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Ž e dvanajsto leto zapored se sreč ujejo dijaki in profesorji srednjih zdravstvenih 

s ol. Pomerijo se v odbojki na mivki. Letos nje s olsko leto je bila na vrsti nas a s ola. 

Sreč anje je bilo v petek, 11. 9. 2015. 

Prijavilo se je 10 s ol: Srednja zdravstvena s ola Celje, Srednja s ola za farmačijo, 

kozmetiko in zdravstvo Ljubljana, Srednja zdravstvena in kozmetič na s ola 

Maribor, SGLS  Postojna, Srednja zdravstvena in kemijska s ola Novo mesto, 

Srednja s ola Izola, Srednja zdravstvena s ola Slovenj Gradeč, Srednja zdravstvena 

s ola Ljubljana, Srednja zdravstvena s ola Murska Sobota ter Srednja s ola Žagorje. 

 

12. srečanje srednjih zdravstvenih šol Slovenije v odbojki na 

mivki 
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Žbrali smo se v Srednji s oli Žagorje, nato pa smo se skupaj odpeljali v Trbovlje do 

odbojkarskih igris č . Ob 9.45 uri smo zač eli s tekmovanjem na dveh lokačijah. 

Profesorji so igrali na odbojkarskem igris č u na bazenu v Trbovljah, dijaki pa na 

odbojkarskem igris č u ob stadionu Rudar. Igralo se je po sistemu 3 : 3. V ekipi (na 

igris č u) je morala vedno biti vsaj eno dekle. Pri igranju so se upos tevala vsa 

pravila igranja odbojke na mivki. 

Tekmovanje se je konč alo pribliz no ob 14.00 uri, nato pa smo se odpeljali v 

Žagorje v s olo, kjer smo imeli kosilo. Po kosilu je bila razglasitev rezultatov, 

podelitev pokalov, nagrad ter zaključ ek sreč anja. 

Ravnateljiča, Aljas a Urbanija, in s portni pedagog, Rudolf Uranič , sta podelila 

potrdila o udelez bi na sreč anju ter pokale najboljs im trem ekipam profesorjev in 

dijakov. Najboljs e, oziroma prvo mesto je dosegla ekipa profesorjev nas e s ole, 

druga je bila ekipa profesorjev Srednje zdravstvene in kozmetič ne s ole Maribor 

ter tretja ekipa profesorjev Srednje zdravstvene s ole Ljubljana. 

Prvo mesto med ekipami dijakov je dosegla ekipa dijakov iz Novega mesta, 

drugo ekipa iz Maribora ter tretja ekipa dijakov iz Slovenj Gradča. 

Prez iveli smo č udovit s portno-rekreativni dan.  

Stana Kovač  Hače, prof. 
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Ekskurzija na Dolenjsko 

V sredo, 21.10.2015, smo se dijaki 1. č, 2. č, 4. č in 5. č oddelka v sklopu projektnega 

tedna odpravili na ekskurzijo. 

Ob 7. uri zjutraj, smo se zbrali na avtobusni postaji v Žagorju in se odpeljali proti 

Novemu mestu. Tam smo si ogledali tovarno Krka. S e preden smo vstopili smo 

razrednikom oddali mobilne telefone, saj je bilo slikanje prepovedano. Kljub temu 

so nas tam prosili za skupinsko sliko pred stavbo. Dobili smo s e zloz enke in 

izkazniče, ki smo jih morali v č asu obiska nositi na vidnem mestu. Odpravili smo se 

na ogled. V enem prostoru smo prisluhnili zgodovini tovarne Krka in si ogledali 

plakate. Sledila je manjs a pogostitev in ogled kratkega filma. Nato smo se razdelili v 

dve skupini. S li smo v dvigalo in se z njim pomikali navzdol. V vsakem nadstropju 

smo se za kratek č as ustavili in si ogledali posamezne prostore. Na konču smo 

izstopili iz dvigala in si ogledali s e veliko visokoregalno skladis č e. S li smo s e v 

poseben prostor, kjer smo se lahko malo odpoč ili in poč akali drugo skupino. 

