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Uvodnik
Osemnajst let po osamosvojitvi je pri nas dozorel prvi rod mladine, ki se je rodil v samostojni državi, tisočletnih sanjah vseh rodov pred nami. Hkrati pa nam umira zadnji
rod, ki je še oral s plugom in ob tem pel lepe domače pesmi o dekletu, katere fant je
šel v vojsko, pa ga ni več nazaj…
Nam bo naslednjih tisoč let, kljub globalizacijskem tanku, neusmiljeno vozečem čez
ves svet, uspelo obstati kot narod?

Š oLA

Obisk evropskega poslanca na naši šoli nam je lahko malce odprl oči in dal posluha za vse, kar je domače. Verjetno smo Slovenci še vedno malce nagnjeni k
omalovaževanju svojega in, le zakaj neki, jemanju vsega tujega kot nekaj koristnega in dobrega. Pa vendar nas je lahko že tolikokrat izučilo, da je kdaj potreben le
zdrav razum in pogled od zgoraj. Neusmiljen učitelj pa je čas, ki vedno postavi stvari na pravo mesto.
Odsotnost domačih vrednot nas bo lahko nekega dne tudi gospodarsko drago stala. Drugi narodi zelo ponosno tržijo
svojo kulturno in naravno dediščino na tak ali drugačen, pogosto agresiven, način. Vsi poznamo zgodbice o kralju Arthurju ali pa Robinu Hoodu, tudi skandinavske sage marsikomu niso tuje, prav tako renske vile in gradovi, pa še bi lahko
naštevala. Kaj pa tista o Petru Klepcu ali pa mogoče kralju Matjažu, pa ona o Zlatorogu? Slednja že že, a se bojim, da bi
jo zgolj povezali z njegovim tekočim laškim bratrancem. Pa če vam že zgodbice niso ravno pri srcu, kaj pa pesmi? Namig:
V dolini tihi ni ljudska.
Tudi o jeziku bi lahko rekli kakšno. Ta ni le vez med ljudmi, ampak tudi vez med rodovi, zato je spoštovanje njegovega
kulturnega ozadja tako pomembno. Vsaj v jubilejnem letu tako imenovanega očeta slovenščine ne pozabimo, da se jezik
ohranja tudi ob pogovoru, pesmi, pravljici in pripovedi. Mnogo pogumnih dejanj in prizadevnega dela naših prednikov je
bilo potrebno, da smo sedaj, kljub majhnosti, narod s svojim jezikom in državo, mnogim neuresničljive sanje.
Šele ko znaš spoštovati svoje, lahko spoštuješ tudi tuje vrednote. Prav na to pa opozarja tudi Evropa, ki nikakor ne želi
enakosti, ampak različnost, ki bogati in združuje. Korenine naj zato ostanejo v domači zemlji, veje pa ponosno segajo v
svet.
mag. Magda Udovč, prof.,
mentorica Tegija
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PS: Janez Mikec in Marko Pirc, glavni oblikovalec Tegija in njegov urednik, beseda hvala je verjetno premalo za ogromen
trud in čas , ki sta ga vložila v dosedanje Tegije. Vem pa tudi, da sta človeka, ki rasteta s tem, ko nekaj naredita za druge
in le to je tisto, kar nas dela Ljudi.
Vse dobro na novi strani knjige življenja!

Ravnateljeva beseda
Druga številka Tegija nam naznanja, da gre šolsko leto proti koncu. Sedaj lahko
uživate že sadove vašega dela. Tudi sam si s ponosom ogledujem vaše rezultate, ki ste
jih dosegli v tem šolskem letu. Uspešni ste bili, kot vsako leto, na vseh področjih,
tako na športnem, kot na tekmovanjih iz znanja. Izredno aktivni ste bili tudi pri
raznih projektih in na natečajih ter v različnih krožkih. S svojim medsebojnim
odnosom in odnosom do profesorjev ste prispevali, da vsi radi hodimo v šolo.
Ponosni smo na vas, saj nam vaša ambicioznost in želja po znanju daje motivacijo
za nadaljnje delo.
Tudi za naprej se bomo trudili, da bomo delovali v enaki smeri in tako ohranili
sloves šole, katerega brez vas, dijakov, seveda ne bi uspeli imeti. Zato se vam
osebno in v imenu učiteljskega zbora zahvaljujem za uspešno delo, obenem pa
želim čim boljši zaključek šolskega leta ter nepozabne počitnice. Spočijte si, da
bomo septembra lahko spet polni moči začeli novo šolsko leto.
Vsem maturantkam in maturantom pa želim uspešno nadaljevanje poti, katere
del smo jo skupaj prebrodili, in se jim najlepše zahvaljujem za skupna prijetna leta.
Boris Plut, univ. dipl. inž.,
ravnatelj SEŠTG

Aljaž Močnik, T 4 b

Nova sezona, novi junaki
Končala se je že 13. sezona Šolske košarkarske lige, v kateri
so tudi tokrat naši dijaki več kot odlično zastopali barve
Šolskega centra Novo mesto. Košarkarji in nogometaši so
sicer ostali brez odličij, zato pa je fenomenalen podvig uspel ekipi odbojkarjev, ki so se dokopali do naslova prvaka
ŠKL odbojka.

Po lanskoletni šampionski sezoni pa so nas tokrat košarkarji
pustili kar malo razočarane. Velik del tega lahko pripišemo

dejstvu, da po tako izjemni sezoni vsi pričakujemo, da
bo ta pravljica trajala večno. Ponovitev le-te pa v letošnji
sezoni po odhodu igralcev Reneja Žvana, Bojana Krivca
ter Mitje Sitarja, ki so tvorili okostje lanskoletne »zlate«
ekipe, realno ni bila dosegljiva. Ekipa je tako doživela nemalo sprememb, svežino v novi sezoni pa so vanjo poleg
novopečenih prvošolcev vnesli še Iztok Deržanič, Filip
Kelek ter Žiga Koritnik, ki so v poletnem prestopnem roku
okrepili vrste novomeške Krke. Žiga Koritnik ima v Šolski
košarkarski ligi že kar bogate izkušnje, saj je v njej nastopil
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Prvi so letošnjo sezono končali novomeški nogometaši, ki
so bili v premierni sezoni ŠKL nogomet po izjemnih predstavah na prvih tekmah deležni največje pozornosti.
Pod budnim očesom mentorja Mateja Forjana so svoja
znanja in moči združili dijaki, ki jih druži ljubezen do
nogometa. Nekateri obiskujejo treninge v NK Krka, drugi pa se urijo v »divji ligi«, kjer igrajo za ekipi Otočca in
Šentjerneja. Da se mreža ni tresla prepogosto, sta v pretekli
sezoni skrbela Matevž Zupančič in Tilen Zore, medtem
ko so Primož Kralj, Gregor Košak, Robert Baranašič, Jasmin Škrbec, Miroslav Dosenović, Danijel Vuković, Denis
Hasić in Goran Štubljar tekali po igrišču, zabijali gole in
preprečevali nasprotnikom lahke prehode pred gol. Fantje
so si od pretekle sezone obetali veliko. Postavili so si visoke, a realne cilje, saj je bil njihov cilj osvojiti prvo mesto
v predtekmovalni skupini, ki bi jih neposredno popeljalo
v polﬁnalne boje. S polovičnim izkupičkom treh zmag in
porazov v svoji predtekmovalni skupini pa jim le-to ni uspelo. Zadovoljiti so se morali z drugim mestom v skupini
in z dodatno tekmo z ekipo Gimnazije Franca Miklošiča
iz Ljutomera, ki pa so jo pred domačimi gledalci izgubili z
2:7 in tako ostali tik pred vrati boja za odličja.

že v osnovnošolski kategoriji, pred prihodom v Novo mesto pa je zastopal barve trboveljske gimnazije in ekonomske
srednje šole.

Sezona se za košarkarje Šolskega centra Novo mesto ni
pričela nič kaj vzpodbudno. Po domačem porazu proti
Gimnaziji Šentvid je sledil še poraz na Gimnaziji Bežigrad.
Svoj pravi obraz so košarkarji uspeli pokazati šele na gostovanju pri Srednji šoli Domžale, ki so jo odpravili kar s
53-imi točkami razlike. V dresu Dolenjcev se je proti conski obrambi takrat najbolj izkazal novinec Matic Bele, ki je
prispeval kar 39 točk (13 trojk!). Do konca predtekmovalnega dela so naši košarkarji zabeležili še eno zmago in v
Superligi-zahod osvojili tretje mesto.
Dvignjenih glav so se Dolenjci preko SŠ Slovenska Bistrica v osmini ﬁnala ter preko SŠ Velenje v četrtﬁnalu
sprehodili do polﬁnala, v katerem jim je žreb ponovno
namenil večne bežigrajske rivale. Tudi to pot niso bili
blizu uspeha, vseeno pa jim pripadel mali ﬁnale, katerega organizacijska čast je pripadla prav novomeškemu
Šolskemu centru. Novomeščanom na domačem parketu
so se to pot zoperstavili igralci I. gimnazije iz Celja, ki so
v infarktni končnici pokazali kanček več znanja in z rezultatom 99:104 osvojili tretje mesto v ŠKL košarka.
Menim, da našim košarkarjem ne gre nič zameriti, saj so s
srčno borbo nadomestili pomanjkanje centimetrov, ki so
pri košarki še kako pomembni. Kljub slabemu začetku so
se pod vodstvom mentorja Đura Oluića uspeli pobrati in
priti vse do malega ﬁnala, v katerem so ob koncu nesrečno
klonili. Letošnjo številčno ekipo, katere podmladek obeta še svetlo prihodnost, so sestavljali kapetan Matic Janc,
Maj Kovačevič, Marcel Mihalič, Nejc Koračin, Miha Beg,
Simon Bolte, Tomaž Štefanič, Aleksander Štefanič, Rok
Eršte, Beno Muhič, Matija Klemenčič, Tadej Mihalič, Jure
Zupančič, Miha Gazvoda, Filip Režek ter že poprej omenjeni Žiga Koritnik, Iztok Deržanič, Filip Kelek in Matic
Janc.
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Z zlatimi črkami pa se bo v zgodovino ŠC Novo mesto
zapisal 16. april 2008. To sončno sredo so se namreč odbojkarji izpod Gorjancev v svoji drugi sezoni dokopali do
prestižnega naslova prvaka v ŠKL odbojka. Nase so opozorili že z osvojitvijo prvega mesta v svoji predtekmovalni
skupini, ki jih je neposredno popeljalo v polﬁnalne boje.
Tam pa jih je čakala ekipa slovenjegraškega
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Šolskega centra. Na gostovanju so doživeli svoj sploh
prvi poraz v sezoni, vendar so na povratni tekmi ob
bučni podpori domačih navijačev nadoknadili pičlo
točko zaostanka s prve tekme in se tako po lanskoletnem
tretjem mestu ponovno veselili – tokrat uvrstitve v veliki
ﬁnale.
Slednji je potekal v ljubljanski Hali Tivoli, kamor so dolenjski odbojkarji pripotovali z lepim številom navijačev,
ki so tako kot lansko leto na košarkarskem ﬁnalu ustvarili
neverjetno vzdušje. Tokrat so jim nasproti stali aktualni
prvaki, odbojkarji Gimnazije Ravne na Koroškem. Slednji so imeli v prvem delu srečanja rahlo pobudo, vendar
se žilavi Novomeščani niso predali. Nasprotno! Igralci
iz Novega mesta so v drugi tretjini z odličnimi obrambami in močnimi servisi po dolgem času zopet povedli,
pred zadnjo tretjino pa vodili z 41:36. Neverjetni zadnji niz je minil v znamenju številnih preobratov. Koroški
gimnazijci so poravnali na 42:42, kar pa ni bilo po godu
novomeškemu kapetanu in najboljšemu igralcu ﬁnala
Jaki Slaku Riossi, ki je s svojimi močnimi servisi jeziček
tehtnice ponovno prevesil na dolenjsko stran. Šest minut
pred koncem je prednost znašala že neverjetnih 12 točk,
ki pa jo Novomeščani ob klavrnih poizkusih Korošcev
niso več spustili iz rok in na koncu zasluženo zmagali z
rezultatom 63:54.

Novomeškim debitantom v ﬁnalih odbojke je pod vodstvom mentorja Bojana Jakliča že v svojem prvem poizkusu uspelo osvojiti prestižno trofejo, ki bo tako vsaj eno
sezono krasila vitrine Šolskega centra v dolenjski prestolnici. Glavni »krivci« za to pa so poleg že omenjenega kapetana Jake Slaka Riosse še: Samo Kumar, David Legan,
Mirko Košiček, Simon Vesel, Valentin Turk, Aleksander
Kovač, Jernej Bregant, Boris Povše, Danijel Koncilija,
Tom Smrke ter Matic Eržen.
Uspešno sezono pa je zaključil tudi šolski novinarski
krožek, ki je deloval v okviru Šolske košarkarske lige.
Novinarji in fotograﬁ so skozi celotno sezono skrbeli, da
so bili dosežki vidni v različnih medijih. Pod vodstvom
mentoric Diane Žagar in Tine Cvijanović so za pisano
besedo in njeno objavo v različnih medijih skrbeli Peter Hrovat, Aljaž Močnik, Manca Šalehar, Aleksandra
Atanaskovič, Marina Sopčič, Lara Laharnar in Nejc
Weiss, s fotograﬁjami pa so svoje dodali še David Žalec,
Matej Jordan, Matic Eržen ter Jan Bahor.
Na sklepni prireditvi je novinarski krožek prejel nagrado za 2. mesto v kategoriji srednješolskih novinarskih
krožkov, spletna stran skl.sc-nm.si

pa je zasedla 1. mesto. Med posameznimi novinarji sem
avtor tega članka, Aljaž Močnik, prejel nagrado za 2.
mesto.

ALEŠ KONCILJA
Dobitnik zlatega Vegovega priznanja

Osnovno šolo je obiskoval
v Žužemberku in vsa leta
končal z odličnim uspehom.
Po predlogu razredničarke,
ki ga je želela bolje uporabiti in dokazati njegovo
znanje matematike, je šel
na tekmovanje in tako presenetil učitelje z bronastim
ter srebrnim priznanjem v
7. in 8. razredu, v devetem
pa mu je nesrečno zmanjkala le točka do zlatega, a
se je dokazal tudi v ﬁziki
z bronastim priznanjem.
Aleša je vedno zanimalo
računalništvo. V osnovni šoli ga je vsako leto izbral kot izbirni predmet,
tako se je trdno odločen vpisal v Srednjo elektro šolo in
tehniško gimnazijo, smer elektrotehnik računalništva. Profesorji so se dolgo spraševali in se čudili, kako to, da se ni
vpisal na gimnazijo s tako uspešnim znanjem, vendar se on
za to ni zmenil.
Aleš se dobro počuti v okolju, kjer se izobražuje. Po prestopu iz osnovne šole se mu je zdel svet drugačen. Sedaj
se počuti bolj odraslega in s tem prihajajo mnogo bolj
pomembne odločitve, ki jih mora sprejemati ves čas. Velika
novost zanj so bili tudi sošolci, ki jih je dobil. V razredu
opravlja marsikakšno odgovorno delo, kar dela z veseljem.
Aleš se vedno trudi biti še boljši, prijaznejši in bolj delaven,
in to ne samo v šoli. Zelo prijazen je s sošolci, ki jim gre
šolanje težje kot njemu. Vsakomur rad pomaga in deli
znanje.

V zadnjem času si je izbral zelo zanimiv hobi. To je posedanje v knjižnici za računalnikom in igranjem spletne igrice
Travian.
V letošnjem šolskem letu smo dobili predmet APJ (algoritmi in programski jeziki), ki ga Aleš do sedaj ni poznal, nekje
v sebi pa si ga je zelo želel spoznati. Predmet zaznamujejo
logični problemi, ki jih je potrebno razumeti. V tem pa je
Aleš namreč odličen, zato mu APJ predstavlja pravi izziv.
V teku šolanja se je uspešno udeležil tako Trubarjevega
tekmovanja kot tekmovanj iz
znanja matematike in z odličnim
reševanjem nalog dosegel zlato
priznanje ter zasedel 7. mesto
v državi med srednješolci. To je
zanj kot za šolo zelo velik uspeh.
Zato ni naključje, da je v mesecu
maju bil zasluženo izbran za nagradno ekskurzijo v Italijo, ki se
je udeležijo najuspešnejši dijaki
naše šole. Svoje doživljanje izleta
pa je opisal tako:« Prvi dan smo
obiskali Padovo in Verono. V Padovi mi je bila izredno zanimiva
katedrala sv. Antona Padovskega
in freske na stenah katedrale.
Zgradba je bila ogromna! V Veroni smo se ustavili pod Julijinim
balkonom. Mesto je ogromno in
prav tako zgradbe v njem. Kar
osupel sem bil, ko sem zagledal
rimsko gledališče, kjer prirejajo
pomembne kulturne prireditve.
Najboljše pa mi je bilo drugi dan,
saj smo obiskali Gardaland. Bilo
je naravnost perfektno! Spoznal
sem tudi, da je v Sloveniji vseeno cenejše nakupovanje, kar mi
seveda zelo ugaja.«
Alešu je ta izlet dal nov navdih za šolo in je zelo hvaležen
organizatorjem izleta.
Za naprej pa močno upa, da bo čim bolje zaključil srednjo šolo, svoje šolanje pa zaključil z diplomo Fakultete za
računalništvo in informatiko.
Dejan Erjavec, R2.b

Š oLA

Dijak Aleš Koncilja, ki ga odlikuje odlično znanje matematike, se je rodil 16.9.1991, v Praprečah pri Žužemberku,
kjer trenutno živi svoje razigrano najstniško obdobje skupaj
s starši in staro mamo. Ima tudi mlajšega bratca, ki mu daje
velik navdih pri delu doma in v šoli, a mu je življenjska pot
pokazala svojo temno plat. Postal je invalid ter zaradi tega
večino časa preživi v bolnišnici v Stari Gori, kjer ga Aleš
pogosto obiskuje. Kraj, kjer naš matematik stanuje, je obcestna vasica, ki leži ob reki Krki. Le-ta je na srečo še vedno
uporabna za ohladitev v vročih poletnih dneh in poveselitev
na obrežju, kar je še posebno pomembno v sedanjih časih,
ko je težko najti predvsem
čisto vodo in naravo.
Aleš je zelo marljiv učenec v
šoli, saj odrašča na kmetiji,
kjer je veliko dela, zato je izredno pomembno znati dobro izkoristiti čas.
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PREGLED DOSEŽKOV S TEKMOVANJ V
ŠOLSKEM LETU 2007/2008
V letošnjem šolskem letu so se naši dijaki udeležili veliko tekmovanj, in sicer tako kot na učnem,
kot tudi na športnem področju.

