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POVZETEK 
 

ŠOLA: Dom Antona Skale, Majcigerjeva 37, 2000 Maribor 

tel: 02/429 57 00  e-mail: dom.antona-skale@guest.arnes.si  

Naslov raziskovalne naloge: MODRA VRTNICA 

Avtorji:  

1. Bojan Alijaj 

2. Benjamin Režonja 

3. Milan Stošić 

4. Samanta Makoter 

5. Ana Marija Purgaj 

Mentorici: Natalija Ekart Misleta, Anja Ferlin 

Modra vrtnica je mala, prijetna slaščičarnica. Na pogled skromna, a v sebi skriva veliko 

bogastvo. Nastala je kot produkt otrok, mladostnikov in zaposlenih Doma Antona Skale. 

Svojim uporabnikom Modra vrtnica omogoča aktivno vključevanje v družbeno življenje in 

delovno okolje ter opravljanje koristnega, njihovim zmožnostim primernega dela, ohranitev 

pridobljenih in širitev novih znanj ter delovnih spretnosti, pridobivanje novih socialnih in 

delovnih navad, uresničevanje lastnih idej in ustvarjalnosti, občutek lastne vrednosti, koristnosti 

in samopotrditve.  

Modra vrtnica poleg osnovne gostinske dejavnosti in namestitve v prostih sobah, nudi tudi 

kakovostne dodatne dejavnosti: kulturno-umetniški dogodki, športne aktivnosti, organizirani 

pohodi, prodaja izdelkov. Z Modro vrtnico so uresničeni mnogi vidiki družbenih procesov in 

tokov, med njimi možnost socialnega vključevanja oseb s posebnimi potrebami v lokalno 

skupnost, razširjene možnosti zaposlitve težje zaposljivih skupin in ena izmed osnovnih nalog 

– ozaveščanje družbe o pomenu sprejemanja drugačnosti. V našem primeru v ta  namen 

uporabljamo turizem in našo turistično aktivnost želimo predstaviti širši javnosti. 

 

Ključne besede: Modra vrtnica, Dom Antona Skale, Pekrska Gorca, pohodništvo, namestitev, 

slaščičarna, spominek  
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UVOD 
 

Paola je drugačna! Drugačna? 

Da, drugačna od vseh. 

Toda, kdo je rekel, 

da morajo biti vsi ljudje enaki? 

Zame je Paola MODRA VRTNICA! 

 

Ste sploh kdaj videli modro vrtnico? 

Poznamo bele vrtnice, rdeče in rumene 

in še roza vrtnice. Toda MODRE? 

Vrtnar je lahko presrečen, 

če ima v svojem vrtu modro vrtnico. 

Ljudje si jo ogledujejo le od daleč. 

Tako je enkratna, drugačna, lepa. 

 

Tudi Paola je drugačna. 

Tudi ona je MODRA VRTNICA! 

Počasi, počasi spoznavam, 

da je Paolin svet drugačen od našega. 

Ne poznamo ga, neznan je in neudoben. 

Vstopiti vanj je kot stopiti na neznan planet. 

Mnogo je stvari, ki jih Paola razume, mi pa ne. 

Paola je kot mucek brez repka, 

sliši drugačno glasbo in še in še. 

 

Modre vrtnice so zelo redke. 

O njih vemo zelo malo. 

Vemo le, kaj potrebujejo, da bi bile bolj lepe, 

bolj modre, bolj zdrave – takšne MODRE vrtnice, 

kot je Paola, potrebujejo veliko, veliko LJUBEZNI. 

(Gerda Klein – Paolina mama) 
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Slika 1: Modra vrtnica (foto B.A.) 

Leto je naokrog in ponovno smo se odločili, da se odzovemo na povabilo Turistične zveze 

Slovenije in Zavoda RS za šolstvo k projektu Turizmu pomaga lastna glava. Tovrstna oblika 

dela daje pozitivne rezultate na področju socializacije, razvijanja samostojnosti in osebnostne 

rasti otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami, hkrati pa spoznavamo tudi naravne lepote 

in kulturne znamenitosti.  

 

In ker je letošnji naslov festivala Turistični spominek mojega kraja, smo se odločili, da 

predstavimo prav poseben kraj in unikaten spominek, ki je produkt našega dela. Želimo si, da 

nas ljudje spoznajo in sprejmejo take, kot smo. Širšo družbo želimo opozoriti nase in hkrati biti 

koristni. Ravno turizem je eno izmed področij, kjer smo otroci in mladostniki s posebnimi 

potrebami s svojo čutnostjo, prijaznostjo, odkritosrčnostjo in simpatičnostjo lahko še kako 

uspešni. V ta namen smo v Domu Antona Skale zaenkrat še v sklopu dodatne dejavnosti odprli 

vrata Modre vrtnice, naše male slaščičarnice, ki pa v sebi skriva tudi možnosti nastanitve s 

polnim penzionom, organizirane turistično obarvane aktivnosti in izhodiščno točko za ogled 

raznih naravnih in kulturnih znamenitosti, ki jih ponuja Maribor z okolico in ki jih mi 

predstavljamo v svoji turistični nalogi.  

