi.

(Kralj Salomon)

Prostovoljce vodi vzgojiteljica Irena Korbar.
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GLASBENA DELAVNICA
Vsako leto pride v zavod nova generacija
radovednih otrok, ki čakajo, da vzgojitelji
odkrijejo njihove talente. Če pridejo na
krožek, kjer je vedno glasno, veselo in
zabavno, potem so na glasbenem krožku, ki
ima v Smledniku že dolgo tradicijo. Kljub temu
da vidim, da se mladostniki na vajah zabavajo,
pozabijo na skrbi, se naučijo nastopati in
pridobijo samozavest, pa se do trenutka, ko
sem prosil nekdanjo učenko za prispevek v
glasilu, nisem zavedal, da ima glasbeni krožek
tako močan vpliv na osebnostno rast
določenega človeka.

Izpod peresa »odkritega talenta«
Ko mi je vzgojitelj predlagal, da obiščem
glasbeni krožek, sem se tega zelo razveselila,
hkrati pa sem bila prestrašena in sem imela
veliko tremo, ker sem vedela, da bo kasneje
treba tudi nastopati pred drugimi, ne le peti in
igrati za štirimi stenami. Vzgojitelj mi je
zagotovil, da je moj strah čisto odveč, saj
bomo z vajo pridobili tudi na samozavesti. Na
vajah glasbenega krožka sem se naučila veliko
novih stvari, ki jih prej nisem poznala. Četudi
je bil dan slabši, je s krožkom prišla pozitivna
energija, ki so jo prispevali vsi člani skupine.
Na krožku smo se zabavali, ustvarjali in vedno
bolj napredovali. V tem kratkem obdobju dveh
let mislim, da bolj ne bi mogli. Poleg vaj in
glasbe, ki je bila v ospredju, smo ohranjali
dobre medsebojne odnose, kar se je poznalo
tudi izven krožka. Ko sem prvič nastopala,
nisem verjela vase, obremenjevala sem se, kaj
bodo rekli drugi, kako me bodo gledali, v glavi
sem imela tisoč in eno vprašanje. Vzgojitelj je
to opazil in mi pri tem uspešno pomagal.
Sčasoma sem tremo premagala s pomočjo
vzgojitelja in članov skupine. Ta kratka, a
obenem tudi dolga glasbena pot mi je prinesla
nove izkušnje, nova spoznanja in mi vlila veliko
samozavesti. Zdaj stopim na oder brez
pomisleka, kaj si bodo mislili drugi, in brez
tisoč vprašanj. Sama pri sebi vem, da dam vse
od sebe in se trudim, da bi bil moj nastop več
kot dober.

Kaja, 2017 (nekdanja učenka)

7 kratkih vprašanj za mentorja glasbene
delavnice ali intervju z vzgojiteljem
Anžetom Selkom

1. Koliko časa ste mentor glasbenemu
krožku?

Mentor sem že šest let.

2. Kako je delati vsako leto z novo skupino
nadobudnežev, ki imajo bolj malo ali nič
glasbenega predznanja?

Delati je vsekakor zanimivo. Glede na to, da v
začetku leta pridejo mladostniki, ki se po
navadi prej niso ukvarjali z glasbo, je za
mentorja velik izziv. Če bi imel več časa, bi
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lahko z njimi delal individualno in bi bil
napredek hitrejši. Tako pa se zgodi, da moram
hkrati učiti baskitaro, bobne, klavir ... Tako
sem zelo vesel, če ostanejo mladostniki dalj
časa, saj si lahko z njimi zelo pomagam, ker
več znajo in tudi že sami vadijo.

3. Ste v zavodu odkrili kaj perspektivnih
talentov za glasbo?

V tem času sem odkril kar nekaj talentiranih
deklet in fantov. Nekateri bi z vajo in
nadaljnjim obiskovanjem glasbene šole lahko
postali dobri glasbeniki. Težava pa je pri večini
ta, da morajo v prostem času vaditi, kar pa je
malo manj zabavno kot igranje v skupini.