Žahvalili smo se za ogled Krke in se z avtobusom odpravili do Metlike. Tam smo 

dobili uč ne liste in vsak je ubral svojo pot po mestu. Imeli smo tudi nekaj prostega 

č asa, da smo se okrepč ali in pridobili energijo s e za zadnji del ekskurzije. Na poti 

proti Radoviči smo oddali uč ne liste.  
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Nato se je oglasil zvoneč in ob 

prihodu tovaris iče uč iteljiče smo 

vsi vstali. Pozdravili smo se »Ža 

domovino!« - »S Titom naprej!« in 

se usedli. Ves č as smo sedeli 

vzravnano, roke pa smo imeli za 

stolom. Govorili smo samo takrat, 

ko je to zahtevala uč iteljiča. Vsak 

stavek smo morali zač eti z 

besedama ˝tovaris iča uč iteljiča˝.  

Avtobus nam je ustavil pred osnovno s olo Brihtna glava in vstopili smo v leto 1950, 

ko je pouk potekal na malo drugač en nač in. Najprej nas je sprejel ravnatelj Andrej 

Bajuk in nam na kratko predstavil s olo. 

Tako se je pouk zač el. Vsi smo sodelovali pri spoznavanju Bele krajine, tamkajs njih 

obič ajev, jedi, nos e… Skupaj smo zapeli s e pesem in na konču prejeli isprič evalo. Po 

konču pouka smo utrujeni sedli na avtobus in se v Žagorje vrnili okoli 18. ure. 

Mateja Odlazek, 2. č 
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Ekipa prve pomoči se predstavi 

Ž e v 2. letniku smo se odloč ili, da bomo svoje znanje izpopolnili v znanju prve 

pomoč i. V s oli, na raznih treningih in z veliko vztrajnosti nam je uspela zmaga na 

regijskem tekmovanju. Pridobili smo veliko znanja, pa tudi uz ivali. Izkus nje bodo 

ostale nepozabne. Med drugim smo lahko trenirali z ekipo, ki je zmagala na 

evropskem tekmovanju. 

Pri vsem tem nas je podpiralo Območ no zdruz enje rdeč ega kriz a Žagorje.  

V skupini smo: Monika Očepek, Luka Selan, Monika Gros elj, Rok Klanč is ar, Tadej 

Psarn, Nejč Očepek in Žlata Hajdarevič . Ž zmago na regijskem tekmovanju v Sevniči 

smo se uvrstili na drz avno tekmovanje, ki je potekal v Murski Soboti. Tudi tam smo 

se uvrstili odlič no. Smo deseti v Sloveniji. Skupaj smo z e 2 leti in s e ne mislimo 

odnehati. Ustanovili pa smo tudi novo ekipo, saj vidimo, kako si veliko dijakov z eli 

pomagati drugim. 

Monika Gros elj, 4. b 
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V sredo, 14. 10. 2015, smo se dijaki 2. d, 4. d in 5. d s profesoričama Marus o Kolar 

in Anamarijo Berdelak Potoč nik ter z gospo ravnateljičo odpravili na gostinsko-

turistič ni zbor v Novo Goričo. 

Ko smo prispeli, smo si ogledali tekmovanje iz strez be, na katerem so tekmovali 

nas i dijaki: Sebastjan Cerovs ek, Edin Žukanovič  in Jakob Drolč, mentor pa je bil 

uč itelj praktič nega pouka Andrej Naglav. 

Gostinsko-turistični zbor 

Po tekmovanju iz strez be smo si ods li ogledat s e tekmovanje iz kuharstva. 

Tekmovali so nas i dijaki: Klemen Razbors ek, Klemen C anč er in Ž iga S irčelj. 

Mentoriča je bila uč iteljiča praktič nega pouka Mojča Omahne. Osvojili so bronasto 

priznanje. 

Ž avtobusa smo si ogledali s e Trg Evrope, na programu je bil s e obisk solkanskega 

mostu. Ker pa je moč no dez evalo, smo se poč asi odpravili domov, kamor smo pris li 

ob 17. uri. 

Bilo je lepo in uz ivali smo. 