 

Zakaj modra vrtnica? Tudi mi smo modre vrtnice, tako kot Paola. V spomin na lepo preživet 

oddih z organiziranimi aktivnostmi in odlično kulinariko smo izdelali prav poseben spominek 

našega kraja, našega doma Doma Antona Skale – modro vrtnico, majhno, unikatno in posebno.  
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1. TURIZEM 
 

Turizem je sestavni del človeške civilizacije, že odkar človek pomni. Skozi razvoj se pojavlja 

v bistveno spremenjenih oblikah. Predhodne oblike so se tako pojavljale že v času starih Grkov 

in Rimljanov. Potovali so z različnimi motivi, ki so bili povečini povezani z vero in s športom. 

V srednjem veku je prevladoval romarski, torej verski turizem. Obdobje renesanse in 

razsvetljenstva je s svojimi značilnostmi spodbudilo razvoj kulturnih potovanj in izletov v 

naravo, ki so bili povezani z odkrivanjem narave in zanimanjem za drugo kulturo. Velik 

napredek je turizem doživel po drugi svetovni vojni, ko so potovanja postala vedno bolj 

priljubljena (Standeven in De Knop, 1999). 

 

Turizem predstavlja obliko največje miroljubne začasne selitve ljudi. Hkrati je način življenja, 

ki vpliva na razumevanje in občutenje doživetij na poteh turizma. Gre za uporabo dobrin 

oziroma storitev, ki za preživetje niso nujno potrebne. V zadnjih letih se kot najbolj pogost 

turistični trend pojavlja povpraševanje po neokrnjeni naravi, kulturnih in zgodovinskih 

zanimivostih, po spoznavanju običajev in tradicije lokalnih skupnosti in po rekreaciji ter 

zdravem življenju (Mrak, Lamovšek in Fikfak, 2012). 

 

S turizmom posameznik zadovoljuje potrebe po spoznavanju drugih dežel, njihovih geografskih 

značilnosti in različnih kultur. Turizem je orodje, s katerim osveščamo prebivalce in vlado 

posamezne države o vrednosti lastne naravne in kulturne dediščine. Preko spoznavanja novih 

krajev in drugačne kulture se širijo obzorja posameznika. Na tak način lahko posameznik 

ustvarja pozitiven odnos do narave in kulture (WTO, 2005). 

 

Kraj, kamor se posameznik odpravi kot turist, imenujemo turistična destinacija. Gre za jasen in 

pogosto uporabljan pojem, vendar ga zaradi njegove kompleksnosti in večdimenzionalnosti 

težko definiramo. Razumevanje pojma destinacija se je skozi čas spreminjalo iz številnih 

razlogov, med njimi so tudi spremembe splošnih tržnih razmer in vedenja potrošnikov (Vodeb, 

2014).  

 

Potrebe turistov se spreminjajo. Turisti postajajo vedno bolj zahtevni, privlači jih drugačnost. 

Zaradi tega se mora turistična ponudba nenehno prilagajati in posodabljati svoje storitve. 

Oblikovati mora nove oblike preživljanja prostega časa (Mrak, Lamovšek in Fikfak, 2012). 
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Sodobno preživljanje počitnikovanja temelji na aktivnostih, ki izhajajo iz človeka in njegovih 

potreb in želja. Gre torej za aktiven oddih, ki ima na podlagi raziskav prednosti pred pasivnim 

preživljanjem prostih dni v turističnih krajih. Eden najbolj prepoznavnih in nenehno prisotnih 

motivov na področju turizma je zdravje (Berčič, 2008). 

 

2. DOM ANTONA SKALE  
 

Dom Antona Skale s sedežem v Mariboru je javno-izobraževalni zavod, ustanovljen za domsko 

varstvo ter vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami, z motnjo v 

duševnem razvoju in z drugimi razvojnimi težavami.  

 

 

Slika 2: Dom Antona Skale danes (foto B.A.) 

 

Zavod je bil ustanovljen za izvajanje domskega varstva, vzgojo in pomoč pri usposabljanju in 

izobraževanju otrok in mladostnikov z motnjami v razvoju ozirom otrok s posebnimi potrebami, 

kot sedaj imenujemo te otroke. 
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Kronika, ki je vodena od leta 1960, navaja, da je bilo delo naprej zastavljeno pod okriljem 

Posebne šole Maribor, 3. oktobra 1960 pa je dom postal samostojen in je v njem bivalo 

devetindvajset otrok in delalo deset delavcev, pet pedagoških delavcev in pet delavcev za 

tehnična dela ter domski zdravnik kot zunanji sodelavec. 

 

 

Slika 3: Dom Antona Skale 60 let nazaj (arhiv DAS) 

 

V domu so bile najprej tri skupine otrok, ki so obiskale OŠ s prilagojenim programom in so 

večinoma izhajale iz posebnih družinskih razmer kot sirote brez staršev ali iz nepopolnih družin. 

