
ŠOLA ZA MLADE NA VENIŠAH 
 

 

 Od četrtka, 1.10. do nedelje, 4.10. je na Venišah potekala šola za mlade. Ker 
imam rada nove izkušnje in ker sem hotela izvedeti še kaj več o svoji bolezni, sem se 
hitro prijavila. 
 Ob prihodu na Veniše sem bila navdušena nad naravo – kamorkoli sem 
pogledala, sem videla svetle travnike, mogočne gozdove in hribe.  
Po namestitvi v apartmaje je sledil kratek sestanek, kjer smo izvedeli 'dnevni red' za 
nadaljne 3 dni. Po večerji smo imeli spoznavni večer, kjer je vsak povedal nekaj o 
sebi in o svoji bolezni. 
 Naslednji dan smo imeli delavnice s klinično psihologinjo Tanjo Vohl-Garbouj, 
kjer smo se pogovarjali o vplivu stresa na potek KVČB, tehnikah spoprijemanja s 
težavami, naši samopodobi in željah. Za začetek si je vsak izbral sliko, ki ga je najbolj 
pritegnila. Iz slike smo ugotovili nekaj značajskih lastnostih posameznika, njegove 
želje, mišljenje... Izvajali smo vaje za sproščanje, obvladovanje stresa in krepitev 
samozavesti, ki potekajo na osnovi samohipnoze. Te vaje so mi bile zelo všeč, saj 
sem se po izvajanju res počutila sproščeno. 
Sledilo je kosilo, po kosilu pa športne aktivnosti. Pri izbiri le-teh smo bili rahlo 
omejeni, saj nam jo je zagodel dež, a vseeno smo se zabavali v fitnesu, savni in pri 
igranju biljarda. 
Po športu smo imeli z asist. mag. Darjo Urlep-Žužej, dr. med. pogovor o problemih 
kronične vnetne črevesne bolezni, o raziskavah na temo KVČB, zdravilih, pravilni 
prehrani, vplivih okolja na bolezen... Izvedeli smo veliko zanimivih in uporabnih stvari. 
Zvečer smo imeli druženje; igrali smo biljard, kartali, predvsem pa smo se veliko 
smejali. 
 V soboto zjutraj nam je Darja Fišer predavala o konjih. Povedala nam je nekaj 
osnovnih informacij o konjih, pasmah konjev, negi in ravnanju s konji in obnašanju v 
bližini živali. Nato smo se odpravili v hlev, kjer smo novo znanje tudi uporabili. Dva 
konja smo skrtačili, jima počesali grivo, očistili kopita in ju osedlali. Čeprav je to delo 
umazano, smo vsi uživali ob stiku z elegantinima konjema (ki sta bila po naši negi še 
lepša in elegantnajša). Nato smo konja v spremstvu Andreja in Darje Fišer zajahali. 
Pri tem smo nekateri imeli nekaj težav, saj sta bila konja zelo velika. Kljub velikosti 
sta bila prijazna in ubogljiva, tako da smo ju tudi  začetniki zlahka obvladali.  
Po jahanju smo konja pospravili v boks, ju še enkrat očistili in nagradili s kruhom. 
 V nedeljo smo imeli delavnice, kjer smo izdelovali predstavitvene zloženke za 
mladinsko sekcijo društva. Imeli smo veliko idej in tako so hitro nastale zanimive 
zloženke. Nato je sledila zaključna evalvacija, kjer smo se pogovarjali o vtisih in 
znanju, ki smo ga pridobili s šolo za mlade. Vsi smo bili mnenja, da smo se naučili 
veliko novih stvari, hkrati pa smo se imeli zelo lepo.  
Popoldne smo se žalostni in z željo po ponovnem srečanju odpravili domov.  
 

Ana Bovhan 
 



Vtisi o taboru – Šola za mlade Veniše 
 
 
Prvi vtis, ki sem ga dobila že o sami okolici v kateri se je izvajal sam tabor, je deloval 
sproščujoče in umirjeno na moje počutje. Z velikim veseljem bi ponovno obiskala ta 
kraj. 
 
Na ranču smo imeli veliko ugodnosti, ter potenciala za športne aktivnosti, kot so 
fitnes, jahanje, tenis, sprehodi lahko tudi tek. Mislim da je kraj ponujal zelo dobre 
možnosti tudi za potepanje in kolesarjenje. Vendar sem v deževnih dneh malo 
pogrešala več družabnih aktivnosti, ki smo jih nadomestili z savnanjem, fitnesom in 
biljardom, ter vsekakor ne smem pozabiti omeniti kartanje (igranje osla). Na žalost pa 
smo se morali sprijazniti, da jacuzzi ni deloval. Lahko pa se je bilo sprostiti z masažo, 
ki pa si jo na žalost moral doplačati.  
 
Same sobe in razporeditev deklet ni bila ravno ugodna, ker smo si delile samo eno 
kopalnico, glede na dejstvo da je straniščna školjka zelo pomembna in nujna v 
našem primeru. Na srečo smo bile punce praktične in smo si po stavbi poiskale WC 
prostore. Sobe same po sebi so imele posebno podeželsko vzdušje, ki je pomirjalo. 
Rada pa bi vseeno poudarila, da nas je malo skrbelo glede odprtih vrat na eni strani, 
ker se ključa ni dalo dobiti. Zaradi take prostorske razporeditve, smo se punce zelo 
veliko družile, kar nas je na koncu povezalo med sabo. 
 
Moram pripomniti še nekaj glede jedilnika, sama hrana je bila zelo okusna in dobro 
pripravljena, vendar na žalost zaradi naše vrste bolezni vsak ni zmožen jesti vsega, 
zato je bilo škoda dobre hrane. Kot tudi količinsko, so bile jedi preobilne za nas, tako 
da se je kar nekaj hrane vrglo stran. 
 
Sam potek in urnik tabora je bil racionalno razporejen, da si imel lahko nekaj svobode 
za dodatne aktivnosti po lastni izbiri in čas da se spočiješ. Vendar pa smo na žalost 
ugotovili, da se je tabor vse prehitro končal. 
 
Glede na to da je to prvi tabor, ki je bil organiziran je bila izvedba same šole zelo 
dobra. 
 
                                                                                                                                                                  
                                                                                                Karmen Pangeršič 

 
 
 
 
 
 
 

 