4. Katere instrumente igrate in katere učite
učence?

V glasbeni šoli sem se osem let učil igrati na
citre. Po navadi povem, da je to edini
instrument, ki ga igram zares. Je pa tudi res,
da sem se nato učil igrati še kitaro (za potrebe
igranja v družbi, ob tabornih ognjih ...), nato
sem v skupini moral prijeti za baskitaro. Zaradi
brata, ki je imel doma bobne in sem šel kdaj
tudi jaz vadit, pa sem se naučil tudi tega
instrumenta. Tako učim predvsem bobne,
baskitaro in klavir. Kitaro pa bi moral
posameznik res vztrajno vaditi, da bi se lahko
naučil.

5. Za kateri instrument je največ zanimanja
in rivalstva?

Za bobne. Vsi mislijo, da je to najlažji
instrument, saj deluje tako enostavno. Ko pa
se usedejo za bobne, ugotovijo, da morajo
roke in noge delati vsaka po svoje in da jih je
treba uskladiti ... potem pa rivalstvo hitro
zamre.

6. Kakšno glasbo najraje poslušate?

Imam kar širok spekter glasbe, ki mi je všeč in
se menja glede na razpoloženje. Tako lahko
vrtim včasih rock, metal ali pa slovensko
narodno zabavno. Bolj mi je pomembno, da je
glasba, ki jo poslušam, kvalitetna.

7. Kaj bi sporočili skritim talentom, ki do
zdaj niso upali obiskati glasbene delavnice?

Naj se opogumijo in če imajo vsaj malo smisla
za ritem ali posluh, naj pridejo pogledat.
Zagotovo bo pestro, instrumentov in
mikrofonov je dovolj, da bo lahko vsak izbral
tistega, ki mu je najbolj všeč.

novinarji, 2017

TABORNIKI
V letošnjem šolskem letu v našem zavodu
poteka tudi taborniški krožek. Od vsega
začetka je zanimanje zanj veliko in na rednih
srečanjih, ki potekajo na 14 dni, se izmenjuje
več kot 10 otrok. Večina je stalnih in se
udeležuje vseh srečanj. Vsako posebej je
pripravljeno z namenom utrditi že pridobljeno
znanje in usvojiti nove spretnosti in znanja.
Vsa srečanja v lepem vremenu potekajo v
naravi, sicer v telovadnici ali večnamenskem
prostoru. Sprva smo več časa preživeli v
bližnjem parku, kjer sem otrokom predstavil
taborniško organizacijo, skupaj smo se učili
vozle, spoznavali uporabo šotorskega krila, se
igrali taborniške igre in počeli še veliko
drugega. Sčasoma pa smo pričeli načrtno
spoznavati osnove orientacije, se učili gibanja
po terenu in se pobliže spoznali z zemljevidom
(specialko), v roke smo vzeli kompas, karto in
spoznali osnovne topografske znake. Vse zgolj
zato, da kmalu izpeljemo pravo taborniško
orientacijsko tekmovanje. Zanimanje za hojo
in delo v malih skupinah je zelo naraslo in tudi
delovna vnema je kar poskočila. Tako ne mine
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srečanje, ko otrokom ne pripravim
najrazličnejših kontrolnih točk, ki jih z
zagnanostjo in tudi vztrajno iščejo po bližnji
okolici. Razvila se je zdrava tekmovalnost in
otroci sproti dokazujejo, da so pridobili že kar
nekaj spretnosti.
V prihodnje imamo še ogromno načrtov, idej in
želja. Verjetno bo šolsko leto prekratko, da bi
vse tudi uresničili. Zagotovo pa bomo ob
zaključku šolskega leta odšli na celodnevni
orientacijski pohod, začinjen s pripravo obroka
v naravi. Nekateri bi radi v naravi celo prespali
… Bomo videli.

In še nekaj zapisov tabornikov:

»Všeč mi je, da sem se naučil uporabljati
vozle. Rad bi se naučil streljati z zračno
puško.«

anonimni, 2017

»Naučili smo se vozle, uporabljati kompas in
zemljevid. Rad hodim, ker smo se naučil veliko
stvari. In ker se urim in imam prijatelja Gaja.«

Tobija, 2017

»Všeč mi je, da smo v naravi in lahko hodimo
na orientacijske pohode ter se učim raznih
reči. Prej nisem poznal veliko vozlov in sem
vesel, da sem jih takoj usvojil. Družba je
dobra, dobro sodelujemo, razen nekaj
posameznikov.«

