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1. Delavska univerza Slovenske Konjice, Srednja komercialna šola ''Šolskega centra za blagovni 

promet Celje'' dislociran oddelek pri delavski univerzi Slovenske Konjice 1977/78 - izpitna 

vprašanja iz ''slovenskega jezika''; predavatelj: prof. Zdenka Serajnik; v Slov. Konjicah 6. 10. 1977: 

 Seznam leposlovnih del (4 strani) 
 Matej Bor, po letu 1945; Šel je popotnik skozi atomski vek… 
 Matej Bor – Vladimir Pavšič (1913), profesor, borec, pesnik, dramatik, svoboden književnik; 

1942 – prva tiskana zbirka partizanskih pesmi: Previharimo viharje; 1944 partizanski drami: 
Raztrganci, Težka ura; po letu 1945 več pesniških zbirk in dramskih del ter scenarijev: Gazimo, 
gazimo… 

 Mile Klopčič (1905) – samouk, svoboden književnik, prevajalec, dram.; Preproste pesmi 1934; 
Tri otrokove želje…; Deževna pomlad 1933:…. 

 Tone Selinškar; Bolno dete - iz dnevnika komisarja za ljudsko štetje; Pretrgana popisnica: … 
 Pesnik Janko Glazer (1893 – 1975); Pesnik za naš čas - toliko stvarnega in globokega nam ima 

povedat.…. str. 1-13 
 Jože Smej, Kaplje na vedru; Gospod Jože Smej, mariborski pomožni škof… (2 strani) 
 Pesnik Janko Glazer, 1893 do 1975: Prvi pomladni dan leta 1933 mine sto let… (6 strani) 
 1948 – 1993; Pozdravljam, dragi fantje vas, dekleta,… prof. Zdenka Serajnik, Slov. Konjice, 17. 

9. 1993 
 Rokopis: Giacomo Leopardi; 1798 – 1837 (2 strani) 
 Egipčanska; Ehnaton (1370 – 1352); Himna sončnemu božanstvu: Kako lep zasiješ na robu 

neba,… (mar-apr. 1972) 
 6.st.pr.n.š.; Hebejska; izseljenski psalm (136); Ob rekah babilonskih smo sedeli in jokali,.. 
 Kitajska; Li- Tai – Po: (701 – 762); Paviljon iz porcelana… 
 Japonska lirika; Kakinomoto No Hitomaro (ok. 700), Jamabe No akahito (700 – 750), Matsuo 

Bašo (2. pol. 17. st.) 
 Petrarka (1304 – 1374): O blažen bodi čas pomladnih dni… 
 Petrarka: Ko poje ptič in v veje zeleneče… 
 Shakespeare: Glej, v meni gledaš tisti letni čas,.. 
 Shakespeare: Ta z znanjem se baha, ta s svojim rodom,… 
 Shakespeare: Ko zrem, kako je časa kruta pest, … 
 Giacomo Leopardi ( 1798 – 1837): Prva ljubezen… 
 Giacomo Leopardi: Večer na dan praznika: In mi tesno pri srcu je, ko vidim,…; Sam sebi: Spočij 

se utrujeno srce;  
 Giacomo Leopardi; Pred sliko lepe žene; O človek, povej, .. 
 Victor Hugo (1802 – 1885): Sejavec,… 
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 Aleksander Sergejevič Puškin (1799 – 1837), Čadajevu: Ljubezni, upanja in slave… 
 Aleksander Sergejevič Puškin, Zimska pot: Skozi megle vzvalovane se prebija lunin svit,… 
 Aleksander Sergejevič Puškin, Zimski večer: Burja v temo nebo ovija, snežne meteže vrti;… 
 Johann Wolfgang Goethe (1749 – 1832), Pozdrav in slovo: Na konja! Ne da bi ugibal, ubogal 

sem utrip srca. 
 Goethe, Popotnikova nočna pesem: V nebu nad vrhovi.. 
 Goethe, Iz Faust-a: Jaz sam dve duši nosim v dnu srca,… 
 Percy Bysshe Shelley (1792 – 1822), Oda zapadnemu vetru I: Zapadnik divji!,… 
 Percy Bysshe Shelley (1792 - 1822), Oda zapadnemu vetru IV: Če bil bi list, da bi me s sabo 

vzel,.. 
 Lord George Byron (1788 – 1824), Ko zadnjič sva stala: Ko zadnjič sva stala v solzah ter molče, 

polstrta podala v slovo si roke,……; leta1808; (Janez Menart, Ljubljana – 1956, SKZ Mala 
knjižnjica) 

