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Knjižne novosti 

 

Zbirka ČUDOVITE ZGODBE prinaša prelepe slikanice za najmlajše. V vsaki knjigi so 

zgodbice z velikimi tiskanimi črkami in čudovitimi ilustracijami. 

 

GUSARSKE zgodbe (Ladja kapitana Morgana, Lov na zaklad, Gusarji v napad in 

Gusarjev duh) 

 

BOŽIČNE zgodbe (Božiček, Zgodba o božičnem drevesu, Božična zvezda, Božičkova 

zaprisega, Božič po svetu ….) 

 

OSTRŽEK in druge pravljice (Ostržek, Knjiga o džungli, Meč v kamnu in Peter Pan) 

  

TRIJE prašički in druge zgodbe (Trije prašički, Obuti maček, grdi raček in Palček) 
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Zbirka MALI KORISTNEŽI – čudovita zbirka, ki nas uči, da so za 

ravnovesje v naravi koristne in potrebne tudi majhne živali.  

Knjigice so kartonke in so namenjene najmlajšim bralce. 

 

ČEBELICA BETKA 

 

 

Betka je najbolj marljiva čebela v panju. Zjutraj je prava pokonci in kar razganja jo od dobre 

volje … 

 

DEŽEVNIK NIKA 

Nika obožuje dež, zato se vedno, ko dežuje, veselo valja po blatu. Nenadoma pa ostrmi … 

 

GOSENICA MARTA 

Marta je sanjala, da pleza na goro in ko se je zbudila, je sklenila sanje uresničiti. In kako ji je 

šlo?! 

 

JEŽEK JAKA 

 

Spremljaj dogodivščine ljubkega ježka, ki se počuti zelo 

osamljenega. Zato sklene, da si poišče prijatelje. A kaj, ko 

vsakogar prestraši s svojimi ostrimi bodicami. Nihče noče 

prijateljevati z njim, dokler nekega dne … 
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MRAVLJICA MARA 

Vsaka mravlja v mravljišču ima svoje naloge in mesto. In kaj 

počne Mara?! 

 

 

 

 

NETOPIR LOJZE 

Ko ponoči vsi spijo, netopir Lojze veselo leta okrog mesta. Ponoči dobro vidi in velika ušesa 

so mu v pomoč pri letenju. Čez dan Lojze spi. Nekega dne pa Lojze sklene, da se bo podal na 

potep podnevi … 

 

ŠOJA KATRA 

Šoja Katra je doma v parku sredi mesta. Že nekaj dni je 

vznemirjena in nestrpna, kajti počitnice bo preživela pri babici, 

ki živi sredi velikega gozda. In tam je tako lepo … 

 

 

 

 

ŽABICA ŽIVA 

Ribica Ajka in paglavec Živa sta veliki prijateljici. A kaj, ko se 

Živa kaj kmalu spremeni v žabico in spozna nove prijatelje … 
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(Petsto) 500 vprašanj in odgovorov na to, kakšni so bili 

dinozavri 

 

Velikanski kot hiše in majhni kot martinčki. Krvoločni mesojedci in 

rastlinojedci v oklepih. Skoraj 170 milijonov let gospodarji na našem 

planetu … 

Na dinozavrih je nekaj posebnega in zaradi tega si vsi želimo zvedeti o njih 

kaj več … 

Ali veš, da je imel brahiozaver izredno močno srce?  

In da je tiranozaver puščal za seboj take sledi, kot bi jih bil delal orjaški 

kanarček? 

Še množica takšnih odkritij vas bo presenetila v tej zanimivi knjigi. 

Brž jo poiščite in začnite brati! 
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KONC LORENZUTTI, Nataša: Avtobus ob treh (ali Društvo 

mlajših starejših bratov) 

 

 

Pripoved Avtobus ob treh je mladinska povest o odraščanju, o prvih 

prijateljstvih in zametkih ljubezni, o prvih grenkih srečanjih z manj 

prijaznimi življenjskimi okoliščinami … Je zgodbo o prijateljstvu med dvema 

štirinajstletnikoma – Tinetom, domačinom iz prijazne primorske vasi v 

bližini Nove Gorice, in Petrom, Ljubljančanom s Prul, ki pride za nekaj časa 

k njemu na počitnice na deželo… 

Zgodba spodbuja dobre in pristne odnose v družini, med vrstniki in sosedi. 