David Maks, 2017

»Radi spoznavamo naravo, vozle, se družimo
zunaj, spoznavamo orientacijo in delo s
kompasom. Radi iščemo kontrolne točke in
izvršujemo naloge. Radi bi šli na nočni pohod,
zakurili taborniški ogenj in prespali v naravi.«

več otrok, 2017

Tabornike vodi vzgojitelj Matej Vidmar

FOTOGRAFSKI KROŽEK
Fotografiranje nas uči opazovanja okolice tudi
brez fotoaparata. Fotoaparat nam pomaga
trenutek ujeti in ga ovekovečiti. Ni pomembno,
ali gre za pokrajino ali izbrano podrobnost,
portret ali družinsko sliko. Vsak ujet trenutek
lahko postane spomin, ki se ga lahko vedno
spominjamo.
Fotografski krožek je interesna dejavnost, pri
kateri se učenci učijo, kako ujeti posebne
trenutke, prizore ali detajle, ki jih lahko
ovekovečijo s pogledom skozi kukalo in
pritiskom na gumb. Pri tem se učenci učijo
rokovanja s fotoaparatom in opremo ter
urejanja fotografij v brezplačnem programu za
obdelavo slik. S tem pa se ne naučijo le
obdelovanja slik, ampak se spoznajo 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. Člani fotografskega
krožka se že veselimo in upamo, da nam bo
uspelo ujeti v objektiv čim več nepozabnih
trenutkov.
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Fotografe vodi vzgojitelj Gašper Plevel.
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ZABAVA
ROCK RUŠI ZIDOVE
Ko sem hodil v drugi razred, nisem imel pojma,
kaj je to »heavy metal«. Moji sošolci so že takrat
poslušali HM. Videl sem, kako si izmenjujejo
kasete, posterje in revije. Prosil sem prijatelje,
naj mi razložijo, kakšna glasba je to. Začeli so
me kar bombardirati s podatki. Nekdo mi je
posodil kaseto skupine BON JOVI. Zelo mi je bila
všeč. Poslušal sem prve kasete skupin, kot so
IRON MAIDEN, POLSKA MALCA, VENOM, ANTHRAX.
Vzljubil sem to glasbo. V petem razredu pa sem
se srečal s še bolj grobo glasbo, kot je npr. speed
metal, thrash in hard core. Začel sem se družiti s
starejšimi fanti, da bi izvedel še več o tej glasbi.
Takrat sem spoznal tudi svojega najboljšega
prijatelja, to je bil moj sosed. Snemal mi je
kasete in mi pripovedoval o tej grobi glasbi. To
glasbeno zvrst sem začel poslušati, ko sem drugič
hodil v peti razred. Takrat se je začelo moje
vedenje slabšati. Jaz verjamem le v svet znanosti
in umetnosti. Zato nič več ne poslušam glasbe, ki
govori o spopadu Satana z Bogom. Sedaj poslušam
predvsem NOISE in GRIND CORE. To skoraj ni več
glasba, ampak hrušč. Ljudje, ki poslušajo NOISE
in CORE, se bojijo smrti in je nočejo kmalu
doživeti. Medtem pa THRASAH METAL prav
nasprotno smrt privablja. GRIND CORE pa odganja
bolezni, kot npr. tifus, kuga. Pri NOISE CORE
glasbeniki sploh ne pojejo, ampak se samo derejo
v mikrofon. Največ se sliši bobne, kitare pa čisto
malo.

Moje najljubše skupine so: EXTREME SMOKE 57
F.O.D., RAT PATARENI, CARCASS, BOLT
THROWER, MORBIT ANGEL, NAPALM DEATH in
TERRORIZER.

Zelo sovražim tipe, ki se delajo, da so metalci, v
resnici pa nimajo pojma o tej glasbi, na živce mi
grejo tudi SKINHEDI, ki se pretvarjajo, da so
metalci.

Če mi kdo reče, da nimajo pojma o glasbi, mu
odgovorim, da njemu mati narava ni dala moči,
da bi se lahko poglobil v našo zvrst glasbe.