V vseh letih so se razmere v domu spreminjale, tako prostorsko, po število otrok, kot tudi po 

kadrovski zasedbi in finančnemu stanju. 

 

Predvsem število otrok je naraščalo, zato so bili prostori v domu pretesni za ustrezno bivanje 

in zadovoljevanje potreb vseh otrok, ki bi morali najti svoj dom v Domu Antona Skale, saj je 

bilo v šolskem letu 1970/71 že 54 otrok in nato je bil junija 1980 prizidek k stari vili, kjer se je 

dotlej odvijala dejavnost zavoda. 

 

V naslednjih letih je število otrok naraščalo, stara zgradba ni več omogočala otrokom, ki jih je 

bilo preko šestdeset , pogojev za razvijanje njihovih sposobnosti in zadovoljevanje njihovih 

potreb, zato je bil leta 1987 podan predlog za vključitev novogradnje Doma Antona Skale v 

program IV. Samoprispevka v Mariboru. 7. oktobra 1988 je bil sprožen temeljni kamen in 16. 
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Slika 4: Ambulanta v Domu Antona Skale (foto B.A.) 

decembra 1989 so se otroci iz neprimernih prostorov preselili v nov dom, v idiličnem okolju s 

pogledom na Pohorje na eni in nežno Pekrsko gorco na drugi strani, kjer je našlo prostor 78 

otrok, s posebej prilagojenimi prostori za otroke z motnjami v gibalnem razvoju in vsemi 

prostori prirejenimi za življenje v družinah in s primernimi bivalnimi pogoji. 

 

V naslednjih letih se je uredil del podstrešja v majhno telovadnico oziroma fitnes kabinet, za 

družabne večere starejših otrok se je zaprla terasa na južni strani doma in uredil se je prijeten 

igralni prostor za mlajše otroke v pritličju pri skupini otrok iz OVI in mlajši skupini. 

 

Dom Antona Skale je danes lepo urejen dom za 74 otrok, ki so razdeljeni v sedem skupin, 

oblikovanih po načelih družinske vzgoje. Je dokaj sodobno opremljen, v letu 2012 smo pridobili 

multimedijsko sobo z najsodobnejšo IKT tehnologijo in bogato opremljeno knjižnico. 

 

Dom nudi: 

 vrhunsko celodnevno oskrbo: dnevno in nočno varstvo, 5 zdravih obrokov, pranje, 

šivanje in likanje, 

 strokoven tretman specialnih in rehabilitacijskih pedagogov, ki temelji na zmanjšanju 

otrokovih primanjkljajev in izhaja iz potreb posameznika, 

 intenzivno učno pomoč, 

 celodnevno zdravstveno oskrbo in nego, 

 svetovanje in pomoč svetovalne službe otroku in njegovi družini, 

 razvoj otrokovih interesov in močnih strani preko projektov in interesnih dejavnosti, 

 omogočanje socialne vključenosti. 
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V Dom se preko komisij za usmerjanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami namestijo 

učenci in dijaki s posebnimi potrebami z odločbo Zavoda za šolstvo RS. V šolskem letu 

2018/2019 so v domu 4 vzgojne skupine, 35 otrok. Otroci in mladostniki obiskujejo Osnovno 

šolo Gustava Šiliha, ICP Maribor, srednjo Lesarsko šolo Maribor in Srednjo gradbeno šolo 

Maribor. Ob petkih odhajajo domov. 

 

Dom opravlja javno službo na področju dejavnosti vzgojnega programa za otroke in 

mladostnike s posebnimi potrebami. Nudi toplo, varno in strukturirano okolje, specialno-

rehabilitacijski tretman, bivanje in celodnevno oskrbo, zdravstveno nego, učno pomoč, 

svetovanje in dejavnosti, ki pomagajo otrokom in mladostnikom pri njihovem razvoju in 

socialni vključenosti. Dom zaznava novo nastale potrebe okolja in se trudi odzivati nanje, 

pripravlja programe in išče poti za njihovo realizacijo. 

 

Dom sledi splošnim vzgojno-izobraževalnim ciljem, in sicer v obsegu in na način, ki jih je ob 

upoštevanju posebnih potreb otrok in mladostnikov mogoče uresničevati. Sledi ciljem za dom 

predpisanega vzgojnega programa in doktrini na področju specialne in rehabilitacijske 

pedagogike. Zagotovljeno je uresničevanje preventivno socialno-varstvenih in zdravstvenih 

ciljev. Zagotovljeni so ustrezni, sodobno opremljeni bivalni prostori in zdrava prehrana. Dom 

je član mreže Zdrave šole, pridružen je Shemi šolskega sadja in zelenjave. Tudi sami pridelujejo 

zelenjavo in v skupinah pripravljajo marmelade, sokove, sušijo suho sadje. 

 

 

Slika 5: Vrtičkanje v Domu Antona Skale (foto B.A.) 