Kar je edino, kar v življenju res šteje. 

Knjigo so letos sedmošolci širom Slovenije dobili kot darilo v projektu 

Rastem s knjigo. 

 

CASALIS, Anna: Babica, povej nam zgodbico 

Zvečer, preden se prepustijo sanjam, medvedki in zajčki radi poslušajo 

zgodbice, ki jim jih pripovedujeta babica Medena in babica Zajka. Tako 

mladički vsako noč sanjajo o deželah, v katerih živijo klepetave žirafe in 

ošabne zebre, ali pa o kmetiji, po kateri mijavka lažnivi mačkon Feliks in 

rogovili kokoška Dajsa. 

Jim hočete prisluhniti tudi vi, najmlajši bralci? Knjiga je napisana z velikimi 

tiskanimi črkami in jo najdete pri slikanicah. 
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ROSEN, Michael: Čamil in čudežna čebela 

 

 

Čamil je prijazen fant z bujno domišljijo. Zelo rad si izmišljuje stvari, 

odgovarjanje na vprašanja v šoli pa mu povzroča težave. Še posebno ga je 
strah petkovega preverjanja znanja, ko v razred pride ravnateljica in 

otrokom postavi kup vprašanj o vsem, kar jim je učiteljica povedala v celem 
tednu. Čamil nikoli ne pozna odgovorov na vprašanja, sošolci pa se zato iz 

njega norčujejo. Nekega dne v Čamilovo sobo prileti čebela Činčin, ki pozna 
odgovor na vsako vprašanje. Skrije se v dečkovo puščico in mu pri 

preverjanju znanja tiho zabrenči pravilne odgovore. Čamil postane tako 
dober v odgovarjanju na vprašanja, da se udeleži kviza Lepo je biti 

milijonar. Tam ugotovi, da odgovore na najtežja vprašanja pozna sam …  
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HAVEL, Geoff: Divji spust 

 

 

Ian in Warren, dva prijatelja, poznana tudi kot Prekla in Ranga, obožujeta 

skejtanje in računalniške igre. James, fant njune starosti, pa se nekega dne 
priseli na njuno ulico. James je zaradi hude bolezni na invalidskem vozičku, 

si pa želi istih stvari kot njegovi vrstniki. Zato se Ian in Warren, medtem ko 
je James v bolnici, domislita, kako bi tudi James lahko skejtal… 

Knjigo o prijateljstvu najdete na polički starostne stopnje M. 
 

  



8 
 

KINNEY, Jeff: Dvojna godlja 

 

 

 

Ubogi Grega Tepež je pod vse večjim pritiskom!  
Njegova mama meni, da mu zaradi nenehnega igranja računalniških iger 

že curljajo možgani iz ušes, zato si na vse kriplje prizadeva, da bi njen sin 
odložil krmilnik in raje spoznal svojo »ustvarjalno plat«, kar koli naj bi to 

že bilo.  
Kot da že to ni dovolj strašljivo, se približuje še noč čarovnic in v Grega se 

naseli cel kup živih in neživih strahov.  
Ko najde vrečko gumijastih deževnikov, ga prešine genialna zamisel.  

 
Bo s tem, da bo posnel film, na koncu vendarle dosegel, da ga bo mama 

končno pustila pri miru? 

Bo s filmom tudi obogatel in zaslovel? Ali pa ga bodo njegova dvojna 
prizadevanja zgolj spravila v dvojno godljo? 

 
Še ena knjiga iz serije Dnevnik nabritega mulca! 
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STARLING, Robert: Feri je jezen 

 

Feri je prijeten zmajček.  

Prijazen je in dobrodušen. 

Toda ko mu kdo reče, kaj mora storiti, Feri postane zelo … zelo …  

JEZEN. 

 

Slikanica, v kateri se otroci soočajo s krotenjem jeze. 

 

 

 

 

 

DAVIS, Jim: Garfield 

Kdo ne pozna slavnega Garfielda?! Ljubitelji stripov, pozor! Izšla sta dva 

nova dela priljubljenega junaka.  

