
Osilnica, 26. – 28. maj 2017 



Največje prepreke v življenju se 
oblikujejo v naši lastni domišljiji. 

V življenju se srečujemo z različnimi oblikami 
meja, nekatere so določene, druge si 

postavljamo sami.  
V primerjavi z naravnimi, se zdijo meje, ki jih 

je zarisal človek ostrejše. 

Kako naj dosežemo zgornjo mejo svojih zmožnosti? 
Kdaj prestopimo mejo v odnosu? 
Zakaj se moramo držati postavljenih meja? 
Kdo določa meje? 
Kje lahko jaz postavim mejo? 



KJE: 
 
Hotel Kovač v Osilnici 



KDO: 
25 identificiranih nadarjenih učencev 
4 izvajalke programa  

KDAJ: 
26. – 28. maj 2017 
Odhod v petek ob 6.50, vrnitev v nedeljo ob 
19.50. 

KAKO: 
Vlak (MB – LJ – MB) 
Avtobus (LJ – Osilnica – LJ) 



ZAKAJ: 
 
Seznaniti se s pomenom geografskih, zgodovinskih, jezikovnih,  
narodnostnih meja na področju doline Kolpe. 
 
Prevetritev svojih prepričanj glede predsodkov, meja. 
 
Zavedanje svojih občutkov in potreb. 
 
 
Krepitev samozavesti. 
 
 
Obvladovanje situacij z odločno komunikacijo. 
 
Postavljanje meja, kot vsaka druga veščina, zahteva vajo, 
potrpežljivost, odgovornost. 
 
 



Kompetence sodobne šole: 
 

- sporazumevanje v maternem jeziku, 
 

- sporazumevanje v tujih jezikih, 
 

- matematične, naravoslovne kompetence, 
 

- digitalna pismenost, 
 

- učenje učenja, 
 

- socialne in državljanske kompetence, 
 

- samoiniciativnost in podjetnost in 
 

- kulturna zavest in izražanja. 



Dejavniki ključnih kompetenc: 
 

- kritično mišljenje, 
 

- ustvarjalnost, 
 

- dajanje pobud, 
 

- reševanje problemov, 
 

- ocena tveganja, 
 

- sprejemanje odločitev in 
 

- konstruktivno obvladovanje čustev. 



Na taboru bomo: 
 

- aktivno sodelovali, 
 

- iskali nove ideje, jih razvijali in udejanjali, 
 

- prisluhnili drug drugemu, 
 

- pošteno in korektno izrazili svoje mnenje, 
 

- spoštovali drugo mnenje, druge ljudi, 
 

- spoštovali pravila skupinskega dela, 
 

- delovali v skladu z navodili mentoric in dogovorjenimi pravili,  
 

- ustvarjali in  
 

- predstavili svoje talente. 



Potrebujemo: 
 
- osebni dokument,  
- zdravstvena izkaznica,  
- malica za na vlak 
- posteljnina (4,40 €) 
- rafting (14 €) 

Za delo: 
 
- peresnico s pisali, prazen zvezek za lastne zapiske, 
- fotoaparat z rezervnimi baterijami, 
- baterijsko svetilko. 



Petek, 26. 5. 2017 
 
 6.30 - zbor pri lokomotivi 
 6.50 - odhod z vlakom 
Na vlaku delavnice o postavljanju meja, socialnih veščinah, odnosih. 
 
 9.45 - prihod v LJ in nadaljevanje vožnje proti Osilnici z avtobusom 
Na avtobusu opazujemo spremembe v naravi, poselitvi, načinu 
življenja ljudi (mesto, naselje, vas). 
 
 13.00 - kosilo in nastanitev v hotelu Kovač 
 
14.30 -  treninga komunikacije in dela v skupini, iger Petra Klepca, 
iger razvijanja socialnih veščin 
. 

 
19.00 - večerja 
 
20.30 - taborni ogenj, predstavitve spoznanj o področju, kjer se 
nahajamo, razprava o mejah, ki smo jih tekom dneva zaznali  



Sobota, 26. 5. 2012 
 
7.00 - tek ob meji z jutranjo telovadbo 
 
8.00 - zajtrk 
 
9.00  1. skupina se odpravi s kolesi do Mirtoviškega potoka in ob 
njem spoznava endemite tega področja in druge posebnosti narave 
 2. skupina prestopi hrvaško mejo, obišče mlin, staro 
domačijo in kip Petra Klepca, s pomočjo intervjuja raziščemo 
značilnosti pokrajine 
12.00 - kosilo 
 
14.00 - menjava skupin 
 
17.30 - Osilnica - najmanjša občina v Sloveniji 
 
19.00 - večerja 
 
20.30 - družabni večer s kopanjem v bazenu 



Nedelja, 27. 5. 2012 
 
7.00 - tek ob meji z jutranjo telovadbo 
 
8.00 - zajtrk 
 
9.00 - rafting za prijavljene (14 €) 
 
12.00 - kosilo 
 
Odhod za avtobusom do LJ.  
 
17.23 - vkrcanje na vlak za MB 
 
19.50 - prihod v Maribor 

Kdor ima moč je ne sme imeti le zase,  
temveč mora pomagati tudi drugim. 



Mentorice 
 
Ksenija Popošek, pedagoginja 
 
Andreja Lorenci, učiteljica zgodovine 
 
Stanka Smojver, učiteljica naravoslovja 
 
Andreja Simić, specialna pedagoginja 
 


