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Leto se je  (pre)hitro obrnilo in  zaključek šolskega leta je že skorajda pred vrati.  Skoznje pa sili 

vedno več ocen; ta slabe bi učenci najraje kar zadržali za njimi, da ne pridejo na plano, a to 

lahko dosežejo le s trudom in sprotnim delom. 

 

 

 

DESETNICA 

Nagrado za otroško in mladinsko književnost, ki jo podeljuje DSP, je 

letos prejela Mateja Gomboc za socialno-psihološki roman Balada o 

drevesu, ki je izšel pri založbi Miš. Desetnica je nagrada za otroško in 

mladinsko književnost, ki jo Društvo slovenskih pisateljev podeljuje za 

uveljavljanje izvirnega otroškega in mladinskega leposlovja (za 

obdobje zadnjih treh let).  

Tudi letos je izbor nominiranih del pripravila red. prof. dr. Dragica 

Haramija, o njih pa je odločala žirija v sestavi: Aksinja Kermauner 

(predsednica), Jana Bauer, Igor Bratož, Majda Koren in Magdalena 

Svetina Terčon. (Vir: https://www.delo.si/kultura/knjiga/nagrado-desetnica-2022-prejme-

mateja-gomboc/) 
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RAZISKOVALNE NALOGE V ŠOLSKEM LETU 2021/22 
Izredno ponosni smo, da se lahko v letošnjem šolskem letu pohvalimo s kar tremi raziskovalnimi nalogami. Letos 
smo se dela lotili nekoliko drugače, saj smo ustvarili tim, ki je že od začetka šolskega leta soustvarjal in nagovarjal 
učence, da so lahko pri svojem delu še bolj uspešni. V ta namen smo medse povabili tudi dva zunanja mentorja, 
strokovnjaka (Aleša Mavra in Mirana Lavriča), ki sta učencem podrobno predstavila delo z viri in postavljanje 
raziskovalnih vprašanj ter hipotez. Za dobro raziskovalno nalogo je to vsekakor zelo pomembno. 
Na podlagi danih napotkov so bile napisane tri odlične naloge: 
Ana Burulič in Katja Žgank sta se podali na področje kemije in preučevali razkužila. Nastala je naloga z naslovom: 
Alkoholna razkužila v času epidemije Covid-19. 
Lana Sagadin in Špela Repnik sta raziskovali maske in še kaj. Naloga je nosila naslov: Ščitimo sebe in druge, 
razkužila, maske in še kaj… 
Urban Polenčič in Tara Medved pa sta primerjala epidemiji Španske gripe ter Covid-
19. Nastala je naloga z naslovom: Bi se lahko iz španske gripe naučili, kako spoštovati 
ukrepe in organizirati pouk? 
Prvi dve nalogi sta na regijskem pred izboru osvojili srebrno priznanje, tretja pa zlato. 
S tem se je naloga o primerjavi Španske gripe in koronavirusa uvrstila na državni nivo 
tekmovanja, kjer je dosegla bronasto priznanje. 
Iskrene čestitke vsem tekmovalcem! 
 
TEKMOVANJE IZ GEOGRAFIJE 
Letošnje geografsko tekmovanje je zajemalo proučevanje naravnogeografskih in 
družbenogeografskih značilnosti gora v Sloveniji in po svetu. Na državno raven se je 
uvrstil Bine Gojkovič iz 7.a in dosegel srebrno priznanje. Čestitke. 
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ATLETSKI ŠPORTNI DAN, 5. in 19. 5. 
 
V maju smo se kar dvakrat odpravili na atletski stadion v Slovensko Bistrico, kjer smo izvedli športni dan z 
atletskimi disciplinami, kot so tek na 60m, 600m, skok v daljino in vadba na poligonu. Vreme je bilo za izvajanje 
športnih aktivnosti več kot primerno, predvsem pa sta bila dneva izredno skrbno načrtovana in organizacijsko 
brezhibna, za kar gre zahvala predvsem športnima učiteljema, Poloni Kregar in Črtomirju Gojkoviču, vsem 
učiteljem na merilnih postajah in pri zbiranju podatkov ter 
učencem, ki so k meritvam pristopili resno in zrelo. 
 