 Lord George Byron, Boš res jokala?: Boš res jokala, ko umrem? Ah, draga, reci še enkrat! 
 Lord George Byron, Sveta jaz nisem ljubil in ne mene svet.. 
 Mihail Jurjevič Lermontov (1814 – 1841), Jadro: Na sinji morski se gladini v meglicah jadro 

lesteta… 
 Mihail Jurjevič Lermontov, Ta dolgčas, ta žalost: Ta dolgčas, ta žalost! – a ni ga, da segel bi v 

dlan ko dušo potrtost spreleta… 
 Mihail Jurjevič Lermontov, Pesnikova smrt (ko je Pušnik leta 1837 padel v dvoboju): Poet 

ubit! – obrekovanju, častem v obrambo, se je uprl, 
 Mihail Jurjevič Lermontov, Pesnik: O čem naj pišem?- Če z ramena odvržem kdaj skrbi 

bremena,… 
 Kratek pregled svetovnega slovstva (24 neurejenih in nepovezanih strani) 
 Delavska univerza Slovenske Konjice; 23. 10. 1972; obvezno čtivo za referate pri slovenščini in 

za drugi letnik srednje komercialne šole (za samostojne govorne vaje), Zdenka Serajnik, 1 list 
 Obletnice: Zapeli smo, da se mladost ne vrne,… 
 Obletnice: V tih poletni večer,… junij 1986 
 Naš visoki maturantski jubilej (1949-1994): Ne želimo verjeti,… (Celje, 3. 9. 1994) Ivana 

Dješnič-Kukovič 
 Zemlja domača ni prazna beseda: Sloven'c tvoja zemlja je zdrava, …  (str. 1-4) Od Valentina 

Vodnika do Kajuha-Karla Destovnika; 4. 11. 1976 
 Pesem dela; od Vodnika do Minattija (1 stran) 

2. Bogoslužne misli in različne pesmi 

 Dan samostojnosti – 26. dec. 2000; Pozdravljam te, predraga domovina,… 
 Pozdravljena, mladost! 65 let od mature deklet na mestni ženski realni gimnaziji v Ljubljani, 

leta 1930; Pozdravljena, mladost, ki kljubovala si vsem viharjem (Ljubjana 28. 6. 1995) 
 Zemlja domača: Dravinja s planin žubori, prinaša dišeč iz gozdov nam pozdrav (10.2.2002) 
 Konjiška: Zelena Dravinjska dolina sredi dišečih gozdov,… (Slov. Konjice, 25.3.2001) 
 Božični utrinek 1990: Čas – neposredno pred božičem. Kraj – večje  mesto…. 
 Božič skozi desetletja: Starejša upokojenka mi je pripovedovala …. 
 Minilo je že štirideset let: srečanje učencev konjiške osnovne šole 28. oktobra 2000 na Griču 

pri Slovenskih Konjicah: Minilo je že štirideset let, ko smo osnovnošolci se razšli…. 
 Sv. Ana – žegnanje 1988: Preteklost in sedanjost si roko podajata v nesluteno bodočnost… 
 Pesmim absurda: Netočnost, zmeda vriva se skoz čas, s kopreno nam oči je zameglila,… 

(namesto te ali one recenzije) Slov. Konjica 25.4.1998 
 Nekdaj in sedaj: Geslo, ki mi ga je postavilo osemrazredna skupina šole ob Dravinji… (Slov. 

Konjice, 18. novembra 1998) 
 Cvetoči obraz, žareče oči: Cvetoči obrazi, žareče oči zaupno zgrnile so se okrog nas (vsem 

spoštovanim in dragim kulturnim delavcem na Osnovni šoli ob Dravinji v Slov. Konjicah 
iskreno želi mnogo uspehov za vse šolsko leto 1996/97 Zdenka Serajnik in poklanja sledeč 
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vrstice (Slov. Konjice, 1. septembra 1996) 
 Ljudski glas – božji glas (V francoski reviji ICI z dne 1. aprila t.l. se nek dopisnik oglaša z 

mnenjem, naj bi pri razglasitvi svetnikov igralo ljudsko prepričanje večjo vlogo….. z.s.) 
 Občasno se ustavimo na poti, ozremo se nazaj, pogledamo naprej,… Ob tridesetletnici 

osnovne šole v Slov. Konjicah (23. 6.1990) (ob sedmih zvečer do pol dveh zjutraj, v Iršičevi 
gostilni kmečkega turizma, bivši zidanici Pustove Micke, onstran Konjiške gore, na Tolstem 
vrhu, v neusmiljenem dežju, megli in hladu) zs 

