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Tu ste, dekleta in fantje. Naenkrat ste zrasli v odgovorne devetošolke 

in devetošolce. Vsak trenutek se bo za vas začelo novo obdobje 

življenja, saj boste jeseni prestopili prag različnih srednjih šol. Vsakdo 

ima svoje sanje in cilje. Pred vami je kup neprespanih noči in učenja 

pozno v noč, doživeli boste izčrpanost po napornem dnevu, utrujajoče 

vožnje v šolo in domov, se navajali na novo okolje in ljudi, ob vsem tem 

pa tkali prijateljske vezi. Na poti v samostojnost vam bodo stali ob 

strani starši, ko vam bo lepo ali najteže. Pomagali vam bodo uresničiti 

cilje, ki jih danes sanjate. 

 

Veliko sreče, prijaznih ljudi in lepih poti vam želim v nadaljnjem 

življenju. 

 

Vaš ravnatelj Stanislav Osojnik 
 

Mojim devetošolcem! 

 

Ko se prijatelji srečajo, se radi spominjajo svojih preteklih druženj in 

prigod. Prepričana sem, da vam je naša osnovna šola pustila mnogo 

takih zgodb, ki jih zlepa ne boste pozabili. Mnoge bodo polne smeha in 

radosti, zaradi nekaterih vam bodo vztrepetala srca, pri kakšni boste 

morda celo potočili solzo ali dve ali pa se boste le namrdnili in 

zamahnili roko. V prav vsaki zgodbi ste rastli in se ob vsaki učili. 

Jadrnica lahko pluje, kadar ima polna jadra vetra. Četudi veter 

razburka morje in jadrnico valovi premetavajo, pridemo z znanjem do 

cilja. Takšno bo tudi vaše življenje. Valovi bodo včasih prav visoki, 

pristanišča še ne bo videti, vendar boste z naučenimi veščinami in s 

svojo spretnostjo zagotovo varno pristali. Mogoče ne boste takoj našli 

svoje obale, boste pa tam našli nove prijatelje, ki vas bodo morda 

obdržali pri sebi ali vam pokazali pravo pot. 

Privoščim vam, da vas veter nosi po širnem svetu, da odkrijete mnoga 

čudesa in skrivnosti, da znate pogledati v svoje srce in prisluhniti 

tistim okoli sebe. Da dosežete tisto, kar ste si zamislili. Da se boste 

tudi z nasmehom spominjali svoje razredničarke. 

Da ste srečni. 

Srečno, moj 9. a! 
 

Razredničarka Simona Uranc 



Veter mora ves čas pihati, da se naša jadrnica, s katero jadramo v 

življenju, premika naprej. S kakšno močjo bo pihal veter, je odvisno od 

nas, saj je od nas odvisno, koliko želimo sprejemati vse tisto, kar nam 

daje okolje (zglede, nauke, znanje …). 

Od nas pa je tudi odvisno, ali imamo jadra bolj ali manj odprta. 

Šele kasneje boste spoznali, morda že v srednji šoli, koliko ste imeli 

jadra odprta in kako močan veter je pihal v njih. Zato vam želim, da 

svoja jadra dobro nastavite in se z novo energijo zaženete v 

prihodnost. 

Vaš razrednik Branko Merkač 

 

 

Draga moja posadka, “unikatni” cejevci! 

 

Tri leta našega skupnega jadranja se izteka. Doživeli in preživeli smo 

mirno morje in viharje. Vedno smo krmarili skupaj in morali ste se 

ravnati po navodilih svoje kapitanke. Vem, da vam poti niso bile vedno 

všeč, a tudi meni niso bile sapice vedno naklonjene. Sedaj vam izročam 

krmilo in morali boste samostojno zajadrati v življenje – najprej skozi 

srednjo šolo, nato mnogi še skozi študentska leta do težko želene 

zaposlitve, da postanete samostojni in se postavite na lastne noge. 

Upam, da vam bo veter naklonjen in da boste našli svojo srečo v 

mirnem pristanu. 

 

Vaša razredničarka in učiteljica Vanja Benko 

 



Triperesna deteljica: Vanja Benko, Branko Merkač in Simona Uranc. 

Kons je skonstruirala Tisa Praprotnik. 