 

1. knjiga 

Pozor, ponedeljek 

Kdo bo koga 

Najboljša leta življenja 
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2. knjiga 

Lenuharjenje 

Kraljevske pojedine 

Smisel življenja 

 

 

 

FREY, Jana: Jaz, drugačna 
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Kelebek je turško dekle. S starši in bratom živi v Nemčiji, kjer ima prijatelje 
in obiskuje šolo. Rada slika in opazuje okolico. Kljub temu, da se je  njena 

družina integrirala v nemško družbo in okolico, ohranja turško tradicijo. Ni 

poletja, ki ga ne bi preživeli na vzhodu. Dekle uživa v velikih in glasnih 
družinskih praznovanjih v Turčiji, pa vendarle čuti, da je drugačna, da je 

tudi Nemčija del nje. Ko prestopi najstniški prag ji je zapovedano nositi 
naglavno ruto. Ne sme z vrstnicami zvečer v disko.  

Ko pa se zaljubi,  poprej oboževana turška kultura pokaže svoj pravi obraz. 
Oropa jo svobode, poseže globoko v njeno zasebnost in za vedno uniči 

odnose do sorodnikov. 
Knjigo najdete pri starostni stopnji M. 

 

NOVAK, Tanja: Ježek Snežek in 112 

 
 
 

O Ježku Snežku je izšlo  že pet slikanic in sicer:  
Ježek Snežek in potres,  

Ježek Snežek in požar, 
Ježek Snežek in suša, 

Ježek Snežek in poplava, 
Ježek Snežek in 112.  
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Vse so poučne, saj najmlajše Snežek uči, kako ravnati v nevarnih 
situacijah. 

V slikanici Ježek Snežek in 112 se najmlajši seznanijo s tem, kdaj in kako 

pokličemo na številko za klic v sili. 
 

LEVSTIK, Fran: Kdo je napravil Vidku srajčico 

 

 

 

 

Videk je bil 4-leten deček. Živel je v revni družini in je imel šest bratov in 
sester. Ker je njihova mama morala ves dan delati na polju, jim ni mogla 

sešiti novih sračic. Tako je Videk, kot najmlajši, vedno zadnji dobil srajčico, 
ki pa je bila najbolj ponošena. Nekega dne se mu je srajčica strgala in zelo 

si je želel imeti novo …. 

In kdo je napravil Vidku srajčico?! 

To boste izvedeli v slikanici – slikopisu pri starostni stopnji C (1. razred). 
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SMITH, Alex T.: Klavdij v mestu 

 

Spoznajte Klavdija - nenavadnega psička! 

Na izletu v mesto Klavdij postane junak, ko v muzeju prepreči rop in v 
bolnišnici pozdravi skrivnostno bolezen! 

 

SMITH, ALEX T.: Klavdij na počitnicah 

 

 

Počitnice na morju postanejo precej bolj zabavne, kot je Klavdij 

pričakoval, ko sreča pirate, pluje po odprtem morju in odkrije zaklad! 

 

https://www.bukla.si/pic/product/l/klavdij-na-pocitnicah.jpg
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PODGORŠEK, Mojiceja: Kobilica Tilica se dolgočasi 

 

 

 

Kobilica Tilica se je strašansko dolgočasila, zato se je odločila, da 
poišče prijatelja za igro. 

Slikanica z velikimi tiskanimi črkami in delnim slikopisom, je primerna 

za vse otroke, še posebej pa za tiste, ki se pravkar soočajo bralnimi 
veščinami.  
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ŠTEFAN, Anja: Kotiček na koncu sveta 

 

 

  

Kje se je izgubila petelinčkova suknjica in kako se pride do kotička na 

koncu sveta? V sedmih pravljicah (• Petelin in njegova suknjica • O 
kokoški, ki ji je šlo vse narobe • Nahrbtnik • Zvonček • Luknjic • Zlatnik • 

Kotiček na koncu sveta )  nastopajo živali, vendar bodo otroci v njih 
prepoznali vsakdanji svet ljudi, svojo radovednost, pogum in modrost ter 

veselje.  

 
Knjiga je namenjena najmlajšim bralcem (starostna skupina C); letos so 

jo prvošolci dobili kot knjižno darilo BZ in ZPMS. 
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BLADE, Adam: Zbirka Lov na pošasti 

Temno kraljestvo - Gorgonski pes Kajmon    

                      

V porušenem gradu v Temnem kraljestvu preži gorgonski pes Kajmon. Ta 

je ena od šestih strašnih pošasti, s pomočjo katerih je zlobni čarovnik ujel 

dobre pošasti. Pridruži se Tomu. Njegova naloga je rešiti dobre pošasti in 

paziti, da tudi sam ne postane ujetnik … 

Svet kaosa - Prekletstvo gozda Tera 

 

V kajonskem gozdu vlada zlovešča tišina – živali so izginile in nihče si ne 

upa več stopiti vanj. Tam namreč preži strašna nevarnost: prekletstvo 

gozda Tera! Da bi rešil svojo mater, mora Tom izslediti in uničiti Tero, ali 

pa bo sam pogubljen. 