                  Blaz  Strgars ek, 4. d 
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Vsako leto s seboj prinese veliko novosti. Nekaterih smo bolj veseli, nekaterih malo 

manj. To s olsko leto smo se dijaki 2. letnika programa Ždravstvene nege prav 

prijetno razveselili. Obetal se nam je dvodnevni tabor na Mrzliči. V naslednjih 

vrstičah si preberite, kako je potekalo nas e druz enje. 

Konč no je pris el č etrtek, 24. september, ko smo se odpravili na tabor. Avtobus nas je 

popeljal do Podmeje. Ko smo prispeli, smo vso prtljago prenesli na manjs i avtobus, 

ki jo je odpeljal do nas ega čilja. Kaks en nahrbtnik s plastenko vode na poti nam ni 

bil odveč . Preden smo se odpravili, smo posneli skupinsko fotografijo in se konč no 

odpravili na dokaj dolgo pot. 

Kar trajalo je in trajalo. Poti 

nikakor ni bilo videti konča. Po 

pribliz no uri in pol smo s 

prijatelji prispeli na Mrzličo. 

Bila sem pos teno utrujena. Ob 

misli, kaj vse me s e č aka č ez 

dan, sem se poč utila s e bolj 

izmuč eno. V planinskem domu 

je bilo sprva zelo mrzlo, dokler 

niso zač eli ogrevati prostorov. 

Kar naprej sem se stiskala h 

kaminu. Po kratkem poč itku smo odloz ili prtljago v svoje sobe ter ods li v jedilničo 

na kosilo. Ko smo napolnili svoje lač ne trebus č ke z izvrstnim golaz em, namreč  imeli 

smo izredno dobro kuharičo, smo si ponovno vzeli č as za poč itek. Nato smo se 

razdelili po skupinah, katere sta sestavili razrednič arki obeh razredov. Dijaki smo 

bili med seboj pomes ani. Kdo je s kom v skupini, smo izvedeli z e nekaj dni pred 

odhodom. Sprva sem bila malče razoč arana, ker nisva bili skupaj z mojo najboljs o 

prijateljičo, saj sem vedela, da bodo delavniče potekale ves dan. Toda tudi druge 

č lane skupine sem poznala, z nekaterimi sem se z e prej zelo dobro razumela, 

nekateri pa so me prijetno presenetili s pozitivno energijo ter prijetno druz bo. Prva 

dejavnost na seznamu je bila prva pomoč , ki so jo izvajali dijaki s olske ekipe Osmiče. 

Delavniča naj bi potekalo od 13.00 do 15.30 ure, a se je malo zavleklo zaradi izbora 

novih kandidatov za ekipo. Sprva smo bili na toplem, pozneje pa smo več ino č asa 

prez iveli zunaj. Bilo je zelo mrzlo, č eprav sem bila toplo obleč ena. Kasneje so pris li 

taborniki iz Žagorja.  

Tabor na Mrzlici 



 

 

9 

Prva in druga skupina sta morali ostati s e nekaj č asa zunaj, medtem ko so se drugi le 

lahko pogreli. Nekatere dejavnosti, ki smo jih imeli v nač rtu, smo z al morali 

nadomestiti z drugimi. C as s taborniki je hitro minil. Žunaj smo se najprej ogreli z 

raznimi igrami, potem pa smo izdelovali nosila in dez ne plas č e, v domu pa smo se 

nauč ili vezati različ ne vozle. To mi je bilo zelo vs eč . Sledila je več erja. Ker je bil dan 

dokaj naporen, smo bili z e res lač ni. Jedli smo krompirjev golaz  in okusen 

borovnič ev zavitek. Želo sem se veselila druz enju ob ognju. Priz gali naj bi taborni 

ogenj in pekli hrenovke, jabolka, krompir, peniče, a zaradi slabega vremena je to 

odpadlo. Nič  za to, smo se z e znas li. Ker je nas  tabor temeljil na tekmovanju po 

skupinah ter druz enju, smo imeli s e več erni kviz. Najprej o zelis č ih. Morali smo 

vonjati in okus ati različ ne vrste ter ugotoviti ime zelis č a. Moji skupini tukaj ni s lo 

prav dobro, vendar pa smo bili prečej boljs i pri ugotavljanju zastav in logotipov. Na 

konču smo s e nekatere dijake pos kropili z različ nimi parfumi, določ ili smo enega 

č lana, ki je z zavezanimi oč mi ugotavljali, kateri č lan skupine je to. Po konč anih 

aktivnostih smo se nekateri s e druz ili v jedilniči ob glasbi, drugi pa so z e bili v svojih 

sobah. Nekateri dijaki so zaspali s ele pozno v noč . 

