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Ob koncu leta 2021 je Društvo generala Maistra za Zasavje razpisalo že 11. 

nagradni likovni in literarni natečaj za osnovnošolce, ki je imel tokrat naslov Od 

slapov do gradov. Z njim smo povabili učence zasavskih osnovnih šol, da razmišljajo 

o domovini, o tridesetih letih samostojne države, o bogastvu narave, kulture in 

ljudi. Želeli smo spodbuditi učence k vrednotenju domovine in s tem spodbujanju 

narodne zavesti. To svoje razmišljanje pa so lahko izrazili skozi svoje likovne in 

literarne prispevke. 

Učenke in učenci OŠ Ivana Cankarja Trbovlje, OŠ narodnega heroja Rajka 

Hrastnik, OŠ Ivana Skvarče, Zagorje ob Savi, OŠ Ivana Kavčiča Izlake, OŠ Toneta 

Okrogarja, Zagorje ob Savi, OŠ Ivana Kavčiča Izlake-Podružnica Mlinše, vsi ob 

pomoči prizadevnih mentoric, so se odzvali s 47 likovnimi izdelki in 8 literarnimi 

izdelki.  

 

NAGRAJENI AVTORJI  

LIKOVNIH DEL 

 

Julija Kandolf, 8. l razred,  

OŠ narodnega heroja Rajka Hrastnik, 

mentorica: Mira Marinko 

 

Martina Zupan, 3. B razred,  

OŠ Ivana Cankarja Trbovlje,  

mentorica: Simona Božič 

 

Rožle Poznič, Patrik Ule in Emanuel 

Jasenčić, 2. A razred,  

OŠ Toneta Okrogarja, Zagorje, 

mentorica: Tanja Vozelj 

 

Maša Ocepek, 2. C, OŠ Ivana Kavčiča 

Izlake, Podružnica Mlinše,  

mentorica: Andreja Medved 

NAGRAJENI AVTORJI 

LITERARNIH DEL 

 

Iza Perme, 9. C razred,  

OŠ narodnega heroja Rajka 

Hrastnik - Podružnica Dol pri 

Hrastniku, mentorica: Maja Klep  

 

Mila Kozamernik, 4. B razred,  

OŠ Ivana Kavčiča Izlake, 

mentorica: Nataša Juvan 

 

Patricija Škrabar, 7. C razred, 

OŠ Ivana Skvarče, Zagorje ob 

Savi, mentorica: Darja Murn 
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Čestitke in zahvala vsem avtorjem likovnih in literarnih izdelkov, ki so prispeli 

na 11. nagradni natečaj Društva generala Maistra za Zasavje. Hvala njihovim 

mentorjem in drugim zaposlenim v šolah, ki  so kljub posebnim življenjskim in 

delovnim razmeram, motivirali  mlade   za razmislek o lepotah in posebnostih 

življenja v naši mali, a za nas veliki, edini in enkratni domovini.  

Radigoj Perger, DGM za Zasavje 

 

 

OD SLAPOV DO GRADOV 
 

 
 

 

 

Rudolf Maister (1874-1934) 

 
 

 

Nihče ne ljubi 
domovine, ker je 

velika, temveč, ker 
je njegova.

(slovenski 
pregovor)

Človek brez 
domovine je 

kot zemlja brez 
semena. 

(etiopski 
pregovor)

V tujini je človeku 
od vsega 
najljubša 

domovina.

(arabski pregovor)

Gremo ponosno 
po beli široki cesti 

lepote, dolžnosti in 
bratoljubja ...

Naše misli naj 
bodo složne in 

složna naša 
dejanja.

Na desni ga, na 
levi ni - pred 

nami svetli cilj 
stoji!

Zlato naše božje 
sonce

spet je zasijalo
in celo v gozdiče 

temne
žarke odposlalo.
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Julija Kandolf, 8. l, OŠ narodnega heroja Rajka Hrastnik,  

mentorica: Mira Marinko 
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Martina Zupan, 3. B, OŠ Ivana Cankarja Trbovlje,  

mentorica: Simona Božič 
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Rožle Poznič, Patrik Ule in Emanuel Jasenčić, 2. A, OŠ Toneta Okrogarja, 

Zagorje ob Savi, mentorica: Tanja Vozelj 
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Maša Ocepek, 2. C, OŠ Ivana Kavčiča Izlake – podružnica Mlinše,  

mentorica: Andreja Medved 
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Moj pogled na Slovenijo 

Menim, da je kulturna in naravna dediščina zelo pomemben del za Slovenijo 

kot državo. Sploh ker je majhna država, z majhnim številom prebivalcev, je še 

bolj pomembno da se potrudimo, da bi bili pomemben del sveta in v njem 

izstopali po naših dobrih vrlinah.  

Ko tujci pomislijo na našo državo, dvomim, da bi jo prepoznali, če ne bi bilo 

naših zelo nadarjenih in uspešnih športnikov, ki se vsak dan trudijo z vsemi 

svojimi močmi, da bi naredili našo državo in ljudi v njej ponosne. 

Takšni ljudje, kot so naši športniki, so še posebej pomembni, saj jih ima veliko 

mladih ljudi za svoje idole in se po njih zgledujejo. Mogoče bodo v prihodnosti 

prav zaradi njih tudi sami postali uspešni, ker imajo ti ljudje nanje velik vpliv.  