 
KULTURNI DAN - ZAKLJUČEK BRALNE ZNAČKE 
 
27. maj se je odvijal v znamenju gostujočega pisatelja, 
Žige X Gombača. Vsi učenci so spoznavali njegova dela in 
z njimi na različne načine poustvarjali. Tekom dneva je na 
ta način v avli sproti nastajala razstava z deli učencev, ki so 
odkrivali talente, posebnosti in dela pretežno za mladino 
pišočega ustvarjalca. Učenci 6.–9. razreda so v prirejeni 
verziji sobe pobega odklepali skrinje z vprašanji, ki so jih 
vodile do končnih namigov in rešitev, katere so vpisali v 
pripravljeno tabelo.  
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Dan je bil še posebej svečan za 
vse pridne bralce, ki so iz rok 
pisatelja prejeli knjižno 
nagrado za naj bralca. Letos je 
teh bilo 139, nekaj več kot 
tretjina vseh učencev na šoli. 
Številka je sicer hvale vredna, 
nekoliko manj pa dejstvo, da 
se zajetni kupi knjig za bralce 
močno tanjšajo, ko prestopimo 
magično mejo 2. triletja.  
Delovni dan so nam ponovno 
popestrili tudi gledališčniki iz 
Društva za boljši svet, ki so 
nam predstavili pasti, zahteve, spoznanja in priporočila pri iskanju ustreznega poklica in zaposlitve. 
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IZMENJAVA NA CIPER, LIMASSOL, 1.- 7. MAJ 2022 
 
Na praznik dela smo se podali na predzadnjo izmenjavo, in sicer na Ciper, v Limassol. Že na letališču v Larnaci smo 
presenečeni spoznali, da smo pristali v deželi, kjer vozijo po napačni strani ceste. Kot nekdanja angleška kolonija so 
namreč to posebnost ohranili, prav tako tudi dvojezične napise, kar nam je bilo kar po volji, saj si sicer z grščino ne 
bi mogli kaj prida pomagati. Klima na otoku je bila še prijetno pomladanska, celo dež nas je osvežil, kar je bilo kar 
dobrodošlo med ogledovanjem arheoloških ostankov stare civilizacije v Paphosu, Limassolu in Nicosii (Lefkosii). 
Učenci so se predajali vodnim športom (še posebej privlačno je bilo jadranje), za nekaj časa pa so se postavili v kožo 
invalidov in na invalidskih vozičkih odigrali košarkarsko tekmo, kar jim je predstavljalo posebno izkušnjo. Ciper pa 
ni samo otok, obdan z morjem in plažami, marveč je v notranjosti tudi precej gorat in poraščen z gozdovi. Zadnji 
dan naše izmenjave smo si predihali pljuča na čudoviti pohodniški poti po delu gore Troodos, na znameniti 
Kaledonski poti, ob kateri nas je ves čas spremljala reka (sicer bolj v velikosti potoka) s slapovi in lepo urejenimi 
počivališči. Ko smo se spočiti vrnili v dolino, nas je misel na slovo od tega lepega otoka sicer razžalostila, a vemo, da 
bomo tudi v prihodnje ostali v stiku z novimi prijatelji, ki so nas lepo sprejeli, nam veliko pokazali, predvsem pa nas 
razvajali z odlično hrano.  
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IZMENJAVA NA FINSKO, LOVIISA, 15. – 21. MAJ 2022 
 