Žjutraj smo imeli samopostrez ni 

zajtrk od 7.30 do 8.00 ure. 

Sledile so delavniče o samopodo-

bi, kjer smo res evali delovne 

liste in se igrali igričo. Sledil je 

kviz iz stroke in splos nega 

poznavanja Slovenije. To nam je 

s lo kar dobro. Ža koneč smo 

morali vleč i s e vrv. Tu smo se 

najbolje izkazali. Bili smo najmo-

č nejs i, č eprav je dez evalo in si 

sploh nismo mislili, da lahko v tem vse premagamo. Sledilo je kosilo, podelitev 

nagrad in fotografiranje. Bili smo drugi in zelo zadovoljni. Okrog dveh smo se 

odpravili domov, sičer malče zaskrbljeni zaradi dez ja, a smo vsi varno prispeli do 

avtobusa in utrujeni nadaljevali nas o pot proti domu. 

Mislim, da je bil nas  tabor zelo uspes en, saj nismo imeli nobenih tez av, poleg tega pa 

smo se tudi zabavali. Imela sem se zelo lepo in sem z vsem zadovoljna, edino kar me 

je zmotilo, je bilo vreme. Upam, da bodo s e kdaj organizirali taks no druz enje. 

 

Ajla Gromilič , 2. b 
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Zanimivo druženje na Mrzlici 

Neskonč no dolgo prič akovanje ... S tetje dni in noč i do napovedanega datuma za 

odhod na Mrzličo. Tiho upanje, ki sproz i adrenalin po telesu in poz ene kri po z ilah.  

Vse to le ob misli, kdaj bom konč no odprla oč i in ods la. Prebudim se v mrzlo, rahlo 

vetrovno jutro. Spras ujem se, zakaj, le zakaj ravno danes taks no vreme.  Kljub temu 

se veselim ... C eprav le dva dneva, ki me č akata s sos olkami in sos olči. Porajajo se 

dvomi, bo tako kot sem si zamis ljala, bodo vse moje sanje postale resnič nost, se bom 

spominjala tabora s e dolgo? Odloč im se, da ne bom premis ljevala vnaprej.  

Urno obleč em topla oblač ila, si nadenem tez ak nahrbtnik in odhitim na avtobus, ki 

me pripelje na avtobusno postajo v Žagorje. Tam sreč am kup nasmejanih obrazov z 

zvrhano mero energije, s katerimi sedemo na avtobus, ki nas popelje do Podmeje. 

Tu se zač ne, za nekatere zač aran krog dolgih eno urnih korakov, za druge, ki pa smo 

z e navajeni zahtevnejs e hoje, pa le »mala maliča« za dus o. Opazujem s umenje listov 

na drevesih, ki jih povzroč a moč an veter. Žebe me, a v srču č utim toplino. Pogovori, 

ki potekajo med potjo, mi zastirajo misli, da se mi le ta ne zdi tako dolga. Naposled 

rahlo utrujeni prispemo 

do planinskega doma, 

katerega oskrbniča je res 

prijazna gospa, ki nas 

sprejme z nasmehom na 

obrazu. Poč utim se zaz ele-

no, dobrodos lo. Odhitimo 

do sob, kjer se namestimo, 

opazujemo ta razgled po 

krajih in mogoč ne gozdo-

ve, ki bodo nas i spremlje-

valči.   