Š oLA

GRADBENA MEHANIKA:
1. mesto: Miha Povše, Marko Pirc
2. mesto: Rok Grah, Jure Švegelj
3. mesto: Nina Gorenc, Matevž Zupančič,
Klemen Turk
ELEKTROTEHNIKA:
2. mesto: Matjaž Brajar (E3.c)
6. mesto: Urban Bevc (E2.a)
RAČUNALNIŠTVO (na Inštitutu Jožef Štefan):
1. mesto: Blaž Peterlin, T4.c
2. mesto: Matevž Mihalič, R3.c
4. mesto: Gregor Lah, T3.a
RAČUNALNIŠTVO (digitalna fotograﬁja na FRI):
srebrno priznanje: Urška Kobe, T3.a
LOGIKA:
zlato priznanje: Ana Drenik in Blaž Peterlin
srebrno priznanje: Črt Jaklič in Dejan Banović
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ANGLEŠČINA:
2. mesto- Danijela Majzelj, T3.a
6. mesto- Sandi Simčič, T3.c
10. mesto- Simon Vesel, T3.c
11. mesto- Robert Kukavica, T3.c
8. mesto- Sandi Lopatec, R3.b
FIZIKA, REGIJSKO TEKMOVANJE:
1. mesto: Janez Mikec, T4A in Nejc Saje, T2A
(bronasto priznanje)
3. mesto: Rok Grah, T3B (bronasto priznanje)
5. mesto: Jože Granda, T3C
(bronasto priznanje)
6. mesto: Grega Drčar, T4B
(bronasto priznanje)
10. mesto: Anže Češnovar, T2C, Samo Kumar,
T4C in Rok Povšič, T2A
(bronasto priznanje)
13. mesto: Tjaša Sovič, T2B
(bronasto priznanje)
15. mesto: Jure Berkopec, T3B
(bronasto priznanje)
17. mesto: Črt Jaklič, T2B (bronasto priznanje)
1. mesto: Tomaž Čegovnik, T3C
(bronasto priznanje)
2. mesto: Dejan Banović, T3B
(bronasto priznanje)

3. mesto: Jože Košmerl, T3A
(bronasto priznanje)
2. mesto: Jurij Švegelj, T4B
(bronasto priznanje)
3. mesto: Marko Pirc, T4A
(uvrstitev na državno tekmovanje)
FIZIKA, DRŽAVNO TEKMOVANJE:
1. skupina:
Srebrno priznanje in pohvala: Rok Grah,
T3B in Janez Mikec, T4A
Srebrno priznanje: Grega Drčar, T4B,
Jože Granda, T3C, in Nejc Saje, T2A
2. skupina
2. nagrada in zlato priznanje:
Dejan Banović, T3B
Srebrno priznanje in pohvala:
Tomaž Čegovnik, T3C
Srebrno priznanje:
Jože Košmerl, T3A
3. skupina
Srebrno priznanje, pohvala in uvrstitev na izbirno tekmovanje za olimpijsko ekipo: Marko Pirc, T4A
Srebrno priznanje: Jurij Švegelj, T4B
EVROPA V ŠOLI:
a) literarni natečaj
1. mesto: Urška Kobe, T3.a
b) internetni natečaj (izdelava internetne strani)
2. mesto: Laura Martinčič, Mojca Zalokar,
Matej Murn, Gregor Lah, vsi T3.a
3. mesto: Maja Križman, Marcel Mihalič,
Davor Padovan, Dejan Banovič, Peter Jaklič, vsi T3.b
PASTI IN PREDNOSTI
VEČKULTURNEGA UČENJA:
1. mesto: Urška Kobe, T3.a
3. mesto: Lea Pilić, T3.a
DIDAKTIČNA IGRA POPOTOVANJE
PRIMOŽA TRUBARJA:
1. mesto na državnem tekmovanju RID –
Znanost mladini: Matjaž Grahek, R4.a, Davor
Pahljina, Simon Zajc, Matjaž Vogrinec, vsi iz R3.a

TRUBARJEVO TEKMOVANJE - KVIZ:
Lea Kopina, T1.c, David Bojanec,
T2.b in Sandi Lopatec, R3.b
GEOGRAFIJA (območno tekmovanje):
7. mesto, bronasto priznanje: Tea Perko, Boštjan
Belingar in Miha Henigsman
MATEMATIKA, DRŽAVNO TEKMOVANJE:
Kategorija A:
Črt Jaklič in Blaž Petrlin sta osvojila zlato priznanje.
Kategorija B:
Zlata priznanja:
David Kocjan, ki je osvojil tudi 1. nagrado,
Jože Kulovic, ki je osvojil 2. nagrado,
Aleš Koncilja in
Robert Femc

Š oLA

KEMIJA:
Preglovo tekmovanje
Darija Šalehar, T1A , zlata Preglova plaketa, 5. mesto
Matej Vehar, T1A, bronasta Preglova plaketa
Alen Marošlić, T1A, bronasta Preglova plaketa
Rok Kambič, T1B, bronasta Preglova plaketa
ŠPORT:
ŠKL ODBOJKA:
1. mesto
AKROBATSKO-NAVIJAŠKA SKUPINA LETEČI NORCI & AFNE
2. mesto
ŠKL KOŠARKA
4. mesto
OBČINSKO TEKMOVANJE V ODBOJKI ZA DIJAKE:
1. mesto: SEŠTG
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OBČINSKO TEKMOVANJE V ODBOJKI NA MIVKI ZA DIJAKE:
1. mesto: SEŠTG
OBČINSKO TEKMOVANJE V KOŠARKI:
1. mesto: SEŠTG
OBČINSKO TEKMOVANJE V ŠAHU :
3. mesto: SEŠTG
OBČINSKO TEKMOVANJE V SPOMLADANSKEM KROSU:
3. mesto: Gregor Brajar, R2.c
10. mesto: Klemen Bučar, R2.b
Ekipno sta zasedla 3. mesto.
OBČINSKO PRVENSTVO V ROKOMETU (dijakinje):
2. mesto:SEŠTG

ČESTITAMO!
Zbral: Gregor Brajar, R2.c

TRUBARJEVO LETO NA SEŠTG

Š oLA

Druga številka TEGI-ja bo izšla v mesecu, ko praznujemo
500-obletnico rojstva Primoža Trubarja, torej je to ravno pravi čas za obračun vsega opravljenega. Čeprav je za
Trubarjevo leto razglašeno celo leto 2008, smo na naši šoli
večino aktivnosti, načrtovanih v počastitev tega praznika,
že izpeljali.
S posameznimi oddelki smo obiskali Trubarjev grob v
Derendingenu (organizirala Sanja Kostanjšek) in obiskali
razstavo, ki jo je o Primožu Trubarju pripravil Narodni
muzej (organizirala Smiljana Valantič).
V februarju smo izpeljali tekmovanje za Trubarjevo
priznanje, ki se ga je udeležilo 19 dijakov. Vsi so prejeli
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priznanja (oblikoval jih je Miha Henigsman iz T2.b), devet najboljših tekmovalcev pa se je uvrstilo na kviz, ki smo
ga pripravili pred prvomajskimi počitnicami. Prvo mesto
je dosegla ekipa v sestavi: Lea Kopina, T1.c, David Bojanec, T2.b, Sandi Lopatec, R3.b. Prireditve so se udeležili
predstavniki MO Novo mesto, Zavoda za šolstvo in pastor Evangelijske cerkve v Novem mestu. Knjižne nagrade
tekmovalcem sta podelila direktor Šolskega centra Novo
mesto, Štefan David, in župan MO Novo mesto, Alojz
Muhič.
Dijaki Matjaž Grahek iz R4.a ter Davor Pahljina, Simon
Zajc in Matjaž Vogrinec iz R3.a so z didaktično igro

Kot rezultat medpredmetnega sodelovanja pri slovenščini
in zgodovini v oddelku T2.b (mentorici Jožica Jožef Beg,
Rozi Mohar) je nastala obsežna razstava plakatov na temo
Primož Trubar in njegov čas, ki so jo obogatile s knjižnimi
izdajami še šolske knjižničarke. Na ogled je bila na glavnem šolskem hodniku od 25. 4. do konca maja 2008.
Dijaki T2.b so pripravili tudi zbornik Primož Trubar in
njegov čas v zrcalu sodobnosti, v katerem so poleg povzetkov njihovih seminarskih nalog o Primožu Trubarju predstavljene tudi dejavnosti v Trubarjevem letu na šoli. Z
zbornikom zaključujemo program, ki smo si ga zastavili
na začetku šolskega leta, o dogajanju v Trubarjevem letu
pa se lahko tudi v prihodnje seznanite preko spletne strani
na naslovu: http://trubar.sc-nm.si/, ki jo je oblikoval dijak
Miha Henigsman. Nekatere vsebine na spletni strani so
tudi v nemškem prevodu, za katerega je poskrbela Anja
Potočnik Metelko.
Ob koncu se zahvaljujem vsem dijakom in mentorjem,
ki so sodelovali pri posameznih dejavnostih, pa tudi vsem
drugim, ki so projekt sprejeli in spodbujali dijake k sodelovanju. Posebna zahvala velja gospodu direktorju, Štefanu
Davidu, saj brez njegove podpore večjega dela začrtanega
programa ne bi mogli izpeljati.
Jožica Jožef Beg

Popotovanje Primoža Trubarja sodelovali na tekmovanju
Znanost mladini – Raziskovanje informacijske družbe in
osvojili 1. nagrado v kategoriji Aplikacije. Računalniška
igra, ki je nastajala pod mentorstvom Alberta Zorka
in Jožice Jožef Beg, je namenjena uporabi pri pouku
slovenščine v 9. razredu osnovne šole in v 1. letniku srednje šole.

OBISK EVROPSKEGA POSLANCA

Gregor Kovačič, T4.a

BORUT PAHOR NA ŠOLSKEM CENTRU NOVO MESTO

nje elektro šole in tehniške gimjekta Evropa v šoli v četrtek, 20.
srečanje z g. Borutom Pahorjem,
parlamenta. Dijake je navdušil
in odprtostjo, meni pa z veseljem
pa čeprav se mu je že mudilo proti
je čakal nov sestanek, in odgovoril
vprašanja.

Po diplomi sta se vam ponudili dve izjemni priložnosti:
nadaljevanje študija v ZDA in pa možnost za realni vpogled
v svet politike, ki vam je bila dana s povabilom Kučanovega
kabineta. Odločili ste se za slednjo. Vam je mogoče žal za
tako odločitev? Predvidevam, da ne…

Ko sem se prejšnje leto odločal, ali naj se odločim za
kandidaturo za predsednika, so me imeli za »cincarja«,
češ da se odločam predolgo. Zdaj sem pa dovolj zgodaj
povedal, kaj mislim in pika. In če kdo misli, da sem se
odločil prehitro, me pač ne bo volil, »no oﬀence«.

Nikoli ne bom vedel. Kot zanimivost; sem eden redkih Evropejcev, ki jim je Amerika všeč. In to je bil mogoče eden od
razlogov, da se takrat nisem odločil, saj se potem ne bi več
vrnil. Če bi takrat namreč šel v Ameriko, bi tam doktoriral, si
ustvaril družino in zagotovo tudi ostal. Doma pa sem v tistem
času imel samo mamo, oče je bil, žal, že pokojen, in sem se
jo bal samo pustiti. Vem pa tudi, da ko bom enkrat končal
s politiko, obstaja možnost, da grem v Ameriko dokončat
študij, in kot sem se takrat namenil, tudi doktorirat. Mislim,
da lahko človek tudi v starejših letih doktorira in pač potem
naredi akademsko kariero.

Ena izmed vaših obljub v primeru zmage SD na
letošnjih državnozborskih volitvah je bila, da boste
sposobnost postavili pred strankarsko lojalnost. To bi
nam prišlo še kako prav, če samo pomislimo na nekatere
ljudi na visokih položajih (ministri recimo). Na drugi
strani pa imamo ljudi, ki so zares sposobni, pa žal ne
dobijo priložnosti iz takšnih ali drugačnih razlogov.

Študij ste nadaljevali na Fakulteti za sociologijo, politične
vede in novinarstvo v Ljubljani. Kakšne so bile vaše ambicije
takrat?
V zadnjem letniku sem si še vedno želel, da bi ustvaril akademsko kariero, da bi doštudiral diplomatske vede. Cel študij
pa sem sanjal tudi diplomacijo, ker pa je le-ta kar blizu politike, potem odločitev za vstop v Kučanov »štab« ni bila težka.
Sprejel sem jo in potem se je odvilo tako, kot se je.
Do volitev je še nekaj mesecev. V javnost pa se že kar nekaj časa pojavljate kot najverjetnejši bodoči premier. Pa tudi
ankete kažejo na veliko podporo vaši stranki. Kako komentirate izjave mnogih , ki menijo, da je bila vaša odločitev
preuranjena in vam napovedujejo slab konec ter vas primerjajo s gospodom Peterletom?

Slovenija je majhna dežela, vse, kar imamo, so ljudje in
če nekoga ne pustimo, da opravlja svoje delo samo zato,
ker ni v pravi stranki, v bistvu mi sebi režemo naravne
resorse, ki jih imamo. Se pravi, treba je priti do sistema
napredovanja, ki bo omogočil, da bodo napredovali tisti,
ki so dobri, ne glede na to, ali so v eni ali drugi stranki ali
pa v nobeni. To je ključno za prihodnost Slovenije. Nič
ni bolj pomembnega kot to! Če ne bodo ljudje razmišljali
samo tega, v katero pravo stranko se bodo vključili, ne pa
to, kako morajo biti dobri, bomo uspeli.
Druga vaša obljuba je bila, da boste umaknili politiko iz
vseh tistih sfer, kjer je moteča. Kaj ste imeli v mislih?
Mediji, gospodarstvo; cela vrsta sistemov je, kjer se politika
poskuša vmešati in deluje moteče ali pa je celo nepotrebna.
Je sploh mogoče to storiti v celoti?
O, je je. V celoti. Politika ima po zakonu dolžnost, da pripravi zakon o RTV. Ampak tega bomo poskušali pripraviti tako,
da bomo politiko umaknili iz RTV-ja, ne pa, da jo bomo
tam inštalirali. V tem smislu govorimo o umiku politike. To
je ena glavnih obljub in je ne mislimo prelomiti.

i NterVJU

Dijaška skupnost Srednazije je v okviru promarca 2008 organizirala
poslancem Evropskega
s svojo sproščenostjo
namenil nekaj časa,
Trebnjemu, kjer ga
na
zastavljena
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Naši življenjski stroški so podobni kot v sosednji Avstriji
in Nemčiji. Kdaj bodo naše plače podobne kot tam? Čez
15 let?
Stroški se višajo hitreje kot plače. In to je problem, o katerem sem danes tudi nekaj povedal. Problem je tudi, da je
avstrijski delavec bolj produktiven kot slovenski. Tudi to
je problem, ne? Avstrijski bizniz pa je bolj konkurenčen
kot slovenski.. Mislim, da mi ne moremo umetno dvigniti plač na avstrijsko raven, če le-te niso spodbujene s
produktivnostjo, ker v tem primeru dvignemo plače z
zadolževanjem, zadolževanje te pa na dolgi rok vedno pokoplje. Tako nam ne preostane drugega, kot da smo boljši,
da naredimo več ali pa boljše in da to tudi prodamo in
smo konkurenčni. Če boš vprašal starše, koliko so dobili
plače pred 20 leti in koliko danes, je napredek evidenten.
In tvoji otroci bodo čez 20 let gotovo živeli v boljših socialnih razmerah kot mi danes.

spet dobila politika, ki zna navdahniti ljudi. »To je uspelo
mojemu očetu (pravi le-ta v pismu), tako mi pravijo, in vi
znate ta čustva vzbudit v meni, zato vas podpiram.« Barack
Obama zna spravit ljudi na noge s svojimi govori in zamislimi, to je velika stvar, velika sposobnost.
Ga jemljete za zgled?
Ne vem, če rabimo vedno koga za zgled, da lahko nekaj
delamo. Ne bi si upal reči, da je Barack Obama moj zgled.
To v zadnjih letih predstavljata Tony Blair in njegova politika, razen odločitve za vojno v Iraku, in sicer kot zgled,
kako spremeniti eno staro stranko (laburistično), ki nima
nobene podpore v Veliki Britaniji, v stranko, ki je zmagala
in v 18 letih spodrinila konservativce z oblasti. Tony Blair
je trikrat zapovrstjo zmagal, in to je fantastičen niz.
Ampak vseeno mislim, da se ga bodo ljudje spominjali
po vojni Iraku…

i NterVJU

Še vedno pa zaostajamo za temi velikim državami…
Zaostajamo, ampak smo pred 20 leti bolj kot danes.
Pogosto slišim po TV in radiu ali pa berem v časopisih:
EU je financirala nakup tega pa tega, to smo kupili s
pomočjo evropskih sredstev. A ni to pravzaprav naš denar, ki ga dajemo EU, ona pa nam ga vrača kot nekakšno
miloščino. Kako je s tem?

Ja, žal, to je katastrofa, meni je žal zaradi tega, ker vem,
kako sijajen politik je, vem, koliko dobrega je storil za
življenje ljudi v Veliki Britaniji. Morate namreč vedeti, veliko Britancev je danes bogatih, oni danes praktično kot
imperialni individualisti po svetu kupujejo nepremičnine,
tudi v Sloveniji. Živijo izredno visok standard. Poleg tega
je Blair okrepil socialno povezanost Velike Britanije, ki je
manjkala v času socializma. Potem pa se je katastrofalno
odločil v primeru Iraka. Morate nekaj vedeti, on se ni

Ja, to leto je leto, v katerem smo mi že v deﬁcitu, se pravi,
da več vplačujemo v EU, kot pa dobimo.
Zakaj?
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Zato, ker imamo preveč zakompliciran birokratski sistem,
premalo izobraženo uradništvo, ki bi pomagalo, da bi mi
boljše in uspešneje komunicirali z Evropsko unijo. In to
mislimo z naslednjo vlado popraviti.
Kako pa EU gleda na nas? Vi ste evropski poslanec…
Ja, to je zelo delikatno vprašanje. Spomnim se recimo, ko
sem kot poslanec potoval v svet, in sicer kot poslanec Slovenije, takoj po priznanju leta 1991, kako sem bil takrat
sprejet in kako sem danes, razlika je enormna. Takrat za
nas mnogi niso niti vedeli, mislili so, da smo nek »pain in
the ass« , zaradi nas je razpadla Jugoslavija, nekateri so to
tudi odkrito povedali. Danes je Slovenija sprejeta kot ena
uglednih držav, resda majhna, a tisti, ki za nas vejo, imajo o
nas dobro mnenje. Pa dajmo biti odkriti, koliko Slovencev
pa zna na zemljevidu pokazati, kje je država Pensilvanija?
Se strinjam, mi drugim očitamo to, kar smo sami…
Tako, to je samo ilustracija tega, da to ni nič tragičnega.
Postal je nekakšen znanilec sprememb. Videti je tudi, da
imajo ljudje radi to besedo, saj mu priljubljenost raste in
raste (seveda ne samo zaradi tega). Je mogoče tukaj kakšna
povezava?
Ne, je pa res, da mi je Barack Obama simpatičen in kot pravi Caroline Kennedy, je po dolgem času sušnih let Amerika

odločil kot Tony Blair, odločil se je kot predstavnik bivše
imperialne sile, ki je zelo močno navezana na Ameriko, na
njeno varnostno politiko. To je politika, ki je mi ne razumemo, mi smo majhna država, ki nima velikega vpliva
v svetu in ki nima tradicionalnih vezi, so pa na vrhu Commonwealth-a. Bivša imperialna sila razmišlja imperialno,

Treniram tudi triatlon;
se pravi plavanje, kolesarjenje in tek.
so zavezniki ZDA, niso jih pustili na cedilu in
vse to je vplivalo na…
Mogoče to lahko primerjamo s Slovenijo
(predsedujoča EU), ko je priznala Kosovo …

Dovolj o politiki. Gremo na bolj prijetne
teme. Kot politik in evropski poslanec imate
gotovo zelo natrpan urnik, pa vendar ste že večkrat omenili, da ste nekako odvisni od športa. Kje sploh najdete čas
zanj? Če vam kaj olajšam položaj, tudi sam težko preživim
dan brez športa…

sledico, da se je treba s športom ukvarjati vsak dan, da lahko odpravljam negativnosti, ki jih vsakodnevno doživljam
v svoji profesiji. To pa me seveda izčrpava.

Osebno bi ti svetoval le to, da paziš, da šport ne bo postal
edini, kjer boš reševal svoje probleme, kot se je to zgodilo v mojem primeru, ko je le-ta postal ﬁlter za stres,
stisko in tesnobo. In seveda, več kot je bilo stresa, naporov v službi, več športa sem potreboval. To je prineslo po-

Treniram tudi triatlon; se pravi plavanje, kolesarjenje in
tek.

i NterVJU

Prav gotovo, samo pazite, to ni primerljivo,
ko govorimo o odnosu med ZDA in Slovenijo ter o tistem med ZDA in Veliko Britanijo.
Recimo razmerje Velika Britanija - ZDA je še
najbolj blizu razmerja ZDA - Izrael, tukaj gre
za politiko, ki ima dolge korenine, ki so organske narave, vendar se obe državi čutita zavezani druga drugi oz. težita k enotnosti, kar
mogoče mi težko razumemo.

S katerimi športi se pa ukvarjate? Samo fitnes ali še kaj
drugega?