Nova skupina se je podala še na zadnjo Erasmus+ izmenjavo. Tokrat nas je pot vodila v Loviiso, na Finsko, kjer so 
nas pozdravile vitke, svetlo zelene, čipkasto nežne breze v družbi iglavcev. Prijetna svežina nam je po vročinskem 
valu v domovini dobro dela, zato nas dodatna oblačila niso prav nič motila pri predajanju skandinavskemu vetru. 
Uživali smo v plovbi po reki Kymijoki (še bolj na pikniku ob njej), ogledu Helsinkov, sladkanju v  tovarni čokolade 
Fazer, navdušeno tekmovali v frizbi golfu, dvoranskem hokeju in baseballu, predvsem pa nas je ganilo, da so se 
pregovorno zadržani Finci izkazali kot topli ljudje in odlični gostitelji, ki so našim učencem ostali v trajnem spominu.  
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Koordinatorica iz Nemčije, Elke, je z nami v času našega gostovanja 
praznovala rojstnodnevni jubilej. Razveselili smo jo s pesmijo in iskrenimi 
čestitkami. Še posebej iz srca je pel španski koordinator Miguel, ki takrat še 
niti slutil ni, da nikoli več ne bo z nami delil podobnih trenutkov. Ob slovesu 
smo se močno objeli. Takrat je z optimizmom v srcu izrekal dobrodošlico 
slovenski ekipi z Erasmus+ projektom Thank you for the music, ki se je na 
pot podala en teden po našem prihodu v Slovenijo. Kakšne načrte je koval, s 
kakšnim veseljem pričakoval nove prijatelje in nove zgodbe.  
Na veliko žalost vseh partnerjev se je dragi Miguel 26. maja od nas za vedno 
poslovil. V najlepših letih ga je izdalo srce, a naš prijatelj bo z nami za vedno, na fotografijah, v videoposnetkih, na 
katerih ga vedno krasi širok nasmeh, spremljajo pa spodbudne, tople besede. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Naši učenci so ga sprejeli za svojega.        Prihod v Malago po zadnji izmenjavi; naslednje, žal, ni dočakal.  
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ERASMUS+ IZMENJAVA V MALAGI 
 
Med 28. 5. in 4. 6. 2022 so se trije učitelji in štiri učenke naše 
šole v sklopu Erasmus+ projekta Thank you for the music 
udeležili mednarodne izmenjave v španski Malagi. Tam so 
učenci na koncertu peli po tri pesmi iz vsake partnerske države 

(poleg naše šole so bile zastopane še šole iz Italije, 
Nemčije in Španije), učitelji pa so glasbo izvajali v živo. 
Zelo smo lahko ponosni na naša dekleta (Zoja Helbl, 
Katarina Mlakar in Zoja Štern iz 8. a ter Nuša Štern iz 7. 
a), ki so se na nastop intenzivno pripravljala, kar so tudi 
pokazala z odlično odrsko izvedbo. 
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Poleg glasbenih aktivnosti so dekleta uživala tudi ob ogledu Malage, 
pokušanju njihove domače hrane, kopanju v morju in igrah na plaži.  
Se že veselimo naslednje izmenjave, oktobra v Italiji, kjer nas bodo 

zastopali naši 
sedmošolci. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
OTROCI POJEJO SLOVENSKE PESMI IN SE VESELIJO  
 
je projekt družbe Radio Tednik Ptuj, katerega že osmo leto 
zapored organizira skupaj z občinami in osnovnimi šolami iz 
Štajerske, osrednje Slovenije in širše.  
 
Na predizboru 8. sezone so se v sredo, 4. maja, pomerili 
otroci iz naše šole. V mlajši kategoriji so nastopile Paulina 
Pristavnik Gobec, Naja Cehtl, Julija Blažič, Taja Rotar, 
Tinkara Tonejc, Izabela Lačič Mojzer, Ajda Kranjec in Taja 
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Maver. V polfinale se je s pesmijo Ledena od Siddharte uvrstila petošolka Taja Maver.  
V višji kategoriji so prepevale Ajda Lah, Nina Mironov, Špela Emeršič, Nuša Štern in Zoja Štern. S pesmijo Ob kavi 
od Anabel se je v polfinale uvrstila šestošolka Ajda Lah.  
 
V polfinale sta se uvrstili Taja Maver in Ajda Lah. Iskrene čestitke! 
 
MALA ODBOJKA 
 
V ponedeljek, 16. 5. 2022, je bilo na osnovni šoli Bojana Ilicha v 
Mariboru odigrano področno finale v mali odbojki za učence. Učenci 
naše šole so z zmago in porazom osvojili odlično 3. mesto. Šolo so 
zastopali: Tadej Pokrivač, Anej Goričan, Vitan Magdič, Mark Šteharnik, 
Luka Zajšek Šac, Bine Gojkovič, Jaša Plajh Štrman, Timotej Greif, 
Oskar Vedlin, Vito Lunežnik in Rene Meglič.  