LAKO TI PREŽIVIŠ LOV NA POŠASTI?! 
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NEMEC, Alen: Mečevalec 

 

 

Ljubitelji fantazijskih romanov, pozor! 

Prvi del fantazijske trilogije o Mečevalcu nosi naslov Vstajenje 

Mečevalca. Gre za fantazijski roman o kraljestvih, 

gradovih, mečevalcih, spletkah in ljudeh v Zeleni 

deželi. Neustrašeni bojevniki, mečevalci, bodo ljudstvo obvarovali 

pred temnimi silami. Jih res?! 
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VUGA BERŠAK, Janja: Miha in ris Rožnik 

 

 
Slikanica Miha in ris Rožnik: prijatelja spoznata kompleksno 

krizo otrokom na razumljiv način razloži delovanje v kompleksni krizi in ob 
drugih dogodkih.  

Skozi zgodbo o osnovnošolcu Mihi in njegovem prijatelju risu se otroci prvič 
seznanijo s pojavi in dogodki, kot so kritična infrastruktura, kompleksna 

kriza in vojna, ter s postopki in akterji, ki se odzivajo na te dogodke. 
Knjigo je izdalo Ministrstvo za obrambo in je namenjeno otrokom med 8. in 

11. letom starosti. 
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NAJLEPŠE Ezopove basni 

 

 

V tej knjigi boste našli 23 čudovitih Ezopovih basni s prelepimi ilustracijami. 

V basnih nastopajo živali, ki pa imajo človeške lastnosti. Vsaka zgodbica se 

konča s poučnim naukom. 

Knjiga je namenjena tako mladim kot starejšim bralcem. 
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CHOUDHURY, Biswa: Najnevarnejše živali sveta 

 

 

 

Katere so najnevarnejše živali sveta?! 

So to največje, najurnejše?! 

Odgovor na ta vprašanja najdemo v tej knjigi, polni čudovitih fotografij. 

Vsaka žival je predstavljena na dveh straneh, kar omogoča lažje in 

zabavnejše branje in učenje. 

Knjigo najdete v strokovni knjižnici za učence pod UDK 59 Živalstvo. 
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OČARLJIVE zgodbe 

 

 

V tej knjigi so štiri očarljive zgodbice in sicer: Raček Romeo, Ptičje strašilo 

Tomi in njegovi prijatelji, Zajček Vili in Medvedek Oskar. 

 

Knjigo krasijo prelepe ilustracije in je namenjena najmlajšim bralcem in 

poslušalcem pravljic. 

POGLED v naš planet 

 

 

 

Koliko je stara Zemlja? 

Zakaj je nebo modro? 
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Kaj je severni sij? 

Zakaj je puščava ponoči mrzla? 

Če vas zanima planet Zemlja, to je ta, na katerem bivamo in  je le eden od osmih planetov, ki 

krožijo okoli Sonca… , le poglejte v ta bogato ilustriran priročnik in preučite Naš planet.  

Knjigo najdete v strokovni knjižnici za učence pod 55 Geologija. 

 

RIPPIN, Sally: Pošastne skrbi 

 

 

 

Jaka sovraži črkovanje. Kmalu bo pisal test, toda nikakor se ne more 

spraviti k učenju. Le kaj se lahko zgodi, če bo predolgo odlašal s tem? 

Še ena prijetna knjiga v zbirki Hej, Jaka! 
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GOSCINNY, Rene: Razprtije 

 

Julij Cezar si še vedno prizadeva, da bi z obličja sveta enkrat za vselej 
izbrisal malo galsko vasico, ki se mu ne neha upirati. Tokrat se odloči, da 

bo v Galijo poslal sejalca razprtij: to je Kaj Mazabregom, nebodigatreba, ki 
zaneti prepir povsod, kamor pride. In nazadnje mu po pretanjeno izpeljani 

ukani uspe, da razedini vaščane. Prepriča jih namreč, da je Asterix zamenjal 
skrivnost čarobnega naboja za vazo, polno dragih kamnov. Bo zvitemu 

Asterixu in modremu Panoramixu uspelo razkrinkati obrekovanje in znova 

zediniti edinstveno in neuklonljivo galsko vas? 