Boris, 1991

GLASBENA LESTVICA 3. SKUPINE 1991
1. Agressor: Satan's Sodomy
2. Sodom: Agent Orange
3. Death: Batizem of Fire
4. Venom: School Days
5. DRI: Beneath the Wee

1. Opet te nema - Relja Popović feat. Boban
Rajović

2. Ja se ne menjam - Anđela Veštica
3. Dzek i Dzoni - Connect feat. Coby
4. Crazy In Love - Beyoncé ft. JAY Z

5. Bahami – Cvija

1. Noben me ne razume – Nipke
2. Ne Da Se Mi – PAT
3. Energia – Russkaja

4. Silent Enemy - Diabolic (Dark Psy)
5. Balkan - Rasta x Dado Polumenta x Zuti

1. Zelena prestolnica – Zlatko in Ziggi
2. Prvič – Trkaj

3. SpongeBOZZ – A.C.A.B.
4. »Kažu«– Dubioza Kolektiv
5. Shape of You– Ed Sheeran

1. Otroci kvarta - Hodža
2. Sporije - Buba Corelli

3. Ne može nam niko ništa - Mitar
Mirić

4. Plavusa - Suzana Jovanovic
5. Indigo – Rasta

Mladostniki in vzgojiteljica Urška Bedek

TOP 5
2017
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DOGODIVŠČINAM NAPROTI
DOŽIVLJAJSKI PROJEKTI
V VIZ Smlednik vsako leto v času šolskih počitnic za naše učence pripravljamo doživljajske projekte.
Doživljajski projekt je vzgojno-izobraževalna oblika s smotrno načrtovanim vzgojno-izobraževalnim
programom, katerega osrednji vsebinski sklop je narava. Bistvo je, da učenci za nekaj časa odidejo v
neposredno naravno okolje, kjer s premišljeno izbranimi vzgojno-izobraževalnimi vsebinami in
posebnim načinom življenja nadaljujemo pedagoško delo. V okviru projektnega dela seznanjamo
učence z različnimi prostočasnimi dejavnostmi v naravi ter jih tako usmerjamo v dejaven, koristen,
kulturen in zdrav način preživljanja prostega časa v naravnem okolju (s tem pa jih seveda odvračamo
od brezciljnega pohajkovanja in nezdravega načina preživljanja prostega časa ob koncih tedna in med
počitnicami). Z neformalnim učenjem vzpostavljamo medsebojno zaupanje in spoštovanje,
prispevamo k navajanju na samostojnost ter vplivamo na oblikovanje ustreznih navad in vedenjskih
vzorcev.

OD KOLPE DO SOČE …
AVANTURA PO GOZDU IN KOLPI
Izpred zavoda smo se odpeljali s kombijem.
Vozili smo se približno dve uri in se ustavili
pri Štalcerjih, kjer smo kosili. Tovariš Bojan
je odšel s kombijem proti kraju, kjer smo
kasneje postavili tabor. S tovarišem
Tomažem in kuharjem Romanom pa smo se
peš odpravili skozi gozd.

Po nekaj kilometrih smo se ustavili, naleteli
smo na vojaško območje. Dva morisovca sta
nam povedala, da moramo po drugi poti, ker je
območje pred nami zaprto. Končno smo
zagledali hišo. Razveselili smo se je, saj smo
bili žejni in smo hitro popili vso vodo. Pri hiši
je bil namreč vodni zbiralnik, iz katerega smo
si natočili kapnico. Napolnili smo si čutarice in
odšli proti cilju v Slavski Laz. Tam nas je čakal
tovariš Bojan. Pošteno smo se ga razveselili, ko
smo ga zagledali, zato smo do kombija kar
tekli. Od tod smo se napotili proti taboru v
fari. Tovariš Bojan nas je že čakal z večerjo.
Bil je pasulj in kar planili smo po njem. Po
večerji smo najprej odšli nabirat drva, potem
pa postavili šotore. Kasneje smo imeli
sestanek. Na njem smo se dogovorili, kdaj bo
kdo stražil in kaj mora stražar početi. Stražila
sva po dva in dva, menjavali smo se vsaki dve
uri. Ob 22. uri, ko smo začeli stražiti, je
morala biti v taboru tišina.

Naslednjega dne smo vstali in kuhar Roman nas
je že čakal z zajtrkom: evrokrem in čaj.
Pospravili smo šotore in se pripravili na odhod.
Naš cilj: poiskati prijeten »plac«, kjer bi lahko
taborili. Kuhar je odšel v izvidnico, da bi našel
prostor, dovolj velik za vse šotore.

Mi pa smo veslali, in to kar deset ur. Peljali
smo se čez nevarne brzice , zato smo imeli na
sebi rešilne jopiče in čelade. Proti večeru smo
prispeli v Dol, se utaborili in večerjali. V kotlu
je bil krompir z mesom. Nabrali smo drva in
postavili šotore. Odšli smo se kopat. Po
kopanju umivanje in spanje. Le straža je ostala
na svojem mestu.