 Zagotovljeni so pogoji za učenje in interesno udejstvovanje, ugodna psiho-socialna klima, 

izboljšanje ali vzdrževanje gibalnih in drugih telesnih ali psihičnih funkcij, v primeru somatskih 

bolezni ali obolenj pa ustrezno zdravljenje bolezni in težav v sodelovanju s splošno medicinsko 

stroko.  
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V Domu sledijo osebnostno in socialno vključevalnim ciljem v individualiziranih programih in 

v letnem načrtu ter krepijo otrokovo oziroma mladostnikovo samozavest ter pozitivno 

afirmacijo tako individualno kot skupinsko v interesnih dejavnostih in projektih, ob čemer 

otroka oziroma mladostnika vključujejo tudi v vsakdanje okolje. 

 

2.1. MODRA VRTNICA 
 

V okviru svoje dejavnosti v Domu Antona Skale obratuje slaščičarnica Modra vrtnica, s katerim 

omogoča svojim uporabnikom aktivno vključevanje v družbeno življenje in delovno okolje ter 

opravljanje koristnega, njihovim zmožnostim primernega dela, ohranitev pridobljenih in širitev 

novih znanj ter delovnih spretnosti, pridobivanje novih socialnih in delovnih navad, 

uresničevanje lastnih idej in ustvarjalnosti, občutek lastne vrednosti, koristnosti in 

samopotrditve. Dejavnost je v svetu poznana in učinkovita, v slovenskem prostoru pa tudi ne 

predstavlja inovacije. Podobna dejavnost je uspešno vpeljana v Ljubljani in priča o dobrih 

rezultatih.  

 

Slika 6: Slaščičarnica Modra vrtnica (foto A.F.) 
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Dejavnost Modre vrtnice omogoča aktivnost mladim s posebnimi potrebami, ki v skladu s 

paradigmo inkluzije in zakonodajo morajo imeti enake možnosti kot večinska populacija. 

Osebe s posebnimi potrebami so težje zaposljiva skupina, ker delodajalci praviloma raje 

zaposlujejo osebe brez posebnih potreb, ker le te potrebujejo za opravljanje svojega dela 

posebne pogoje in pomoč in skoraj praviloma niso sposobne opravljati delovnih nalog v tolikšni 

meri, kot večinska populacija oseb. 

 

Modra vrtnica je slaščičarnica z gostinsko ponudbo, katerega namen ni konkurenca že 

obstoječim gostinskim lokalom v okolici, temveč omogoča svojim uporabnikom aktivno 

vključevanje v družbeno življenje in delovno okolje ter opravljanje njihovim zmožnostim 

koristnega dela.  Dejavnost omogoča ohranitev pridobljenih in širitev novih znanj ter delovnih 

spretnosti, pridobivanje novih socialnih in delovnih navad, uresničitev lastnih idej in 

ustvarjalnosti, občutek lastne vrednosti, koristnosti in samopotrditve.  

 

Slika 7: Marljivi delavci v Modri vrtnici (foto A.F.) 

 

Z idejo želimo obogatiti tudi ponudbo štajerske prestolnice, gostom omogočiti obisk morda 

nekoliko neobičajnega lokala, tujim obiskovalcem Maribora pa predstaviti slovensko 

mentaliteto s področja varstva najšibkejših članov družbe, po kateri se običajno meri humanost 

neke družbe. Tudi v domu občasno bivajo gosti iz tujine (Češka, Avstrija, Hrvaška, Makedonija, 

Črna Gora, Srbija, Bosna in Hercegovina) ki se udeležujejo mednarodnih projektov v 

organizaciji DAS.   
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Z  izvedbo novega programa dom sledi sodobnim trendom in doktrini dela na področju oseb s 

posebnimi potrebami. Z novim programom bodo uresničeni mnogi vidiki družbenih procesov 

in tokov, med njimi možnost socialnega vključevanja oseb s posebnimi potrebami v lokalno 

skupnost, razširjene možnosti zaposlitev težje zaposljivih skupin in ena izmed osnovnih nalog 

– ozaveščanje družbe o sprejemu drugačnosti.  

 

Modra vrtnica že deluje kot del dejavnosti DAS-a. Že več let mladostniki s svojimi vzgojitelji 

pečejo pecivo za posameznike in podjetja, gojijo zelišča in pripravljajo napitke in sokove. 

Občasno nameščamo in oskrbujemo posameznike in skupine (Evropski košarkarski turnir 

paraplegikov, priprave na Specialno olimpijado…), ponujamo malice in pomagamo starejšim 

na domu. V okviru Modre vrtnice sta pripravljena dva apartmaja za namestitev gostov. Gostje 

so tako deležni celotne oskrbe. 

 

V viziji in poslanstvu ter programski usmeritvi je bil jasno opredeljen program dejavnosti, v 

katerega je poleg živilske dejavnosti, vključena tudi dodatna ponudba: kulturno-umetniški 

dogodki, možnosti neformalnega izobraževanja (cyber cafe, čitalnica), prodaja umetnostnih 

izdelkov, izdelkov uporabne umetnosti in domače obrti lastne proizvodnje ter kmečka tržnica. 

