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PREDGOVOR 

Peto leto smo tematiko tradicionalnega zasavskega festivala 

mladinskega pesnjenja usmerili v pesnjenje o ljubezni. 

“Ljubezen, ljubezen, ljubezen, to si ti …  

Ti si čista energija, ki svet gor drži …” (Klemen Klemen) 

Ponovno smo k besedni kreativnosti povabili vse učence 

osnovnih šol v Zasavju.  

S sodelovanjem so nas razveselile šole iz Rimskih Toplic, 

Hrastnika, Zagorja ob Savi in Trbovelj. 

V zbornik smo uvrstili pesmi mladih avtorjev po izboru 

njihovih mentoric.  

 

                                 koordinatorici festivala:  

                                 Marjana Eberlinc in Urša Bajda 
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 Oglejte si  

video “LJUBEZEN JE …” 

 

Povezava: https://www.youtube.com/watch?v=kp8KBdtG1_4 

 

KJE JE TO LJUBEZEN? 

 

https://www.youtube.com/watch?v=kp8KBdtG1_4
https://www.youtube.com/watch?v=kp8KBdtG1_4
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2. TRILETJE 

4.̶̶-6. razred  
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LJUBEZEN 

 

Ljubezen se zgodi, 

ko nek svetel žar se naredi. 

Takrat se iz oči 

svetla, 

topla iskra privihti. 

 

Pri srcu takrat ti je toplo 

in počutiš se lepo. 

Začutiš skrb za ljubezen to, 

ki govori ti: »Rad te imam zelo.« 

 

Ko zaveš se modro, 

da ljubezen je to, 

pri srcu še bolj ti je toplo 

in radost začutiš to. 
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Začneš modrovati, 

da ljubezen je za vrati. 

Vsi se ti smejijo, 

a hkrati to čutijo. 

 

Nek dan ti zašepetajo, 

da radi te imajo. 

Začnejo ti verjeti 

in hkrati razumeti. 

 

Nato ugotoviš, 

da ljubezni že slediš. 

Jo hitro obdariš 

in zato jo spodbudiš. 

 

Naslednji dan odideš, 

nihče ne ve več kam, 

na obisk k Ljubezni prideš, 

poveš ji: »Rad te imam.« 
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Ljubezen nato ti reče: 

»Saj vem, da vest te tvoja peče. 

A ne skrbi, saj kmalu bo prebolela in s tabo spet začela.« 

 

Kar naenkrat se zgodi, 

nekaj v tvoji shrambici. 

Ta shramba imenuje se srce, 

ki je polno zdaj sreče vse. 

 

A še tisti hip 

se zgodi čaroben PIP. 

Ta PIP naredilo je dekle, 

ki raje te ima 

kot drugo na svetu vse. 

 

 

Stela Prelogar, 4. a 

OŠ Tončke Čeč 

Mentorica: Urša Bajda 
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 LJUBEZEN 

 

Ljubezen vsak na svetu dobi 

in jo enkrat tudi izgubi. 

 

Ljubezen močna sila je, 

ki lahko spreobrne te. 

 

Če spreobrne te, lahko ljubezen izgubiš 

in jo nikoli več nazaj ne dobiš. 

 

Ljubezen nazaj ne dobiš 

in življenje sam živiš. 

 

Če ljubezen nazaj dobiš, 

Pazi, da je spet ne izgubiš. 

 

Urh Pertinač Baš, 4. b 

OŠ Tončke Čeč 

Mentorica: Urša Bajda 
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LJUBEZEN 

     

Nekateri so jo dobili, 

nekateri so jo izgubili. 

Nekaterim veliko je dajo, 

drugi premalo je imajo. 

 

Kdaj je lažna, 

kdaj pa prava. 

Kdo jo izkorišča 

in ga le zabava. 

 

 

 

 

 

 

A važno je, 

da najdeš resnično. 

Ne pa lažno, 

nesramno in nično. 