Še en strip, poln dogodivščin z glavnim junakom Asterixom. 
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SHAKESPEARE, William: Romeo in Julija (Lahko branje) 

 
Zgodba govori o mladih zaljubljencih Romeu in Julij i.  

Zgodila se je pred davnimi časi v Italij i.  

Poznajo jo ljudje po vsem svetu. 

 

 

V tej knjigi je zgodba napisana tako,  

da jo lahko beremo in razumemo vsi.  
Razumejo jo lahko tudi tisti ljudje, 

ki težje berejo. 
Na koncu so zapisane in razložene težke besede.  
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ŠPLICHAL, Antonin: Stare grške bajke in povesti 

 

Hrabri junaki, mogočni bogovi in najbolj znane zgodbe grške mitologije v 

stripu, slikovito in humorno. 

V tej knjigi prastare pripovedke oživijo in se spremenijo v zabavne 
zgodbe, ki si jih otroci zlahka zapomnijo. 

Prometej, Heraklej, Perzej in Andromeda, Dedal in Ikar, Odisej, O 

trojanskem konju … in še mnogo drugih. 

 

  



26 
 

PODGORŠEK, Mojiceja: Ti si krava! Ti pa koza! 

 

Bibi in Megi sta nerazdružljivi prijateljici, ki pa si nenehno skačeta v lase, 

kuhata zamere in druga drugi solita pamet. 

V zgodbi se otrok sreča z uporabo različnih metafor - prenesenih 

pomenov, ki jih uporabljamo v vsakdanjem življenju. Za lažje in 

samostojno razumevanje so metafore ob koncu zgodbe tudi razložene. 
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ZEP: Tifeuf. Ljubezen je nagravžna 

 

 

 »Ljubezen je predvsem skrivnostna, zakomplicirana in prav zato 

nagravžna, ker punc sploh ni mogoče razumeti,« razglablja Titeuf in si 
zastavlja najpomembnejše vprašanje na svetu: »Kaj je treba storiti, da 

lahko poljubiš punco?«  
Zanesljivi viri so mu povedali, da potrebuje 'poljubno orodje' – toda: kaj je 

to? Je to nekaj za na kruh namazat'? Ali to orodje uporabljajo zidarji? 
Morilci?! Kaj pa, če je to zgolj neko naključno orodje, ki ga je mogoče najti 

na povsem naključen način?  
Konec koncev gre za poljubljanje, in to je velika tema pogovorov med 

Titeufom in njegovimi prijatelji. In Nadja je vsekakor punca, zaradi katere 
se je vredno potruditi in najti to 'poljubno orodje'! 
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SLAPNIK, Janja: Tik – tak 

 

 

Ura dela TIKA - TAKA,  

nič ne reče, nič ne čaka, 

kar hiti, le kam se ji tako mudi? 

Slikanica prikazuje običajen otrokov dan. V besedilu so posebej 

označeni deli dneva, čas in predlogi. Slikanice se bodo veselili tudi otroci, 

ki se učijo poznavanja na uro. Za lažjo predstavo je na vsaki strani narisana 

digitalna in analogna ura. 

 

MCCAFFREY, Kate: Tista noč 

Jasmine ima vse: lep videz, premožne starše, dobre ocene in prijatelje. A 

ko domača zabava uide izpod nadzora odkrije, kaj vse se lahko zgodi, če se 

napake, ki jih storimo, izmuznejo na splet. 
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Knjiga je namenjena mladostnikom, saj govori o odraščanju in pasteh, ki prežijo 

na njih. 

MORETI, Lorena: Trije lisjaki 

 

 

 

Lisjaka Lin in Len sta bila zaradi svojega ostrega sluha in vida nekaj 

posebnega. Toda bila sta tudi nadvse ponosna in ošabna, medtem ko je bil 

lisjaček Lan čisto običajen in prav prijazen lisjaček. A ker ni bil nič 

posebnega, je bil na milost in nemilost prepuščen starejšima lisjakoma. 