 

Tako Modra vrtnica ponuja: 

 

 Živilska dejavnost: 

 

o ponudba jedi (malica, kosilo, večerja): biološko pridelana hrana, preproste jedi 

domače slovenske kuhinje (kranjska klobasa, žganci, kisla repa in zelje, žlikrofi, 

kmečki narezki, meso iz tünke ipd.), 

o ponudba dietnih prigrizkov in peciva (brez sladkorja, brez glutena, z manj 

beljakovin ipd.), 

o pekovsko pecivo, hladni prigrizki, slaščice, čokoladni pralineji, sadje ipd., 

o ponudba pijač: čaj, kava, čokolada, koktajli ipd., 

o predstavitev hrane in pijače slovenskih regij. 

 

 Kulturno-umetniška dejavnost: 

 

o večeri s kulturno-umetniškim programom različnih izvajalcev, 
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o delavnice za otroke, 

o stalne in časovno omejene razstave del oseb s posebnimi potrebami. 

 

 Izobraževalna dejavnost: 

 

o uporaba interneta (cyber cafe), 

o študijski krožki kot neformalne oblike izobraževanja (vključujoč meščane, 

strokovnjake in ljudi s posebnimi potrebami), 

o čitalnica. 

 

 Ponudba izdelkov domače obrti in uporabne umetnosti lastne proizvodnje: 

 

o izdelki domače obrti, 

o unikatni izdelki uporabne umetnosti, 

o drugi umetniški predmeti. 

 

 Ponudba namestitve v dvo/štiri posteljnih sobah: 

 

o nudenje obrokov prehrane, 

o nudenje uslug pralnice in šivalnice, 

o nudenje prevoza na smučišče, prireditve… 

 

Slaščičarnica Modra vrtnica se nahaja v obstoječih prostorih Doma Antona Skale, gre za manjši 

prostor v pritličju stavbe, ki je ustrezno urejen in ga je že obiskala tržna in sanitarna inšpekcija. 

Ima ustrezne sanitarije in urejeno teraso z mizami in stoli. Zunanja terasa je pokrita s tendo. 

 

Lokal je urejen v stilu modrih vrtnic: prtički z izvezenimi modrimi vrtnicami, na vhodnih vratih 

vitraž modre vrtnice, servisi z logotipom modre vrtnice.  Na vidnem mestu je obešena pesem o 

deklici Paoli, ki je navdihnila poimenovanje lokala. 

 

Ponudba v lokalu:  

 

o Slaščica dneva 

o Brezalkoholni topli napitki: razne vrste kav, kakav, vroča čokolada, različni čaji 
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o Brezalkoholni hladni napitki: voda, voda z okusom, doma pripravljeni sokovi 

o Malice, kosila, večerje in prigrizki   

 

Slika 8: Slastna ponudba Modre vrtnice (foto B.A.) 

Cilji, vezani na uporabnike znotraj Doma Antona Skale: 

 

o razvijanje delovnih navad, izvajanje prakse za dijake skrajšanega programa, zaposlitev, 

o socialno vključevanje ljudi z motnjami v duševnem razvoju, 

o uveljavljanje pravice enakosti vseh državljanov ob dejavni udeležbi v družbi, 

o razvoj socialnih veščin in spretnosti, 

o večje zadovoljstvo varovancev Doma Antona Skale, pridobljeno z lastnim delom, 

o omogočanje osebnostnega razvoja vsakega posameznika, 

o usvajanje novih znanj, veščin in spretnosti, 

o usvajanje komunikacijskih veščin, 

o nova, prilagojena delovna mesta za zaposlene – delovne invalide z omejitvami. 

 

Cilji, vezani na okolje: 

 

o dopolnjevanje gostinske ponudbe v Maribor,  

o možnost preživljanja prostega časa za različne ciljne skupine, 

o dodatna ponudba za turiste, 
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o možnost spoznavanja drugačnosti z neposredno izkušnjo, 

o kreiranje družbene kohezije. 

 

Splošni cilji: 

 

o zadovoljstvo zaposlenih v Modri vrtnici in v DAS-u, 

o zadovoljstvo gostov lokala, 

o zadovoljstvo zaposlenih, 

o učinkovito delo, 

o širitev tradicije naroda ob ponudbi tradicionalne, ekološke in zdrave prehrane, 

o širitev tradicije naroda ob ponudbi izvirne slovenske glasbe, literature in drugih vej 

umetnosti, 

o prispevanje k ohranjanju narave in naravnega okolja ob ponudbi ekoloških vsebin, 

o nadaljevanje usmerjenosti v razvoj nove/inovativne ponudbe storitev. 

 

Z Modro vrtnico pomagamo pri razvoju inkluzivne paradigme in prakse in pripomoremo k 

enakim možnostim. Vključevanje oseb s posebnimi potrebami je vrednota sleherne 

demokratične družbe, ki temelji na načelih enakih možnosti, pravičnosti in optimalnega 

razvoja. Unesco (2009) inkluzijo opredeljuje kot popolno sprejemanje in vključevanje vseh 

otrok in mladostnikov s ciljem, da se razvija sožitje in občutek pripadnosti tako v razredu 

(skupini) kot tudi v družbi (Ainscow Mel, Booth Tony, Dyson Alan, Farrell Peter, Improving 

schools, developing inclusion, London: Routledge, 2006).   