Učencem iskreno čestitamo in jim želimo veliko 
športnih uspehov v prihodnje. 
V petek, 20. 5. 2022, je bilo na osnovni šoli Hoče 
odigrano področno finale v mali odbojki za 
učenke. Naše športnice so z zmago in porazom 
osvojile odlično 2. mesto. Šolo so zastopale: 
Maša Frešer, Zala Badrov, Neža Kordež, Nina 
Mironov, Taja Lešnik, Ana Repnik, Špela Repnik, 
Ajda Lah, Ema Stefanov in Nina Lešnik. Deklicam 
iskreno čestitamo in jim želimo veliko športnih 
uspehov v prihodnje. 
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POGUM – KULTURNA DEDIŠČINA 
 
26.5. smo bili priča čustveni prireditvi. Le-ta je bila v prvi vrsti sicer namenjena zaključku 
projekta Pogum, v okviru katerega smo spoznavali kulturno dediščino naše prelepe 
vasice, a tokrat smo se še spomnili otrok iz Ukrajine. V ta namen smo medse povabili 
Marino Krajnc, ki nam je nazorno predstavila dogajanje v tej državi.  
Predvsem mlajši obiskovalci, in še to najbolj dečki, pa so bili navdušeni  nad obiskom  
nogometne legende, Marcosa Tavaresa, ki je dogodek čudovito zaokrožil ter ozračje 
popestril in živahno razgibal. Marsikatero framsko polico bo odslej krasila njegova knjiga 
Legenda, v kateri zagotovo razkriva trike, kako uspešno zabijati gole (tudi v življenju). 
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OTVORITEV UČNEGA ČEBELNJAKA V RAČAH 
 
V četrtek, 12. maja 2022, sta Čebelarska zveza Slovenije in PRVA Osebna 
zavarovalnica Čebelarskemu društvu Rače v uporabo svečano predali učni 
čebelnjak ČD Rače. Le-ta je stoji na južni strani gradu Rače in je namenjen 
učencem OŠ Starše, OŠ Rače in OŠ Fram, ki bodo v prihodnjem šolskem 

letu obiskovali čebelarski krožek ter si nabirali čebelarska znanja in 
veščine. Na otvoritvi so naši tretješolci ponosno in zelo všečno izpeljali 
svoj nastop, za kar sem jim iskreno zahvaljujemo. 
 
ŠOLSKI VRT  
 
Visoke grede so ozelenele. Pridne ročice OPB-jevcev so jih pod 
mentorstvom Mojce Lešnik zasadile z najrazličnejšimi zelišči, vrtninami 
in sadjem. Prav ste prebrali, tudi sadje bodo obirali, pravzaprav pobirali 

– sladke jagode. 
Njami. 
 
POZDRAV POMLADI 
 
Učenci 1. r., člani pevskega zbora, so v nedeljo, 8. 5. 2022, 
prvič javno nastopili kot gostje na koncertu KUD-a dr. Pavel 
Turner Fram z naslovom Pozdrav pomladi. 
Pevski nastop so odlično in samozavestno izpeljali. 



OSNOVNA ŠOLA FRAM 

FRAMČEK, ŠOLSKI ČASOPIS 
Maj, 2022 

14 

TUDI POLŽI SE RADI KOPAJO 
 
Šolski polž, z ljubkovalnim imenom Đulfa, se najbolj 
varno počuti v Sarinih rokah, ki zanj, predvsem za 
tuširanje, vsakodnevno skrbi. 
 
 NEUTRUDNA LARISA 

 
 
 
 
Šestošolka Larisa Skrbič z vsakega plesnega tekmovanja prinese plaketo, 
priznanje ali medaljo. Tudi tokrat ni bilo drugače. Larisa, kar tako naprej! 
 