Ostale dejavnosti potekajo skoraj po programu. Vsakodnevni obroki, da ne pozabim 

na slasten domač  golaz . Vrstijo se delavniče prve pomoč i, kjer nam ekipa prve 

pomoč i Srednje s ole Žagorje pokaz e, kako ukrepati v različ nih situačijah, kot so: oz i-

vljanje, ukrepi pri zadus itvah, imobilizačija zlomov in zaustavitev krvavitev. Poleg 

teoretič nega znanja pa smo tekmovali tudi v praktič nem. Cilj tega je dosez en. Izbra-

ni so bili bodoč i oz ji č lani za ustanovitev nove ekipe prve pomoč i Srednje s ole 

Žagorje.  
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Tudi taborniki so nas nauč ili nekaj svojih ves č in, od vezanja vozlov, do izdelave 

nosil in zavezovanja pelerin. Nas i profesorji nas tudi na Mrzliči niso pustili brez 

preverjanja znanja. Razdelili so nas v ekipe, kjer smo morali ugotavljati vonj 

zač imb in parfumov, logotipe in zastave svetovnih drz av. Po dolgem dnevu smo 

zveč er kar  »padli« v postelje. Dez , ki nas je spremljal z e od popoldneva, je s e bolj 

nagibal nas e glave v spanje, saj smo potrebovali novih moč i za naslednji dan. 

Drobne kapljiče, ki so polze-

le po oknu, so nas prebudile 

v jutro. Jutranja telovadba. 

Le kdo bi si z elel z e zjutraj 

ob taks nem lenem in dez ev-

nem vremenu telovaditi?  

Pa vendar, kar je treba, je 

treba. Sledil je strokovni 

kviz in kviz o poznavanju 

Slovenije  ter delavniča, ki 

jo je vodila s olska svetoval-

na delavka. Tu smo lahko spoznali samega sebe. Spoznavali smo ves č ine in 

sposobnosti, ki naj bi jih imeli pri opravljanju pokliča, za katerega se izobraz ujemo.  

Po vseh konč anih dejavnostih je sledila razglasitev zmagovalne ekipe. Nekaj razo-

č aranih obrazov, spet drugi bolj nasmejani. Sladka darilča za vse, razlike skoraj ni 

bilo. Vse bolj se je bliz ala ura odhoda. Morali smo pohiteti, saj nas je spet č akala 

enourna pot po dez ju do Podmeje, kjer nas je č akal avtobus.  

Polni novih vtisov, izkus enj in tudi novega znanja smo odhiteli domov. C eprav je 

bilo le vreme tisto, ki nam je rahlo ponagajalo, vem, da nam bosta ta dva dneva 

ostala s e dolgo v lepem spominu. 

Lana Ravnikar, 2. b 
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Ekskurzija na Rakitno 

Na ekskurzijo na Rakitno smo se odpravili 24. septembra zjutraj, ko smo bili vsi s e 

zelo zaspani in č isto brez z ivljenja. Na avtobusu smo se z e zbudili in veselo 

prepevali. Na Rakitni so nam na kratko predstavili Mladinsko klimatsko zdravilis č e, 

zdravniča pa nam je pripravila predavanje o spolnosti. S e pred kosilom smo se 

odpravili na krajs i pohod do bliz njega hriba. Ko smo se vrnili, smo utrujeni komaj 

č akali, da se razporedimo v sobe in se spoč ijemo.  

 

 

 

Sledilo je s e s portno obarvano popol-

dne, na nogometnem igris č u. Po 

več erji smo imeli spoznavni več er. 

Preko raznih igrič smo se med seboj 

s e bolj spoznali. Predstavniči ekipe 

prve pomoč i z nas e s ole sta nam tudi 

pokazali, kako lahko pomagamo č lo-

veku, č e se mu kaj zgodi. Tako smo 

se zelo veliko nauč ili, saj smo tudi 

sami sodelovali.  
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Naslednji dan smo se odpravili v Ljubljano. Najprej smo bili na ogledu in 

predstavitvi prireditve Ave Emona, nato pa smo s li kar pes  v Center za slepo in 

slabovidno mladino. Pokazali so nam razne knjige in pripomoč ke, ki jih uporabljajo 

slepi. S pomoč jo Braillove abečede smo se tudi mi nauč ili prebrati in zapisati nekaj 

besed. Predstavili so nam tudi Vrt č util, kjer smo se z zavezanimi oč mi tudi sami 

sprehodili in izkusili, kako zgleda voditi slepega ali kako obč uti to slep č lovek, č e ga 

nekdo vodi. 