 

Slika 9: Terasa Modre vrtnice (foto B.A.) 
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 »Inkluzija omogoča posamezniku, da sodeluje, kolikor zmore, ker doseganje povprečnih 

rezultatov ni temeljni pogoj za vključitev v šolsko in širšo socialno okolje.« (Marija Kavkler, 

Ljubljana: Zavod Republike Slovenije za šolstvo, 2008, str. 13). 

 

V Domu so zaposleni strokovnjaki, specialni in rehabilitacijski ter inkluzivni pedagogi, ki 

obvladujejo strokovni, metodični in didaktični pristop k osebam s posebnimi potrebami. Modra 

vrtnica deluje v DAS-u, kjer so vsi zaposleni vtkali v svojo profesionalno pot drugačnost.   

 

2.2. ORGANIZIRANE AKTIVNOSTI  
 

V sklopu obiska oziroma počitnikovanja v Modri vrtnici se posameznik lahko udeleži tudi 

različnih organiziranih dejavnosti, ki potekajo tudi v sklopu Doma Antona Skale: 

o S HOJO DO BOLJŠEGA POČUTJA 

 

o BORILNE VEŠČINE 

Slika 10: Organizirani sprehodi, pohodi (foto A.F.) 
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Slika 11: Organizirani treninigi borilnih veščin (foto B.A.) 

 

o PLAVANJE 

 

o USTVARJAMO SKUPAJ 

 

Slika 12: Organizirane ustvarjalne delavnice (foto A.F.) 
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o VRTIČKARJI 

 

o PRAVLJICA V ŽIVO 

 

Slika 13: Predstave (foto A.F.) 

o NOGOMET 

 

o KOŠARKA 

 

 

o KOLESARJENJE 

 

Slika 14: Kolesarjenje po skritih poteh (foto B.A.) 
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o GLASBENA DELAVNICA  

 

o SENZORNA POT 

 

Slika 15: Odkrivanje čutil preko senzorne poti (foto B.A.) 

 

o TELOVADBA 

 

Slika 16: Organizirane ure telovadbe in sprostitve (foto B.A.) 
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3. IZHODIŠČNE MOŽNOSTI 
 

Nastanitev v Modri vrtnici turistom poleg polnega penziona, predstavljenih organiziranih 

dejavnosti in druženja z otroki in mladostniki Doma Antona Skale nudi tudi odlično izhodiščno 

točko za ogled mnogih zanimivih naravnih in kulturnih znamenitosti. Nekatere izmed njih so 

predstavljene v nadaljevanju. 

 

3.1 MARIBOR   
 

Maribor je drugo največje mesto v Sloveniji, prestolnica tradicionalne pokrajine Štajerske in 

središče Mestne občine Maribor. Velja za gospodarsko, finančno, upravno, izobraževalno, 

kulturno, trgovsko in turistično središče severovzhodne Slovenije. 

 

Slika 17: Mesto Maribor 

Mesto se je razvilo ob reki Dravi, pod tamkajšnjim gradom. Prva omemba gradu sega v leto 

1164. Grad se je imenoval Marchburg, kar v prevodu pomeni grad v Marki, Marka je bila 

obmejna grofija. Grad je stal na hribu Piramida, tik nad mestom. 

Naselbina ni nastala pod samo trdnjavo zaradi pristave pod gradom in zaradi močno 

zamočvirjenega jugozahodnega območja. Naselbina je nastala vzdolž današnje Koroške ceste 

z iztekom v današnji Glavni trg, na katerem sta se srečali pomembni poti iz Koroške proti Ptuju 

in iz Ljubljane proti Gradcu. 
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Prva omemba naselja Maribor je iz leta 1204. Omenjen je trg, ki stoji ob gradu. Leta 1254 je 

trg dobil mestne pravice. Z zmago Rudolfa Habsburškega nad Otokarjem II. leta 1278 se je 

začelo mesto naglo razvijati. Maribor je kljuboval obleganjem Matije Korvina leta 1480 in 1481 

ter obleganjem Otomanskega cesarstva leta 1532 in 1683. Mesto je ostalo pod oblastjo 

Habsburške monarhije vse do leta 1918. 

Glede na geografsko velikost je Maribor kulturno dobro razvit. Večina kulturnih ustanov se 

nahaja v centru. Med najpomembnejše štejemo Slovensko narodno gledališče - SNG Maribor, 

Narodni dom Maribor, Mariborski grad v katerem se nahaja tudi Pokrajinski muzej Maribor, ki 

ponuja na enem mestu zbrano arheologijo, etnologijo in širšo kulturno zgodovino na prostoru 

mariborske regije in njene okolice, Umetnostna galerija Maribor, Kino Udarnik ki ponuja 

prireditve in razstave, Muzej narodne osvoboditve Maribor z muzejskimi zbirkami z več kot 

10.000 muzealijami. Pokrajinski arhiv Maribor hrani 16 tekočih kilometrov arhivskega gradiva, 

ki se nanaša na Štajersko, Koroško in Prekmurje. 