Prav tako je zelo pomembna tudi naša prečudovita pokrajina z raznolikim 

površjem. Naravna dediščina je zelo pomembna za turiste, ki pridejo v Slovenijo 

iz tujih in najbolj oddaljenih držav, da bi obiskali naše glavne znamenitosti ali 

samo odšli na sprehod v naravo in se spočili. Zaradi raznolikega površja je ta 

še toliko bolj zanimiv. Imamo vse od Triglavskega narodnega parka do 

Postojnske jame in Blejskega jezera.  

Zdi se mi, da bi morali biti Slovenci bolj ponosni na državo, v kateri živimo 

zaradi lepote, ki jo lahko vidimo vsak dan, a je kljub temu ne cenimo toliko, 

kot bi jo morali. Ko tuji ljudje odidejo, hočemo nanje narediti dober vtis in 

želimo, da odidejo z željo po vrnitvi.  

Zdi se mi, da smo Slovenci zelo prijazni in dobrodušni ljudje, ko nas imaš 

možnost dobro spoznati. 

 

 

 

 

 

Iza Perme, 9. C, OŠ NHR Hrastnik – podružnica Dol pri Hrastniku, 

mentorica Maja Klep 
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Naša Slovenija 

Veliko ljudi govori, da je Slovenija dežela prvakov. A V Sloveniji niso le prvaki, 

ampak tudi gradovi in lepota. 

Ko smo že ravno omenili gradove – ste že kdaj bili na Ljubljanskem gradu? 

Jaz še nisem bila, a sem že slišala, da je lep razgled na naše glavno mesto 

Ljubljana. To pa še ni vse. Vem tudi, da Ljubljanski grad stoji že okoli 900 let. 

Na gradu je tudi razgledni stolp.  Le-ta stoji na mestu stolpa Piskačev, ki se je 

porušil leta 1813 po francoski zasedi. Čez nekaj časa je tam stal signalni stolp, 

v katerem je živel čuvaj. V grajskih prostorih Ljubljanskega gradu ste vabljeni 

na razstavo Slovenska zgodovina, Lutkovni muzej, vidite lahko še več 

zgodovinskih prostorov in postavitev, med njimi kapelo Sv. Jurija, kaznilnico 

in virtualni grad.  

V Sloveniji obstajajo tudi drugi gradovi, kot so: grad Bogenšperk, grad Brežice, 

grad Ravne …, ampak o teh gradovih naslednjič kaj več napišem. 

Okoli gradov so kolesarske proge, po katerih se vozita naša asa Primož Roglič 

in Tadej Pogačar. To sta pravi kolesarski ponos naše male Slovenije. Imamo  

tudi odlične pevce in pevke, kot so Magnifico, Alya, Nina Pušlar, Jan 

Plestenjak, Lea Sirk … 

V veselje mi je bilo to deliti z vami. Saj bi še pisala, ampak moram na 

popoldanski počitek.  

 

Mila Kozamernik,  4. B, OŠ Ivana Kavčiča Izlake                                                                                                                                                        

Mentorica: Nataša Juvan 
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Slovenija je le ena 

Slovenija, dežela, v kateri sem se rodila, v kateri živim in čaram dogodivščine ter 

obujam vesele spomine. Moji hobiji so rolanje, drsanje …, eden izmed njih je tudi 

občudovanje slapov. 

Kotredež je kraj, v katerem živim, tu imamo tudi slap! Ni ravno največji, najmanjši 

pa tudi ne. Seveda imamo v Sloveniji večje in bolj znane slapove, nekatere izmed 

njih sem že obiskala, na primer slap Orglice. Do njega prideš po pešpoti v dolini 

Kamniške Bistrice. Ime je dobil po tem, ker pozimi zamrzne v obliko orglic. 

Slovenija je bogata z naravnimi lepotami. Poleg slapov imamo tudi termalne izvire, 

katerih večino smo izkoristili za terme in turizem. Imamo tudi majhen košček 

morja z zanimivo in lepo obalo, ki jo polnijo tudi tuji turisti. Na severu dežele se 

nad vsem lepim vodovjem dviguje mogočni Triglav.  

Na poti skozi našo domovino se turisti pogosto ustavijo na Trojanah blizu zagorske 

doline. K postanku jih privabijo slastno dišeči krofi. Morda si je v zgodovini masten 

krof privoščil tudi kakšen grof, saj je pot že v daljni preteklosti popotnike vodila 

čez Trojane. 

Ko smo že ravno pri jedeh, lahko povem, da sta najbolj znani slovenski jedi potica, 

ki se ponavadi je ob praznikih, in kranjska klobasa z zeljem. Na Bledu si lahko 

privoščiš znamenito blejsko kremšnito, v Prekmurju pa bogato prekmursko 

gibanico.  

V naši domovini živijo tudi znameniti ljudje in fenomenalni športniki, ki našo 

prepoznavnost še povečujejo. Odlično so se izkazali tudi na letošnjih olimpijskih 

igrah. Vesela sem, da so osvojili veliko medalj. 

Slovenija je resnično lepa dežela. Moti me, da jo v svetu velikokrat zamenjajo s 

Slovaško. In kako se temu izogniti? Mislim, da nam ne preostane drugega, kot da 

se bomo morali še bolj truditi, da bi postali prepoznavnejši. Tako bomo Sloveniji 

pomagali ohraniti njeno edinstvenost. 

 

Patricija Škrabar, 7. C, OŠ Ivana Skvarče, Zagorje 

Mentorica: Darja Murn 
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Izbor in zapis: UO DGM za Zasavje 

Tisk: Tiskarna GRAFS, Silvo Drame, s. p. 

April 2022 

 

 