PIHALNI ORKESTER PODLEHNIK 
 Za rojstno leto Pihalnega orkestra Podlehnik 
štejemo leto 1981, ko je bila 20. junija prva redna 
vaja. Takrat so se nekateri glasbeniki, ki so igrali še v 
Kmečki godbi na pihala, zavzeli, da v kraju ponovno 
oživijo godbeništvo. Najbolj zaslužen za to je bil 
Konrad Feguš. Prve vaje se je udeležilo 10 
godbenikov. Po nekaj letih delovanja se je godba 

preimenovala v Pihalni orkester. 
Orkester je v letu 2001 na tekmovanju slovenskih godb v Sv. Antonu pri Kopru v četrti 
težavnostni stopnji prejel zlato plaketo, leta 2002 pa še srebrno plaketo v tretji 
težavnostni stopnji v Ilirski Bistrici. 
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Vsako leto se pripravi program za enega ali več koncertov v domačem kraju 
in bližnji okolici, večkrat pa popestrimo tudi druge prireditve.  
  
Pihalni orkester danes deluje v okviru Kulturnega društva Podlehnik in 
trenutno šteje 33 aktivnih članov. Orkester vodi dirigent Milan Feguš, 
akademski glasbenik in član orkestra SNG Maribor. 
 Nazadnje smo za 1. maj v Podlehniku in okoliških krajih v občini Podlehnik 
odigrali tradicionalno prvomajsko budnico in popestrili praznik gasilcev ob 
Florjanovi nedelji na Hajdini. Prav tako smo igrali ob postavljanju majskega 
drevesa. V mesecu marcu smo nastopali na regijskem srečanju pihalnih 
orkestrov na Ptuju. 

Trenutno pripravljamo program za koncert, ki ga bomo imeli konec meseca junija. 
 S sestro Lauro sva od septembra 2021 aktivna člana Pihalnega orkestra Podlehnik. Jaz igram trobento, Laura pa 
flavto.             (Marko Kavran, 5.a) 
 
BORBENA ALIŠA    
V soboto, 14. 5. 2022, je v telovadnici OŠ Braslovče potekalo državno prvenstvo starejših deklic, U14. Na 
tekmovanju  je šestošolka Ališa Repnik v kategoriji 44 kg dosegla 1. mesto in postala državna prvakinja.  

 
V petek, 20. 5. 2022, je judo klub GIB 
Šiška organiziral državno prvenstvo 
osnovnih in srednjih šol v judu za letnike, 
rojene 2007, 2008 in 2009.  
 
Ališa Repnik je v kategoriji 44 kg dosegla 
2. mesto. Iskrene čestitke! 
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POZDRAV IZ SARAJEVA  
 
MEDNARODNI DAN ČEBEL, 20. maj 
 
Učenci in učenke dopolnilnega pouka slovenščine in kulture so si v Pozorištu mladih v 
Sarajevu ogledali lutkovno-gledališko predstavo 'Ako pčele odu', v režiji Zijaha 
Sokolovića. 
 
FILM SANREMO 

 
Veleposlaništvo Republike Slovenije v Sarajevu je v 
sklopu festivala Evropski dnevi filma 2022 v kinodvorani Meeting Point v Sarajevu 
17. maja 2022 uprizorilo film Sanremo, ki je nastal v slovensko-italijanski 
koprodukciji.  
Režiser filma je v Sarajevu rojeni Miroslav Mandić. 
 
 
30 LET DELOVANJA DRUŠTVA JOŽEF ŠPRINGER, 
KAKANJ 
 

Namestnik veleposlanika RS v Sarajevu, dr. Zvone Žigon, se je v soboto, 21. 5., udeležil 
slovesnosti ob 30-letnici delovanja Slovenske skupnosti Jožef Špringer v Kaknju. Državni 
sekretar z Urada za Slovence v zamejstvu in po svetu, dr. Dejan Valentinčič, je predsednici 
Davorki Drijenčić Špringer vročil priznanje urada, visoko obletnico pa so s svojim obiskom 
počastili tudi župan Kaknja, Mirnes Bajtarević, delegacija šolnikov in rudarjev iz Trbovelj ter 
seveda predstavniki drugih slovenskih društev v BiH. 
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ZAKLJUČNA PRIREDITEV 
Zaključna prireditev dopolnilnega pouka 
slovenščine in kulture v Sarajevu, Kaknju, Zenici 
in Brezi je konec meseca potekala v družbi s 
pesnikom, pisateljem, dramatikom, igralcem in 
prevajalcem, Andrejem Rozmanom Rozo. 
 