Ob vseh teh pa v Mariboru nahajajo tudi Dvorec Betnava - Muzej Nadškofije Maribor, ki ponuja 

stalno razstavo verske, socialne in kulturne dediščine mariborske nadškofije, Opera in balet, 

SNG Maribor, Institut informacijskih znanosti - IZUM, MMC Kibla, Čebelarski center Maribor 

(https://maribor-pohorje.si/). 

Naravne znamenitosti (https://sl.wikipedia.org/wiki/Maribor): 

 Stara trta 

 Mariborski otok 

 Trije ribniki 

 Kalvarija 

 Piramida 

 Mariborski park 

 Studenški gozd 

 Drava 

 Pohorje 

 Stolni vrh 

 Meljski hrib 

 Stražunski gozd 

 Betnavski gozd 

 

https://maribor-pohorje.si/
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Kulturne znamenitosti (https://sl.wikipedia.org/wiki/Maribor): 

 Mariborski grad 

 Stolna cerkev Maribor 

 Sinagoga 

 Vodni stolp 

 Sodni stolp 

 Čeligijev stolp 

 Kužno znamenje 

 Lent 

 Betnavski grad 

 Vetrinjski dvor 

 Forma viva v Mariboru 

 Kapucinska cerkev 

 Kapelica sv. Urbana v Košakih 

 Forma viva na Taboru 

 Cerkev Marije na Brezjah 

 Twicklova vila 

 Hiša v Poštni ulici 6 

 Kip Leona Štuklja 

 Florijanovo znamenje 

 Vinagova vinska klet 

 Minoritski samostan 

 

Ostale znamenitosti (https://sl.wikipedia.org/wiki/Maribor): 

 Akvarij - Terarij 

 Mariborska tržnica 

 Hutterjev blok 

 Muzej na prostem Račji dvor 

 Nogometni stadion Ljudski vrt 

 Kopališče Pristan 
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3.2. PEKRSKA GORCA 
 

Pekrska gorca je osameli grič, v okolici Maribora. Nahaja se na geološki prelomnici. Njena 

sestava je iz evpridnih kamnin. Leži na 351 m nadmorske višine in 51 m relativne višine. 

Severovzhodna stran je porasla z gozdom, jugovzhodna pa z vinsko trto. Leži na vzhodni strani 

Peker, dviga pa se iz ravnine. Imenujejo jo tudi Slovenska Kalvarija. Od leta 1664 je na njej 

stal križ, ki ga je okoli leta 1830 nadomestila cerkvica Marije, do katere vodi pot s štirimi 

kapelicami, vzdolž vzhodnega grebena. 

 

Slika 18: Pekrska Gorca 

Na njej so leta 1953 zgradili 60 m visoko smučarsko skakalnico. Takrat je bila po velikosti 

skakalnica takoj za Planiško. V 80. letih 20. stoletja so skakalnico odstranili. 

Na vrhu Pekrske gorce stoji cerkvica do katere z vzhodne strani vodi križev pot s štirimi lepo 

obnovljenimi kapelicami. Z vrha griča se ponuja enkraten razgled na severno pohorsko pobočje 

in mariborsko ravnino (https://maribor-pohorje.si/). 
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3.3. POHORJE 
 

Pohorje (Črni vrh, 1543,5 m), pogorje, ki se dviga nad mestom Maribor in se od tam razteza 

proti zahodu, je zelena oaza prečudovite narave in neštetih možnosti za sprostitev in rekreacijo. 

 

Slika 19: Pohorska vzpenjača 

Krasijo ga naravne znamenitosti, kot so šotna barja z jezeri, slapovi in pragozd, do katerih nas 

pripeljejo številne pohodniške in kolesarske steze, ki prepredajo pohorske gozdove. Za visok 

srčni utrip poskrbijo adrenalinski park, poletne sanke, gorsko-kolesarski bike park in pozimi 

seveda številne aktivnosti na snegu. Mariborsko Pohorje se pozimi namreč prelevi v enega 

največjih smučarskih središč pri nas, katerega posebnost je najdaljša nočna smuka v Sloveniji, 

pa tudi, da gre pravzaprav za mestno smučišče, saj se je iz mestnega jedra do vznožja Pohorja 

(oz. spodnje postaje Pohorske vzpenjače) možno v samo 10 minutah pripeljati tudi z mestnim 

avtobusom. Vznožje je še posebej živahno ob Zlati lisici, tekmama za svetovni pokal v 

smučanju za ženske, ki velja za eno največjih in najpomembnejših športnih prireditev v 

destinaciji. 