Cilji…
Treniram zaradi tega, da sproščam stres in tesnobo ter
stisko in da lahko vmes (???) sanjam. Seveda pa potem na
tekmah spremljam, ali kaj napredujem…
Politike mnogokrat povezujemo z dobrimi in prestižnimi
avtomobili. Kakšen je vaš jekleni konjiček? Audi, BMW?
Mercedes mogoče?
Renault 4 oz. katrca.
Kako pa to?
Ker je resnično vrhunski, ne rabim boljšega, nikoli nisem
imel tudi potrebe po kakšnem boljšem avtu, renault 4 mi
zadošča. Tanja (op.: partnerka) ima ﬁata, ki je dober zato,
da gremo kot družina na dopust, katra pa mi služi za prevozno sredstvo za vse, kar sam rabim. Je »avtič« B.P. : ne
»crkne«, se ne ustavi, klima je kulska, poleti lahko v njej
celo kadim (kadim namreč le poleti), se tudi ne segreje, ker
ni plastike in še kaj.
Čakaj malo, to je avto, vreden…
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Nina Grom, T3.a

dr. HENRIK LAVRIČ

i NterVJU

Ko je na šoli 18.4. 2008 potekalo 16. državno tekmovanje
iz elektrotehnike, sem imela priložnost spoznati izjemnega človeka. Je doktor elektrotehnike, že tretji mandat
član maturitetne komisije, bil zaposlen v Energetiki, sedaj
pa je asistent na Fakulteti za elektrotehniko v Ljubljani in
najpomembnejše, je tudi mladi očka. Ime mu je Henrik
Lavrič in je bivši dijak naše šole.
Dr. Lavrič, ste bivši dijak Šolskega centra Novo mesto.
Kakšni so vaši spomini na srednjo šolo?
Moji spomini na srednjo šolo, hmmm, naj pomislim…, od
takrat, ko sem jo končal, je preteklo že sedemnajst let. Bil
sem prva generacija, ko so v srednje šole ponovno začeli uvajati končni preizkus znanja. Nekaj podobnega, kar je sedaj
dobro utečena matura, smo mi imeli v obliki zaključnega
izpita. Za razpisana mesta na fakulteti se nas je potegovalo
skoraj dvakrat toliko in v končni razvrstitvi sem se našel na
5. do 20. mestu. Ko imam pred očmi ta dosežek ter se ne
morem spomniti kake res slabe ali morda krivične izkušnje,
lahko zaključim, da so moji spomini dobri. Ti so dodatno
pozitivno okrepljeni, če upoštevam še preizkušeno kvaliteto
in obseg znanja, ki sem ga tekom srednje šole pridobil.
Če pomislite na šolske dni, kateri učitelj vam je bil posebej
pri srcu?
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Tako kot na celo šolo imam tudi na vse učitelje, no ja,
skoraj vse, dobre ali zelo dobre spomine. Zdi se mi, da je
vsak učitelj smatral svoj predmet za zelo pomembnega in s
tem pristopom poučevanje tudi izvajal. Torej se je trudil, da
bi nas oz. nas je čim več naučil, ne pa samo zapolnjeval čas.
Če že moram nekoga izpostaviti, potem si to zasluži moj
– naš edini (štiriletni) razrednik, prof. Hlača. On je tisti, ki
je s svojim vztrajnim in ponavadi hudomušnim (»Ej, majmuni…«) pristopom dosegel, da je razred kot celota zelo
dobro funkcioniral, navzlic nekaterim »nadebudnim« posameznikom. Poleg telovadbe nas je poučeval še zdravstveno
vzgojo; še danes znam našteti faze spolnega odnosa ali pa
stopnje alkoholne bolezni…
Ali menite, da je kdo od vaših učiteljev posebej vplival
na vašo poklicno pot in kdaj ste se odločili za študij elektrotehnike?
Težko bi rekel, da je kak posamezen učitelj izrazito zaslužen
za mojo poklicno pot. Spomnim se, da smo v tretjem razredu pisali spis »Ko bom velik, bom…« in jaz sem izbral profesorja. Prav rad bi videl, kaj sem napisal v spisu, kajti tega
se ne spomnim. No, sedaj očitno še nisem velik, ker sem
šele asistent in mi do profesorja še manjka… Ko gledam
nazaj, se mi zdi, da je bila v začetku, že v osnovni šoli, izbrana samo smer elektro(tehnika). Na to je vplivalo dejstvo, da

BIVŠI DIJAK NAŠE ŠOLE
je bila v Šentjerneju takrat precej močna tovarna Iskra in je
tam bilo zaposlenih precej znancev. Eden izmed njih, ki je
bil šef, me je nagovarjal, naj grem v srednjo elektro šolo in da
bom pri njih dobil štipendijo brez problema. In tako je tudi
bilo, ker so me vmes na Zavodu za zaposlovanje pregovorili,
da kadrovska štipendija zagotavlja (počitniško) prakso in
zaposlitev po končanem šolanju, v primerjavi s štipendijo
za nadarjene, za katero pa so me nominirali v osnovni šoli.
Vse bi bilo lepo in prav, če ne bi začelo v Iskri škripati in
seveda sem takrat jaz in še marsikdo izgubil kadrovsko
štipendijo in s tem je splavala po vodi tudi obljuba o zanesljivi zaposlitvi. Negotovost zaradi zaposlitve ali bolje rečeno
takratne situacije je bila povod za razmišljanje o študiju, ko
se je moje srednješolsko izobraževanje prevesilo v drugo polovico. Končna odločitev se je potem utrjevala postopoma.
Tu pa so pomembno vlogo odigrali učitelji, in sicer na dva
načina. Prvič, dali so nam vedeti, da se od boljših dijakov
pričakuje, da bodo šli študirat. Kot drugi način pa jaz jemljem zgodbice ali anekdote, ki so nam jih učitelji ob kaki
priliki povedali o njihovih dogodivščinah med študijem
ali o njihovih delovnih izkušnjah. Slednje, in takrat zame
zelo zanimive, so imeli na zalogi učitelji strokovnih predmetov, ki so prišli poučevat na šolo po nekajletnem delu v
tovarnah. Skratka, po kaki taki pripovedki sem si jaz mislil:
»Kaj takega se lahko pripeti samo nekomu, ki je študiral«
ali pa »Takšen problem je sposoben rešiti samo nekdo, ki je
doštudiral«. No, in tako sem si jaz v četrtem letniku že upal
dvigniti roko, ko nas je profesor pri matematiki vprašal:
»Kdo misl’ it’ študirat?«

Učite se, da vam bo
zanimivo delati.
Kaj vas je veselilo v srednješolskih dneh?
Glede tega, kaj me je v času srednje šole veselilo, bi dejal, da
sem z veseljem hodil v šolo. Mislim, da v drugem letniku
nisem imel niti ene ure izostanka; nič bolan, nič zamude avtobusa, špricanje – kaj je že to. Pa malo seštejte vašo odsotnost. Zanimivo pa se mi zdi, da sem kot štromar včasih res
popravil kak radio, televizor ali morda še električno ročno
orodje, vendar sem veliko več »prešraufal«; sprva mopede
in kasneje celo avte. To je bila sicer nuja, če sem hotel
vzdrževati mojo mobilnost, doma sem namreč iz precej
odročnega Tolstega Vrha, a sem v tem užival.

Se spomnite kakšnega posebno smešnega pripetljaja?
Najbolj živo mi je ostal v spominu dogodek, ki je bil zastavljen kot popestritev, vendar se je končal zelo žalostno.
Nekega dopoldneva v četrtem letniku, proti koncu zime,
ko je bil zunaj sveže zapadli sneg, se je po šoli zgubljeno
sprehajal kuža. Med odmorom smo ga zvabili v razred.
Ko je z nekoliko zamude v razred prišla učiteljica, je kuža
kot priden učenec sedel na enem izmed prostih stolov v
zadnji klopi. Zagledali smo objokan obraz učiteljice in v
razredu je nastala neprijetna tišina. Učiteljica je opazila
psa… »Kaj se pa greste…?!« Le stežka nam je dopovedala,
da so se na poti v šolo ponesrečili trije dijaki iz paralelke.
Nesrečo je preživel le eden.

Ko pridejo dijaki naše šole na študij, v čem so boljši od
študentov, ki prihajajo iz drugih šol? Pri katerih predmetih imajo morebitne težave in kje menite, da imajo
dobro znanje?
Težko bi rekel, da opazim kakšno bistveno razliko. Pri
veliki množici je težko, razen nekaterih posameznikov,
identiﬁcirati izvor študentov. Med pogovorom s
študentom, ki ga poznam že od prej, mi je ta potožil,
da mu je matematika precej težka. Drugi študent, ki
je pri meni opravljal diplomo, pa se je izkazal za zelo
praktičnega in marljivega ter je bil tudi dobro strokovno
podkovan.
Na naši šoli je zadnja leta kar nekaj deklet, kako je z
ženskami v vašem poklicu?

Po opravljeni diplomi konec leta 1997 sem imel študija
vrh glave in tako rekoč nič denarja. Kljub

Sedaj je vpisanih od 10 do 15 deklet na letnik, v mojih študijskih letih sta bili 2 ali 3. Kar nekaj deklet ostane na fakulteti po končani diplomi, delajo kot mlade
raziskovalke ali na projektih. Nekatere celo poznam in
vem, da niso nič manj uspešne kot njihovi moški kolegi.
Poznam tudi par žensk, ki so končale elektro fakulteto
in sedaj delajo v razvoju uspešnih slovenskih podjetij.
Gospa Jožica Rejec, ki je doktorirala istega leta kot jaz,
je npr. sedaj predsednica uprave v Domelu. Po mojem
je bistvena sposobnost in volja do dela in spol ne igra
pomembne vloge.

i NterVJU

Katera stvar je glavni vzrok za nadaljevanje študija v
doktorat?

Kaj pa počnete sedaj in kje živite?

temu, da mi je mentor ponujal mesto mladega raziskovalca, sem si jaz poiskal zaposlitev v javnem podjetju Energetika v Ljubljani. Od študija sem si kmalu »odpočil«
in zaradi razmer v podjetju (ugotovil sem, da bi kot magister imel precej večji potencial) sem pospešeno začel
razmišljati o nadaljevanju študija. Prosil sem, če bi me
pri študiju v podjetju podprli, a je bil odgovor ne kar
nekako pričakovan. Moj šef je imel namreč le univerzitetno izobrazbo, šele direktor je bil magister znanosti.
In tako sem hitro povprašal na fakulteto, če so me še pripravljeni sprejeti. Ker je bil odgovor da, sem v podjetju
po hitrem postopku opravil pripravniški izpit in jeseni l.
1998 vpisal magistrski študij ter zatem zasedel še mesto
mladega raziskovalca. Magistriral sem leta 2001.
Kdaj in kje ste opravili doktorat?
Doktorat sem zagovarjal septembra 2004, delal pa sem
ga na Fakulteti za elektrotehniko pod vodstvom mojega
trikratnega mentorja, sedanjega dekana, prof. Nastrana.
Delate s študenti. Kako ocenjujete svoje delo z mladimi
ljudmi in kaj vas pri tem še posebej veseli?
Ocena, ki bi jo podal o svojem delu, je kaj lahko pristranska. Zato raje povem, da so vsakoletne ocene mojega
dela s strani študentov nadpovprečne ali celo odlične. Pri
delu z njimi me najbolj veseli, ko vidim, da proti koncu
semestra znanje in s tem samozavest študentov narašča in
da se je moj vložen trud izplačal.

Letni semester se približuje h koncu, zato sem precej obremenjen s pedagoškim delom, tako da je moje delo na
projektih in raziskovalno udejstvovanje manj intenzivno.
Sicer se ukvarjam z linearnimi in hibridnimi ojačevalniki,
močnostnimi pretvorniki ter tudi s posebnimi merilnimi
pretvorniki za zahtevna industrijska okolja. Prostega
časa imam bolj malo ali skoraj nič. Poleg raztegnjenega
delovnega časa mi veliko vzame še vožnja. Z družino
namreč živim v Novem mestu in se dnevno vozim v Ljubljano. Če si ga kaj lahko utrgam, potem je to za tek v
naravi, kolesarjenje, še vedno pa rad »šraufam«.
Izvedela sem, da ste novopečeni očka. Bo tudi malček
doktor elektrotehnike ali pa bo ubral bolj umetniške
vode?
»Naš Rok bo štromar,« sem pred časom v šali radostno dejal ženi. Ona se je nasmehnila in dejala: »Bosta pa skupaj
spajkala.« Pa tudi če bo mehanik, si mislim. Pomembno
je, da se človek v poklicu najde in ga rad opravlja. Po
mojih izkušnjah ni enostavno priti do doktorata. Poleg
vloženega truda je potrebno tudi nekaj naravnih danosti
in precej sreče…
Za konec pa bi rad še dejal, da sem bil prav počaščen,
ko sta me s prof. Tomićem pobarala za intervju. Meni
so včasih rekli: »Le uči se, da ti ne bo treba delati«. Verjemite mi, še vedno moram delati, tako da jaz apeliram
na vas: »Učite se, da vam bo zanimivo delati.«
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Darija Šalehar, T1.a

KO SLIŠIŠ TIŠINO

Vsestranska umetnica Urška Kobe

Urška Kobe je dijakinja tretjega letnika tehniške gimnazije, ki se poleg šole ukvarja še s tisoč in eno stvarjo.
Ker je v mnogih dejavnostih tudi uspešna, sem jo povabila na pogovor, da jo bolje spoznate še drugi.

i NterVJU

Ko sem te vprašala, ali imaš morda kaj časa za kratek
intervju, si sprva odgovorila, da ti urnik trenutno tega
ne dopušča. Zdaj, ko recimo, da imaš čas, me zanima, s
čim vse se ukvarjaš.
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natečaju revije Mentor »Festival mlade literature Urška«.
Uvrstila sem se v drugi krog, natečaj še vedno poteka.
Kje si pa že kaj objavljala?
Objavljam v Tegiju, pišem pa tudi za skavtsko revijo
Skavtič, kjer ustvarjam zgodbo z nadaljevanji.
Ali lahko potem rečeš, da je zate literatura na prvem
mestu? Kako usklajuješ dejavnosti med seboj?
Ne morem reči, da je kaj na prvem mestu. Zdi se mi, da
se vse, kar

Prvi korak do uspeha je že, če samega
sebe prepričaš, da zmoreš.
Večina mojih dejavnosti je na umetniškem področju.
Na šoli obiskujem dramski krožek, pišem za revijo Tegi,
obiskujem foto krožek, sodelujem pa tudi na raznih literarnih natečajih, izven šole pa še slikam, ta dejavnost je
namreč spet pred kratkim zaživela, ko sem se naključno
znašla na likovni delavnici v Čajarni in ugotovila, da
moram spet začeti s tem.
Igram tudi kitaro v glasbeni delavnici, obiskujem pevski
zbor društva Dolž, dejavna sem kot gasilka pri PGD
Dolž in kot skavtinja pri ZSKSS.
Slišati je o nagradah, ki ji dobivaš na literarnem
področju. Lahko poveš malo več o tem? Kaj pišeš, kje
dobivaš navdih, morda o samem začetku, natečajih in
nazadnje o priznanjih, ki si jih že prejela?
»Pišem kratke zgodbe, ki so kakor kozarec rdečega vina.
Spijemo ga na dušek in potem še nekaj časa čutimo.
Pred kratkim sem bila v literarni koloniji, kjer sem se
naučila, da moram najprej povedati bistvo, kadar me kdo
vpraša o tem. Torej, lahko bi rekla, da pišem od prvega
letnika. Začelo pa se je s prvim šolskim spisom. Prof. Begova je predlagala, da bi ga objavila v Tegiju. Poleg spisa
sem takrat objavila še eno zgodbico. Bila sem še povsem
neprepričana vase. Ker sem bila deležna pohvale in spodbude tudi s strani prof. Magde Udovč, sem nekako rasla
v tem in z vsako številko Tegija bolj samozavestno objavljam. Tudi nagrade so podkrepile mojo ustvarjalnost.
Torej, letos sem prejela 3 zlata priznanja na natečajih,
in sicer na natečaju Božič za zgodbo »V veri je moč« ,
ta je bila objavljena v prejšnji številki Tegija, dvokratna
zmagovalka »Bosanci me bogatijo« pa je bila na literarnih
natečajih »Pasti in prednosti večkulturnega dialoga« in
»Evropa v šoli«. Uspešna pa sem bila tudi na literarnem

počnem, povezuje med seboj. Z igranjem, pisanjem in
fotograﬁranjem je podobno. Zapaše mi tako kot hrana.
Je del mene in način mojega izražanja. Je za zadovoljstvo moje duše in sprostitev. Včasih je težko, ko moram
nečemu dati prednost, tako da se včasih znajdem tudi v
situaciji, ko naredim kakšno stvar samo napol. Vem, da
imam preveč dejavnosti, včasih je težko, ampak namesto,
da bi kaj opustila, ambiciozno rinem naprej za
novimi izzivi.

Tudi na fotografskem področju si uspešna. ..
No, udeležila sem se računalniškega tekmovanja na
Fakulteti za elektrotehniko, smer digitalna fotograﬁja. Prvi

Kaj bi za konec povedala bralcem Tegija, mladim ustvarjalcem?
Bodite ponosni na to, kar počnete, imejte cilje in jih

Najrajši fotografiram ljudi, fotka se mi zdi
uspela, ko oseba na njej zaradi ujetih čustev
kar zaživi.

i NterVJU

del je potekal na terenu, in sicer smo slikali v ljubljanskem
živalskem vrtu, nato pa smo morali v računalniškem programu iz petih fotograﬁj nekaj ustvariti. V drugem delu
tekmovanja nisem bila preveč uspešna, a sem vseeno dobila
srebrno priznanje. Drugače pa sploh ne vem, kako sem do
sedaj lahko živela brez fotoaparata, saj zdaj sploh ne znam
več dihati brez njega. Vedno, ko kam grem, ga moram imeti
s sabo, če ga nimam, se mi kadri kar prikazujejo in je potem
zelo težko. Drugače pa nimam zadržkov glede fotograﬁranja, včasih je kdo nestrpen zaradi moje zagnanosti, še
posebno, če se ne mara fotograﬁrati. A se ne dam. Najrajši
fotograﬁram ljudi, fotka se mi zdi uspela, ko oseba na njej
zaradi ujetih čustev kar zaživi. Takrat lahko rečemo, da
fotograﬁje spregovorijo.

uresničujte. Prvi korak do uspeha je že, če samega sebe
prepričaš, da zmoreš. In potem kar naenkrat stojijo v vrstah
za vaš avtogram.
Hvala za pogovor in veliko uspeha še naprej!
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SAMOGIBNO
se je umikala klasju, ki jo je sprejemalo vase,
se je ogibala njegovega diha, ki jo je vsrkaval vase,
se je izvijala melodiji, ki jo je gnala v ritmično gibanje
ponoči in podnevi se je zapirala v hišico za Barbike,
oblačila želvji oklep po zadnji modi,
trgala slike veselih dečkov z dinozavri na puloverjih,
preskakovala gredice lačnih krtov
včeraj in danes je zalivala robido in mesojedke
za lepši jutri,
ko se bo samogibno borila s poslednjim tipom za soncem.

Urška Kobe, T3.a

ITALIJA 2008

Laura Martinčič, T3.a

e KsKUrZiJe

Nagradna ekskurzija

Izbrani dijaki za nagradno ekskurzijo in spremljevalci
smo se v četrtek, 15.5.2008, ob 6. uri zjutraj zbrali na
parkirišču pred Šolskim centrom Novo mesto. Marsikdo
je na avtobusu (mimogrede, bil je zelo udoben) na
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jate, kako smo bili šele veseli, ko smo se v Padovi ustavili
za malo dlje časa.
Torej, Padova. Padova je starodavno mesto, ki je cvetelo
že v rimskem času in kasneje, ko je postalo samostojna
država. Kot eno glavnih središč Benečije je privabljala
številne bogataše, ki so bili meceni mnogim svetovno
znanim umetnikom, kot so Dante, Petrarca, Giotto,
Donatello... Padova je poznana tudi kot romarsko
središče, saj se številni romarji v mogočni baziliki
priporočajo sv. Antonu, ki je zavetnik zaljubljencev,
zakoncev, revežev, popotnikov itd. V baziliki hranijo
še njegov neiztrohnjen jezik, kar pripomore k prav
posebnemu doživetju.
Z vodičko smo imeli dogovor, da nam je glavne infor-

poti do Trebnjega še malce zadremal.
Tu se nam je pridružilo še nekaj dijakov, v Ljubljani pa
profesor Tomić in naša vodička po Italiji, Irena. Ko so
bila vsa mesta na avtobusu zapolnjena, se je uradno začela
nagradna ekskurzija Italija 2008. Vožnja nas je peljala do
mejnega prehoda Fernetiči, nato pa smo jo po avtocesti
ucvrli mimo Benetk proti Padovi. Vožnja je bila kar dolga
in naporna, čeprav smo se ustavljali na približno vsaki dve
uri, da smo si malce pretegnili noge. Lahko si predstavlmacije podala že na avtobusu, tako smo
si lahko čim hitreje ogledali čim več stvari. Zbrali smo
se v bližini Gattamelatte, izvedeli nekaj o sv. Antonu,
potem pa si ogledali njegovo baziliko. Za njen ogled smo
potrebovali približno pol ure, potem pa smo se namenili
še proti bližnjemu botaničnemu vrtu. Večino je na žalost
odvrnila kar visoka vstopnina (bila je okoli 4 €), vendar pa
so si nekateri vrt vseeno ogledali (ni znano, ali s plačilom
ali proti plačilu). V Padovi nam je ostalo še nekaj časa za
kavico in sladoled, potem pa smo se odpravili naprej proti
Veroni.

e KsKUrZiJe

Verona je mesto večih obrazov; nosi pečat rimskih in
srednjeveških časov, poleg tega pa obiskovalci v trenutku
začutijo tudi njen moderen utrip.
Verona je najverjetneje širši javnosti najbolj poznana po
zaslugi Shakespeara, ki je vanjo umestil tragedijo Romeo
in Julija. Takoj ko smo prispeli, smo se sprehodili do
trga Bra. Tam smo si ogledali še zeliščni trg, se slikali na
Gosposkem trgu, si ogledali grobnico Scaligierijev, potem pa se napotili do Julijinega balkona in njenega kipa.
Seveda nismo mogli oditi iz Verone, ne da bi se dotaknili
Julijinega oprsja (moški del udeležencev ekskurzije je bil
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seveda najbolj navdušen). Po »otipavanju« Julije smo se
le še porazgubili po mestu in se šele čez nekaj ur spet
srečali na avtobusu, potem pa se odpeljali proti hotelu
na zasluženo večerjo in počitek (in ja, seveda smo jedli
makarone).
Drugi dan smo ob 9. uri krenili proti največjemu
zabaviščnemu parku, Gardalandu, največjemu zabavišču
v Italiji. Leži ob Gardskem jezeru, po katerem se tudi
imenuje, razteza pa se na približno 55 hektarih površine.
Odprt je bil 29.7.1975, v spomladanskem in poletnem
času pa ga letno obišče preko 3 milijone obiskovalcev.
Glede na to, da je park ogromen, smo se kaj kmalu
porazgubili, a so se posamezne skupinice vseeno vsake
toliko časa med sabo srečale in si izmenjale vtise o obiskanih oz. preizkušenih napravah. Odhod iz Gardalanda
je bil ob 16. uri, vendar pa se je le-ta malo zavlekel,
ker se dve dijakinji nista in nista mogli ločiti od parka
(informacija za v bodoče: uscita pomeni izhod).
V Novo mesto smo prišli v petek, v poznih večernih
urah, hvaležni za polno novih vtisov in spoznanj.