 

V pravi ljubezni je polno 

izpolnjenih obljub 

in v pravi ljubezni kmalu 

pride 

tudi prvi poljub. 

 

Vid Lamovšek, 4. b 

OŠ Tončke Čeč 

Mentorica: Urša Bajda  
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KAJ JE LJUBEZEN 

 

Ljubezen je lepa stvar, 

z njo igrati se nikdar! 

 

Ljubezen se vname, 

ljubezen te objame! 

 

Ljubezen je lepa stvar, 

po navadi ustvari par. 

 

 

To si ti in to sem jaz, 

tvoj in moj obraz. 

Skupaj sanje deliva 

in srečo loviva. 

 

Ljubezen je kakor sonce z 

neba. 

Hitro posije, 

včasih pa se tudi hitro 

skrije. 

 
 

 

Klavdija Bukovšek, 6. a 

Oš Ivana Skvarče 

Mentorica: Darja Murn 
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LJUBEZEN JE … 

 

 

Ljubezen je vse, kar osrečuje te. 

Včasih tudi strah, 

drugič cel preplah … 

 

Če ljubezni strah te je,  

ne obupaj! 

Upanje zadnje umre! 

 

Kdo ljubezni vreden je?  

To vprašanje je zame, zate, za nas vse. 

Ljubezen daje ti družina, 

ljubezni vredna je tudi domovina. 

 

Pika Šribar, 6. c 

OŠ Ivana Skvarče 

Mentorica: Darja Murn 
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PRVA LJUBEZEN 

 

V šoli srečala sta se –  

fant in dekle,  

zaljubila se. 

 

V šoli tekala sta – 

Jana s puncami, Jan s fanti, 

zaljubljeni bili so vsi, 

v šoli ljubezni manjkalo ni. 

 

V šoli odraščala sta – 

pravi par sta postala. 

Jana in Jan 

novim dogodivščinam  

naproti sta v paru se podala. 

 

Leja Mars, 6. a 

OŠ Ivana Skvarče, Zagorje 

Mentorica: Darja Murn 
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VSE TO JE LJUBEZEN 

 

Naš mladi Janez ljubi kakav, 

pa ne ve,  

da pride iz rjavih krav. 

 

Ko mu oče pove, 

da mleko za kakav 

pride tudi iz belih krav, 

mu lica zažare od ljubezni do vseh krav 

z zelenih planjav. 

 

Ljubezen do krave  

ali pa vse narave, 

ljubezen do doma 

ali bombona … 

Vse to je ljubezen, ljubezen, ljubezen! 
 

Bor Detič, 6. a 

OŠ Ivana Skvarče, Zagorje 

Mentorica: Darja Murn 
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                      LJUBEZEN 

Ljubezen je čustvo, 

 lahko te boli, 

lahko te radosti, 

včasih pa tudi zaboli. 

Človek ljubezen deli, 

jo nekomu podari, 

težko pa brez nje preživi. 

 

Ljubiš lahko veliko stvari, 

ne samo ljudi, tudi živali, 

naravo, reči. 

Nikoli se ne smeš bati, 

svojih čustev pokazati. 

 

 

 

Brez ljubezni bi prazen bil 

svet,  

človek bi v samoto bil odet. 

Vsak zase bi se držal 

in se drugemu človeku ne bi 

nikoli nasmejal. 

Zato je potrebno ljubezen 

deliti, 

z družino, dekletom, s 

prijatelji in sosedi. 

Se včasih komu nasmehniti in 

pozdraviti, 

saj marsikomu takrat obraz 

zažari 

in mu s tem samoto iz srca 
spodi. 

 
Marko Tomić, 6. a 

OŠ narodnega heroja Rajka  

Mentorica: Tanja Kresnik 
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LJUBEZEN JE BOLEZEN 

 

Te dni razsaja virus 

ljubezni, 

ki je podoben pravi 

bolezni. 

Na obrazu je rdečica, 

v srcu pa puščica. 