 
 

 
 

Dve razredničarki. En razrednik. 

Ura ali kraj? 

Afrika. Evropa. Azija. 

Snežno bela lica. 

Srce veliko kot zemljevid sveta. 

Ni Frank Sinatra. 

Nogomet. Odbojka. Košarka. 

Športni nasmešek. 

Pravičnost na prvem mestu. 

Kakav Benko. 

Odvisniki. Priredja. Stavčni členi. 

Pouk poučnih anekdot, 

učenje za življenje. 

Prijaznost nima meja. 

A: Koordinate zvezd. 

B: Preval spremembe. 

C: Mi, vi, oni. 

Morje imaginarnih sanj. 

Meglena prihodnost. 

Svetlobni žarki upanja. 

Ali nam bo uspelo? 

Odločna jadra poguma. 

Jadramo novemu življenju na(s)proti. 

Zajadrajmo v prihodnost s polnimi jadri! 

  



Žanu Rihterju je uspelo napisati dobro konstruktivistično pesem na temo 

šolskega vsakdana učencev in učiteljev. 

 

Učiteljice nas opozarjajo, sprašujejo, zapisujejo. 

Smo preveč nemirni? 

Učiteljem kratene pravice. 

Kratene tudi učencem? 

V računalnik vpisujejo enke. 

Enke nevarne? 

Ravnatelj razpet med učenci, starši in učitelji. 

Dosti pogovorov je že opravil. 

Učenci zganjajo nemir, nekateri namerno nagajajo. 

Veliko jih je nemirnih in brezvoljnih. 

Frajerji se režijo in obnašajo po svojih zakonih. 

Piflarji po pravilih. 

X: Zapisan na rumen ali kar rdeči list. 

Y: Opomin, v današnjem času vzgojni ukrep. 

Z: Premeščen na drugo šolo. 

9 let v peklu ali v raju. 

Več stokrat zapisan. 

Ti bi se poboljšal, poboljšala? 

Mnogi se ne morejo, ne znajo ali nočejo. 

Neubogljivi so kot ovce, 

ki bezljajo po svoje in hvatajo krivine. 

 

V tem šolskem letu samo devetošolci in devetošolke na različnih tekmovanjih osvojili 

61 bronastih in 23 srebrnih priznanj. 

 

Vsem tekmovalkam in tekmovalcem ter njihovim mentoricam iskreno čestitamo, 

posebej pa želimo ob tej priložnosti izraziti pohvalo Tini Geč, ki je na šolskem 

tekmovanju iz logike dosegla vse točke, vsa tri leta zapovrstjo dosegla zlato priznanje 

in se uvrstila med najboljše logike v Sloveniji, ter Tisi Praprotnik, ki ji je zlato sonce 

posijalo na Cankarjevem tekmovanju. 



Odkar živimo, se učimo. Nekateri bolj, drugi manj zavzeto. Skozi leta 

osnovnega šolanja smo si nabrali znanje na različnih področjih, 

predvsem na tistih, ki nas zanimajo. 

Še naprej bomo poskušali razvijati svoje interese, ampak vsak na svoji 

srednji šoli. 
 
 

Odločiti se je res težko, 
starši in vsi v šoli ti v pomoč so, 
a odločitev še vedno tvoja bo. 
 
Da boš v življenju srečen, 
dobro premisli, katero šolo boš izbral, 
da boš po šolanju zaposlitev dobil 
in sadove svojega učenja zasluženo užil. 
 
Primož Volker 
 

Zazrem se v nebo in pomislim: 
Le kakšna moja prihodnost bo? 

Živim nekje, 
tavam v temi, 

misli mi bežijo, 
oči pa mi žarijo. 
Želim si le to, 

da moje življenje lepo bo. 
A kaj je lepota? 

Slepi me slepota. 
Daj, da bi videl tja daleč v daljavo 
in zagledal svojo možnost pravo! 

 
Tine Pogorelc 

 

Pa da bi znal, bi vam zapel, 

kako lepo življenje ob reki Meži je. 

Pa da bi znal, bi vam zapel, 

da všeč mi slovenski jezik je. 
 