Darija Šalehar, T1.a

PROJEKTNI TEDEN

e KsKUrZiJe

Gorenje, 2.6.-6.6.2008
V ponedeljek, 2.6.2008 smo se učenci T1.a in T1.c odpravili na dolgo pričakovan projektni teden. Ob osmih smo se
izpred Tuša z dvema avtobusoma odpeljali proti Gorenju,
vasici. kjer se nahaja eden od domov CŠOD, dom Jelen. Po
dobrih dveh urah vožnje in daljšem postanku smo končno
prispeli v Gorenje, kjer nas je pred lepo urejenim domom
pričakal ogromen bernardinec Bingo. Najprej smo se namestili po sobah, nato pa nas je čakal sestanek, na katerem
nas je upravitelj doma seznanil s tisoč in enim pravilom,
ki veljajo v domu. Po napornem sestanku smo se z grenkim priokusom na obrazu odpravili na kosilo, popoldne pa
nas je že čakalo prvo presenečenje, pohod. Ko smo se vsi
naužili svežega zraka in si dodobra ogledali, kam smo prišli,
smo se po treh urah vrnili v dom, kjer smo ob pol sedmih
začeli z večerjo. Zvečer je na nas čakalo še eno presenečenje,
nočni pohod, ki pa ga je ne srečo pokvarila mati narava z
dežjem. Tako smo večer preživeli ob družabnih in športnih
igrah in se ob enajstih vsi uradno odpravili spat. Naslednje
tri dni smo preživeli na bolj kot ne podoben način. Ob
sedmih nas je zbudila harmonika, nato pa še profesorji z
jutranjo telovadbo. Ob osmih smo imeli zajtrk, po njem
pa minute, namenjene pospravljanju sob. Tega smo se lotili
zelo resno, saj so naše sobe ocenili, najboljši pa so za vestno
pospravljanje dobili tudi posebno priznanje. Po pospravljanju nas je čakal dopoldanski pouk, ki je potekal v treh
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skupinah, ob pol dveh kosilo in ob treh še popoldanske
aktivnosti, ki so bile nekoliko bolj sproščujoče. Dopoldne
smo spoznavali kamninsko sestavo Pohorja, se posvetili
raziskovanju voda ali pa se odpravili na kolesarsko turo.
Popoldne pa smo se preizkusili v lokostrelstvu, plezanju in
se naučili marsikaj novega o preživetju v naravi. Dež pa je
poskrbel zato, da so bili nekateri malce mokri med raziskovanjem kamnin in voda, nekateri pa smo se z njegovo
pomočjo izognili kolesarjenju. Ob pol sedmih so dežurni
vsak večer poskrbeli, da je bilo vse pripravljeno za večerjo,
po njej pa so nas seveda čakale še večerne aktivnosti. Večere

smo preživeli ob družabnih in športnih igrah, preizkusili
smo se lahko tudi v cirkuških veščinah. Zadnji večer pa
smo se najprej nasmejali predstavitvam vseh sob, nato pa
smo lahko svojo odvečno energijo sprostili ob glasbi. Petkovo jutro je minilo v znamenju pakiranja in pospravljanja
sob. Zaradi dežja nismo mogli izvesti orientacijskega teka,
zato smo čas do kosila zapolnili z družabnimi in športnimi
igrami. Ob enih pa smo z avtobusom in kombijem končno
odrinili nazaj proti Novemu mestu.

Z nami so ves teden potrpežljivo
preživeli profesor Đuro Oluič, ter profesorja ﬁzike Matej
Forjan in Ivica Tomić. Čeprav projektni teden mogoče ni
bil takšen, kot smo vsi pričakovali, sem prepričana, da nam
bo ostal v lepem spominu. Če ne drugega, smo se med seboj bolje spoznali, gotovo pa kdo od nas za malenkost bolj
ceni dobrote iz mamine kuhinje.

Kobarid, 2.6.-6.6.2008
V ponedeljek, 2. 6. 2008 smo se dijaki razreda T1.b
odpravili na projektni teden v Kobarid. Ob 8. uri zjutraj
smo se zbrali pred Tušem, kjer nas je pričakal avtobus.
Naložili smo ga s prenatrpanimi kovčki, torbami in dodatno opremo ter z neizmerno hitrostjo krenili vsak proti svojemu sedežu. Ko je bilo vse nared in vsak na svojem mestu,
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smo se podali na pot.
Dolgo vožnjo, ki je bila še pred nami, si je vsak od nas popestril na sebi najboljši način. Nekateri smo se kratkočasili
ob pripovedovanju raznih šal, drugi so še malo potegnili
svoj nočni spanec, tretji pa so kar občudovali čudovito
pokrajino, ki nam je prihajala nasproti. Po pretekli dvourni
vožnji smo se ustavili na enem izmed počivališč, kjer smo
se malo pretegnili in okrepčali. Pot smo nadaljevali proti
Primorski. Za omenjeno pokrajino bi lahko rekli, da nas je
prijetno presenetila s svojo slikovitostjo in razgibanostjo.
Kljub temu, da smo zelo živahen razred, je na avtobusu
vladala tišina. Vzrok za to so bila svojstvena pričakovanja,
kot so: dolgočasna predavanja, veliko skupnega druženja,
zabava brez mej, veliko iger z žogo, obljuden kraj, vroči
dnevi v neposredni bližini Soče…
Končno smo prispeli v za nas odročne kraje, kjer se je nahajal naš cilj, dom Kavka. Tu so nas pričakali zaposleni ter nas
pospremili do sob. Vsa prijetna pričakovanja nam je že ob
prihodu pokvaril upravnik Izidor, ki nas je zasul s kopico
pravil. Nastanili smo se in odhiteli na kosilo. Sledil je krajši
počitek. Takoj za tem smo se razdelili v dve skupini. Prva
skupina je imela na urniku športno plezanje, medtem ko
si je druga skupina ogledala Kavkno jamo. Dejavnosti smo
podkrepili tudi z osvajanjem teoretičnih znanj. Po prvem
športno preživetem popoldnevu, je sledila večerja. Kasneje je bil na urniku večerni program, ki smo ga preživeli
v sklopu družabnih iger. Večerno druženje, polno zabave
in norčij, je hitro minilo in napočil je čas, ko sta v domu
morala zavladati mir in tišina. To je pomenilo, da smo se
odpravili na nočni počitek.
Naslednja jutra smo se zbujali ob sedmi uri, kar je bilo za
nas zelo utrujajoče, glede na to, da smo večino noči …� Za
jutranjo budnico je poskrbel sošolec Klemen, ki nas je predramil z zvoki svoje trobente. Ko smo bili vsi pripravljeni
za začetek dneva, je sledila jutranja telovadba, za katero smo
sprva pokazali le malo zanimanja, a smo uvideli, da razgiba-

vanje koristi. Potem je bil na vrsti zajtrk in ocenjevanje urejenosti sob ter nočnega (ne)miru.
Ob deveti uri je sledil dopoldanski program. Ta je bil za
nekatere bolj ali manj zabaven in poučen, spet drugim pa
se je zdel dolgočasen in zoprn. Kosilo je bil čas, ki smo ga
vsi komaj čakali, vendar ko je le-ta nastopil, smo se s težavo
primotovilili v jedilnico. Popoldanski program je potekal
večinoma v domu, česar vzrok so bile popoldanske nevihte.
Čas je hitro mineval in že je bila na vrsti večerja, večerni
program ter stanje telesnega in duševnega počitka s popolnim zmanjšanjem zavesti.
Torej! Dnevi v Livških Ravnah, v domu Kavka, so potekali
po urniku. Jutranja budnica, telovadba, zajtrk, ocenjevanje
sob, dopoldanski program, kosilo, popoldanski program,
večerja, večerni program in spanje so bili naša stalnica. V
sklopu dopoldanskega oziroma popoldanskega programa
smo obiskali vas Topolovo v Benečiji, kjer smo imeli
posebno čast zapeti enemu izmed vaščanov, ki je ta dan
praznoval svoj 81. rojstni dan. Obiskali smo tudi vas Vrsno
pod Krnom, rojstni kraj duhovnika, prevajalca in
pesnika Simona
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Gregorčiča. Ogledali smo si italijansko kostnico nad Kobaridom, kjer je pokopanih 7014 identiﬁciranih italijanskih vojakov. Preizkusili smo se tudi v gledališkem, lutkovnem in likovnem ustvarjanju. Večer pred odhodom nas je
čakalo še zaključno orientacijsko tekmovanje, ki se ga je
dalo izvesti kar v domu in je bilo nadvse imenitno.
Na dan odhoda smo si ogledali muzej v Tolminu, kjer smo
se seznanili z velikim številom predmetov, ki so strokovno
pokrivala področja arheologije, etnologije, zgodovine in
umetnostne zgodovine.
Domov, v Novo mesto, smo prispeli v petek, v popoldanskih urah, polni novih spoznanj in idej. Celoten potek
dogajanja vam bomo podrobneje predstavili v ﬁlmu, ki si
ga boste lahko ogledali v prihajajočih dnevih.
Sandra Šuštaršič Simonič, T1.b

e KsKUrZiJe

DALMACIJA 2008
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Pa smo jo le dočakali. Dalmacijo namreč. Že celo leto težko
pričakovani projektni teden v naši južni sosedi. Čeprav
se je kot možnost za širjenje naših obzorij omenjala tudi
Nemčija, smo se vsi trije oddelki 2. letnika tehniške gimnazije 26. maja 2008 ob pol sedmih zjutraj podali proti
morju. Dva polna avtobusa dijakov, šestih spremljevalcev
in seveda dveh šoferjev – skupaj natančno 100-članska
odprava – sta se družno odpeljala sprva proti mejnemu
prehodu Vinica, kjer smo prečkali šengensko mejo, nato
pa proti dalmatinki - avtocesti, ki je pohitrila promet od
glavnega mesta Hrvaške, Zagreba, proti jugu.
Prvi postanek smo naredili na začetku avtoceste, kjer smo
na hitro pomalicali in spili skodelico kave. Sledila je večurna
vožnja z nekaj krajšimi postanki do Zadra – mesta, ki je
bilo več stoletij upravno središče Dalmacije, danes pa je
regijsko središče, polno zgodovine in umetnosti. Sprva smo
se sprehodili ob obali, poslušali znamenite morske orgle
in si ogledali sončne celice. Kasneje smo se najpogumnejši
še povzpeli na enega izmed zadarskih stolpov ter uživali v
izjemnem razgledu, po vrnitvi na trdna tla pa smo imeli še
nekaj časa zase. Nato nas je pot vodila proti prečudovitem
mestecu pod zaščito UNESCA - Trogirju, saj je staro mestno
jedro še prečudovito ohranjeno z minimumom sodobnih intervencij. Ogledali smo si ta del mesta ter katedralo v njem
in se hkrati prepuščali toku življenja, mesteca blizu Splita.
Po koncu ogleda smo se odpravili proti našim prenoščiščem
– bungalovom v Baški Vodi. Ob prihodu smo samo odložili
prtljago in odhiteli na večerjo, po večerji pa smo smuknili
še v morje. Čeprav le-to še ni ravno toplo kot sredi poletja,
je za nas predstavljalo pravo ohladitev po vročem dnevu,
saj je ves dan sonce močno sijalo, za nameček pa smo imeli
še probleme s klimo v avtobusu, tako da je bilo kot v savni.
No, po plavanju smo imeli še malo časa zase, nato pa smo
se morali umiriti.
Po (ne)prespani noči smo zjutraj odhiteli na zajtrk ter
se pripravili, saj nas je čakala dolga pot do Dubravnika.
Ob devetih smo se odpravili in se odpeljali proti mestu z
mogočnim obzidjem. Med vožnjo smo opazili eno izmed
bolj rodovitnih območij v Dalmaciji – delto reke Neretve.
Ko smo vendarle prispeli, smo najprej poslušali naša vodiča,
nato pa smo se sprehodili po obzidju. To kamnito obzidje,
dolgo več kot 2 kilometra, nas je kar utrudilo, saj smo se
po njem sprehajali in si ogledovali stvari več kot eno uro.
Nato smo imeli še nekaj časa zase, da smo zadovoljili svoje
potrebe. Sledila je spet dolga pot domov, ki pa se je zaradi
okvare avtobusa – odpovedala je prednja leva zračna blazina, namenjena vzmetenju oziroma amortizaciji avtobusa,
podaljšala še za kakšno dobro uro.

Črt Jaklič, T2.b

Ko smo vendarle prispeli, smo se najedli ter izkoriščali naš
prosti čas.
Tretji dan smo vstali zelo zgodaj, saj smo morali ujeti trajekt za Brač. Do pristanišča smo prišli hitro, tako da smo
imeli še nekaj časa zase. Ob desetih smo se vendarle vkrcali.
Plovba je trajala okoli tričetrt ure. Ko smo vendarle prispeli
na Brač, smo se sprehodili ob morju in si ogledali mesto
Bol. Nato smo imeli prosto. Večina se najprej odpravila
jest, nato pa smo se šli kopat na eno izmed najlepših plaž,
gledano s ptičje perspektive, v Jadranskem morju – Zlatni
rat. Morje je bilo prijetno hladno, saj je imelo že kar 20
stopinj Celzija. Po osvežitvi smo se odpravili nazaj proti
avtobusu, nato pa se odpeljali na Vidovo goro – najvišjo
goro na Braču, kjer je izjemen razgled na plažo Zlatni rat.
Po skupinskem slikanju na pečini smo se odpravili proti
trajektu in nato Baški Vodi. Ker je bil to naš zadnji večer,
smo lahko bili legalno malo dlje glasni.
Po tretji (ne)prespani noči je le napočil dan za odhod
domov. Zjutraj smo spakirali naše stvari, za-

jtrkovali in se nato najprej odpravili v Makarsko, kjer smo
si ogledali malakološki muzej – muzej morskih polžev in
školjk, ki je del tamkajšnjega samostana. Prijazna nuna
je najprej spregovorila par besed, nato pa smo si ogledali
zbirko mehkužcev, ki šteje preko 3000 primerkov. Sledila je
pot v eno izmed največjih mest Hrvaške – Split. Tam smo
si ogledali Dioklecijanovo palačo ter njegov kip, na katerem
smo se tudi dotaknili palca na nogi, saj naj bi to prinašalo
srečo. Pred odhodom proti domu nam je še ostalo še nekaj
časa zase.. Večurna vožnja je minila dokaj hitro in v Novo
mesto smo prišli ob pol devetih zvečer.
Po končanem izletu smo se vsi strinjali, da je le-ta minil
prehitro in da bi ga radi čimprej ponovili. Imeli smo se
namreč čudovito in mislim, da bo izlet v Dalmacijo vsem
še dolgo ostal v lepem spominu.

PO ZAMEJSTVU...
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V četrtek, 5. 6. 2008, ob 7.00 smo se dijaki tretjih letnikov
tehniške gimnazije odpravili na ekskurzijo po zamejstvu.
Pred nami je bila dolga pot mimo Ljubljane (tu smo pobrali vodičko), Kranjske Gore, čez mejni prehod z Italijo
do pokrajine Rezija, ki je bila naša prva točka ekskurzije. V
rezijanskem kulturnem domu v Ravanci (it. Prata) smo z
vsem zanimanjem poslušali domačina, ki nam je v svojem
narečju pripovedoval o življenju Rezijanov. Sproti nam
je še razlagal, kaj posamezne besede v njihovem narečju
pomenijo v knjižni slovenščini, ob čemer smo se zelo nasmejali. Za konec so se štirje dijaki in dijakinje naučili
ljudskega plesa v parih. Ples je zanimiv, ker se pari ne
dotikajo.
Naslednji postanek je bil v Pušji vasi (it. Venzone), kjer
smo si ogledali cerkev v gotskem stilu, ki je bila ob potresu
leta 1976 precej porušena. Spoznali smo, da je mogoče
združiti staro in novo, saj so iz kamenja porušene cerkve
in sodobnega materiala cerkvi iz 13. stoletja vrnili njen
prvotni videz. Po ogledu le-te nam je ostalo še nekaj časa
za kosilo oz. malico.
Pot smo nadaljevali proti Bordanu v hišo metuljev, kar
je bila ena od zanimivejših točk naše ekskurzije. Iz hiše
smo prišli polni navdušenja, saj smo se vsi strinjali, da je
zanimivo hoditi po prostoru, v katerem nas obletavajo
metulji iz drugih koncev sveta.
Zadnja točka prvega dne je bil grad Kromberk, kjer ima
sedež Goriški muzej. Ob vstopu v grad nas je pričakal
vodič in nam pripovedoval o zgodovini gradu in njegovih
lastnikih, potem smo si lahko prosto ogledali prostore na
gradu in zgodovinsko zbirko.
Po ogledu gradu smo se napotili v hotel Sabotin, kjer

smo večerjali, prenočili, naslednji dan pa se po zajtrku
odpravili na Kostanjevico. Kostanjevica je hrib nad Novo
Gorico, na katerem stoji frančiškanski samostan. Seveda
je sestavni del samostana cerkev (o njenem nastanku obstaja več legend), za nas pa je pomembnejša Škrabčeva
knjižnica (Škrabec je pomemben jezikoslovec dolenjskega
porekla, ki je raziskal glasovno podobo slovenščine). V
knjižnici hranijo prvo slovnico slovenskega jezika, in sicer
Bohoričeve Zimske urice.) Po ogledu grobnice Bourbonov
smo se napotili na italijansko stran. Zapeljali smo se do
spomenika žrtvam 1. svetovne vojne v Redipuglii. Zgrajen
je v obliki stopnic, kjer so zapisana imena padlih vojakov,
nad vsakim stolpcem pa je zapisana beseda PRESENTE
(PRISOTEN). V vznožju pa so sarkofagi generalov, tako
da se zdi, kot da vodijo svoje vojake še po smrti. Nekateri
so si privoščili sprehod in odšli po stopnicah do muzeja,
ostali pa smo se raje odpeljali tja kar z avtobusom.
Cerkev v Ogleju je bila naša naslednja točka. Za nas je
bila zanimiva predvsem zato, ker so njena tla prekrita z
mozaiki, med katerimi vsak govori zgodbo zase. Kot nekdanje rimsko mesto je Oglej bogat z ostanki iz antike, med
katerimi je najlepše ohranjeno rečno pristanišče.
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V Trstu smo najprej naredili enourni postanek pri gradu
Miramar, ki ga krasi velik in lepo urejen park, nato pa smo
se odpeljali do nekdanje luščilnice riža – Rižarne. Ta je bila
v drugi svetovni vojni koncentracijsko taborišče. Z zanimanjem smo poslušali pripovedovanje vodiča o grozodejstvih, ki so se dogajali v teh prostorih med vojno (slika 2),
nato pa nas je do doma čakala le še vožnja, katere smo bili
vsi že kar siti.
Lea Pilić, T3.a

Igra, ki je obnorela svet!