 

Skozi možgane teče strup, 

v prsih te duši neverjeten 

obup. 

 

Vsak dan je šok, 

ki mu sledi jok. 

Roke se ti tresejo, 

noge te več ne nesejo. 

Puberteta se razvija 

in misel nanj te ubija. 

 

Sanjaš z odprtimi očmi, 

ker tako lep se ti zdi. 

Srce še vedno bije, 

a pazi, da se ne razbije! 

 

 

Angelina Vavtar Abram, 6. b 

OŠ narodnega heroja Rajka 

Mentorica: Tanja Kresnik 
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RAD IMAM ŽIVLJENJE 

Lepo je na svetu, 

lepo je doma z družino, 

ki prinaša mir in tišino. 

 

Vsak je lahko junak, 

a družino si želi vsak, 

ko domov prihitim, 

se mamici v objem zakadim. 

Ko pridem iz šole, 

me očka vpraša, 

ali je bila za kosilo kaša. 

 

Ko pridem domov, 

greva z bratcem na lov, 

nama se pridruži tudi kuža Ron. 

 

Matic Gorenc, 6. b 

OŠ narodnega heroja Rajka  

Mentorica: Tanja Kresnik 
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VRNITI IN DELITI 

 

Vse kar imamo radi, 

vse to je v naši rabi. 

Gozd, gore, reke in potoki, 

del našega življenja so. 

 

Narava, ki živalim daje 

hrano, življenje in zatočišče, 

tudi nam pomeni 

veliko oporišče. 

 

Naučimo se ljubezen vrniti 

in jo z drugimi deliti, 

saj le tako nam za vedno bo lepo. 

 

Tim Laknar, 6. b 

OŠ narodnega heroja Rajka  

Mentorica: Tanja Kresnik 
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POPOLNI Z NAPAKO 

 

Ko ob tebi daleč stran stojim, 

takrat si zaželim, 

da bližina ta 

še bližja bi bila, 

da ne bi stala daleč stran, 

ampak tam, 

točno tam, 

kjer stoji prijatelj z žogo 

ali pa dekle, 

ki v tebe zre, 

kot v fanta, 

ki ga ljubi ne. 

 

Ko le bil bi isto star, 

ko le prijatelj bil bi moj, 

ko le mislil bi na me, 

ko le poljubil bi me že. 
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Kot globok tolmun tvoje so oči, 

kot drevesne veje tvoje roke so, 

žalostno je le to, 

da me ne objamejo. 

 

Usta so kot ptičji kljun, 

ki lepo pojo, 

ni lepo le to, 

da me ne poljubijo. 

 

Vse na tebi res popolno je, 

le da ljubiš 

mene ne. 

 
 
 

Lucija Gartner, 7.a 

Osnovna šola Antona Aškerca Rimske Toplice 

Mentorica: Janja Holcer 
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LJUBEZEN 

 

Ljubezen je globok vdih, 

je nasmeh na licu, 

je žarek v očeh. 

 

Misel najlepša, 

ki odpelje nas daleč,  

dlje od oči, 

proč od ljudi, 

a ostane blizu srca. 

 

Šteje nam bitje srca, 

nam daje toplino, 

nam približa ljubljenega 

bližino. 

 

Hrani nam dušo, 

boža srce, 

ob dotiku ljubega 

pričara nam potne roke. 

 

Ana Mrgole, 7. a 

Osnovna šola Antona Aškerca Rimske Toplice 

Mentorica: Janja Holcer 
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DEKLE IZ 7. B 

 

Ljubezen je, 

ko pogleda 

ne moreš odtrgati 

od nekega dekleta. 

 

Ljubezen je, 

ko ne moreš 

pet minut 

ne misliti nanjo. 

 

To vem, 

ker sem zagledan v 

dekle iz 7. b. 

 

Nik Perme, 7. razred 

OŠ Ivana Cankarja Trbovlje 

Mentorica: Blanka Gombač 
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LJUBEZEN SPET 

 

Ko pomlad se začne, 

vse cveti, 

tu sem jaz  

in tu si ti. 