Člirim Bajrami (Z nami je bil tri leta, se naučil slovensko govoriti in 

pisati, spoznal naš kraj, v soboto, 11. 4., pa je bil zadnjič z nami v 

šolskih klopeh, ker se je preselil v Nemčijo.)  



HIMNA devetošolk/devetošolcev generacije 

2014/2015 
Aljaž Dobnik 

 
 

Prišel je zdaj tisti dan, 
prinesel je konec sanj, 
teh skupnih 9 se let, 

končalo je. 
 

Šolskih prijateljev, 
prvih zaljubljencev, 

pozabili ne bomo nikdar, 
s spomini živimo naprej. 

 
Na konec poti smo zdaj prišli, 
s solzami v očeh bomo odšli, 

težko je, a ni nam žal, 
saj nam bo ostal 
spomin na te dni. 

 
Hvala učitelji, 

z nami ste dobri bili, 
teh naših 9 let, 
prehitro je šlo. 

 
Pred nami je nov izziv, 

nova prijateljstva, 
naprej želeli smo si, 
a zdaj bi nazaj prišli. 

 
Saj danes MI zadnjič tukaj smo, 

s solzami v očeh odhajamo, 
spomin na te šolske dni 

pa naj nam živi 
še mnoge dni. 

 
 
Sprehodili smo se in jadrali po naših najrazličnejših osnovnošolskih poteh. 

Bile so podobne, kot je v svoji Drobtinici zapisal Tone Pavček: »Nobena pot ni 

ravna, nobena pot ni revna, a vsaka ja zahtevna in tvoja ena sama - glavna.« 

V naslednjih mesecih pa bomo s polnimi jadri zajadrali v nov svet. Vsem 

želimo, da se vam uresničijo želje in držimo se Pavčkovih misli, pojdimo v 

korak z njimi, naj nas jadra ponesejo k soncu. »Na svetu si, da gledaš SONCE. 

Na svetu si, da greš za SONCEM. Na svetu si, da sam SI SONCE in da s sveta 

odganjaš - SENCE.«  



FOTOGRAFIJE ODDELKOV IN SEZNAM UČENCEV/UČENK 
 
 

9. A 
 

1. Jaka Breznik 
2. Janja Britovšek 
3. Martin Džambas 
4. Jakob Enci 
5. Tina Geč 
6. Nuša Jelen 
7. Tilen Kolenc 
8. Zala Košak 
9. Gal Leitgeb 
10. Tilen maček 
11. Ermin Mulalić 
12. Nik Nikolov Veber 
13. Miha Pepevnik 
14. Tisa Praprotnik 
15. Jure Račnik 
16. Jan Šteharnik 
17. Ana Štern 
18. Tina Tušek 
19. Ana Vegmaher 
 
 

9. B 
 

1. Arnela Ahmetović 
2. Žiga Bačnar 
3. Jože Čas 
4. Tilen Čepin 
5. Aljaž Dobnik 
6. Mediha Durić 
7. Elizabeta Dobrodel 
8. Maruša Dolinšek 
9. Zala Gorenšek 
10. Aleksander Sašo Ilić 
11. Blažka Jelen 
12. Aljaž Mesner 
13. Marko Petek 
14. Helena Potočnik 
15. Vid Stres 
16. Dejan Šteharnik 
17. Dean Šumnik 
18. Gašper Vezonik 
19. Nikolina Vidović 
 
 

  



9. C 
 

1. Žan Adam 
2. Kristina Čebul 
3. Maruša Česnik 
4. Matija Česnik 
5. Lara Gorjup 
6. Sašo Jamer 
7. Nika Krivec 
8. Maša Krivograd 
9. Tine Pogorelc 
10. Klemen Poročnik 
11. Veprim Racaj 
12. Saša Ranc 
13. Žan Rihter 
14. Janja Saberčnik 
15. Nika Šapek 
16. Tomaž Šinigoj 
17. Jani Trbovšek 
18. Primož Volker 
19. Clirim Bajrami  

 
 

 
 
Zbrala in uredila: Vanja Benko, razredničarka in učiteljica 

Računalniško oblikovala: Vanja Benko in devetošolec Aljaž Mesner 

Fotografiral posamezne oddelke in skupinski posnetek: Sandi Ocepek 

Fotografije z valete: Bojan Todorović 



 