Z ANimiVosti

Leta 2006 je bila to najboljša spletna igra ( igralo jo je več
kot 10.000 igralcev). Skupaj z dvema angleškima verzijama in z originalno nemško je bila prevedena v več kot 30
jezikov. Danes ima čez 3 milijone igralce po celem svetu.
Narejena je v programu PHP in zanjo potrebujemo internetni brskalnik. Bil je prva igra svoje vrste, ki jo je mogoče
igrati prek mobilnega telefona. Seveda, to je Travian.
Igranje igre Travian se lahko začne ob registraciji. Za to
potrebujemo elektronski naslov, izmisliti si moramo še ime
in varno geslo. Ob registraciji je potrebno izbrati eno izmed
treh plemen Traviana (Rimljane, Galce in Tevtone). Vsako
od teh plemen ima svoje posebnosti: Rimljani so nevtralni
, Galci imajo zelo dobro obrambo, Tevtoni pa imajo zelo
dober napad in so primerni za agresivne

22

igralce. Ko se uspešno registrirate in prijavite v račun, se
vam prikažejo surovinska polja, v središču le-teh pa center naselja. V začetku so vsa polja na stopnji 0. Za vsako
nadgradnjo polja je potrebna določena količina surovin. V
naselju je na začetku postavljena le ena zgradba, t.i. gradbe-

ni ceh. Imamo seveda možnost postavitve novih zgradb. Pri
izgradnji nove je potrebno izpolniti določene pogoje, da
lahko sploh stavbo postavimo. Podobno je tudi z enotami.
Vse o teh pogojih je napisano v rubriki napotki&pregled.
Ko pride čas ter smo pripravljeni na novo naselje, ga seveda
tudi zgradimo. Zanj potrebujemo določeno število kulturnih točk, ki jih dobimo z nadgradnjo zgradb in polj, lahko pa tudi organiziramo festival, ki nam prinese kulturne

točke. Za ustanovitev novega naselja potrebujemo tudi 3
koloniste, za osvojitev pa senatorja. Zavzamemo lahko vsa
naselja, razen metropole oz. prestolnice.
Travian je igra, kjer se spozna veliko prijateljev. Tu se lahko
srečamo s tisoči igralcev. Pri tej igri je možnost, da se skupina igralcev združi v eno skupina – alianso. Igralci iz iste
alianse si med seboj pomagajo s surovinami in tudi vojaško.
Med aliansami se sklepajo tudi zavezništva in pakti ali celo
vojne.
Igra Travian se zaključi takrat, ko prva dva igralca zgradita
čudo sveta na stopnjo 100, vendar je to zgradbo zelo težko
braniti. Gradnja le-tega se začne takrat, ko na server pridejo Natarji.
Ti pridejo v dveh fazah. Natarjem je na začetku potrebno
zavzeti naselje, v katerem zgradi en igralec do stopnje 50.
To je potrebno storiti v prvi fazi. Do stopnje 100 pa lahko
igralec nadgradi čudo sveta po drugi fazi prihoda natarjev.
Pa veliko užitkov ob igranju.
PS: Ne pozabite, da realni svet še vedno obstaja…
Aleš Koncilja, Gašper Oven, R2.b

Računalničarja na Radiu Ga - Ga
V petek,18.4.2008 sva se dijaka SEŠTG Jan Bahor in Tadej Golobič iz R.1.b odpravila na snemanje znamenite radijske
oddaje Radio Ga-Ga in TV-oddaje Hri-bar. Najprej sva si ogledala snemalne studie in njihovo opremo. Kasneje sva se
udeležila še snemanja radijske oddaje Radio Ga-Ga. Jan Bahor je tudi sodeloval v oddaji in imitiral semiškega župana
Ivana Bukovca. Po snemanju radijske oddaje sva si ogledala televizijske prostore in studie, v katerih nastajajo različne
oddaje, proti večeru pa sva se tudi udeležila snemanja zabavne oddaje Hri-bar.
Jan in Tadej, R1.b

Ansambel Nemir in Ansambel Šantej

V mojem razredu, to je R2.b, imamo kar nekaj mladih pevskih talentov.
Odločil sem se, da vam jih na kratko malo predstavim in
jim mogoče tako priskrbim še kakšen dodaten nastop.
Ansambel Nemir
Ansambel je začel z delovanjem leta 2006. Sestavljajo ga
štirje člani. Gregor, vokal in harmonika, ter Tomaž, bariton in vokal, sta se spoznala na » Veselem Mirnčanu «.
Pridružila sta se jima še Andrej na ritem kitari in klaviaturah ter Mojca, sestra harmonikarja, z bas kitaro. Prve

prave vaje so imeli šele leta 2007. Kasneje je Mojco zamenjal David. Vsi so doma iz Mirnske doline. Dolgo časa je bil
njihov mentor član ansambla Ceglar, Denis Zupan. V zad-

njem času pa ga je zamenjal Jože Mikec iz ansambla Novi
spomini. Takrat so resno poprijeli za delo. Tako zdaj igrajo
že eno leto. Njihov zadnji dosežek je štiriglasno fantovsko
petje. Sedaj pridno vadijo in se pripravljajo na udeležbo na
kakšnem festivalu v poletnih mesecih.
Ansamblu veliko pomaga Gregorjev oče, ki skrbi za prevoz
in ozvočenje. Radi igrajo na raznih prireditvah in »feštah«.
Prihaja pa tudi čas veselic, na katerih jih bo tudi mogoče
videti in slišati.
Sami pravijo: Vemo, da se brez muje še čevelj ne obuje, zato
pridno vadimo in se tako še bolj glasbeno izobražujemo.
Ansambel Šantej

Maja, Denis in Roky Šantej so sicer iz enega gnezda, ker pa
so glasbeno nadarjeni, so pred kratkim ustanovili ansambel, ki so ga poimenovali kar po svojem priimku - Šantej.

Z ANimiVosti

Muskontarji v R2.b
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Ansambel Nemir
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Njihovi prvi skupni koraki na odru so bili že leta 1998,
v kar jih je prepričal njihov takratni kaplan Sandi. Prav
tako skupaj kot posamezno pa so z leti znanje nadgrajevali na vseh glasbenih področjih.
Prihajajo iz Šentruperta na Dolenjskem. Najmlajši
brat Roky igra kitaro in šteje 14 let, vodja ansambla ter
najstarejša članica je Maja, ki ima 18 let in igra bas kitaro,
njen mlajši brat Denis na harmoniki, ki je moj sošolec, pa
šteje že skoraj 17 let. Ni jim odveč tudi večglasno petje.
Konec leta 2006 so ugotovili, da je to tisto pravo, kar si
želijo, in sestavili so ansambel. Tako so igrali na raznih
dobrodelnih koncertih, prireditvah, kot tudi zabavah.
Konec leta 2007 pa jim je uspelo zmagati na avdiciji za
talente, kjer so si prislužili 6-dnevno potovanje na Krf, organizatorja avdicije (Tina Pulko - pevka, ter Tone Košmrl
iz Pop designa) pa sta se nad njihovim talentom, preprostostjo in simpatičnostjo tako navdušila, da sta z njimi za
nekaj let podpisala pogodbo o nastopanju.
Pot v neznano, kot so jo poimenovali člani ansambla, je
zelo zanimiva in polna presenečanj. Ker vedo, da ima vsak
pravi ansambel tudi svoje avtorske skladbe, so štajerski
Dolenjci, kot jim pravijo zaradi mešanih korenin, zavihali rokave in se lotili dela. V kratkem času niso posneli
le ene, ampak kar tri lastne skladbe, ki jih boste lahko
kmalu slišali po radijskih valovih. Najbolj jim je všeč tista
z naslovom Vozovnica v eno smer, ki pa bo izšla tudi na
letošnji zgoščenki DJ Svizec.

Ansambel Šantej
Skupno imajo na repertoarju približno 100 skladb, poleg
številnih nastopov pa je za njimi tudi prvo profesionalno
slikanje.
Kaj več o ansamblu pa lahko zveste na njihovi spletni
strani: www.tinateam.si/santej.
Mislim, da so vsi predstavljeni zelo talentirani mladi
glasbeniki in vam jih toplo priporočam, da jim kdaj
prisluhnete. Če pa boste potrebovali kakšno glasbo za na
zabavo, je R2.b tisto pravo.
Danijel Zupan, R2.b

SALSA NIGHT
Marko Pirc, T4.a
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V človeški naravi je, da se med seboj radi primerjamo in tekmujemo. Kdo bo
imel boljši avto, lepšo obleko, več denarja, kdo bo boljši na športnem področju,
kdo bo več znal? In elektrotehniki, ali po domače ‘štromarji’, ne odstopamo
od povprečnih Zemljanov. Tako imamo tudi mi tekmovanje iz znanja elektrotehnike.
18. aprila letos je na naši šoli potekalo že šestnajsto državno tekmovanje elektro
šol. Ob tej priložnosti smo s spominsko vitrino počastili spomin na našega rojaka
in hkrati vrhunskega znanstvenika na področju elektrotehnike Marjana Plaperja.
Na svečani otvoritvi je prisostvovalo mnogo uglednih gostov, med njimi tudi:
mag. Mirko Marinčič, predsednik uprave Elektro Ljubljana, prof. dr. Maks Babuder, direktor Elektroinštituta, dr. Henrik Lavrič s Fakultete za elektrotehniko,
Andrej Sever, predsednik Elektrotehniškega društva in gospa Sandra Plaper, žena
pokojnega znanstvenika.
Dijaki iz vse Slovenije so se udeležili tekmovanja, razdeljenega na tri kategorije:
- tekmovanje dijakov drugih letnikov elektrotehniških šol, ki je skupno
za elektronike, energetike, računalnikarje in tehnike telekomunikacij,
- tekmovanje poklicnih šol iz elektronike,
- tekmovanje poklicnih šol iz energetike.
Vse tri kategorije so se preizkusile v teoretičnem znanju, ki poteka na računalnikih, prav tako pa tudi v znanju prakse. Tehniki
programirajo PLC-je, to je prosto programirljive krmilnike.
Iz znanja energetike je tekmovalo sedem ekip, elektronikov je bilo dvanajst, elektrotehnikov pa štirinajst. Naši tekmovalci so
dosegli peto mesto pri elektrotehnikih in drugo pri elektronikih. Kot zanimivost pa moramo povedati, da je najslabši rezultat
v vsej zgodovini tekmovanj za našo šolo bilo šesto mesto. Tako vse čestitke dijakoma Urbanu Bevcu in Matjažu Brajerju za
dosežene rezultate.
Državno tekmovanje je udeležencem ostalo v lepem spominu, saj so prav vsi bili deležni priročnih nagrad in prijazne pogostitve,
za kar smo hvaležni številnim sponzorjem.
Vodja tekmovanja:
Breda Tomc, univ.dipl.inž.
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DRŽAVNO
TEKMOVANJE IZ
ZNANJA
ELEKTROTEHNIKE NA
SEŠTG, 18.4.2008

prof. dr. MARJAN PLAPER
VELIKI SLOVENSKI RAZISKOVALEC ELEKTROENERGETSKIH OMREŽIJ
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Srednja elektro šola in tehniška gimnazija je bila v
letošnjem letu organizatorka državnega tekmovanja iz
znanja elektrotehnike. Na ta dogodek se je še posebno
pripravljala, kajti ob tej priložnosti so svečano odprli spo-

govi rojaki. Gospa je z nami v prijaznem klepetu podelila
nekaj lepih spominov na moža. Povedala je, da sta oba
Novomeščana po rodu, profesor je bil rojen 25. avgusta
1918, a ju je študijska pot zanesla v Ljubljano, kjer sta
zaradi moževe službe na fakulteti tudi ostala in si ustvarila družino. Sama se je odločila ostati doma, saj je tako
lažje skrbela za tri otroke in podpirala moževo poklicnoštudijsko kariero. Obudila je kar nekaj lepih spominov, ki
govorijo o njeni dobrosrčnosti in želji pomagati bližnjemu,
saj bi brez take opore bil njen mož težko tako uspešen.

minsko vitrino, posvečeno rojaku Marjanu Plaperju, vrhunskemu strokovnjaku, uglednemu znanstveniku, doktorju znanosti in zaslužnemu univerzitetnemu profesorju
elektrotehnike.
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Med uglednimi gosti, ki so prisostvovali dogodku, je bila
tudi. Ob tej priložnosti je povedala, da je zelo počaščena,
da smo se na tak način spomnili njenega moža. Obžalovala
je, da ga ni več med nami, umrl je namreč leta 2003, kajti
gotovo bi bil izredno vesel, da se nanj spomnijo tudi nje-

Nezanemarljivo pa je tudi, da so vsi njuni otroci dosegli
akademske nazive, si ustvarili svoje družine in so na starše
zelo ponosni.
Gospa Sandra Plaper se kljub temu, da je postala
Ljubljančanka še vedno rada vrača v rodno Novo mesto,
saj jo nanj vežejo lepi spomini, z veseljem pa obišče tudi
svoje sorodnike. Verjamemo, da jo bo z današnjim dogodkov vezalo še kaj več…
Magda Udovč

mag. MIRKO MARINČIČ
PREDSEDNIK UPRAVE ELEKTRO LJUBLJANA
Mirko Marinčič je v Elektro Ljubljana zaposlen 12 let, to
je doslej njegova prva in edina služba. Kalil se je praktično
na vseh področjih: od začetnih korakov projektanta, do
službe za kakovost, kjer so v času od leta 1997 do 2000
kot prvo elektro distribucijsko podjetje prejeli certifikat
kakovosti ISO 9001. Sedaj je dobri dve leti predsednik
uprave. Svoje delo vidi kot velik izziv, ki mu nudi možnost
osebnega bogatenja in utrjevanja izkušenj.
Kaj vas je navdušilo za ta poklic?
Zanimivo, to je bil električar, ki je prišel k očetu popravljat
telefon, star pa sem bil 5 let.

Kako je sestavljeno in organizirano podjetje Elektro Ljubljana?
Elektro Ljubljana je razdeljeno na pet distribucijskih enot:
Elektro Novo mesto, Elektro Kočevje, Elektro Trbovlje,
Elektro Ljubljana mesto in Elektro Ljubljana okolica.
Vsaka distribucijska enota je razdeljena še na nadzorništva.
Npr. distribucijska enota Novo mesto je razdeljena na

nadzorništva Trebnje, Šentjernej, Novo mesto, Metlika in
Črnomelj.
Smo največje distribucijsko podjetje s skoraj tisoč zaposlenimi, imamo največji tržni delež prodaje električne energije v Sloveniji in najmočnejši naložbeni cikel, po naših
storitvah smo vodilni na tem področju. Naše nove storitve,
ki jih nudimo odjemalcem, so po kakovosti primerljive z
najboljšimi evropskimi distribucijskimi podjetji.
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Kdaj se je začelo vaše delo na Elektro Ljubljana in kako se
je spremenilo od kar ste predsednik uprave?
Pred 12 leti. Delamo to, za kar smo poslani, torej porabnikom zagotavljamo kvalitetno dobavo električne energije,
da pravočasno gradimo električno omrežje, sedaj pa, ko
smo še tržno podjetje, pa še nekaj več vlagamo v razvoj
storitev.
Kadrovsko smo se razširili zato, ker je v naši dejavnosti
težko zagotavljati storitve z najemom
storitev na trgu, ugotovili smo, da moramo imeti lastne
kadre. Investicijsko smo povečali aktivnosti, ker moramo
slediti razvoju gospodarstva.

Kakšna je pri nas osveščenost odjemalcev?
To je dolgoročen proces! Pomembno je, da smo na tem
področju dejavni in prepoznavni.
Osveščenost odjemalcev je povezana z višino mesečnega obroka, ki ga plačujejo za elektriko. Dokler bomo odjemalci
na gospodinjstvo za elektriko plačevali mesečno manj kot
50 evrov, s tem, da ne znamo biti brez elektrike niti dve
uri, in bili pripravljeni za telefon, internet, kabelsko TV,
mobilno telefonijo odšteti več kot 200 evrov ali za gorivo,

prevoze in ogrevanje pa mesečno nad 400 evrov, do takrat
so vsa prizadevanja za učinkovito rabo električne energije
zelo težavna, vendar kljub temu mi delamo na področju
učinkovite rabe že 20 let.
Sedaj smo tudi ustanovili svetovalno pisarno za to
področje.
Z uporabo novih tehnologij skušamo okolje čim manj
osiromašiti oz. čim bolje delovati v korist naravi oziroma
okolju.
V čem mislite, da je perspektiva elektro industrije?
Elektro distribucija kot taka je nuja in predpogoj za kakršno
koli življenje in razvoj gospodarstva, zato je seveda perspektivna in nujna, v prehodnosti pa bo mogla biti tudi bolj
cenjena, saj je primarna energija za vso ostalo panogo.
K
Kako
je trenutno s konkurenco v Sloveniji, si lahko porabniki sami izbiramo distributerja?
Uporabnik ali odjemalec si lahko prosto na trgu izbira
dobavitelja električne energije, distribucijo električne energije pa izvajajo podjetja, vsako na svojem področju.
Kar pet električnih distribucijskih podjetij skrbi za razvoj
in vzdrževanje omrežja, imamo tudi blizu 20 trgovcev z
električno energijo, med katerimi so tudi distribucijska
podjetja, ki prodajajo električno energijo. Tako lahko vsak
odjemalec prosto izbira dobavitelja električne energije.
Kaj je bil vzrok povišanja cen električne energije v
letošnjem letu?
Vzrok je bil povečanje cen električne energije na trgu na
debelo, povečanje stroškov in storitev, ki jih izvajamo elektro distribucijska podjetja.
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Treba pa je poudariti, da je pri nas električna energija 30%
cenejša, kot je v regiji ali v drugih državah, in ne moremo
sami generirati cene, ki bi bila realno netržna.
Nimamo tudi tako poceni virov električne energije oziroma
elektrarn, ki bi proizvajale električno energijo po nižjih cenah.
Naša električna energija se začne z izkopom premoga v premogovniku Velenje in ker se tam stroški dvigujejo, se dvigujejo tudi stroški predelave premoga v energijo v termo elektrarni
Šoštanj, posledično pa stroški vzdrževanja omrežij. Potem
pride do povečanje cen električne energije.
Mislim, da je zelena energija prava pot za prihodnost. Ali
menite, da brez termo energije in jedrske elektrarne ne bo
šlo?

Brez termo elektrarn in jedrske elektrarne Krško, ki prispevajo
dve tretjini električne energije v naš sistem, zagotovo ne bo
šlo, fosilna goriva pa so lahko tudi biomasa in obnovljivi viri
energije in bodo pripomogli, da bomo lažje prebrodili težave
s povečanjem odvzema.
Namreč odvzem se na leto povečuje za 4% in šteje vsaka
proizvedena kilovatna ura.
Sam se zelo zavzemam za elektrarne na biomaso, male elektrarne in sončne elektrarne.
Vendar je tukaj potrebna nekoliko širša okoljska ozaveščenost
in tudi te energije in produkti so za enkrat nekoliko dražji kot
pa klasična proizvodnja energije.
Matej Mavsar, E4.a
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ANDREJ SEVER
PREDSEDNIK ELEKTROTEHNIŠKEGA DRUŠTVA
DOLENJSKE IN BELE KRAJINE
Kip prof. Plaperja, ki je umrl pred petimi leti, je njegova
last. V spomin mu ga je dal kipar, sam pa ga je odstopil
Šolskemu centru, ki je ob pričetku državnega tekmovanja
iz znanja elektrotehnike z odprtjem spominske vitrine
počastil spomin na svojega uspešnega rojaka.
Gospod Andrej Sever nam je ob tej priložnosti namenil
par besed.
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in svetovno primerljivo. Sam sem namreč leta 1975 v Ljubljani končal Fakulteto za elektrotehniko, ki je bila takrat
povsod priznana, trudimo se, da bi tudi vi v bodoče kot
elektro inženirji in doktorji znanosti dosegli svetovni vrh.
Ker prihajam iz Bele krajine, lahko povem, da se spomnim, kako ste pri vas gostili dr. Mavretiča, Belokranjca,
ki sodeluje z Naso. Lahko ste videli, da se da uspeti. Zase
pa lahko rečem, da sem s pridnostjo in marljivostjo postal
republiški elektroenergetski inšpektor in pokrivam Dolenjsko, Posavje in Belo krajino. ‘’

Kaj vam pomeni današnji dogodek na tej šoli?
‘’ Na prvem mestu prijetno druženje, drugo pa je otvoritev spominske vitrine, posvečene vašemu rojaku prof. dr.
Marjanu Plaperju, priznanemu strokovnjaku s področja
elektronike in predavatelju na Fakulteti za elektrotehniko.
Pomembno se mi zdi, da se vam, mladim, dokaže, da lahko tudi vi dosežete tak nivo oz. znanje, ki je evropsko

Kakšna pa se vam zdi prihodnost za nas, dijake, v elektro
industriji in kakšne možnosti zaposlitve vidite?
‘’ Zavedati se morate, da boste morali pridno delati, se
učiti, spremljati razvoj in ne računati samo na to, da boste
na miško pritiskali in gledali v ekran in bo tako nekaj nastalo. To lahko primerjamo s poljem, ki ga je treba obdelati,
seme posejati, to je znanje, in potem marljivo delati, da
lahko kasneje nekaj žanješ in prodaš.
Vsak dan je bolj potrebna elektrotehnika in elektro
inženirje oz. tehnike rabijo vsepovsod. Glejte, to, kar
bom zdajle povedal, bo malo za hec in malo zares: tudi
na stranišče ne moremo iti brez električne energije, prav

tako se ne znamo zabavati in komunicirati brez elektrike.
Ta znanja bodo vse bolj cenjena in tudi povpraševanja po
teh poklicih bo vse več. Ko delam po terenu, vidim, da
ljudje potrebujejo to znanje, le spoštovano še ni zadosti.
Spoštovanje pa si pridobimo z znanjem in pridnostjo.’’