Nekega dne pa se je zgodilo, da je lisjakoma sreča obrnila hrbet in stopila 

na stran lisjačka Lana. 

Slikanica s čudovitimi ilustracijami, namenjena najmlajšim bralcem. 

 



30 
 

PODGORŠEK, Mojiceja: Trije traktorji in koza 

 

 

Na kmetiji so živeli trije traktorji. Njihovo življenje bi bilo popolno, če jim 

ga ne bi grenila klepetava koza. 

Slikanica, ki je še posebej primerna za bralce, ki jih navdušujejo 

najpopularnejši traktorji. 

 

MATTIANGELI, Susanna: Učiteljica 
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Kakšne s(m)o učiteljice? Kakšna je učiteljica ob dobrih dnevih? In slabih?  

Kako se učiteljici reče po finsko ali kitajsko ali …?  

Vsa ta in druga zanimiva vprašanja o učiteljicah boste našli odgovore v 

nagrajeni slikanici s čudovitimi ilustracijami. 

 
 

TAVČAR, Ivan: Visoška kronika (lahko branje)  
 

To je zgodba o družini Kalan.  
Pripoveduje jo Izidor Kalan. 

Zapisal je pomembne dogodke, 
ki so se zgodil i v preteklosti. 

 

Knjiga je namenjena učencem z bralnimi težavami. 
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ZGODBE s kmetije 

 

 

Na kmetiji se začenja nov dan in petelin vsem živalim želi dobro jutro. In 

katere živali žive na kmetiji?! 

Tu živi kuža Tobi, konj Rijavec, zajček Dani, kokoška Ema, maček Feliks, pa 

ovčka Zvonka, krava Suzi, piščanček Pipo in še kdo. 

Knjiga je opremljena s prelepimi ilustracijami in je namenjena najmlajšim 

bralcem. 
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ZGODBICE za lahko noč 

 

 

Že sam naslov pove, da je knjiga namenjena najmlajšim. V njej 

je trinajst zgodbic za lahko noč.  

Prijetno branje in prijetne sanje vam želim. 

PAPP, Lisa: Zoja in Belka 
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Zoja ima težave z branjem, saj se ji besede zoprno zatikajo, medtem ko se 
ji sošolci hihitajo. Zato preprosto sklene, da branje pač ni zanjo. Na to vedno 

znova opomni knjižničarko, ki pa ji najde pravo pomočnico. To je psička 

Belka. Belka z veseljem posluša Zojo med prebiranjem pravljic. In če se kje 
zatakne, se nič ne posmehuje. Izkaže se, da je branje lahko prav zabavno, 

če te ni strah, da se zmotiš. Zoja z Belkino pomočjo spozna, da se tudi 
počasi daleč pride, če si le dovolj vztrajen in imaš ob tem prijateljevo 

podporo. 

Čudovita slikanica, v kateri je terapevtski pes pravi junak! 

 

FREY, Jane: Zrak za zajtrk 

 

 

Serafina ima 64 kil. Počuti se debelo in nesrečno. Kako rada bi bila tako 

lepo vitka kot prijateljica Ernestine ali mlajša sestra Maria. Ta želja jo 
povsem obsede. Želja postaja vse močnejša in nekega dne preneha jesti. 

Serafina strada in strada. Dokler skoraj nič več ni ostalo od nje. 
 

Še ena odlična knjiga izpod peresa pisateljice Jane Frey, ki nas opozarja na 
aktualno tematiko – anoreksijo pri mladih dekletih. 
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ANDREAE, Giles: Žirafe ne znajo plesati 

 

 

Živa lepa je žirafa, 

vrat močan je ravno prav, 
noge pa ima predolge 

in korak precej majav. 

Zgodbica v verzih govori o žirafi Živi, ki je zaradi svojih dolgih in majavih 

nog precej nerodna in ne more plesati tako lepo kot ostale živali.  Vsako 
leto s strahom pričakuje Ples v džungli, ker se vse živali iz njene nerodnosti 
norčujejo in jo zasmehujejo. Zelo si želi … 

Zgodbica otroke nauči, da včasih ne zmorejo opraviti stvari na enak način 
kot njihovi vrstniki, a to še ne pomeni, da so nesposobni.  Pomembno je, 

da se potrudijo po svojih najboljših močeh ter da vidijo cilj in najdejo svojo 
pot do njega.  

 

 