 Rokopis: Zabučale gore, zašumeli lesi (po Župančiču): Mnogo skrbi in mnogo besed 
posvečamo varstvu okolja…. (Poslano obema osn. šolama, občini in gozdni upravi v kraju – 
18.3.1974) 

 Žena in Cerkev. S tem naslovom je Liljana Matković, profesorica za romanistiko in član 
zagrebškega pastoralnega sveta, v 10. zv. zagrebške KS objavila zanimiva razmišljanja o tem 
vprašanju… 

 Delavska: Prišli smo iz delavnic, kjer se oko izgublja v nedogled…. 
 Prvi maj: Ko Oče nam vesolje je zgradil, je od snovanja svojega počil…. 
 Danes počivajo stroji: Danes počivajo stroji, jekleni velikani. Danes je utihnilo njihovo brnenje 

in grmenje… 
 Očka je danes doma (razgovor med dvema otrokoma, dečkom in deklico, predšolskima, in 

očetom za prvi maj) Očka, ljubi očka, tvoja dva otročka srečna sta zelo z drago mamico… 
(lahko se dramatizira in recitira v kostumih) 

 Pregled naše pesniške žetve - za 8. februar 1974; 8. februar, slovenski kulturni praznik, nas 
vsako leto spomni, kako velik zaklad je naša pesem in koliko bogastvo se zrcali v našem 
duhovnem snovanju. 

 Dobra kot zemlja je naša kmetica. Ali pa je zemlja res dobra? Ali težki, polzeči, ilovnati odori 
po Jazbini in s kamenjem posejan svet na Krasu ne kažeta vse premalo dobrot in ne terjata 
vse preveč žuljev za skopi pridelek? 

 Jesen je čas, nalašč za nas (upokojenska) , oktober 1996; Jesen je čas, nalašč za nas, saj polno 
dozoreva nam sadov in vsak dan – doprinos je čisto nov,… 

 Spoštovana prof. Serajnikova, spoštovane sošolke, sošolci in gostji. Na včerajšnji dan pred 
50.mi leti, t. j. 6.9.1946 leta, smo se zbrali dekleta in fantje iz vse te prelepe Dravinjske doline 
in okoliških krajev: …… Slov. Konjice, dne 7.9.1996, Jože Klokočovnik 
 

 

KARTUZIJA KONJICE 

1. Prihovška legenda iz 16. stoletja - Viharji divjali so vse naokrog, glasno je odmeval jok 

božjih otrok 

2. Pozdrav prihovški Materi - Pri tebi, Mati, smo doma in ljubimo te iz srca: Pribežališče 

grešnikov, pri tebi vsakdo najde krov 

3. 23. april - Živa, Jurij, si mladika na telesu Jezusa; vselej te je moč hranila vstalega 

Zveličarja 

4. Budnica - prvi maj: Nam ni treba budnic, bobnov, trobent in fanfar: pojo in bobnijo nam 

stroji 

5. Boj z usodo - 8.9.1986; Nekdo je vrgel mačko čez streho. Živalici se je zabliskalo in 

stemnilo pred očmi  

6. Včasih se korak ustavi - Včasih se korak ustavi, v zgodovino se zazre: mnogo lepega 

zagleda, radost nam navda srce 
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7. Pomlad prišla je v deželo - Pomlad že prišla je v deželo in ptički po drevju pojo, 

konjiško pa mesto praznuje že osemstopetdeset let 

8. Med hribi zelenimi mi samo doma - Med hribi zelenimi mi smo doma, prijetno nam 

vetrc po drevju šumlja – mladostno Dravinja skoz kraj žubori, nenehno tja nekam v 

daljavo hiti 

9. Konjiška - Zelena dravinjska dolina sredi dišečih gozdov, nam draga je vsem domovina, 

naši domovi so tam. Slov. Konjice, 25. 3. 2001; Serajnik Zdenka 

10. Prstan blažene device Marije - (Annulus Beate Virginia Marie); spesnil ga je Konrad iz 

Heimburga v Nemčiji, ki je bil prior znane Žiške kartuzije v letih 1342-1345.  