Na koncu je g. Sever še povedal, da pozna Tegi, mu izrekel
pohvalo in spodbudne besede še za naprej.

prof. dr. MAKS BABUDER

Rok Pirc, E4.a
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Letos ste prejeli Bloudkovo plaketo za športne dosežke,
kaj vam pomeni to priznanje?
‘’ To je priznanje za moje delo in druženje s športniki, dobil
pa sem ga tudi zato, ker sem začel ali pa spodbudil delo
z učenci s prilagojenim programom. Ko vidiš in doživiš
njihovo hvaležnost, je podobno, kot če vi spoznate, da je
znanje, ki ga pridobite v šoli, nekaj koristnega, da ste veseli
zanj in lahko rečete: jaz to znam in zmorem. To je največja
vrednota. To priznanje, ki sem ga dobil, je priznanje vsem
belokranjskim športnikom, saj so se tudi oni ogromno
razdajali. Zdaj delam z rokometaši veterani in lahko se
pohvalim, da so naši turnirji res na visoki ravni, tako glede
same organizacije, pokalov itd… Letos bomo imeli za pokale zmaje, kar predstavlja neko simboliko, namreč borimo
se kot zmaji, delamo kot zmaji in zato moramo uspeti, pa
čeprav nas morda kdo hoče uničiti, se mi ne damo, in taki
bodite tudi vi!

Toliko lepih besed je bilo z vaše strani že spregovorjenih o
naši šoli. Kaj vas najbolj veže nanjo?
»Na šolo me vežejo lepi spomini, pred nekaj leti jo je
uspešno končal moj sin, prav tako pa tudi sin že pokojnega prijatelja. Ta je pred katerim postal tudi inženir in
je dober podjetnik. Sodeloval sem tudi z vodstvom šole,
z vašim ravnateljem, g. Borisom Plutom, sem bil pobudnik nagradnih ekskurzij za najuspešnejše dijake, za katere
mislim, da so se odlično prijele, in da so dijaki veseli, da se
lahko družijo in spoznajo, poleg tega pa nekaj koristnega
vidijo. Z veseljem pa opažam, da se že nekaj vrača, saj smo
se danes že srečali z bivšimi dijaki, ki uspešno sodelujejo s
fakulteto in si tako izmenjujejo znanje, ki so si ga pridobili
tudi na naši šoli. Elektrotehniki moramo držati skupaj,
postati moramo ceh, in to močan.«

DIREKTOR ELEKTROINŠTITUTA MILAN VIDMAR

Prof. dr. Maks Babuder, rojen v Materiji, je diplomiral iz
elektrotehnike na Fakulteti za elektrotehniko v Ljubljani
in na Elektrotehnični fakulteti v Zagrebu doktoriral iz
elektrotehničnih znanosti. Opravljal je naloge testnega
inženirja za visoke napetosti, bil je na položaju inženirja
za diagnostiko visokonapetostnih komponent, pri gradnji
jedrske elektrarne Krško je opravljal dejavnosti inženirja za
zagotavljanje kakovosti, bil je vodja Oddelka za visoke napetosti, zdaj pa je direktor Elektroinštituta Milan Vidmar.
Ob tem predava visokonapetostno tehniko na Fakulteti za
elektrotehniko in je član številnih domačih in tujih strokovnih organizacij.
Kakšna je bila vaša študijska pot, nizate namreč veliko
zvenečih naslovov…?
Bil sem gimnazijec in odličnjak. Večina takratnih
študentov je bila odličnih, kar pa seveda ne pomeni, da
bi bila za druge vrata zaprta. Seveda pa je bilo to boljše za
nadaljnji študij. Mi, gimnazijci, smo na fakulteti več vedeli o teoretičnih predmetih (matematika, ﬁzika), drugi,
ki so prišli s tehničnih šol, pa so bolj obvladali praktične
predmete. Vendar menim, da je za začetek študija izredno
pomemben predmet v srednji šoli prav angleščina, saj imate
s tem znanjem odprta vrata do večine informacij (knjige,
računalniki…).
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Kaj delate na vašem Elektroinštitutu, vemo, da v juniju
praznuje 60. obletnico delovanja?
Aktivni smo na sistemskih, tehnoloških in tehnoekonomskih študijah elektroenergetskega 3- faznega sistema.
Ukvarjamo se s problemi v proizvodnji elektro energije,
prenosu…
V splošnem se deli na več ožjih področij, npr. načrtovanje
elektroenergetskega omrežja. Mi proučujemo, katera elektrarna je tehnično najprimernejša v današnjih pogojih,
študiramo tudi bodočo porabo električne energije (čez 5,
10, 20 let), kakšna je sploh v Sloveniji poraba, kako jo
pokriti, s kakšnimi izvori (ekonomsko najbolj utemeljenimi viri: plinske elektrarne, premog…). Ukvarjamo se tudi
s prenosom, kje namreč naj sploh gredo prenosni vodi, da
najbolje povežejo elektrarne s končnimi porabniki, distribucijo (kje naj bodo postavljeni izvori, da so velike transformatorske postaje v bližini mest, kako naj bodo le-te
postavljene, vse povezave v transformatorskih postajah in
vse naprave med seboj). Rešujemo pa tudi probleme generatorjev, transformatorjev, kablov in jih tudi testiramo ter
diagnosticiramo.
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Ste si morda v otroštvu že zamišljali tak položaj, kot ga
imate danes?
Lahko rečem, da sem že zelo zgodaj razmišljal o tem,
da bi bil inženir, vendar je bilo to takrat vse še v megli
in sanjah. Sem se pa zelo zgodaj srečal s tehniko, saj je
bil moj oče mehanik in sem kot otrok razstavil kakšen
elektromotorček, ki ga nisem znal več sestaviti. Tako je
elektrotehnika v meni vzbudila željo po šolanju. Kot zanimivost bi omenil, da se danes da veliko več prikazati z
računalnikom, kot se je nekoč. To sem videl pred nekaj
dnevi, ko sem bil na obisku na elektro šoli v Šiški. Menim
tudi, da bi učenci morali razmišljati bolj visoko -bolj sanjati, saj se le tako razvijejo najboljše ideje.

Kako je z novostmi na vašem področju?
Ko gre za tehnologijo, delamo tudi na tem, da uvajamo
nove rešitve, kot so npr. nove vrste izolacij (SF6-žveplov
heksaﬂuorid), nove metode diagnostike – kako ugotoviti stanje preostale življenjske dobe nekega elementa.
Obravnavamo tudi obremenitve okolja in ugotavljamo,
kakšni so vplivi nanj (elektromagnetno sevanja, hrup,
emisije plinov in hrupa iz elektrarn, sprememba krajinskega izgleda zaradi nekega zračnega voda), skratka vse
obremenitve, ki jih povzročajo električni viri, povezave in
porabniki.
Kakšni pa so vaši načrti za prihodnost?
V našem podjetju nas je zaposlenih približno 100 in ta
številka je že kar stalnica. Namen se imamo razširiti ter
bolje opremiti svoje prostore. Eden naših večjih ciljev je,
da bi se specializirali za mlajše kadre, zato smo tudi sklenili
pogodbo z visokošolskim zavodom tu v Novem mestu, da
pomagamo usposobiti ter zainteresirati bodoče kadre.
Na tem mestu pa bi se rad zahvalil za vaše povabilo na
odprtje spominske vitrine in državnega tekmovanja.
Želim vam uspešno opravljeno šolsko leto ter veliko uspehov povsod.
Robert Femc, E4.a
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L ePosLoVJe

LEP DAN ZA SMRT
2010
Sonce je sijalo in sirene so tulile.
Nebo bilo je modro, skoraj brez oblačka.
Pod svetlo rumenim soncem je tekel po cesti…
»Stoj ali streljamo!«
Gregor ni niti pomišljal, da bi se resnično ustavil, zasledovalci so bili namreč hujši od najbolj pokvarjenih policistov. Že nekajkrat je prišel v navzkriž s zakonom in pristal
v kehi, vendar tako globoko še ni zabredel in prav gotovo
si ni želel tja. Med tekom je s težavo hlastal za zrakom,
noge so se mu zapletale, zasledovalci pa so se mu vse bolj
približevali. Le trenutek nepazljivosti je bil potreben, da je
na spolzki podlagi izgubil ravnotežje.
Ko ga je objel prvi blisk, je padel.
Začutil je pekočo bolečino v nogi in zavest ga je počasi
zapuščala, uspavalna puščica ga je rešila težkih misli.
Aa, pa tako lep dan je bil, preveč lep za smrt.
»Zapiranje prestopnikov je predrago, smrtna kazen ni humana, predvsem pa vse skupaj zahteva preveč birokracije. Znanost je precej manj zahtevna, le zakaj ne bi teh
izmečkov uporabili v dobrobit človeštva, « je zadovoljno
razmišljal eden izmed zasledovalcev, prižigajoč si cigareto.
»V kombi z njim, v laboratoriju ga že pričakujejo.«
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Ljubljana, 2045
»Whatch out boy!«
Yanez, študent medicine je zadnji trenutek odskočil izpod
koles avtomobila. »How should I bother with that…« si
je zamomljal v brado. V želji po čim večji optimizaciji
vsakdanjih opravil je namreč tekom hoje do fakultete bral
priporočeno literaturo Anatomije II. Nedavno uvedeni
predmet, h kateremu se je prvič odpravljal, mu je zbudil
pozornost, saj temelji na povezavi s klinično mrtvimi pacienti na nivoju cerebruma ter na tak način nudi povsem
nov pogled na človeški um. Pričevanja višjih letnikov so
kot običajno temeljila na presežnikih in zastraševanju,
zato jim ni posvečal preveč pozornosti.
»You are just in time, let’s hurry up,« ga je na vratih »Faculty of Medicine« pozdravil sošolec. V garderobi sta se pri
preoblačenju pridružila razredu in ob pogledu na obline

vrstnic so mu misli odtavale na povsem drugačno raziskovanje telesa, kot ga čaka v sledečih urah Anatomije II.
»I am sure you read the article we perscribed for our ﬁrst
lesson, « je brez posebnega uvoda ob vstopu v vajalnico
spregovoril profesor. »For those who haven’t, I will have a
brief overview of what we are doing today. The people you
gonna work with today, have volounteered themselves for
purpose of science…« Yanez se ni več trudil slediti profesorjevemu govoru, saj je ubadal z vprašanjem, do kakšne
meje so »prostovoljci«, ki so jih asistenti pravkar pripeljali v laboratorij, vedeli, v kaj se podajajo. S pogledom je
ošvrknil tablico z imenom moškega srednjih let, ki mu je
bil dodeljen. »George W, W stands for whatever I guess…
poor undead…« Nasmejal se je svoji šali ter izvedel varnostni preizkus aparatur. Ni si želel zapletov, saj se mu
je raziskovanje možganov zdelo bistveno bolj zanimivo v
vlogi študenta kot junaka na mizi.
»To warn you again, there is a possibility of establishing
a two-way comunication which might result in severely
damaging your brain… If there is no further questions,
you can start. Good luck,« je med nameščanjem elektrod
na glavo še slišal profesorja, preden je stisk stikala sprožil
tok elektronov med telesi ter mu zameglil pogled.
Leazeala zsvva ui kvrrvee zrredi ghorechega
srraka in ognjea, lezala pod sooncem.
Razžarjenim, rdečim, neresničnim…
Sprva neurejen tok misli se je vse bolj bistril. Ležati v
krvi, pod soncem, besede, ki jih je pravkar spoznal, zadnje
misli človeka ki je ležal pred njim, so mu nagnale strah v
kosti. Kljub temu je bil občutek ledbednja med terabiti
neukročenih informacij neverjeten, skorajda orgazmičen,
pustil je, da ga je tok misli pograbili vase in mu spodnašal
tla pod nogami… Sredi obzorja, zavitega v thim,
sre d i prv e ga dne v…
Melodija je pojenjala, glasovi so postajali vse tišji... Ovedel se je, ležeč na tleh, obkrožen s sošolci, ki so ga zaskrbljeno motrili. Očitno je tok misli presegel njegove ﬁzične
sposobnosti, kljub temu pa ni mogel skrivati navdušenja:
»Kolegi, to je bilo preprosto neverjetno!« Prisotni so se
presenečeno spogledali. »Možgani skrivajo še neodkrit
potencial, prihodnost znanosti leži tu, pred nami!« Izraz
začudenja na obrazu sošolcev je nadomestila groza, pričeli
so panično govoriti drug čez drugega, iz ozadja je prihitel
profesor. Eleganten vbod in Yaneza je preplavila utrujenost. Črnina ga je v trenutku rešila težkih misli.
Aa, pa tako lep dan je bil, preveč lep za smrt..
(Za dodatne užitke pri branju si zavrti Niet – Lep dan za
smrt.)
Tom Kobe, bivši dijak tehniške gimnazije,
študent Medicinske fakultete

V PASTI
angleško. »Yes, it’s me.« mu je odgovorila. Usedla sta se
v črn avto in se odpeljala proti centru Münchna. Lili je
bila celo pot tiho, občudovala je mesto in sanjarila. Ko
sta se pripeljala do njenega novega stanovanja, jo je moški
pospremil notri. No, stanovanje je bilo večje od njenega v
Sloveniji, ampak vseeno ni bilo po njenih pričakovanjih.
»Stanovanje je potrebno preureditve,« si je mislila. Spremljevalca je vprašala, kdaj bo videla svoje delovno mesto in
spoznala šefa, pa ji je ta odgovoril, naj se spočije, da jo to
čaka jutri.
Ko je moški odšel, je najprej odprla okno, da je prezračila
stanovanje, ki je bilo zatohlo. Zazrla se je v nebo. Ni bilo
jasno, kot je bilo v domačem kraju. To mesto je imelo
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Lili sedi s prijateljico Izo v internetnem baru in brska po
spletu. Je lepa mlada ženska, ki je bila pred tednom dni
odpuščena iz tekstilne tovarne. Svoje delo tajnice je opravljala dobro, a so zaradi višanja cen hrane in drugih dobrin
delavci zahtevali višje plače. Dosegli so ravno nasprotno
– tovarno je prevzel novi lastnik in prvo, kar je storil, je
odpustil polovico delavcev. Med njimi se je znašla Lili.
Prihrankov nima, saj je bila njena plača slabih 600 evrov na mesec. Zdaj išče novo delo. Ponudb je na spletnih
straneh dovolj, ena jo posebej zbode v oči: »Delo tajnice
v manjšem podjetju 3H3. Lokacija: Nemčija – München.
Obvezna končana srednja šola in znanje angleščine ter
nemščine. Zaposlena dobi še stanovanje blizu delovnega
mesta. Kontakt: 3H3@mail.net«
Ali je to tisto pravo? Izpolnjuje pogoje? Seveda. Njena
angleščina je dobra, nemščino pa že tako ali tako zna, saj
je babica živela v Avstriji. Večkrat jo je obiskala in kadar
so Lilini starši potovali, večinoma zaradi službenih obveznosti, je pri babici ostala tudi po več tednov. Žal je
zdaj Lili brez sorodnikov. Babica je že davno preminula,
starši pa so umrli v prometni nesreči.
Zaradi vznemirjenosti ni preverila, kakšno je podjetje
3H3 in s čim se ukvarja. Iza jo je opozarjala, naj se ne
zaleti. Ni hotela, da odide na delo v tujino. »Daj no, Lili,
tudi v Sloveniji lahko najdeš primerno službo. Ni ti treba
oditi,« jo je nagovarjala. »Pa kaj te tako skrbi? Saj se mi
ne bo nič zgodilo. Sicer pa imajo najverjetneje telefon. Se
ti ne zdi? Lahko te bom poklicala,« se je zagovarjala. Iza
jo je še nekaj časa pregovarjala in ji govorila, naj dobro
premisli, pa je naletela na gluha ušesa. Lili je poslala elektronsko pošto, da se zanima za delovno mesto. Tri dni je
neprestano hodila v internetni bar pregledovat svojo elektronsko pošto, če je morda le dobila odgovor. Odgovora
ni bilo. Bila je nekoliko razočarana, saj bi bilo super, če bi
se odselila v Nemčijo.
Šele po enem tednu je prispel odgovor: »Odločili smo
se, da ste primerni za delo tajnice v našem podjetju. Vaša
letalska vozovnica je rezervirana in plačana. Odhod z
letališča Jožeta Pučnika je 13. 3. ob 11.00.« Kako noro
se ji je vse skupaj zdelo. Živeti v Nemčiji, imeti super
stanovanje in trikrat večjo plačo.
Lili je imela dovolj časa, da pripravi prtljago in se poslovi
od prijateljic. »Iza, odgovorili so mi na mail. V Nemčijo
grem. A ni to super?« je vesela govorila po telefonu z Izo.
Ta je bolj v skrbeh odgovorila: »Ja, lepo to. Obljubi mi,
da me boš poklicala takoj, ko prideš v novo stanovanje.«
Iza in Lili sta se dolgo pogovarjali, potem pa je Lili poklicala še nekaj svojih prijateljic in jim povedala, da se nekaj
časa ne bodo videle.
Čez tri dni je polna pričakovanj sedela na letalu za
München. Ob pristanku letala jo je na letališču že čakal
moški v črni obleki, ki je imel na tablici napisano njeno
ime in priimek. »Hello! Are you Lili?« jo je vprašal po
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ponoči drugačen obraz. Podnevi se ji je zdelo tako lepo,
zdaj pa jo je zmrazilo, ko je pogledala vse te sence streh in
stolpnic. Bila je že močno utrujena in se je ulegla na mrzlo
posteljo. Spreletel jo je srh. Celo noč je premišljevala, ali
je morda storila napako. Ni mogla zaspati. Komaj proti
jutru je zaprla oči.
Nekdo je potrkal na vrata. Prestrašila se je, saj je še trdno
spala. Počasi se je zvlekla iz postelje in odšla odpret vrata.
Bil je isti moški kot včeraj. Rekel ji je, naj se obleče in
pripravi, da spozna svojega šefa. Vzela je svoje najljubše
spodnje perilo in obleko ter odšla v majhno kopalnico.
Bila je živčna, ker je bil prostor utesnjen. Vseeno se je
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nekako preoblekla. Bolj zadržano je stopila iz kopalnice in
rekla, da je pripravljena za odhod. Pot do svoje nove pisarne
je pozorno opazovala. Poskušala si je zapomniti vse podrobnosti, da bo vedela, kam domov, če je slučajno ne bodo
pospremili nazaj.
Ustavila sta se nekaj ulic stran od stanovanja. Pred stavbo
je opazila neonski napis Venera, ki zdaj zaradi dnevne svetlobe še ni svetil. Kakšno začudenje se je znašlo na Lilinem
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obrazu! Povsod
letaki z golimi ženskami in datumi
nastopov. »Ali sva prišla prav? Kaj ni to striptiz klub?!« je
pomislila. Nemo je obstala pred stavbo, čeprav jo je moški
povabil notri. Ni si upala vstopiti. »Don’t be afraid, it’s
OK,« je spremljevalec spodbudil zmedeno Lili. »No, verjetno je pa moja pisarna v isti stavbi kot tale klub,« se je
tolažila. Stopala je po širokih, kovinskih stopnicah, ki so vodile v klet. Z vsakim korakom se je počutila bolj utesnjeno.
Končno sta stopila v prostor brez oken, ki je bil zaradi tega

zelo temen. Le tam za točilnim pultom so gorele modre in
rdeče neonske luči, ki pa niso dajale veliko svetlobe.
Zaradi svetlobe je Lili pred sabo videla le obris visoke
moške postave. Prosila ga je, naj prižge luči, da ga bo bolje
videla. »I guess you are Lili, our new girl?« jo je nagovoril in
preslišal njeno prošnjo. Zmedeno ga je vprašala: »What girl?
That must be mistake. I thought this is 3H3 company.«
Moški ji je odgovoril z neprijetnim smehom. Lili je postalo
še bolj tesno pri srcu. Lastnik jo je objel čez rame, jo peljal do sedežne in ji dejal, naj se udobno namesti. »Udobno
namestim? Pa kaj se ti je čisto zmešalo? Al’ sploh ne vem,
kje sem, kreten!« se je pogovarjala sama s seboj. Prinesel ji
je kozarček žgane pijače z veliko leda. Najprej ni vedela, ali
naj spije ali raje pusti, pa je zaradi živčnosti spila. Saj veste,
»za sprostitev«. Počasi so ji prihajali v zavest posamezni deli
tega, kar ji je govoril moški, ki naj bi bil lastnik 3H3. »Pogodba … vrnitev stroškov … striptiz … dva meseca … bodi
prijazna … na cesti …« Bolj je razlagal in pojasnjeval, bolj
sta jo oblivala pot in vročica. »Neeeee, prodajala se pa ne
bom,« je zakričala, ampak je sogovornik tako ali tako ni
razumel. »Pa plesala pred starimi pohotneži. Ni šans!« jo
je grabila vse večja panika. Postalo ji je slabo in komaj je
zmogla toliko moči, da je zbežala iz kluba. V visokih petah
je težko tekla, zato si je čevlje sezula. Ni ji bilo mar, ali je
umazano po tleh, umazala se je že s tem, ko je stopila v
klub. Dobro, da si je zapomnila pot do stanovanja.
Presenečenj še ni bilo konec. Vrata stanovanja so bila odprta, notri pa kaos. Pograbila je potovalko in vanjo začela
metati oblačila. Samo še svoje dokumente vzame in odide
iz tega pekla. Ampak zdaj zmedeno išče dokumente! Ni jih
tam, kjer bi morali biti. Mogoče jih je dala kam drugam.
Ne, vzeli so ji jih. Poklicati bi morala Izo. »Kje je telefon?« je
vsa solzna in panična letala po stanovanju. Telefona ni bilo.
Ujela se je v past. Pred vrati je zagledala postavo …
Lea Pilić, T3.a

SAMOGIBNO
se je umikala klasju, ki jo je sprejemalo vase,
se je ogibala njegovega diha, ki jo je vsrkaval vase,
se je izvijala melodiji, ki jo je gnala v ritmično gibanje
ponoči in podnevi se je zapirala v hišico za Barbike,
oblačila želvji oklep po zadnji modi,
trgala slike veselih dečkov z dinozavri na puloverjih,
preskakovala gredice lačnih krtov
včeraj in danes je zalivala robido in mesojedke
za lepši jutri,
ko se bo samogibno borila s poslednjim tipom za soncem.