SLOVENSKO-NEMŠKA BRALNA ZNAČKA 
 

V sodelovanju z 
Literarnim klubom 
Rače smo do konca 
pripeljali še en bralni 
projekt, Od kazalke 
do knjige.  
Začelo se je s kazalko 
in uresničilo v 
knjižnici - s člani Literarnega kluba, projektno skupino Osnovne šole 
Fram, Občino Rače- Fram, Mariborsko knjižnico v sodelovanju z 
mestom Unterpremstätten pri Gradcu in Mohorjevo založbo iz 

Celovca smo predstavili dosedanje rezultate sodelovanja, si ogledali novo knjižnico v Račah in se dogovorili o 
dejavnostih v prihodnje. 
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Na prvi mednarodni prireditvi so se v četrtek, 12. 5., s kulturnim pevsko-recitacijskim programom predstavile naše 
tretje- in petošolke pod mentorstvom Jelke Bojc, Valentine Gselman in Simone Napast. Predstavili smo naše 
celoletno delo ter plod le-tega: kazalke in dve 
elektronski knjigi.  
Da je bilo naše delo uspešno in odmevno, dokazuje 
prijazno pismo nemške gostje, ki se je prireditve 
udeležila kot prevajalka: 
»Preteklo je že kar nekaj vode, ne samo v Dravi, tudi v 
drugih rekah, odkar smo se srečali in na kratko spoznali 
v vašem čudovitem grajskem okolju na začetku maja, 
kjer ste predstavili vaš izjemen projekt e-knjiga. Najprej 
v knjižnici, vaši dragoceni in novi pridobitvi pri 
"žlahtnenju" omikanosti, načitanosti in kulturnosti 
prebivalcev in prebivalk, zatem pa še v prireditvenem 
prostoru, v grajski kleti. 
  
Osebno sem vam in vašim pomočnicam želela izreči zahvalo za vaš neprecenljivi trud, ves čas, vitalno energijo, da 
ste z učenkami pripravile in oblikovale program za nastop. Izjemno! Res sem bila navdušena, kajti vem, koliko ur 
dodatnega dela pomeni sestaviti takšen nastop, ga zvaditi in oblikovati, da stvar stoji, tako kot mora! In vaše mlade 
dame niso samo pripovedovalke, napovedovalke in recitatorke, ampak so tudi pevke in pianistke, igralke, pa še 
zaplesale bi, imam prav, kajne? 
Glede na to, da ste dejavni v šolstvu, veste, kaj se danes vse črta, kaj se vse ne "splača" več. Najbolj na prepihu so 
ravno te vse šolsko "nenujne" stvari, ki stanejo veliko časa, splahnela je pripravljenost pa tudi želja po oblikovanju 
kulturnih nastopov. Svoj davek je terjala še pandemija, ki se mi zdi zelo všečna razlaga, zakaj česa ni več...in v 
prihodnje tega tudi ne bo več...« 
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INTERVJU Z ŽIGOM X. GOMBAČEM 
 
Ob kulturnem dnevu je z gostujočim pisateljem osmošolka Gaja Plajh Štrman izvedla zanimiv intervju: 
 
V petek, 27. maja, smo na osnovni šoli Fram gostili enega najbolj priljubljenih slovenskih mladinskih pisateljev, 
Žigo X Gombača. Najprej nam je pripovedoval o svoji poti do naše šole, nato podelil knjige naj bralcem in se 
udeležil intervjuja v sklopu šolskega novinarstva, ki je potekal takole: 

Kot mladinski pisatelj se podpisujete z imenom Žiga X Gombač. Kaj pomeni ta X v vašem podpisu? 

Ta X je v bistvu način življenja, ki ga živim; je v bistvu moje umetniško ime, ki predstavlja subkulturo, iz katere 
izhajam. Po naše bi to lahko poimenovali oster rob (straight edge), je pa to način življenja brez drog in alkohola, 
pozitiven odnos do življenja. Izhajaš pa vedno iz sebe, ker le pri sebi narediš takšno spremembo, da živiš tak način 
življenja brez sredstev, ki bi lahko vplivala na tvoje misli, odločitve in življenje nasploh. 