Naslednje jutro zajtrk: hrenovke in klobase,
pospravili smo šotore in se fotografirali.
Tomažu so znova naložili, naj najde kraj za nov
tabor. Za popotnico smo vzeli nekaj klobas in
se odpeljali z raftom. Znova nevarne brzice.
Nekim kanuistom se je prevrnil čoln in
pomagali smo jim poloviti stvari po Kolpi in
izvleči čoln. Odveslali smo do Daljnih Njiv.
Tomaž nas tokrat ni mogel spremljati, saj se je
cesta odcepila od Kolpe. Najtežje je bilo blizu
Daljnih Njiv, ker ni bilo močnega toka. Še
najmanj ga je bilo v kanjonu. Po šestih urah
smo prispeli na cilj. Znova nabiranje drv,
postavljanje šotorov in šele nato spuščanje po
brzicah. Spuščali smo se z raftom in tudi brez,
oblečeni v zaščitne jopiče. Bilo je »full cool«.
Vsi, izjema je bil le stražar, smo zaspali.
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Pot smo nadaljevali proti Vinici. Ni bila tako
razburljiva kot dosedanje, saj se v tem predelu
reka že umiri. Spremljala nas je čaplja, ki je
letala okrog nas že prejšnjega dne. Le še ena
brzica nas je ločila do kraja, kjer je v daljavi
tovariš Bojan čistil naš kombi. Tudi naš raft je
bil potreben čiščenja, lotili smo se dela.

Na poti proti domu smo se ustavili še v taboru
pri Marindolu, kjer so bili otroci iz Preddvora.
Od utrujenosti smo nekateri na poti proti
Ljubljani kar zaspali. Čeprav je bila naša
avantura od Štalcerjev do Vinice naporna in
nevarna in smo nekateri od veslanja dobili
žulje, komaj čakam naslednje leto, da stvar
ponovimo. Tovariš Bojan, Tomaž in kuhar
Roman so nam to že obljubili.

Gregor in Jure, 1994

PROJEKT DOLINA SOČE
Tudi v letošnjem avgustu (2016) nas je
smaragdna lepotica popeljala k naravnim,
kulturnim in zgodovinskim značilnostim
Posočja. Med potjo smo si ogledali Solkanski
most, HE Solkan Plave, Doblar in mesto Kanal.
Naše domovanje je za pet dni bil CŠOD Soča v
Tolminu. Raziskovali smo Tolminska korita,
prečkali Hudičev most in poiskali Medvedjo
glavo. Vzpeli smo se na 1643 m nadmorske
višine in z vrha Matajurja občudovali
neverjeten razgled na Triglav in Jadransko
morje. Ohladili smo se v reki Soči pri kampu
Labrca in pod Napoleonovim mostom ter v
naravnem kopališču reke Nadiže v Podbeli.
Fantje smo zaplavali k 15 m slapu Kozjak.
Raziskovali smo vojaške bunkerje, rove in
kaverno muzeja na prostem Ravelnik ter
tekmovali v treh nalogah. Zmagovalca Herman
in Lea sta si prislužila sladko nagrado. Vstopili
smo v rojstno hišo Simona Gregorčiča. Pri

čebelarju Anžetu smo spoznavali strukturo
panja in pridelavo medu ter pomembne
čebelarske pripomočke. Njegova žena Alja pa
nas je pogostila z medom, kobariškimi štruklji
in »tminskim« sirom. Pred pogostitvijo pa smo
bili na Idrski poti in se učili o pomenu mlina ob
potoku Idrija. Preverili smo novo pridobljeno
znanje in izkušnje v tekmovalnem kvizu iz treh
kategorij: Drži/Ne drži, Ali znam prav
odgovoriti? in Posoški slovarček. Zmagala je
manjštevilčna  skupina, in sicer Gaj, Renato in
Lea. Bravo! Vrhunec adrenalinske izkušnje pa
smo doživeli na kanjoningu z vodičko Katjo iz
KataAdventures. Zabava spuščanja po zadnji
plati po naravnih toboganih slapov kanjoninga
Sušec je trajala tri ure. Največji strah pa smo
premagali na zadnjem 11 m visokem slapu
Sušec, ki je bil prava bomba! Vzgojiteljici sta
dali velik poudarek vsakodnevni urejenosti sob,
pri čemer si je diplomo zaslužila Lea. Za lažji
prehod iz Posočja na Gorenjsko smo poskrbeli z
vožnjo na avtovlaku iz Mosta na Soči do
Bohinjske Bistrice. Peljali smo se skozi Baško
grapo in 6 km dolg tunel popolne teme. Pred
odhodom na nadaljevanje počitnic pa smo
skočili še v Blejsko jezero.