Urška Kobe, T3.a

OBRAZI NASILJA
»Kakšen obraz ima nasilje? Je to uma-

Sam sebi se zasmejim ob zadnjem stavku.
Kako globoke misli. Nasilje sta dva modela v črnih cunjah, ki sta me prebutala pol urice nazaj, si mislim, izpustim svinčnik iz rok in si še malo bolj zategnem krvavečo
ureznino. Debila.
Ta esej, to je vse, kar je ostalo od mojega starega
življenja. To in en kup dolgov. Poskušam ga napisati že
leta. Postal je moja obsesija, nekaj, kar moram narediti.
Toda kako opisati nasilje, sebe? Morda bi moral pisati o
tem! Da, nova ideja!
Prečrtam začetek, odtrgam papir in ga vržem v
koš. Ha, nasilen do dreves. Ma-lo-ma-rna poraba papirja.
Prav bati se moram tistih pofukanih hipijev, ki z zelenimi
tanki (plakati) oblegajo belo hišo. Saj nimajo jajc. Kastrirani so se rodili, defekti.
Zazvoni ura. Neprijeten zvok budilke, ki sem
jo dobil za rojstni dan dolga leta nazaj. Človek se nauči
sovražiti ta peklenski trušč. Tuutuutuu.
»Ma posil se že sama!« jezno zarenčim in proti
njej zalučam ročno svetilko, tako da se raztrešči po tleh.
Neverjetno. Stvar še zmeraj tuli.
Vzamem pas, krožnik in klovnovsko masko.
Evo ti obraz nasilja. Odprem vrata, ki vodijo v klet, kjer
nemočno sedi on. Nov dan, novo brezsmiselno mučenje.
Vsak ima svoje demone.
Vrata na vrhu stopnic so zopet odprta. Točen
kot ura. Saj ne, da nisem slišal trušča že prej. Vsak dan
ista pesem. In tista nemarna klovnovska maska. Obrazi
nasilja. Moje nasilje si je navdalo obraz smejočega se

Marko Pucelj, T4.c
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zan, čokat bradati mož, ki te zlovešče gleda čez
cesto? Polizan moški v urejeni obleki, ki se smehlja, ker ve nekaj več kot ti? Je to veter? Mraz?
Morda božiček? Ali nasilje konec koncev nima
obraza? Mogoče smo zanj bogovi mi? Ustvarjen
po naši podobi!«

klovna. Malodane humorno. Včasih je vse imelo smisel.
Mogoče osebnost. Bilo je nasilno dejanje z razlogom.
Sedaj je ostal le še razlog, meni skrit. Še govoriti je nehal,
prase. »Izkrivljeno prase! Kdaj boš imel dovolj?!« zakričim
vanj v upanju na kakršenkoli odgovor. Vse bi dal, da bi
slišal še kakšen drug glas kot le svoj in ščurkov, kako se
hrani na moji hrani. Včasih je z besom in psovkami tolkel
po meni in zdelo se mi je, da ne bom nikoli več hotel
slišati njegovega glasu. Sedaj, ko se je ohladil, je mučenje
dobilo nove razsežnosti.
Tako je pričel svoj dnevni ritual. Že dolgo
nazaj sem se nehal upirati. Morda je to ubilo njegovo
gorečnost. Če bi se začel upirati, bi morda znova kričal.
Morda… Toda nimam volje, niti moči. Čas v tej temni
kleti iz človeka pobere vse. Postal sem zver, nezmožen
normalnega življenja. Ne vem, če si želim biti rešen.
Prinesel mi je hrano. Izgleda, kot da so jo pobrali iz gnoja in ne dvomim, da nima podobnega okusa.
Postavil jo je tik predme, tako da lahko voham meso.
Pofukanec. Zakaj me ne pusti pri miru? Dobro ve, da
nisem jedel že skoraj teden. Nazadnje, ko je naredil to,
sem se štiri dni zvijal v bolečinah. Bolno prase. Čutil
sem zlovešči nasmeh za masko, vendar si nisem mogel
pomagati. Planil sem po hrani. Za to sem bil prebičan.
Prav tako mi je izpulil še zadnji noht. Vsaj nekaj, česar ne
bo mogel več početi. Konec »rituala«.
Pospravil je pas, se obrnil proti stopnicam ter se
začel vzpenjati. Pred vrati sem mu zaklical: »Kdo sploh
si?!«
Snel si je masko in v razbitem ogledalu na vratih
sem zagledal njegov izkrivljen obraz. Pretresen sem se sesedel na tla, nezmožen se premakniti. Edino, kar sem še
slišal, je bil njegov dolgo izgubljeni glas, ki je znova nagovarjal mene. Tiho in mirno mi je odgovoril: »Ti.«
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PRI SLOVENŠČINI

38

Sedaj je sicer že pozno zvečer, a vendar moram napisati
spis z naslovom Pri pouku slovenščine, ker je bila profesorica jezna na nas, saj smo bili preveč glasni. Kazen je
bila sledeča: po teh prelepih črtastih belih listih moramo
opisati, kako se imamo pri pouku slovenščine, in to kar
dve strani. Že z uvodom sem prišel skoraj do polovice
lista in kar lepo napredujem.
Na začetku ure stopi profesorica v razred in če kakšen
len sošolec še kar sedi, ga le-ta opozori, da je vljudno
vstati in pozdraviti profesorja. On seveda priden kot kuža
uboga in vstane ter vljudno pozdravi. A tu se težave šele
začnejo… Ko se usedemo, zahrumijo stoli in pogovor
med nami se nadaljuje... Ko profesorica izgubi potrpljenje, začne tako glasno govoriti, da se včasih kar ustrašim
za njene glasilke. Ker je nihče ne posluša, vsaj pogosto
je tako, sledijo ukrepi vojaške avtoritete. Ti so ponavadi
sledeči: napišite spis, 5 strani, seveda smo vsi proti, a
veste, kaj je to 5 strani? Skoraj polovica zvezka, čeprav
je tudi res, da bi lahko pisali na lističe, na katere pišemo
plonkce, saj nam profesorica ni določila merila strani.
Pojavi pa se ena težavica. Nihče si tega ne upa storiti, ker
bi mu po mojem mnenju huda predla, zato raje nakladamo kar v en dan, samo da popišemo čim več teh groznih belih strani, ki imajo toliko črt. Sedaj berete ta spis. Jasno
lahko vidite, da so same neumnosti. No, nadaljujmo. Naslednji ukrep je spraševanje. Seveda si nihče ne želi kakšnega
cveka pri slovenščini, saj veste, kako je potem to, ko kdo pogleda redovalnico in reče:« Pa poglej ga, strica, saj ima pri
tujih jezikih lepše ocene kot pri maternem!« In potem sledi vprašanje:« A si ti Slovenec?!«. Seveda nas to vprašanje pogosto spravi v nejevoljo, vodi nas v pretepe in podobno. Zaradi tega pa se ob taki grožnji raje zresnimo in smo tiho. Sem
omenil grožnjo? Ali ne…, to je bila pomota, da boš vprašan, je le spodbudna metoda, da se nekaj naučiš. Seveda se mi ne
strinjamo in smo rajši tiho še tistih 10 minut, kar ostane od šolske ure. Ta vojaška avtoriteta začne delovati na vse nas in
včasih slišim zvok črnila, kako teče po listu papirja. Ja, vem. Grozno, vendar še vedno manj od tistega, če si Slovenec pa
to. No, saj ne za vse, samo velika večina nas je ponosna na slovensko poreklo in nas kako nevmesno vprašanje malo užali.
Slovenščina je materni jezik oz. predmet [ ali maturitetni ], zato jo bo treba znati. Pa saj nam ne gre tako slabo…
Se opravičujem, če spis ni najboljši, kajti kot sem že v uvodu omenil, ga pišem pozno in saj poznate pregovor, da ima noč
svojo moč.
Benjamin Muhič Beno, T1.c

Jaz

V šolo hodim v daljno mesto,
za seboj puščam zavito cesto.
Včasih vanj nisem hodil redko,
saj je zame daleč Novo mesto.
Pridno znanje računalniško si nabiram,
doma pa računalnike veselo razdiram.
Staršem veselo se upiram,
vsako svojo neumnost pa negiram.
Včasih harmoniko nataknem
in se v svoj svet zamaknem,
z njo čustev poslušalcev se dotaknem.
Ko pa jaz bom doštudiral,
bom verjetno iz lenobe diplomiral,
z znanjem računalništva pa bom delo radiral.
Tadej Golobič, R1.b

Taborsko gibanje in današnji čas
in napredne Slovenije širila izjemno hitro. Spremembe,
ki so jih zahtevali narodovi buditelji, so bile za pretežno
kmečko prebivalstvo Slovenije nadvse ugodne. Ob obljubljenem zmanjšanju davkov, ukinjanju nemških zavodov
in ustanavljanju slovenskih, ponovnem uveljavljanju slovenskega jezika in nasploh dvigovanju slovenske narodne
zavesti zares ni bilo vzrokov za nestrinjanje…
Zato lahko rečemo, da je vizija »evroslovenskega« naroda na
taborih na nek način omenjena že drugič, prvič s Trubarjem v daljnem 16. stoletju. Ena izmed ovir je sicer ﬁzična

L ePosLoVJe

»Dragi rojaki! Pomembni in imenitni so časi, v katerih
živimo, časi, v katerih mogočni duh narode zbuja k novemu življenju ali jih, če jim je spanje ljubše, za večno pokopava.«
To je nekaj uvodnih besed iz vabila na tabor v Ljutomeru
( Lotmerku), ki je 1868. leta kot prvi v Sloveniji naznanil
začetek slovenskega narodnega prebujenja.
Namen je bil zares imeniten, času primeren. Slovensko ljudstvo je bilo več kot nezadovoljno z življenjem pod okriljem
Avstro-Ogrske dualistične monarhije. Le-ta je tlačila slovenski narod, poskušala kar najbolj zatreti uporabo slovenskega jezika (v ta namen se uporabi izraz ponemčevanje), ni
vlagala pozornosti in sredstev v razvoj šol in ostalih socialno nujno potrebnih ustanov, pa tudi davki so bili močno
previsoki glede na dohodke »navadnega«, ponosnega slovenskega kmeta… To so v bistvu temeljne nepravilnosti, ki
so v Slovencih vzbudile uporniškega duha in povzročile pojav političnih zborovanj za »boljši slovenski jutri«. Tabori
so bile prireditve, zborovanja na prostem, kjer se je zbrala
do petindvajsettisočglava množica, povečini kmečkega
sloja. Ljudje so se teh
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srečanj udeleževali zaradi dobro znanih skupnih ciljev, ki
so navedeni že zgoraj, poleg tega pa tudi zaradi uresničitve
programa Zedinjena Slovenija. To pomeni, da bi se v enotno kraljevino Slovenijo združile vse takratne razdrobljene
slovenske pokrajine in uveljavile slovenski kot nemškemu
enakopraven jezik na tem področju. Na pomanjkljivo
poznavanje razširjenosti slovenskega naroda takratnih
izobražencev na žalost kaže tudi dejstvo, da pod »vse« pokrajine niso vključili Benečije in Rezije, kjer je živelo precej zamejskih Slovencev. Ljutomer, kot prizorišče prvega tabora,
je bil izbran zaradi preprostih in tehtnih razlogov. V njegovi okolici je že pred taborom potekalo precej prireditev, ki
so se imenovale čitalnice. Ideja, imenovana Zedinjena Slovenija, se je rodila že pred časom, leta 1848. V Ljutomeru
je tedaj živelo in delovalo večje število mladoslovencev. To
so bili politični aktivisti, ki so nastali po zgledu iz Češke,
kjer so delovali mladočehi in staročehi. Mladoslovenci so
se zavzemali za slovenski jezik, za najbolj radikalna stališča
in so nasploh najostreje nasprotovali tedanji Avstro-Ogrski
nadoblasti. Z njimi in tabori se je vizija sodobne, svobodne

majhnost Slovenije, ki za posledico nosi precejšnjo nerazpoznavnost in včasih nekonkurenčnost. To pač moramo jemati kot izziv. Znano je, da se je precej ostalih držav Evrope
v preteklih incidentih okoristilo s svojim položajem, kar
jim je verjetno olajšalo pot v politični in gospodarski vrh.
Razpoznavnost sicer vztrajno raste že nekaj časa, a se Slovenija dokončno in ne kot samo narodopisni pojem pojavlja šele zadnjih nekaj let… Še močnejši in bolj vidni dosežki
bodo možni samo s še večjim trudom, kot ga vlagajo ostale
razpoznavnejše evropske države. S tem bo gotovo nastopilo
tudi pravo »evroslovenstvo«, tako, ki bo vedno bolj cenjeno
in poznano tako v Evropi kot tudi po svetu.
Sandi Lopatec, R3.b

Vici
Ata in Janezek v kleti popravljata električno napeljavo. Čez nekaj časa Janezek zakliče mami v zgornje
nadstropje:
“Mama, ata že pol ure trese elektrika!”
Mama iz zgornjega nadstropja:
“Joj, koliko bomo pa elektrike plačali!”

HAHA

• Trije prijatelji se odpravijo kampirat. Prvi pravi:
“Jaz bom vzel s sabo karte, bomo kakšen tarok vrgli...”
Drugi reče:
“Jaz bom vzel s sabo šah, da vidim, če sta kaj dobra...”
Tretji pa reče:
“Super, jaz bom pa vzel s sabo tampone.”
“Tampone???” se začudita oba prijatelja.
Tretji pa jima obrazloži:
“Ja, ful so dobri, na škatlici piše, da lahko z njimi jezdiš, igraš tenis, voziš kolo...”
• Pesnik in romanopisec Walter Scott je srečal berača in ga hotel obdarovati. Ker pa ni imel pri sebi drobiža, mu
je dal srebrnik in rekel:
“Nate, vzemite; ostanete pa mi dolžni šest penijev.”
“Bog vam povrni,” se je zahvaljeval berač, “želim vam samo, da bi živeli tako dolgo, dokler vam ne
poplačam tega dolga.
• “Vaš sin je najbolj priden učenec v razredu!” je rekla učiteljica materi, ki je prišla na govorilne ure.
“To ima pa po očetu. Oče je bil predčasno izpuščen iz zapora zaradi lepega obnašanja.«
• Družba mladih Gorenjcev se po službi napoti v gostilno. Eden od njih pa reče:
“Danes ne grem z vami!”
“Zakaj pa ne?” ga vpraša eden od prijateljev.
“Kaj nisi nič žejen?”
“Sem, toda brez denarja sem.”
“Nič hudega. Zaradi tega greš lahko vseeno z nami. Saj ni treba, da kaj naročiš!
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• Obupan uporabnik kliče svojega guruja. Kaj naj naredim: tukaj piše, naj dam noter tretji disk?
Ja, daš noter tretji disk, pa kaj je tu kaj takega!?
Ja, ampak noter gresta samo dva, pa še to komaj...
• Programer pripoveduje: Ko mi je šlo vse narobe, sem pozno ponoči obupan natipkal:
“Jebi se!”
Odgovor je bil:
“Part of hardware missing !”
• Nekdo je z balonom zaradi nevihte zašel. Sredi travnika pristane in sreča tam človeka. Vpraša ga, kje se nahaja?
Človek en čas premišljuje, nato pa odgovori:
»V balonu.«
Možakar pogleda začudeno, nakar pa vpraša človeka, ali je programer.
«Ja, kako ste vedeli ? »
»Po odgovoru,« mu pravi.
»Namreč:
1. zelo dolgo ste razmišljali,
2. odgovor se ne da zanikati,
3. noben človek si z njim ne more pomagati.«
Petra Prešeren,
Janja Pintar
R2.b

HAHA
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BOSANCI ME BOGATIJO

L ePosLoVJe

Pretegujem se po zamazani rjuhi razklemane postelje, ko
mi v sobo vdre neki čefur. Prekleti Bosanec, spizdi, mi avtomatizira v glavi. Kmalu bi pljunil vanj kako krepko, kot
že ničkolikokrat na take, ko opazim, da je ves otovorjen s
prtljago. Zajebava se, ne misli resno, mi buta v glavi, ko kar
preslišim njegov posrečeni pozdrav in nasršeno buljim vanj.
Da je nov, ga izdaja le prtljaga, po izgledu so tako in tako
vsi enaki. Neki čefurji v trenirki, katero morda tudi kdaj
operejo. Tako vidim jaz to ljudstvo z juga. Preveč jih je. Že
tako je bilo dovolj, da jih gledam pri kosilu, na hodniku,
v kopalnici, pod oknom, sedaj pa mi ga dajo še v sobo, da
bom dihal zrak, ki ga on izdihuje. Drhal! Na ušesa si nabijem MP3 in ne spregovorim z njim besede. Svet se je obrnil
proti meni. Že pred leti.
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***
Ne, ne grem v dijaškega, že stotič trmasto ugovarjam stricu
in njegovi dragi. Toda tudi onadva trmasto vztrajata pri svojem. Z izbuljenimi očmi in v boke uprtimi rokami vsak z
ene strani stopata proti meni in, ko sta že nevarno blizu,
tako da sem lahko čutil njuno vročo in postano sapo na
licu, mi stric izreče besede, ki sem mu jih zameril:
»Nimaš druge izbire, kot da pripraviš prtljago, lahko da me
greš zatožit mami.«
Besede so me bolele. Kako more?
»Mama, ti me ne bi poslala tako daleč od doma, kajne?
Mama, me slišiš?« sem se pozneje cmeril na maminem
grobu. Ne, ni me sram, pogrešal sem jo.
***
»Stari, ne misliš li ti ustati?«1 me z balkona zjutraj ogovori
Bosanec. V odgovor mu nerazumljivo zamomljam. Mojim
ušesom ne godi ta bosanski naglas. Preveč jih je. Nato me
sprašuje po imenu. Zavem se, da nimam druge izbire, kot
da odgovarjam. Ne more biti vselej tako. Ne morem se vselej
zapirati vase. Še dve leti … dolga bo. Mogoče še kakšno leto
več. Ne vem, kako bom popravil slovo. Ne vem, česa vsega
so zmožni ti Bosanci. Pred očmi se mi je zavrtel ﬁlm, kako
se vsi Bosanci zarotijo proti meni. Vsak drži kak klin, nekaj, s čimer me bodo zaklali, jaz pa bežim pred njimi po
slepi ulici. Napadejo me z vseh strani, tolčejo, ne nehajo,
obležim v mlakuži krvi. Zdrznem se. Kaj pa, če bi prosil, da
ga premestijo? Najbrž nimajo prostora, prosil sem, da bi bil
sam. Pa ni šlo. Preveč jih je.
Nazadnje le sprejmem cimrovo desnico, ki se še kar ponuja,
in jo močno stresem. Da ne bo dobil preveč mehkužno
sliko o nas, Slovencih. Čeprav gotovo tudi on ne razmišlja
preveč pozitivno o meni. No, za to sem sicer
kriv sam.