11. En dan v Slovenskih Konjicah: Pol šestih zjutraj. Sirena z usnjarskega kombinata 

Konus se oglasi zamolklo, kot ne bi rada budila zadnjih zaspancev, ki takrat planejo 

pokonci, in vendar odločno, da se ji ni moč ustavljati. Zdenka Serajnik 

12. Rokopis - Oris Slovenskih Konjic: Konjice so mestece, ki leži v prijaznem zavetju 

Konjiške gore na jugu, vinorodnih Škalc na severu, v ozadju pa jih na severozahodu 

varuje gozdnato Pohorje od koder prihiti živahna Dravinja, ki teče skozi kraj 

13. Rokopis - Oris Slovenskih Konjic: Konjice se zemljepisno, zgodovinsko in 

gospodarsko skladajo z glavnimi črtami ostale Slovenije. (3 listi) 

14. Rokopis - Slovenske Konjice: Kaj beli na gori se zeleni? je li sneg, so li labodi beli? 

Srbska ljudska. 1. Zemljepisna slika: ( 2 lista)  2. Zgodovinski oris: (7 listov) 

15. Minilo petintrideset je let - Minilo petintrideset je let, odkar smo se na vse strani razšli 

utirat skoz življenje si poti, a glej – nocoj smo srečali se spet. 26. 5. 1984, Slov. Konjice: 

3. A in 3. B z nižje državne gimnazije v Slov. Konjicah. 

16. Tam pod zeleno Konjiško goro - Tam pod zeleno konjiško goro v lepem smo mejniku 

znova se zbrali vsi, ki smo zdravi in vedri ostali: stisnili toplo si, bratsko roko. 26.5. 

1984, Slov. Konjice prof. Zdenka Serajnik 3.A in 3. B z nižje državne gimnazije v Slov. 

Konjicah 

17. Žička Kartuzija - uvodne misli: Ni li nesodobno, v času hreščečega jazza, brnenje 

motornih vozil in šviganja raket v vesolje zanimati se za samostranske razvaline tam 

nekje v ozki, odmaknjeni gorski soteski? Nikakor ne! (8 listov) Zdenka Serajnik 

18. Med hribi zelenimi mi smo doma - Med hribi zelenimi mi smo doma, prijetno nam 

vetrc po drevju šumlja – mladostno Dravinja skoz kraj žubori, nenehno tja nekam v 

daljavo hiti  

19. Pomlad prišla je v deželo - Pomlad že prišla je v deželo in ptički po drevju pojo, 

konjiško pa mesto praznuje že osemstopetdeset let 

20. Domovina - Globoke so življenja korenine, pognale v dno so sinjega morja, dvignejo k 

vrhovom se gora, kjer še v poletju beli sneg ne zgine. Zdenka Serajnik 10.2.2002 

21. Advent - Življenje naše je pričakovanje v bodočnost se upirajo oči, ker naše prizadevanje 

gradi, nekoč doseže se kod sad požanje. Zdenka Serajnik 

22. Šolski začetek - Prišli smo, znašli se od vseh strani, otrok, ki pravkar igre zapusti, dekle, 

ki v cvetu petnajstih je let, da vsak ustavi se na njej pogled. Zdenka Serajnik 10.2.2002 

23. Zvonček umiravček - Zvonček umiravček joka, dušica z onstran  nas prosi: »Kdo se še 

spomnil bo name, prosil, naj Bog se usmili?« 

24. Pri celjskih zdravnikih - Od vseh strani prihajamo, zavzeto zdravja iščemo: težave se 
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ponavljajo in nas s skrbmi navdajajo. Zdenka Serajnik 10.2.2002 

25. Zemlja domača - Dravinja s planin žubori, prinaša dišeč iz gozdov nam pozdrav, razliva 

ga prek rodovitnih poljan, da klasje pšenično nam dozori. 10.2.2002 Zdenka Serajnik 

26. Včasih se korak ustavi - Včasih se korak ustavi, v zgodovino se zazre: mnogo lepega 

zagleda, radost nam navda srce 

27. Žička kartuzija pri Slovenskih Konjicah - Ponosni smo lahko na več kot osemsto let 

star, umetniško pomemben spomenik iz zgodnjega srednjega veka, kakor se nam odkriva 

v razvalinah žičkega samostana in cerkve ter špitališki cerkvi v bližini Slovenskih Konjic. 