Napisali ste več kot 178 pravljic, pesmic in stripov za otroke, ki ste jih objavili v revijah in knjigah. Kot vem, niste 
vedno pisali, temveč ste tudi delali na radiju MTV Adrija, bili ste glasbeni novinar, piarovec in še kaj.                           
A nam lahko poveste kaj več o vaših zaposlitvah od študentskih let pa vse do danes? 

Meni je bilo sodelovanje vedno najpomembnejše. Vse, kar si naštela, je bilo v mojem življenju pomembno, a nič tako 
kot pisanje in ustvarjanje za otroke. A vsa pot, ki sem jo prehodil do danes, je del mojega življenja, ki je tudi recimo 
temu precej uspešno. Moj svet je zanimiv in barvit, v njem se vedno kaj dogaja, res pa je, da me ta poklicna pot 
dopolnjuje, poleg družine, seveda, in ogromno drugih stvari, ki sestavljajo moj vsakdan. Vse pa se vendarle začne in 
konča s pisateljevanjem. 

Zanima nas, kako se rodijo vaše zgodbe, kako svoje misli zlijete na papir, kako poteka vaš ustvarjalni proces? 

Pred pisanjem je pomembna predpriprava nanj. Torej razmišljanje o zgodbi. Mene v bistvu neka stvar nagovori, da 
dobim idejo, oz. me nekaj zmoti, razveseli, prizadene, da začnem okoli dogodka graditi zgodbo. Včasih z metaforami, 
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spet drugič z neposrednim opisom – odvisno od tega, kako se počutim, v kakšnem življenjskem obdobju se nahajam 
ali pa kaj ta zgodba v bistvu potrebuje oz. kakšen pristop zahteva od mene. Pisanje je spontano, osnovno izhodišče 
je ideja, nadgrajena z iskrenostjo.  

 

Ali ste že v otroštvu pisali zgodbe?  

Ja, v osnovni šoli sem že začel svojo pisateljsko pot, tako 
da sem pisal besedila in spise za šolsko glasilo, že dokaj 
zgodaj, v 7. ali 8. razredu, pa smo s prijatelji pisali igre, 
tudi pesmi so se pojavile vmes. Odkar pomnim, sem rad 
pisal, ker mi je pisanje nekaj pomembnega in svetega v 
mojem življenju, saj se pri tem opravilu sprostim in 
predam. 

Omenila sva že da ste napisali več kot 178 pravljic, 
pesmic in stripov za otroke. Ali obstaja med njimi vaša 
najljubša stvaritev? 

Težko se je odločiti, saj so mi vse pomembne. Vsaka je na 
nek način tvoj otrok. Če pa se moram odločiti, mi je 
najbolj pri srcu Jastrebov let. To je prva knjiga, ki sem jo napisal, predvsem pa mi je najljubša zato, ker sem si ob 
njeni izdaji končno odgovoril na vprašanje, ali sem pisatelj ali ne. Na srečo je bila knjiga tudi dobro sprejeta in bilo mi 
je v zadovoljstvo, ko sem videl, da je celo ena izmed mojih najbolj branih, tako da se sprašujem, zakaj sem ostale 
sploh pisal, če je že bila prva knjiga najbolj brana. (smeh) 