 

Suh vetrc 

mi piha skozi lase, 

ko te zagledam, 

mi tiho in počasi 

srce odpove. 

 

Ko pomlad se konča,  

ljubezen izdahne z njo; 

čeprav brezupno se zdi,  

nova pomlad čez leto dni 

spet ljubezen rodi. 

 

 

Maša Gospodarič, 7. razred 

OŠ Ivana Cankarja Trbovlje 

Mentorica: Blanka Gombač 
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TO JE LJUBEZEN!  

 

Ljubezen je kot bolezen. 

Na zunaj ti je mraz, 

a hkrati gori tvoj obraz. 

Ko je ljubezen strta, 

sta ti in on sprta. 

Če se oddaljita, 

v tebi ta dva ognja hladno 

tlita, 

a nikoli ga ne pozabiš. 

 

Solze tečejo zanj, 

a ko obrneš se, tu tega 

človeka ni, 

vse je zaman. 

Brez njega ni nič; 

ko je z drugimi, od 

ljubosumja počiš. 

On je vedno razlog za vse. 

To je ljubezen, nimaš kej! 

 

 

 

Anuša Nučič Ledinek, 7. razred 

OŠ Ivana Cankarja Trbovlje 

Mentorica: Blanka Gombač 
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LJUBEZEN 

 

Ljubezen je kot puščica, 

ki čez tebe gre kot premica, 

a pustimo zdaj matematiko. 

Prava ljubezen je pred nami, 

ko smo v pravljici 

in jezdimo na mavrici. 

Ne zmenimo se za pravi svet, 

naš pa je iz srca vzet; 

in ima ga tisti, 

ki je tebi isti. 

To pesem si le zapomnite 

in o svoji ljubezni naprej sanjajte. 

 

 

Jaka Kravogel, 7. razred 

OŠ Ivana Cankarja Trbovlje 

Mentorica: Blanka Gombač 
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LJUBEZEN 

 

Kaj je ljubezen? 

Ljubezen je nekaj neizbežnega, 

lepega, lahko pa tudi čarobnega. 

Ljubezen je čustvo, 

ki ga poznamo vsi. 

Biti ljubljen je kot pravljica, 

ki nas miri. 

Ljubljen je lahko vsak, 

človek, rastlina, žival, 

če se le ne bo pritoževal. 

Ljubezen je lepa, 

ljubezen je vse, 

v življenju brez nje ne gre. 

 

Klara Zelič, 7. razred 

OŠ Ivana Cankarja Trbovlje 

Mentorica: Jasna Drnovšek 
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LJUBEZEN 

 

 

Ljubezen je kot reklamni pano, 

povsod se srečuješ z njo. 

Rada igra se s tvojimi čustvi, 

da še preprosto besedo težko izustiš. 

 

Včasih pa ti prizanese 

in vsaj malo sreče ti prinese. 

Rada te tudi preganja,  

ti sledi v sanje, šolo  

in včasih na potovanja. 

 

 

 

Alekseja Ostojić, 7. b 

OŠ Tončke Čeč 

Mentorica: Marjana Eberlinc 
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LJUBEZEN 

    

Ljubezen je za nekatere 

bolezen, 

saj ljubezen boli, ko te 

nekdo zapusti, 

ampak  vedno je upanje, ki 

zablesti. 

 

Ko solza po mojih licih 

drhti, 

v mislih se takrat prikažeš 

ti. 

Srce me boli, ker nisi ob 

meni ti.  

Ko te vidim, se mi cel sveti 

zavrti in 

nobeden ne spregovori. 

 

Zato hvala za lepe 

trenutke, 

ki jih več ni. 

Bil si mi vse, a med nama 

na žalost konec je. 

 

»Oprosti za vse napake, 

ki sem ti jih povzročil,« 

si mi napisal in si jo 

pobrisal. 