 Ekskurzija je bila zelo pouč na in vsem je bila vs eč , č eprav je bila prekratka. 

                                                                                                                      Larisa Mehinovič , 1. b 
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Zasavje za zdravje že petič 

V č etrtek, 22. oktobra 2015, smo dijaki 4. letnika programa Ždravstvene nege z e 

peto leto zapored izpeljali prireditev Žasavje za zdravje, ki se je odvijala v mestnem 

parku dr. Janeza Drnovs ka od 8.30 do 12.30. 

Vsako leto je namen nas e prireditve, da bi 

promovirali zdrav nač in z ivljenja. Ždravje je 

pomembno za vsakogar, zato smo se potru-

dili in pripravili zanimive predstavitve za 

obiskovalče.  

Po parku smo imeli postavljene stojniče z 

različ no vsebino za mlajs e in starejs e obis-

kovalče. Na stojniči, kjer so si lahko tako 

mladi kot starejs i brezplač no izmerili krvni 

sladkor in krvni tlak, je bilo največ  obiska, 

saj poveč ane vrednosti lahko za vsakogar 

pomenijo veliko tveganje za nastanek bolez-

ni. Na prireditvi so si lahko obiskovalči ogle-

dali zgradbo č loveka, saj smo imeli predstav-

ljene modele prsne in trebus ne votline, oč e-

sa in us esa.  
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Ker pa smo promovirali zdravje, nismo mogli mimo s portnih dejavnosti. Pripravili 

smo krajs o uro s portne vzgoje. Veliko pozornosti sta pritegnili res evalni akčiji ekipe 

prve pomoč i. Prva je bila na temo gozdarske nesreč e, druga pa na temo nesoglasje 

in nesporazum med paroma. Da pa obiskovalči niso bili lač ni, je poskrbela skupina 

dijakov, kateri so pripravili degustačijo zdravih namazov. Na konču parka sta bili 

postavljeni s e dve stojniči.  

Prva skupina je predstavljala delav-

ničo o spolno prenosljivih boleznih, 

za najmlajs e obiskovalče so pripra-

vili delavničo o razlikah med dekli-

čami in deč ki. Druga skupina pa je 

predstavljala programe DORA, SVIT 

in ŽORA. Postavljeno smo imeli tudi 

napihljivo č revo, kjer so si lahko obi-

skovalči ogledali spremembe ob 

nastanku raka na č revesju in otipali 

zdrav, čistič en in rakav model dojke. 

Ž nami so bili tudi s tudentje mediči-

ne in gospe iz drus tva onkolos kih 

bolnikov.  

C eprav je bilo vreme turobno, nas to 

ni motilo, saj sta nas vodila dobra 

volja in nasmeh na obrazih obisko-

valčev. 

Žahvaljujemo se vsem obiskoval-

čem, ki so pris li na ogled. Posebna 

zahvala pa je namenjena vsem orga-

nizačijam in drus tvom, ki so nas 

podprli in nam priskoč ili na pomoč  

pri uresnič evanju nas ega nač rta. 

Monika Gros elj, 4. b 



50 odtenkov sive ekonomije – zavod Nefiks 

Vis ji davki za politike 

Na Srednji s oli Žagorje se je odvijala delavniča na temo sive ekonomije, ki jo 

je Žavod Nefiks organiziral v okviru projekta “50 odtenkov sive ekonomije”. Žavod 

Nefiks projekt izvaja z e drugo leto, njegov glavni namen pa je ozaves č anje mladih o 

posledičah, ki jih siva ekonomija prinas a za gospodarstvo in čelotno druz bo. 

Delavniča se je prič ela z debato o tem, kaj sploh je siva ekonomija ter kaks ne uč inke 

prinas a za čelotno druz bo. Razpravljalo se je tudi o dejstvih, zakaj je pomembno, da 

se plač uje davke in kaj vse se pravzaprav finančira iz drz avnega prorač una. 

