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1. 9. 2019 – VSELITEV 

V nedeljo, 1. 9. 2019, se je v dijaški dom SGLŠ Postojna  vselilo 

30 novincev, 26 fantov in 4 dekleta, za katere smo pripravili  

sprejem v jedilnici in jim predstavili dijaški dom. Po predstavitvi 

so se naši novi dijaki poslovili od staršev, potekla je tudi kakšna 

solza. Ko so se namestili v svojih sobah, so bili deležni večerje, 

prve izmed mnogih, ki jim jih bodo kuhale naše kuharice. Sledil 

je ogled bližnje okolice dijaškega doma. Večer so dijaki preživeli 

v družbi novih prijateljev in se ob 22ih odpravili spat v svoje nove 

postelje. 

    

  



3.9. 2019 – OGLED POSTOJNE 

V torek so si 1. letniki z vzgojiteljema Tanjo in Martinom ogledali 

Postojno. Sprehodili so se od mestnega centra do železniške 

postaje.  Dijaki so bili navdušeni nad Postojno in zadovoljni, da 

so takšen lep jesenski dan izkoristili za sprehod. 

  

 

 

  



4.9. 2019 – TURNIR V MALEM NOGOMETU 

Dijaki so se v sredo pomerili v malem nogometu. Sestavili smo 5 

ekip: Mihova, Martinova, Tinina, Tanjina in ekipa  

razreda 3. c. Tekma je bila napeta; na koncu si je prvo mesto 

priborila ekipa 3.c, drugo mesto je zasedla Mihova, tretje pa 

Tinina ekipa. Na četrtem mestu so pristali Tanjini varovanci in na 

petem mestu Martinova ekipa, katero sestavljajo samo 1. letniki 

in jim tako rezultata ne gre  zameriti. Zagotovo se bodo naslednjič 

boljše odrezali! 

  

   

   

  



5. 9. 2019 – IZLET NA MORJE IN OGLED FILMA V KOPRU 

Prvi šolski teden smo zaključili na slovenski obali in tako četrtkov 

popoldan preživeli najprej v Strunjanu, nato še v Kopru. Nekateri 

so se dobro uro kopali, drugi ta čas  

preživeli na suhem in si čas krajšali v baru na plaži –  

seveda pod budnim nadzorom vzgojiteljev. Sledil je  

odhod v Koper, kjer smo si ogledali film Hitri in drzni: Hobbs and 

Shaw. Povratku v večernih urah je sledila le še priprava na 

spanje in zadnji šolski dan v prvem tednu po počitnicah. Takole 

je izgledala pot v kino (na plaži smo se preveč zabavali in nismo 

utegnili posneti nobene fotografije). 

  

 



12. 9. POHOD PO OKOLIŠKIH HRIBIH 

Tradicionalno sta vzgojitelja Tanja in Martin prve letnike nagnala 

v hribe in jim razkazala priljubljene pohodniške točke postojnskih 

ljubiteljev narave. Dijaki so tako osvojili Jelovico, Pečno reber in 

Sovič. Po celodnevnem pohajkovanju so izmučeni prišli nazaj v 

dom na večerjo.  

 

 



19. 9. TURNIR V ODBOJKI PROTI DD TABOR 

Dijaški dom tabor nas je povabil na odbojko in druženje. Naši 

dijaki so se v Ljubljani odlično izkazali. 

   

 

  



21. 9. 2019- 12. DRŽAVNO TEKMOVANJE GOZDNIH 
DELAVCEV 

Na 12. državnem tekmovanju gozdnih delavcev, ki se je odvijalo 

v soboto, 21. 9. 2019, na poligonu  SGLŠ Postojna so sodelovali 

tudi naši domski dijaki. Nekateri so pridno pomagali pri izvedbi 

tekmovanja, drugi tekmovali. Dekliško ekipo so zastopale 

domske dijakinje. Dve, Patricija Oražem in Petra Košir, sta 

zasedli drugo mesto. 

  

   

    

  



24. 9. 2019 – POHODNIŠKI KROŽEK 

Začeli smo s pohodniškim krožkom. Fantje so se nadihali 

svežega zraka in osvojili Veliki Javornik. Ni šlo brez manjših 

zapletov, ampak na koncu so se vse ovčice varno vrnile v dijaški 

dom. 

 

 

 