28. Bratje v dolini sv. Janeza - Gremo pogledat razvaline žiške kartuzije pri Slov. Konjicah. 

Na razpolago imamo več poti. Zdenka Serajnik 

29. Zavodu za spomeniško varstvo v Celju, Trg svobode 10; Zadeva: Nujnost obnove 

spomenikov sredi starega dela mesta: Nekaj let že kažejo stari spomeniki sredi trga, pet 

kamnitih kipov, vidno propadanje površine, ki postaja zaradi okuženega zraka črna in vse 

bolj razjedena. Slov. Konjice, 7. decembra 1987 Serajnik Zdenka 

30. Vprašanje gradiča Goliča v Slov. Konjicah - Zavodu za spomeniško varstvo v Celju: 

Nerazveseljivo stanje ljubeznivega gradiča v neposredni okolici Konjic sili občane in 

goste ter tujce, ki slučajno zaidejo v naš kraj, k razmišljanju o njegovi usodi. Slov. 

Konjice, 28. dec. 1988, prof. Serajnik Zdenka 

31. Zavod za varstvo naravne in kulturne dediščine, Trg svobode 10, Celje - Zadeva: 

dvorec Golič pri Slov. Konjicah; Prejeli smo vaš dopis, s katerim nas obveščate o stanju 

dvorca Golič pri Slovenskih Konjicah. Ravnateljica. Anka Aškerc, prof. 

32. Zavodu za spomeniško varstvo v Celju - Zadnjič me je nekdo iz bližine gradiča Dobje 

(»Dobjehof«) severozahodno od Konjic, opozoril, da je v bližini gradu, na prostoru ob 

cesti, letos junija….. Slov. Konjice, 4. november 1986, prof. Serajnik Zdenka. 

33. Zavod za spomeniško varstvo - Zadeva: Poškodba znamenja Janeza Nepomuka v 

Dobravi pri Slov. Konjicah: V mesecu novembru nas je prof. Serajnikova iz Slov. Konjic 

pismeno obvestila, da je traktorist Kmetijske zadruge poškodoval baročni podstavek 

figuralnega znamenja Janeza Nepomuka v Dobravi pri Slov. Konjicah. Ravnateljica. 

Anka Aškerc, prof. 

34. Glas k obnavljanju podružne cerkve Sv. Ane v Slov. Konjicah - Zavodu za 

spomeniško varstvo Celje: Več mesecev že traja obnavljanje cerkve Sv. Ane v Slov. 

Konjicah in skoraj gotovo veste za to in tudi posredujete z mentorstvom, v kolikor je 

treba. Slov. Konjice, 31. maja 1988 prof. Serajnik Zdenka 

35. Zavod za varstvo naravne in kulturne dediščine Celje - ZADEVA: Obnova p.c. sv. 

Ane v Slovenskih Konjicah: Na vaš dopis z dne 31.5.1988, kjer nam rporočate svojo skrb 

nad usodo stranskega oltarja posvečenega sv. Florijanu v podružni cerkvi sv. Ane, vam 

sporočamo naslednje.V.d. ravnatelja: Anka Aškerc, prof. 

36. Zavodu za spomeniško varstvo v Celju - Zlonamerna poškodba javnega spomenika v 

Slov. Konjicah: V drugi polovici minulega tedna (verjetno v petek zvečer, 27.10.) je 

neznan nekulturni zlikovec odbil glavo na spomeniku sv. Jeneza Nepomuka v skupini 

skulptur sredi starega dela trga (Partizanska cesta). Slov. Konjice, 30. oktobra 1989, 

Serajnik Zdenka, prof. 

37. Zavod za spomeniško varstvo, Celje - ZADEVA: Znamenje Janeza Nepomuka v 
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Dobravi, graščina Golič: Zahvaljujemo se vam za pismo, v katerem izražate zaskrbljenost 

za usodo nekaterih objektov kulturne dediščine v Slov. Konjicah. Ravnateljica: Anka 

Aškerc,  prof. 

38. Rokopis: Just, George, Denis, Charles, Martin, Cid, Elienne, Marc, Jean, Antoine, 

STEGENŠEK, KD; Konjiška pražupnija morda že v 10. st. Prvič se omenja 1146 (12 

listov) 

39. Rokopis - Red kartuzijancev (Ordo Cartusiensis = O.Carth) je ustanovil sv. Bruno l. 

1084 v tesni dolini La Chartreuse blizu Grenobla po pravilih sv. Benedikta, ki jih je s 

posebnimi določili prilagodil samotarskemu življenju 

40. Vodstvu osnovne šole ob Dravinji - Divjaštvo učencev z vašega zavoda in njih 

poškodovanje tuje lastnine: V soboto, 16. decembra, je začela skupina otrok, kakega 4. ali 

5. razreda, Slov. Konjice, 17. decembra 2000, prof. Serajnik Zdenka. 