Da so mladi lahko podali tudi svoje predloge, so po skupinah razpravljali o 

morebitnih ukrepih, kako bi se lahko obseg sive ekonomije zmanjs al oziroma 

kaks ne ukrepe bi morala drz ava za to sprejeti. 

Udelez enči pa so dejali tudi, da bi v Sloveniji morali imeti vis je davke za politike. 

Da smo dobili obč utek, kaj si udelez enči pravzaprav z elijo, so dobili moz nost, da 

navidezno razpolagajo z davkoplač evalskim denarjem. Kako bi torej oni razpolagali 

s tem denarjem, kam bi ga vloz ili? Več ina denarja bi tako porabili za vis je s tipendije, 

povis ali bi pokojnine, vlagali bi v turizem in s port, del denarja bi namenili za uredi-

tev kulturnih znamenitosti ter v podjetnis tvo. 

Delavniča je potekala v spros č enem vzdus ju. Srednjes olči so aktivno sodelovali in 

prav tako podali kar nekaj konkretnih predlogov in mnenj. 

“Projekt sofinančira Urad Vlade RS za komuničiranje v okviru kampanje ‘Vklopi ra-

zum – zahtevaj rač un!’, katere namen je ozaves č anje javnosti o negativnih posledi-

čah sive ekonomije.” 

Mladi so predlagali, da bi morala 

drz ava več  denarja vloz iti v industri-

jo in s tem zagotoviti več  delovnih 

mest. Poostri naj nadzor nad delom 

na č rno in vzpostavi boljs i nadzor 

nad plač evanjem davkov ter uvede 

vis je kazni za krs itelje. Prav tako so 

mnenja, da bi morala zvis ati mini-

malne plač e oziroma povis ati plač o 

tudi glede na tez avnost dela.  



Obisk Varstveno delovnega centra Zagorje ob Savi 

V sredo, 21.10.2015, ob 7:05 uri, smo imeli zbirno mesto pred VDC-jem Žagorje. 

Žaradi zamude vlaka sva z Ž e ninn pris li malo kasneje. O zamudi sem obvestila 

sos olko, ki je obvestila profesoriči. Ko sva vstopili v VDC, sva na hodniku prijazno 

pozdravili, nato pa so nama vsi srč -

no odzdravili in nama namenili 

topel nasmeh. Obč utek je bil č udo-

vit. Nato sva poiskali sos olče in se 

profesoričama s e enkrat opravič ili 

za zamudo. Imeli smo kratko pre-

davanje, nato pa smo se razdelili v 

skupine. Žaposleni so nas pospre-

mili do določ ene delavniče. Ko smo 

pris li do prve delavniče, so bili vsi 

preseneč eni, saj niso vedeli, da pri-

demo. Najprej smo se malo pogo-

varjali z mentoričami, ki so nam 

razdelile delo. V tej skupini so bili 

vsi zelo zadrz ani. Druz ili so se le 

med sabo. Nihč e se nam ni predsta-

vil, njihova imena smo slis ali le iz 

strani mentorič. Ena od mentorič 

mi je določ ila, da moram plesti 

zapestniče. Pokazala mi je kako in zač ela sem. Ž al mi je, da ni komu od njih prepusti-

la, da mi razloz i kako moram plesti, saj sem sigurna, da bi bili oni zelo veseli, da me 

kaj nauč ijo. Ko sem konč ala, sem vpras ala, kaj moram sedaj narediti. Ena gospa me 

je vpras ala, ali lahko zapestničo zaključ i in mi pokaz e, kaj moram narediti, da bom 

naslednjič  znala sama. Seveda sem bila zelo vesela, da mi je priskoč ila na pomoč . Ko 

je konč ala, sem se ji lepo zahvalila. Bila sem vesela, da mi je gospa priskoč ila na 

pomoč , saj je v z ivljenju le malo taks nih, ki bi ti pomagali, ko ne ves , kaj bi naredil.  