 

 

Blažka Dolanc, 7. a  

OŠ Tončke Čeč 

Mentorica: Nataša Pišek 
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LJUBEZEN 

 

Če se dva človeka ljubita in 

če hočeta, 

da ljubezen ostane, 

morata izbrati isto smer. 

Šele ko bosta hodila po isti 

poti, 

si bosta postajala vedno 

bližja. 

 

Prava ljubezen se daje 

odprtega srca … 

Ne vlada in ne zavezuje. 

Prava ljubezen nežno 

pestuje srci, 

ki sta tesno povezani. 

 

Ampak če ljubiš, ni to še 

nič. 

Če si ljubljen, to je že nekaj, 

če pa ljubiš in si ljubljen, je 

to vse. 

 

Ljubezen ni želja, ni 

spoznanje, 

ni občudovanje. 

Ampak je izziv in ogenj,  

ki žari, 

ne da bi ga mogli videti. 

 

                                                                                                                                    
Enya  Pusovnik, 7. b 

OŠ Tončke Čeč 

Mentorica: Marjana Eberlinc 
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LJUBEZEN 

 

Zakaj vsi pišejo o ljubezni 

ali kot Pavček pravi o bolezni. 

 

Ljubezen je prava muka, 

ki preusmeri pozornost od pouka. 

 

A čeprav je taka muka in taka bolezen, 

je vseeno lepo imeti v sebi ljubezen. 

 

 

 

 

 

Gašper Žirovnik Remenih, 7. b 

OŠ Tončke Čeč 

Mentorica: Marjana Eberlinc 
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LJUBEZEN 

 

Ljubezen je lahko bleda kot 

sneg ali pa rdeča kot roža. 

Vsak sanja o ljubezni lahko, 

lahko jo objema in nežno 

boža. 

 

Nikoli ne veš, kdaj do tebe 

bo prišla,  

te pozdravila in se ti 

nasmehnila. 

Le verjeti moraš v ljubezen, 

če ne se hitro spremeni v 

bolezen. 

 

Ko enkrat nekoga rad imaš, 

pot nazaj je težka. 

Lahko ta ljubezen je srečna 

ali pa večno nesrečna. 

 

Ko zagledaš to ljubljeno 

osebo, 

metuljčke v trebuhu 

začutiš. 

Začneš se čudno obnašati 

in se pred to osebo 

skrivati. 

                                                                               

Lea Kočar, 7. a  

OŠ Tončke Čeč 

Mentorica: Nataša Pišek 
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LJUUUUUBEZE ……N 

  

Ljubezen do psa, družine in neba. 

Ljubezen do čokolade, ljubezen do sveta. 

Ljubezen do človeka, znanca, prijatelja. 

Ljubezen do vesolja, znanja in partnerja. 

 

Zaljubljena, obljubljena, ljubezen, ljubeča, 

priljubljena, zaobljubljena, le večja in večja. 

 

S časom se zamenja, obnovi ali ostane, 

gre dalje, po svoje ali pa nastane. 

Zaradi nje si postavljamo vprašanja, 

na katere odgovorov sploh ni, 

to nas meče na nove tire, poti. 

 

Hiti, teče, se seli, brez dovoljenja naseli. 

Zapre nam oči in kar brez možganov z našimi usti govori. 

 

Naredi nas neumne in obupne 

ter nam obuje čevlje prezaupne. 
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Zmeša nam glavo, nariše nam krila, 

to je huda bolezen, čim prej po zdravila. 

 

Če nas zapusti, sledi za sabo pusti, to zaboli, 

a sčasoma jo prebolimo vsi. 

Ljuba, poljuba dva, ljubiva. 

Ljubica, priljubiva, ljubeznivo, poljubiva. 

 

In čeprav tvoja babica bo nek dan v nebesa šla, 

ljubezen do nje ne bo rakom žvižgala. 