41. Minilo je že štirideset let - srečanje učencev konjiške osnovne šole 29. oktobra 2000 na 

griču pri Slovenskih Konjicah.: Minilo je že štirideset let, ko smo osnovnošolci se razšli 

poguma polni prav na vse strani: odprt nam bil je in prijazen svet. Slov. Konjice, 28. 

oktobra 2000, Zdenka Serajnik. 

42. Dragi fantje in dekleta - Dovoljujem si, da vas pozdravim, kakor sem vas nagovorila 

takrat, v času vaših cvetočih petnajst let. 28. okt. 2000, Zdenka Serajnik, prof. 

43. Le nikar ne jočite za nami - Le nikar ne jočite za nami, žene, matere, dekleta? Dobro 

vemo tudi sami, da več žensk ni prav imeti. prosto po Kajuhu (možje, sinovi in fantje 

ogorčeno zavračamo že misel na javno hišo v Konjicah, ker žali osebno človekovo 

dostojanstvo – hvala za ponujanje AIDSA 

PESMI 

44. Planinska hvala: Hvala za smele ti vrhove, hvala za jezera planin, hvala za pota, ki nas 
vodijo v gore z dolin. 

45. Ujemi trenutek: Ujemi trenutek, ko lipe cveto, njih vonj napolnjuje domačo zemljo, kipi 
pod nebo kot tisoč kadil, da srečen naš rod, da – srečen bi bil! 26.6.1991 

46. Srečanje: Nekega dne srečal sem te, srečal sem tvojo mladost, tvoj prisrčni nasmeh, 
srečal sem te. 

47. Poglej pomlad! – Zdaj konec je trpljenje, (zs)  
48. Kar si imela, vse si nam razdala 
49. Zazelenela gluha so drevesa, 
50. Jesenski pejsaž. Jata škorcev leti, drhti valovi v jesenske dni, 
51. Kako je čudno, ko si sam. Ponoči vstaneš in besede želiš si dobrega človeka, 
52. Krik v nebo. Ugasnila so znamenja srebrna na poti, ki v domove božje vodi…  
53. Počival bi. Utrujen sem počival bi do smrti … 
54. Pred Dobrim. Eden od bratov je sveče prižgal in tema se je nasmejala. 
55. Srce. Srca ne boš nikdar razdal …  
56. Boj z usodo. Nekdo je vrgel mačko čez streho.  
57. Prazni smo kasetofoni. Malo krhke pločevine – misliti nič več ne znamo, in čutiti – tudi 

ne. 
58. Majniška 2001. Za cvetom se prebuja cvet, pomladni žarki ga bude, 
59. Življenje kot bogat je veletok. Življenje kot bogat je veletok: ko se začne, nikoli ne 

preneha, 
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60. Kdo naj bi tožil, da mladost ušla. Kdo naj bi tožil, da mladost ušla in se v daljavo nam je 
izgubila, 

61. Balade iz narave: Pomladna. Zakaj si, mlada jablana, vzbrstela, 
62. Balade iz narave: jesenska. Bogato listi padajo s platane, vsajene v rob široke magistrale 
63. Iz svetišča naj se razliva blagoslov Gospoda, ki je ustvaril nebo in zemljo (Ps 4). Želimo 

sreče si in blagoslova, nemirni iščemo ga vsepovsod, (zs) 
64. Praznino, ki na Rogli je nastala. Praznino, ki na Rogli je nastala, ko opustošil jo je 

golosek, 14.10.1983 (zs) 
65. Vremena Kranjcem so se razjasnila 
66. Rokopis: Ponovitev slovenščine za zaključni izpit osnov. šole – Pošiljam vam samo par 

listov, kot primer mojega koncepta za ponavljanje ki ima se kakšno napako (16 strani) 
67. Uspešni vzgojitelj. Iz francoščine prevedla prof. Zdenka Serajnik in dr. Štefan Šteiner. 

Delo je napisal G. Courtois. Izšlo je v tipkopisu v Mariboru leta 1968. 

 

 