Leta 2014 ste izdali roman za odrasle, Ultrablues, ki opisuje 100-kilometrsko pot po indijanski divjini, katero ste 
pretekli z dvema prijateljema.  A se je na tej poti zgodila kakšna posebna prigoda, ki je v knjigi niste napisali, pa bi 
jo sedaj delili z nami? 
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Res se je zgodilo nekaj nenapisanega. Ko sem že šel proti cilju, ko je bilo zame preizkušnje že skoraj konec, nekje 
10km pred zaključkom, sem se nekako preveč sprostil in me je naenkrat zajela trda tema. Nikjer ni bilo nobenih luči, 
le v daljavi so se svetlikale, ti pa tečeš s čelno svetilko in vidiš samo nekaj metrov naprej. Ob tem pa se zavedaš, da ti 
lahko pot prekrižajo kakšne divje živali: pume, šakali, kače. In res sem naenkrat v soju lučke zagledal odsev oči, ki so 
se nevarno bleščale. Takrat sem si rekel: »Ojej! Kaj pa je zdaj to?« in sem začel vpiti in se postavljati zase oz. se delati 
večjega, kot sem v resnici, da prestrašim žival pred sabo. Ko pa sem prišel do nje, sem ugotovil, da je bil le majhen 
zajček. Od sramu sem mu prišepnil: »Zajček, to je med mano in tabo. Oprosti, ker sem te prestrašil, ampak ti si tudi 
mene.« Ta dogodek je dokaz, da ima strah res velike oči. 

V odlomku iz knjige piše, da ste tudi boksar. Ali lahko pričakujemo kakšno knjigo o boksu? 

Bi rad napisal tudi kaj o tem, ampak ne kot življenjske spomine, temveč kot zgodbo ali roman skozi oči nekoga 
drugega. V ringu se zgodijo takšni občutki, ki sem jih zelo dobro okusil, zato bi bilo zanimivo spregovoriti o tem.  
Morda nekoč, a že sedaj vem, da bo to surova in borbena snov.  

Mladi črpamo navdih za pisanje iz vaših literarnih del, kdo pa je vaš literarni vzornik? 

Teh ljudi, ki name vplivajo s svojimi mojstrskimi literarnimi deli, je veliko, a če jih omejiva le na nekatere in če 
govoriva o imenih, je to zagotovo Roald Dahl, Bulgakov, Tagore, Srečko Kosovel, predstavniki slovenske moderne… 

Se vas je mogoče kakšno delo še posebej dotaknilo in zaznamovalo vašo kariero? 

V bistvu me v zadnjem času nagovarja poezija, zelo rad berem pesmi in prelistavam pesniške zbirke, saj vem, koliko 
talenta je potrebno, da sestaviš mojstrsko pesem. Mislim, da je biti pesnik veliko težje, kot biti pisatelj. Od knjig pa je 
moja najljubša Mojster in Margareta od Bulgakova.  
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Bi lahko z nami oz. za naše učence podelili kakšno vzpodbudno misel? 

Imejmo se radi, spoštujmo se, upoštevajmo drug drugega, spoštujmo strahove, misli, želje, hrepenenja ljudi, ki nas 
obdajajo. Ne delajte drugemu tega, česar si sami ne bi želeli doživeti. Imejte se fajn, hodite po svetu s pozitivnimi 
mislimi in nameni. 

 

 
 

KOMAJ 17-LETNA SLOVENKA V ATENAH DO DVEH ZLATIH 
MEDALJ 
 
O uspehih naše nekdanje učenke, Alje Bergauer, smo poročali v prejšnji 
številki, v tem času pa je dekle doseglo še en pomemben dosežek v 
svoji športni karieri, in sicer je postala najmlajša zmagovalka MBC-ja 
(Mediteranske kegljaške zveze). 
Slovenska tekmovalka v bowlingu, Alja Bergauer, je osvojila dve zlati 
kolajni na sredozemskem prvenstvu v Atenah. Komaj 17-letna Slovenka 
je prvo odličje najbolj žlahtnega leska osvojila v posamični konkurenci, drugo pa v dvojicah z Evo Krafogel. 
 
 

Izdaja OŠ Fram, Turnerjeva ulica 120, Fram 
Urednice: Valentina Gselman, Simona Napast, Jelka Bojc 
Zbral in uredil: uredniški odbor 
Prispevke so pripravili: JELKA BOJC, VALENTINA GSELMAN, SIMONA NAPAST, MATEJA KREGAR, JASNA BELAS, POLONA ČUK 
KOZODERC, NATAŠA MAVER ŠOBA, ČRTOMIR GOJKOVIČ, POLONA KREGAR, TATJANA AJD KRAMPL, BLAŽ PREGLAU, DORA 
OŽVALD 
Fotografije prispevajo avtorji člankov in prispevkov, če ni navedeno drugače.  