Mislim pa, da je bila gospa vesela, saj me je nauč ila nekaj novega. Spletla sem s e eno 

zapestničo, druge barve. Ker s e vedno nisem natanko vedela, kako moram zaključ iti 

zapestničo, sem gospo zopet prosila za pomoč . Takoj je odloz ila svoje delo in mi s e 

enkrat pokazala. Žnova sem se poč utila super, saj vem in verjamem, da tudi č e bi z e 

desetič  pris la do gospe, bi mi s e vedno pomagala. Ž al mi je le, da s to skupino nismo 

navezali boljs ega stika, saj so bili vsi bolj zadrz ani.  
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Kasneje smo ods li do druge delavniče, kjer smo jim pomagali loč evati okrogle 

pokrovč ke, ki jih priloz ijo k omari poleg vijakov. S sos olko Lauro in sos olčem Ajdi-

nom smo sedeli ob dekletu, ki ni govorilo. Delč ke smo ji dajali v roko, saj jih sama ni 

mogla vzeti. Ob tem sem se poč utila zelo slabo. Ž e sama misel na to, kako bi bilo 

meni, č e bi bila na njenem mestu, me je razz alostila. Ž e sama misel, da ji z elim 

pomagati, vendar ne vem kako, me je spravljala v jok. Ne morem si predstavljati, 

kako je njim, kako je v njihovi koz i. Ne morem verjeti, da je bil Bog do njih tako kri-

vič en. Vzel jim je moz nost, da bi delali nekaj, kar jim je vs eč , nekaj, kar jih veseli. V 

tej skupini je bilo tudi dekle z Downovim sindromom, ki je bilo zelo veselo, nasme-

jano in zgovorno. Povedala nam je, da rada poje. Nato nam je tudi zapela pesem od 

S abana S aulič a, poleg tega pa je naredila tudi s pago. Res nas je zabavala in nasmeja-

la. Pravi sonč ek je, tako kot vsi drugi. Kljub temu, da ima dekle Downov sindrom, se 

zabava, uz iva, poje in ples e. Marsikomu od nas bi lahko bila za vzgled. Ždi se mi 

super motivačija za vse, ki bi lahko delali vse kar jih veseli, vendar so raje doma za 

rač unalnikom. Taks ni ljudje bi se morali malo zamisliti in si predstavljati, kako bi 

bilo njim v njihovi koz i. Ko bi z eleli nekaj dose-

č i, vendar jim to ne bi bilo omogoč eno. Kmalu 

je pris el č as za pogovor v njihovi telovadniči in 

ogled njihovega doma. Nato smo se morali pos-

loviti. Ž al mi je bilo, da smo morali tako hitro 

oditi, saj smo se zelo zabavali. Nato sem zač ela 

sama pri sebi premis ljevati. Po mojem mnenju 

je njim najpomembnejs e, da jih nekdo spodbu-

ja, jim daje upanje, da jim bo nekaj uspelo, da se bodo nauč ili nekaj novega, da jim 

bo nekdo namenil topel nasmeh ali objem. Kot pa naprimer nekaterim izmed nas, 

ko je bolj pomembno, da bomo dobili najnovejs i telefon, nove č evlje, nove obleke ali 

kaj podobnega. Ne zavedamo se, da lahko njim le en topel nasmeh spremeni čel dan 

na bolje, nam pa le neka materialna dobrina. V teh nekaj urah druz enja z njimi sem 

spoznala, da njim na svetu ni pomemben denar in materialne dobrine, saj se z 

denarjem ne da kupiti sreč e, ljubezni in zdravja. Najbolj pomembno jim je, da jih 

sprejmemo taks ne kot so, saj bodo po mojem mnenju zelo veseli, ker bodo vedeli, 

da jih nekdo razume. Ko so nas vpras ali, ali bi bili prostovoljči v VDC-ju, sem takoj 

pomislila, seveda, veseli me delo z ljudmi, z elim biti z njimi, jim pomagati, se kaj 

novega od njih nauč iti, ali jih kaj novega nauč iti. Vendar sem doma daleč  od Žagorja, 

tako da na z alost ne morem biti prostovoljka in svojega č asa prez ivljati z njimi. Bila 

pa bi vesela, č e bi lahko s e kdaj s s olo ods li v VDC. 

Ž ana Kajtna, 2. a 
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