Udeleženci so povedali:

»Za ponovno udeležbo sem se odločil, ker mi je
bilo lani zelo fino. Najbolj všeč mi je bila
degustacija sira. Manj všeč mi je bil kanjoning.
Nasplošno mi je bilo fino in zabavno.«

Gaj
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»Za ta projekt sem se odločila, ker mi je
Claudia povedala, da je zabavno. Všeč mi je
bilo, ker sem spoznala kužka Otija, manj všeč
mi je bil pohod na Matajur.«

Lea

»Za projekt sem se odločil, zato ker mi je fajn.
Všeč mi je bil kanjoning in kopanje v reki,
hrana, sobe in prijatelji. Ni mi bilo všeč, da
smo se prepirali in izzivali. Všeč sta mi bili
vzgojiteljici. Imel sem se v redu.«

Matic K.

»Na projektu sem se imel dobro. Všeč mi je bil
kanjoning. Lahko bi hodili kasneje spat in ne že
ob 22. uri.«

Renato

»Za projekt sem se odločil, ker se rad kopam v
reki. Imel sem se lepo.«

Matic V.

»Na projektu sem se imel super! Všeč mi je
bilo popolnoma vse. Upam, da bom šel tudi
naslednje leto.«

Herman

»Za projekt sem se odločil, ker je šel tudi
Matic V. Všeč mi je bilo kopanje v reki Soči. Ni
mi bila všeč neoprenska obleka za kanjoning.
Imel sem se dobro.«

David Maks

Vodja projekta: Saša Rogan
Spremljevalka: Sergeja Anžič
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PLANINSKI TABOR 2016
Po dolgih letih je bil v VIZ Smlednik ponovno
organiziran poletni planinski tabor. Znova se je
porodila želja po odkrivanju visokogorja. Pet
mladostnikov se je opogumilo in spopadlo z
zahtevnimi vzponi. Med njimi sta bili tudi
dekleti, ki sta povsem enakovredno stopali v
korak z energičnimi fanti. Z vidika pohodništva
je bil glavni cilj vzpon na goro Stenar, ki je
visoka 2501 m. Začeli smo postopoma s
pripravo v zavodu, nato s prvo etapo od Trente
do Kriških podov, kjer je Pogačnikov dom za tri
dni postal naše zavetišče po napornih vzponih.
Tretji dan smo dosegli vrh Stenarja, kjer smo
se ponosno slikali, hkrati pa obžalovali, da nas
je prekril oblak, ki ni želel iti stran. Dan po
napornem vzponu smo izkoristili za učenje
športnega plezanja in delavnice na prostem.
Zadnji dan smo se spustili v dolino. Ker smo bili
pri spustu zelo hitri, smo si v Kranjski Gori
privoščili kopanje v jezeru Jasna, kjer nam je
ZPM Moste Polje prijazno odstopil dve deski za
stoječe veslanje, s katerima smo se podili po
jezeru. Nato se je naše druženje zaključilo z
nagradnim sladoledom, pri čemer smo obudili
lepe trenutke, ki smo jih doživeli in stkali
močnejše vezi.

Vodja projekta: Anže Selko
Spremljevalca: Irena Korbar in Gorazd Šantej
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PROJEKT KRK
Projekt Krk 2016 (v okviru VIZ Smlednik) je bil
organiziran in izpeljan v času med 1. 8. in 5. 8.
2016. Organiziran je bil že tretjič. Rdeča nit
projekta je spoznati potapljanje. Učenci poleg
potapljanja na dah z osnovno ABC-potapljaško
opremo spoznajo tudi potapljanje z
avtonomnim potapljaškim aparatom ter
opravijo samostojne potope v spremstvu
inštruktorja. Nastanjeni smo v Domu
domžalskih otrok v Vantaćićih na otoku Krku
(Hrvaška). Poleg pridobivanja novih znanj
imamo na voljo dovolj časa, ki ga izkoristimo
za plavanje (tudi nočno), vožnjo s kanuji,
»supanje«, igranje raznih iger z žogo ter
druženje. Posebno doživetje pa je zagotovo
tudi obisk bližnjih mest (Krk, Malinska).