Ona bo nate od zgoraj gledala in pazila, 

ti pa nanjo ohranil boš spomin, lep, neponovljiv. 

 

Ljubi sebe, ljubi druge, ljubi ta naš svet … 

Namreč ljubezen je zelo različna, a jo ima vsak. 

Res pa je, da tvoje nima niti največji super junak. 

 
 

Staša Prelogar, 7. b  

OŠ Tončke Čeč 

Mentorica: Marjana Eberlinc 
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BOLEZEN ZA DENARNICO 

 

Bolezen se rima z ljubezen, 

a ljubezni ne kupi nikakršen denar. 

Z ljubeznijo denarnici se škoda dela, 

zato prihranite vaš denar. 

 

Ljubezen res ni slaba stvar, 

a za denarnico je pravi udar. 

 

Ljubezen se lahko postara, 

a denarnica je vedno zdrava, 

dokler v njej bo ostal denar. 

 

 

 

Lovro Trpin, 7. a 

OŠ Tončke Čeč 

Mentorica: Nataša Pišek 
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LJUBEZEN JE PESEM 

Ljubezen je pesem, 

ki vleče se v neskončne daljave. 

 

Kot odmev 

v ljudeh odmeva 

in ni dneva 

brez odmeva. 

 

Ko odmev se razprši, 

se ves svet umiri, 

saj ve, 

da srce ljubezni si želi. 

 

Ljubezni si vsak želi, 

kakor ogenj 

nam v srcu tli 

in dokler ne zagori, 

si srce ljubezni ne želi. 
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Včasih jo občutiš kot bolezen, 

a v srcu veš, 

da je to ljubezen, 

ki v srcu ti gori 

za vse večne dni. 

 

Vsi pravijo, 

da ljubezen nima meja, 

a za nekatere se ta pot konča, 

ko plamen v srcu ugaša. 

 

Ko ljubljena oseba si želi, 

da skupaj ostaneta 

za vse večne dni, 

potruditi se moraš za skupne dni. 

 

Maja Pušnik, 7. b  

OŠ Tončke Čeč 

Mentorica: Marjana Eberlinc 
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LJUBEZEN 

 

Ko vidim te z drugo, 

kar zadrhtim, 

ko solza po licu mi nežno zdrsi. 

 

Ko boš odsoten, 

ko boš že mož, 

pozabim spomine, 

ki bodejo kot nož. 

 

Ko sva se sprla, 

mostove sva razdrla, 

vse najine spomine sem pozabila, 

vseeno bi se k tebi rada vrnila. 

 

Skupno prihodnost bi imela, 

vsako noč bi bedela, 

v sanjah nad oblaki bi lebdela. 
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Vse bom naredila, 

ker sem se vate strašno zaljubila. 

 

Ko nežen, krhek glas, 

te pokliče očka, 

po licu tečeta ti potočka. 

 

Potočka veselja in sreče, 

samo to ti še rečem, 

imam le pet besed zate: 

LJUBIM TE IN MISLIM NATE. 

 

 

Nadia Medič, 7. a 

OŠ Tončke Čeč 

Mentorica: Nataša Pišek 
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            LJUBEZEN BREZ MEJA 

 

Ljubezen je lahko bolezen, 

pa tudi če si včasih brezvezen. 

Ljubezen je, ko imaš ti nekoga rad, 

to je lahko fant ali dekle, 

prijateljica ali prijatelj. 

 

Ljubezen je res lahko bolezen 

za tistega, ki je res brezvezen. 

Ljubezen je kot pesem, 

le lepša, saj nisi veliko jezen. 

 

Za ljubezen ni važno ali si bogat ali reven, 

važno je, da nisi jezen. 

Saj to je res zelo brez veze, 

ker za ljubezen moraš biti samozavesten. 

Tajda Osmanović, 7. a 

OŠ Tončke Čeč 

Mentorica: Nataša Pišek 
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LJUBEZEN 

 

Ljubezen je vse, kar ljubi in diha, 

ljubezen je vse,  kar se črnini izmika. 

