
Pošiljam vam zapis svojega pogleda na sodelovanje dijakov TŠC-eja Kranj in naših mladostnikov. 

Prevzela me je sprejetost vaših varovancev  s strani dijakov in navdušenje vseh gledalcev letošnje 

in lanske prireditve. Menim, da je pohvala programu »MEPI« (ki ga dejansko ne poznam dovolj), 

na mestu in, da se z njim  seznani še kdo (morda preko vašega časopisa ali kako drugače). 

 

MED DIJAKI TŠC KRANJ 

 

V četrtek 24. marca letos so na TŠC-ju v Kranju praznovali začetek pomladi. Nastopili so dijaki v 

različnih vlogah, njihovi profesorji, z govorom pa seveda njihov direktor. 

Na prereditev so povabili tudi varovance VDC-ja in skupaj z njimi preganjali zimo ter priklicali 

»Vesno«. Gostje smo bili tudi starši nastopajočih. 

 

Začetek prireditve je bil bučen (dosežki moderne tehnike) – za nas starejše nekoliko preglasen, a z 

zanimivimi glasbenimi točkami. 

 

Napovedovalca sta k preganjanju zime povabila svoje so-dijake in uporabnike VDC-ja. Ob 

začetnem namigu je Andraž udaril prvi takt na svoj boben. Takoj so mu sledili naši mladostniki s 

svojimi ritmičnimi instrumenti; kot bi to delali že kdo ve kolikokrat. Vsekakor so prebudili »Vesno«, 

obenem pa navdušili polno športno dvorano TŠC-ja. Zaslužili so si bučen aplavz. Integracija, ki si 

jo včasih želimo in spodbujamo je bila tokrat spontana in sprejeta! 

 

Navdušile so nas žrtvene mladenke, pevski zbor TŠC-ja, še bolj pa plesalci »šafla« in igralci – 

improvizatorji »Stand up-a«…., narodno zabavni duet in ansambel narodno zabavne glasbe, ki je 

zaključil prireditev. 

 

Name sta poseben vtis napravila profesorja, ki sta v svojem »Stand up-u« predstavila matematiko 

kot zabavno in zanimivo vedo. Poznate Pitagorov izrek? Kako naj si s kvadrati razlagamo 

trikotnik?....... 

 

Spomnim se lanskoletnega praznovanja kot mozaika amaterskih gledališčnikov, improvizatorjev, 

folklornih skupin, žonglerjev, pevskih zborov in ansambla ritmičnih instrumentalistov. Kar z 

odprtimi usti in s prišiljenimi ušesi smo spremljali usklajenost dijakov TŠC-eja in naših 

mladostnikov. Prevzeti smo odšli pomladi naproti. 

 

Lani poleti pa so vodjo kranjskega VDC-ja Jano Vogelnik povabili na obisk na Debeli rtič, kjer so 

letovali otroci z Gorenjske. Nekaj dijakov TŠC-eja  je vzelo v družbo Suzano Pevec in našega 

Roberta. Skupaj in vsak posebej so zabavali in zaposlovali otroke ter jim tako popestrili počitniški 

dan. Imeli so različne glasbene, likovne, tehnične in športne delavnice v katerih so dijaki in naša 

mladostnika nastopali kot mentorji in družabniki v koloniji, ki jo je organiziral RK. 

 

Kasneje sem izvedela, da imajo na TŠC-ju poseben program »MEPI« na osnovi katerega so bile 

organizirane te dejavnosti in prireditve. 

 

Sodelovanje srednješolcev in oseb z motnjo v duševnem razvoju dviga kvaliteto življenja vseh, ki 

imamo srečo doživljanja in soudeležbe v teh in še mnogih neregistriranih dogodkih. 

 

Integracija je in naj bo del našega vsakdana. 

 

 

         Marija Hafnar 

 

Kranj, 31.3.2011 