Ob naravnih danostih in bogati športno-rekreacijski ponudbi ponuja Pohorje tudi druga pristna 

doživetja, bodisi za ljubitelje vina in kulinarike, bodisi za tiste, ki sprostitev radi poiščejo v 

centrih dobrega počutja (https://maribor-pohorje.si/). 

https://maribor-pohorje.si/
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4. SPOMINEK MODRA VRTNICA 
 

Na podlagi raznolikosti ponudbe, ki jo nudimo v našem Domu oziroma natančneje v naši Modri 

vrtnici, smo se odločili, da na nas opozorimo čim več ljudi in vest o možnosti bivanja pri nas 

razširimo tudi s pomočjo festivala Turizmu pomaga lastna glava. Ob letošnji temi »Turistični 

spominek mojega kraja« smo se za pomoč obrnili kar na naše otroke, mladostnike in zaposlene 

v Domu Antona Skale. Z njihovo pomočjo smo pridobili informacije o izhodiščnih točkah, 

pomagali pa so nam tudi pri izbiri turističnega spominka, ki je najbolj primeren za našo 

ponudbo.  

Na kratki vprašalnik je odgovorilo 35 otrok in mladostnikov in 22 zaposlenih v Domu Antona 

Skale. Odgovorov nismo ločevali, ampak jih predstavljamo v skupnih tabelah oziroma grafih.  

Kot odgovor na vprašanje »Napiši znamenitost, ki ti prva pade na pamet, ki jo lahko obiščeš 

kot turist, ko si v Modri vrtnici« so se pojavile naslednje znamenitosti v okolici: 

o Pekrska Gorca: 23 krat 

o Pohorje oziroma gondola: 19 krat 

o Piramida: 8 krat 

o Qlandija (nakupovalno središče): 4 krat 

o Gledališče: 3 krat 

Odgovor na vprašanje »Kaj od naštetega najraje počneš v Domu Antona Skale?« nam je dal 

vedeti, da je dejavnost Modre vrtnice med otroki, mladostniki in zaposlenimi zelo priljubljena. 

Vsaka skupina namreč en mesec vodi delovanje Modre vrtnice. Ponujeni odgovori so bili: 

a) Učna ura 

b) Interesne dejavnosti (šport, glasba,…) 

c) Vodenje Modre vrtnice 

d) Prosti čas 

V spodnjem grafu so prikazani odgovori. Največ, kar 41 se jih je odločilo za odgovor c) vodenje 

Modre vrtnice, 9 jih ima najraje prosti čas, preostalih 7 pa interesne dejavnosti. 
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Graf 1: Najljubše dejavnosti v Domu Antona Skale 

Pomagali so nam pri odločitvi »Turističnega spominka mojega kraja«. Na vprašanje »Kateri se 

ti zdi najbolj primeren spominek, ki bi turista spominjal na bivanje v Domu Antona Skale?« so 

imeli podane naslednje možne odgovore: 

a) Lutka Daska, maskote Doma Antona Skale 

b) Modra vrtnica iz krep papirja 

c) Magnetek z odtisom lastovke 

d) Priponka z napisom in lastovko 

Absolutna zmagovalka je bila modra vrtnica s kar 43 glasovi, sledila je lutka Dasko z 9 glasovi, 

priponka s 4 glasovi in magnetek z 1 glasom. Odgovori so prikazani v spodnjem grafu. 

 

 

Najljubše dejavnosti v Domu Antona Skale

Učna ura Interesne dejavnosti Vodenje Modre vrtnice Prosti čas

Turistični spominek Doma Antona Skale

Lutka Dasko Modra vrtnica Magnetek Priponka

Graf 2: Turistični spominek Doma Antona Skale 
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ZAKLJUČEK 
 

Tudi v letošnjem šolskem letu smo se z veseljem odzvali vabilu k sodelovanju na festivalu 

Turizmu pomaga lastna glava. Še posebej smo veseli, da nam je letos v nalogo uspelo umestiti 

naše lastno prizadevanje za razvoj turizma. 

 

Dom Antona Skale daje varno zavetišče otrokom in mladostnikom s posebnimi potrebami. Mi, 

ki bivamo tukaj, si želimo vključevanja v družbo, želimo si sodelovati in želimo biti koristni. 

In s ponudbo, ki smo jo predstavili v naši nalogi, lahko marsikomu polepšamo kak trenutek v 

življenju. S svojo razigranostjo in dobrosrčnostjo naše goste spravljamo v dobro voljo, s svojo 

pridnostjo in odličnostjo pri nudenju uslug polnega penziona ter organiziranih dejavnosti pa 

lahko marsikomu pričaramo nepozabne počitnice.  

 

Modra vrtnica z odprtimi in toplimi rokami vas vabi! 

 

Slika 20: Modra vrtnica iz krep papirja (foto B.A.) 

PREDSTAVITEV NA TURISTIČNI TRŽNICI 
 

Na turistični tržnici se bomo predstavili v vlogi gostiteljev Modre vrtnice. Temu primerna bo 

naša stojnica, prav tako naša oblačila. Pripravili bomo eno izmed naših specialitet kot 

presenečenje. Poskrbeli bomo, da bo pri naši stojnici zabavno, ponudbo naše Modre vrtnice pa 

bomo strnili tudi na zloženko, ki jo bomo delili mimoidočim.   
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