Ljubezen se v očeh ljubljenih odseva,  

globoko v srcih naših odmeva. 

 

Ljubezen je vse, 

pa naj bo do človeka ali predmeta, 

kar življenje potrebuje 

ali samo do tega,  

da se drsalka obuje.  

 

Ljubezen je najlepša na svetu, 

edina na celem planetu. 

 

 

 

Ula Povh, 7. a   

OŠ Tončke Čeč 

Mentorica: Nataša Pišek 
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LJUBEZEN 

 

Kaj je zame ljubezen? 

Družina ... 

Starejša sestra ... 

Mlajša sestra ... 

Mami ... 

Ati ... 

Prijatelji ... 

Sošolci ... 

Nogomet ... 

Najboljša prijateljica ... 

Glasba ... 

Note ... 

Moj maček ... 

Moja želvica ... 

Spanje ... 

Druženje s prijatelji ... 

Ples … 

Petje … 

To je zame ljubezen,  

kaj pa zate? 

 

 

 

Zoja Evelin Božič, 7. a 

OŠ Tončke Čeč 

Mentorica: Nataša Pišek 
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VSAK DAN V LETU 

 
Lahko da je ljubezen 

res opravek obvezen, 

a če se zlomi ljubezen,  

iz tega nastane bolezen. 

 

Ljubezen je v dobrem in 

slabem 

in v vseh dnevih v letu 

in je nekaj najlepšega 

na svetu. 

 

Valentinovo je za  

ljubezen najlepši dan, 

 

saj se takrat mogoče 

združita dve osebi in 

postaneta par. 

 

Imeti ljubezen celo življenje, 

 je nekaj najlepšega 

 in tega se nihče ne brani. 

 

Tudi če bomo kdaj 

izumrli ljudje, 

 bo ljubezen za vedno ostala 

in tudi tiste,  

ki bodo za nami tu živeli, 

za vedno združevala. 

 

Zoja Lipovšek, 7. a 

OŠ Tončke Čeč 

Mentorica: Nataša Pišek 
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LJUBEZEN 

 

Za naju je ljubezen s…anje, 

raje imava spanje. 

Imava pa eno vprašanje: 

Kakšno je tvoje stanje? 

 

Ali si pripravljen na bolečino, 

ki zadela te bo fino? 

Na neprespane noči, 

ko jokal boš v tri dni? 

 

Rajši pojej čokolado 

ali kakšno svežo rolado. 

Tako se zavaruj pred depresijo 

ali sledečo polomijo. 

 

Živa Mrak, Sara Smodiš; 9. razred 

OŠ Ivana Cankarja Trbovlje 

Mentorica: Blanka Gombač 
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LJUBEZEN, KJE SI? 

 

Kaj je ljubezen in od kod prihaja? 

Mogoče kdo ve? 

Mogoče iz daljnega kraja. 

Kakšna uganka, kakšna skrivnost! 

 

Kje je ljubezen in kam gre? 

Po mojem za Savo, 

po  tvojem za Dravo, 

le kam tako hitro drvi. 

 

Zdaj, ko veš, kaj je in kam gre, 

išči jo, 

da najdeš jo 

za srečne konce svojih dni. 

 

Roj Klopič, 9. razred 

OŠ Ivana Cankarja Trbovlje 

Mentorica: Blanka Gombač 
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Stela Prelogar, OŠ Tončke Čeč  

Urh Pertinač Baš, OŠ Tončke Čeč  
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6. razred 

 

Klavdija Bukovšek, OŠ Ivana Skvarče, Zagorje ob Savi 

Bor Detič, OŠ Ivana Skvarče, Zagorje ob Savi 
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Klara Zelič, OŠ Ivana Cankarja Trbovlje 

Jaka Kravogel, OŠ Ivana Cankarja Trbovlje 
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Gašper Žirovnik Remenih, OŠ Tončke Čeč 
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