Vodja projekta: Tomaž Bernot
Spremljevalka:Sergeja Anžič
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ZIMOVANJE NA KOPAH 2017
V času zimskih počitnic smo se odpravili na
tridnevno zimovanje na Kope. V ponedeljek
zjutraj smo se Lea, Pavel, Maks, Matic K., Filip
in jaz ter vzgojitelja Sergeja in Iztok napotili
proti Kopam. Nastanili smo se v Lukovem
domu. Odložili smo prtljago in se odpravili na
smučišče. Prvi dan smo imeli lepo vreme, ki
smo ga dobro izkoristili za smuko. Razdelili smo
se v skupini, in sicer na tiste, ki so že dobro
smučali, in tiste, ki smo bili začetniki. Jaz in
Lea sva pod vodstvom mentorice Sergeje vadila
zavoje, se učila ustavljati itn. Ostali pa so z
vzgojiteljem Iztokom nabirali kilometre po
strminah. Ko nismo smučali, smo imeli prosti
čas in se ponavadi družili in zabavali.
Vzgojiteljica Sergeja nas je poučila tudi o
pravilih na smučišču (10 FIS pravil oz.
mednarodna vedenjska pravila). V torek je
močno pihal veter, a to nas ni ustavilo,
kilometre smo nabirali po edini odprti progi.
Sreda je bila naš zadnji dan zimovanja in
zjutraj smo pripravili prtljago ter se po
smučanju in kosilu odpravili proti Smledniku.
Zadnji dan smo vsi smučali po strmini. Hrana je
bila odlična, saj smo lahko v samopostrežni
restavraciji sami izbirali, kaj želimo jesti. Na
poti domov smo se ustavili še na pici. Vsem
nam je bilo všeč, vračali smo se s pozitivnimi
vtisi in upamo, da se zimovanje naslednje leto
ponovi.

Renato , 2017

Vtisi udeležencev:

Za zimovanje sem se odločil, ker mi je všeč
smučanje. Najbolj mi je bil všeč teren
smučanja. Z veseljem bi še kdaj šel. Edino zelo
velik mraz mi ni ustrezal.

Renato

Ker mi je všeč smučanje, sem šel na
zimovanje. Bilo je v redu, hrana je bila
odlična. Še kdaj bi šel.

Pavel

Za zimovanje sem se odločil, ker rad smučam.
Hrana in smuka sta bila super, ne morem reči,
da mi kaj ni bilo všeč. Z veseljem grem še
kdaj.

Maks

Na zimovanje sem šla, ker bi se rada naučila
smučati. Najbolj mi je bilo všeč, ko smo šli na
štirisedežnico. Na zimovanju sem uživala, bilo
mi je všeč, še bi šla.

Lea

Rad smučam, zato sem se prijavil na
zimovanje. Najbolj mi je bilo všeč, kadar smo
smučali in se družili. Zelo sem užival, vse mi je
bilo všeč.

Filip

Smučanje me zanima, zato sem se tudi letos
udeležil zimovanja. Vse mi je bil všeč,
smučanje, družba, hrana je bila letos odlična.

Matic K.

Vtise zbrala: Jan K. M in Staš

Vodja projekta: Sergeja Anžič
Spremljevalec: Iztok Dremelj
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KOLOFON

PRVI KORAKI:
GLASILO VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNEGA ZAVODA FRANA MILČINSKEGA SMLEDNIK, št. 46

Uredniški odbor sestavljajo člani novinarskega krožka:
Adina ALDŽIĆ, 8. a
Jan KREJAN MAJCEN, 8. b
Staš KRMELJ, 8. a
Renato TIMIĆ HUSARIĆ, 8. a

Mentorica krožka:
Melita FILO

Mentorica likovnih prispevkov:
Irena MAJDIČ
Likovni izdelki so nastali med leti 2012 in 2017.

Lektoriranje:
Tomaž ŠPEGELJ

Uredila:
Melita FILO

Število izvodov: 270

Tisk:
ARMA, Glavna ulica 1, Lendava

Smlednik, maj 2017
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