»Mirsad sem, a v Bosni me svi zovejo Mirso,«2 in se pri tem
gromko zasmeji. Pomislim, kakšno ime sploh je to. Jasno,
izmislili so si ga lahko samo Bosanci. So pač domiselni.
»Franci, a lako me zoveš Frenk,«3 se zanalašč predstavim
na enak način, da bi ga malo zbadal, a je več kot zadovoljen.
Spregovoril sem z njim. Od takrat me kliče »kolega«.

***
»A ne ideš kući?«4 Mirso dreza vame, ko že dva meseca
opazuje, da ob petkih ne pakiram. Razložil sem mu, zakaj
nočem ob petkih domov (če sploh lahko rečem, da dom
imam), toda bilo je jasno, kaj zdaj hoče. Ta petek ni bil tak
kakor ostali. Pred nami ni bil le vikend oddiha, ampak kar
cel teden. Tudi meni je postajalo slabo, ko sem pomislil na
cel teden samevanja v tem gnilem domu. Imel sem načrte.
Vsak dan ga bom pil s kakšno klapo, se bo že kje kaj našlo.
Vem, obetavno, precej …
»Ja i otac ovaj tedan ideva za Bosnu. Ideš s nama?«5 me iz
razmišljanja prekine Mirso. Takoj opustim svoje načrte, ko
mi pove, da bo tudi v Bosni imel treninge fuzbala. Nekako
je zrasel v mojih očeh, ko sem ga na skrivaj z balkona opazoval, kako obvlada žogo. Ni se pohvalil. Vsaj ne tako, da bi
se postavljal pred mano. Od drugih sem zvedel, da je tudi
plačani igralec v slovenski ligi. Če me bo v Bosni vzel s sabo
na treninge, me bo morda po počitnicah predstavil trenerju
v Sloveniji, ta bo v meni odkril potencial in in … imel sem
sanje, ki se začnejo v Bosni ... in tako sem se odločil, da
grem z njim. V Bosno! Še sam komaj verjamem!
***
Mirsadov oče ne komplicira. Normalno, grem lahko z
njima. Zmanjka me na pol poti. Vožnja me vedno uspava.
Mirso in Vlado imata svoje pogovore in ni se mi dalo sodelovati zraven.
Zbudim se na pumpi. Vlado tanka svojega golfa, jaz pa
ne pokažem znakov, da sem buden. Vlado natoči, Mirso
plača, gremo dalje. Še nekaj časa dremam, ko iz Vladovih
ust ujamem »prokleti Slovenci«6 Postanem bolj pozoren.
Kaj ima toliko povedati čez nas?

»Stari, ne misliš vstati?«
»Mirsad sem, a v Bosni me vsi kličejo Mirso.«
3
»Franci, a lahko me kličeš Frenk.«
4
»A ne greš domov?«
5
»Z očetom se ta teden vračava v Bosno. Greš z nama?«
6
»Prekleti Slovenci!«
7
»Ne vedo, da bi brez nas njihove tovarne propadle. Koliko si dobil?«
8
»Toliko, da ni vredno besed. Izkoriščajo nas. Ah, in ta tvoj prijatelj?«
9
»Ma, on je v redu. Takoj sva se ujela.«

1

2

DRUGI DAN, nedelja, 25. oktober 2007
Že včeraj sem poslušal neki glas, ki je prihajal iz džamije.
Danes mi je Mirso razložil, za kaj gre. Torej, njihov
duhovnik – hodža, gre petkrat na dan v džamijo, kjer moli
po zvočniku. No comment.
Na treningu sem zažigal.
TRETJI DAN, ponedeljek, 26. oktober 2007
Miro je opazil, da pišem. Moral sem mu razložiti. Ko sem
ga vprašal, kaj bi on napisal za ta dan, je rekel: S kolegom
sem bil na pivu. Bilo je zabavno. Jaz k temu še dodajam:
Torej, s kolegom sem bil po treningu na pivu. Toda bil sem
presenečen, ko je prišel natakar do naju. Stisnil nama je
desnici. Sploh naju ni poznal. Tega v Sloveniji še nisem
videl. Mirso mi je razložil, da je to pri njih v navadi. Da se
tako pozdravljajo. Svašta!

SEDMI DAN, petek, 30. oktober 2007
Zadnji dan v Bosni smo se udeležili poroke. Poročila se je
Mirsova sestrična. Stara je komaj 17 let! Za sam obred ne
vem, kako zgleda (najbrž ne povsem tako kot pri nas), ker
nisem bil v džamiji. Počakal sem zunaj. Všeč mi je bilo potem na ohceti. Mislim, da je to tudi za njih zabavnejši del.
Opazoval sem mladoporočenca. Nista se mi zdela preveč
srečna. Vsaj toliko ne kot njuna očeta. Kar poskakovala sta
z noge na nogo.
Bil sem sestradan. Prvi sem segel po hrani in jo kar metal
vase. Prisotni svatje so me malo čudno gledali, potem pa so
se razumevajoče sme-

***
Odlomki iz mojega dnevnika (počitniški teden)
PRVI DAN, sobota, 24. oktober 2007
Mirsova preostala družina (5 mlajših otrok in mama) me je
mirno sprejela. Brez stresa.
Malo mi je bilo čudno, ker nimajo jedilne mize, ampak je
za preživet. Bilo je tudi malo tesno in hrupno (ne čudim se,
pri taki družini …) Zvečer sva šla na trening. Trener mi je
dovolil, da sem tudi jaz brcal.

jali, ko so zvedeli, od kod prihajam.
Hrana je bila odlična! Ne vem, če je temu vzrok moja lakota … najbrž ne, ker mi je res teknilo. Pekli so na žaru.
Slišal sem že, da za Bosance na splošno velja, da so mojstri
v kuhinji. Sedaj sem se tudi prepričal. Najbolj so mi teknili
čevapi skupaj s kajmakom in lepinjo. Mmm …
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»Da,« pravi Mirso »Ne znajo, da bi bez nas njihove fabrike
već davno propale. Koliko si dobio?«7
»Toliko, da ni riječi nije vrijedno … izkorištavaju nas …
ah, i taj tvoj prijatelj?«8 reče potem Vlado bolj potiho,
čeprav je bil prepričan, da spim.
»Ma, on je pravi. Odmah smo se skužili,«9 mu pove Mirso
ves navdušen. Nisem vedel natančno, kaj je Vlado mislil s
tem vprašanjem, ko je očitno spraševal po meni, eno pa
vem: Mirso me ni izdal, kar me je presenetilo. Na začetku
sem ga preziral. Zdaj ga skoraj več ne.
Toda o čem sta govorila? Omenil je tovarne, da bi propadle. Torej je govoril o delu. Premišljujem dalje. Cestarji,
smetarji, ﬁzični delavci … sami Bosanci. Koliko si dobio?
je vprašal očeta. Gotovo se je pritoževal, da je dobil premalo. Morda ni imel dovolj za bencin, ali pa ravno za bencin.
Res je, da jih premalo plačamo ... Po svoje ima prav, ko
se razburja. Navsezadnje so tudi oni ljudje, ki se trudijo
za preživetje. Ojoj, kako sem začel razmišljati o Bosancih!
Toda, kaj mi pa hočejo? Čeprav, vseeno ... preveč jih je.
Preveč prihajajo k nam, povsod jih videvamo, zato smo
tako nestrpni do njih.
Zaspim.
Sanjam, da so Bosanci zavzeli našo državo. Edini živeči Slovenec sem. Med Bosanci iščem kak slovenski obraz, ki bi
me pomiril …

PETI DAN, sreda, 28. oktober 2007
Danes me je spet nekaj presenetilo. Z Mirsom se vsa
nažgana vračava proti domu, ko nama nasproti stopa neka
klapa čefurjev. Delovali so mi zelo napadalno in gospodovalno. Beži, stari, mi je začelo odmevati v glavi. Pred očmi
se mi je zavrtel ﬁlm, kako se vsi Bosanci zarotijo proti
meni. Vsak drži kak klin, nekaj, s čimer me bodo zaklali,
jaz pa bežim pred njimi po slepi ulici. Napadejo me z vseh
strani, tolčejo, ne nehajo, obležim v mlakuži krvi. Ves razbit. Zdrznem se.
Ko pridemo do te klape, nas začnejo vsi navdušeno pozdravljati in trepljati po rami.
»Pa kje si mi, stari?« mi reče ta glavni in mi ponudi čik.
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»Ala, stari, gremo na čevapčiče.

10

Amm, čudno pa se mi je zdelo, da ni nikjer vina. Povsod samo Union in žgane pijače …
Ohcet je trajala pozno do jutra. Skoraj vsi so bili na plesišču. Prav smešno jih je bilo gledati, kako so poskakovali. Da, samo
gledal sem jih. Plesal nisem, ker ne znam po njihovo. Pa še, bal sem se, da me bo katero bosansko dekle priporočilo očetu.
(Tako, kot je ena naredila Mirsu). Saj ne, samo nisem plesal. Nič drugega …
***
1. november 2007
Obiskal sem mamo. Povedal sem ji, da jo pogrešam, da pogrešam njeno kuho, njen nasmeh in njeno dlan. Povedal sem ji,
da je vsak dan v mojih mislih in jo prosil, naj me varuje. Na grob sem ji položil cvet v znak ljubezni. Tudi jokal sem.

L ePosLoVJe

***
Pretegujem se po zamazani rjuhi razklemane postelje, ko v sobo vdre neki čefur, no, ne kar eden. Ime mu je Mirsad, toda
prijatelji ga kličemo Mirso. Je tudi moj cimer. Pravkar je prišel s treninga. Izdaja ga športna torba. Nasmehne se mi. Sklepam lahko le eno. Njegov trener me želi spoznati! Ne vprašam ga, če je res, samo vem, da je tako.
»Ala, stari, idemo na čevape!«10 mu zakličem in ga v znak prijateljstva in hvaležnosti lopnem po rami.
Urška Kobe, T3.a

BIL JE MAJ…
Ne ne, ni to recenzija majskega koncerta Nietov v Križankah, je povsem nekaj drugega... recimo. Lahko bi rekli, da je kar
recenzija najbolj pasjega, stresnega, če že želite, meseca v življenju vseh dijakov. Samo za hec izgovorite besedo „maj“. Ali
ste zraven naveličano zavzdihnili? Le zakaj...
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Slovensko šolstvo doživlja takšne in drugačne spremembe, za katere možje na visokih stolčkih menijo, da bodo koristile
učencem, dijakom, študentom, celo profesorjem. Ne bi o tem, v kakšni zmoti živijo. Odkar so uvedli samo dve ocenjevalni obdobji, je konec leta le še enkrat bolj mučen, kot je bil ponavadi. Tekom leta profesorji ves čas opozarjajo, da je
treba kontrolne naloge čim prej odpisat, da se nam ne bo preveč nabralo proti koncu leta. Ni važno, kako pridno delamo
pri urah, ker je rezultat vedno isti: natrpan urnik s kontrolnimi nalogami, profesorji pa zmajujejo z glavo, ko iščejo še
kakšen prost termin. Seveda ga ne najdejo in potem dobimo lepo kombinacijo štirih kontrolk na teden. Ponedeljek
slovenščina, torek angleščina, sreda nemščina, četrtek izbirni predmet. Halo?! Mi komaj zmoremo to odpisati, profesorji
pa vse to komaj popravijo pravočasno. Junijski roki mature le še dodatno prilivajo olje na ogenj in tako vsi po vrsti (dijaki
in profesorji) potegnemo ta kratko – vsi živčno skačemo po šoli in delamo poglobljeno analizo koledarja in urnika, če bi
po nekem, od boga poslanem, naključju kje še našli tisto eno uro nekega predmeta, ki bi jo res nujno potrebovali.
Kaj narediti glede tega maja? V bistvu ne moremo kaj dosti. Učni plan je, kakršen je. Lep kos snovi se predela šele do
konca maja, tekom šolskega leta pa je skoraj nemogoče delati toliko hitreje, da bi bilo vse predelano do začetka maja.
Trenutni preblisk... kaj pa, če bi se profesorji poskušali še malo bolj dogovarjati med seboj?
Roko na srce, vsi vemo, da imamo pomembne in malo manj pomembne predmete. Med tiste pomembnejše bi spadali
maturitetni, torej, zakaj ne bi imeli ravno ti nekaj prednosti pri določanju datumov pisnih nalog? Mislim, da ni nemogoče,
če bi pri ne-maturitetnih (raje jih ne grupiram na pomembne in nepomembne, ker se bom gotovo komu zamerila)
predmetih tisto zadnjo oceno pridobili na kak drug način. Seminarske naloge so že nekako dobro uveljavljene, celoletni
projekti, za katere se na koncu leta dobi ocena, tudi niso neka eksotika na naši šoli, sploh so pa pri 90 % ne-maturitetnih
predmetih prav lepo izvedljivi in (s strani dijakov) celo bolj zaželeni.
Ne verjamem, da bo ta članek povod za majsko revolucijo. Tudi ne verjamem, da se bo koga zelo dotaknil. Najbrž se
bo tudi našel kdo, ki bo mislil, da sem želela komu soliti pamet, kako bi moral delati, pa vendar temu še zdaleč ni tako.
Sem le dijakinja, ki je prelila svoje mišljenje na papir v upanju, da se bo našel vsaj eden, ki bo razmislil o mojih preprosto
zastavljenih besedah in si sam pri sebi rekel:“ To pa niti ni tako slaba ideja.“
Laura Martinčič, T3.a

ZARADI TISTEGA PREKLETEGA LISTKA
Ženska v zadnjih sekundah ujame avtobus.
Zamišljeno vstopi, komaj da pogleda voznika, danes ji ni do smeha, strah jo je. Voznik ji pošilja zaskrbljene poglede, ona
ga ne gleda, ne želi si pogovora. Voznik ne želi drezati vanjo, tako in tako ima za sabo dovolj eno žensko, sicer že v letih,
a vse mu bo povedala, tudi tisto, kar bi bilo bolje, da ne bi vedel.

L ePosLoVJe

»Uboga reva, mož ji umira,« spregovori takoj, ženska se še dobro ne usede, lahko bi jo slišala, pa kaj ji mar, saj vsi vedo,
da živi za čenčanje.
Prazna glava, privoščljive misli.
Ženska se okretno premakne na sedež in se potopi v svoje misli.
*
Ljubi mož, ne odidi še ti; ne na tak način kot oče.
**
» Oče, poglej me,« mu hči stisne zgarane prste, začuti njihovo toplino.
»Očka, vem, da me ne moreš slišati, ampak želim, da bi vedel, čeprav ti tega nisem velikokrat povedala. Ne spomnim se, če sem ti sploh kdaj. Mislila sem, da ni potrebno, da tako in tako veš, da lahko
razbereš iz mojega pogleda. Tako trapasto se počutim, da ti šele zdaj, ko ves negiben tu ležiš, izrečem
te preproste besede.
» Rada te imam,« mu šepne v uho, njene besede so težke, otožne.
Moški vrne stisk roke hčerki, utrne se mu poslednja solza.
Razumela je, tudi on jo ima rad.
Tako je sporočilo njegovega stiska.
Tako zaspita, z roko v roki.
Ona za trenutek, on za večno.
**
»Kontrola kart!« ji misli prekine moški glas, da se ženska
zdrzne. »Kakšne karte?« se vpraša ženska, ko ji niti na misel
ni prišlo, da bi morda kdaj potrebovala tisti listek, na katerega jo vedno opomni voznik.
*
»Gospa, pozabili ste karto,« jo takrat opomni kondukter.
»Hvala,« je z narejeno hvaležnostjo odvrnila pozornemu
možu, pri sebi pa si je mislila: Kaj pa naj z njo? ali pa če bi
ostala kar vam…
Avtobus obstoji.
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» Nikamor ne gremo, dokler mi ne pokažete karte!«
Ali se norčuje iz mene? Mar ne vidi, da mi je mar zanj? Vsa željna sem tega listka…resno, tip je nor…
» Kaj pa, če ga ne najdem?« ženska vsa v stresu začne brskati po torbici, sprazne njeno vsebino, pogleda v hlačne žepe,
tudi žepe jakne pretiplje.
Moški jo čudno gleda, njegov obraz pa je govoril: »Prav, bomo pa ves dan tukaj stali«.
Ženska ve, da mora nekaj narediti, če želi poslednjič govoriti z možem.
»Morate jo imeti!«ji naveličano odgovori tip. Na obrazu mu je pisalo, da ima ženo, gotovo razmišlja o njej, tudi pri takih
brezčutnežih se na koncu pokaže, da imajo čustva… , samo da jih ne pokažejo ob pravem trenutku…na njegovi levici
se je bohotil prstan zlat…
Ženska na svoji roki vrti prstan, da bi začutila moža, a njen spomin ji seže samo do tistega pogovora, preden se je zgodilo;
tisto usodno.
*
•
Ne pusti me samo z otrokom! Kam odhajaš ob tej uri?
o
Ne prenesem, da se vedno vtikaš v tuje zadeve! Kolikokrat ti naj še povem, da res vsega ne rabiš vedeti?
•
Brez pojasnila greš?
o
Mi boš preprečila??
•
Počakaj, pil si, ne smeš voziti v takem stanju!
o
No, no, poglej, poglej, ženska mi očita! Zbogom, moja ljuba žena!
•
Ne vrni se več!
In zaloputnila vrata za njim.

*
Ženska se ob zadnjem spominu na moža ne počuti preveč dobro. Ne vrni se več! Ji odmeva v glavi. Ne vrni se!
Tisti moški pa še kar čaka. On ne ve, da se mi mudi in da bo sokriv za moževo smrt, ne da bi mu prej povedala tiste besede. Ni tiste karte, kreten, nimam je, potem bom opravila z vami, plačam vam, samo zdaj pojdite, da lahko pravočasno
prispemo. Malo bi manjkalo, da bi glasno izrekla kaj podobnega, ko ji moški pomigne, naj se ozre na sosednji sedež.
Kreten! Videl je listek že prej, vedel je, da je tam. Zanalašč je čakal in se mi v sebi posmehoval, da bo po šihtu lahko
svojim kolegom govoril o raztreseni ženski naravi.
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Ženska teče po pločniku, za trenutek se ustavi pred cvetličarno. Naj mu kupim vrtnico? Že v naslednji sekundi se ji ta
misel zazdi čudno smešna in se še hitreje požene do bolnišničnih vrat .
Soba 105, …105.
Ženska stoji pred prazno sobo; prazna postelja, neomadeževana kot otroško lice in hladna kakor veter z gora.

46

V mojo dušo naselil se je mrak,
o, da bi še kdaj stopil čez domači prag.
Zdaj na grobu tvojem stojim,
ti nekaj povedat želim..
Rada te imam,
časa zavrteti nazaj ne znam!
*
Ženska pestuje svojega sina in mu šepeče na uho: »Rada te imam, veš, pomeniš mi največ na svetu. Nikoli ne pozabi
tega.« In prime drobno ročico otroka, medtem ko ta spokojno spi.
Urška Kobe, T3.a

VIKEND LITERARNEGA CVIČKA

Delo je pod mentorstvom potekalo v dveh delavnicah.
Pesniško delavnico je vodil pesnik in fotograf Jože Štucin,
literarno, v kateri sem bila udeležena tudi sama, pa je vodila pisateljica Lela B. Njatin.
Prvi dan smo se naučili osnov literarne teorije in se na
splošno pogovorili o tem, zakaj pišemo. Dobili smo tudi
domačo nalogo. Iz dane povedi smo morali naprej tvoriti
neko besedilo.
Sredi soparnega popoldneva sem prišla v Škocjan in sedla
za mizo z devetimi tujci.
Brala sem njihove obraze.
Moške, ženske, skrivnostne, tihe, predrzne, sramežljive,spo
gledljive, nove in neznane.
Tako različne?
Toda, ali nas vse veže tisti nemir?
Tudi oni hlastajo za zrakom, ko se dvigajo besede?
Tudi oni slišijo tišino?
Zvečer se nam je ob desetletnici svojega delovanja predstavilo literarno društvo Zlati čoln. Pogovorili smo se še
o drugih delujočih društvih, izpostavili pa so problem
vključevanja mladih.
Drugi dan smo kritično presojali dela drugih. Pogovorili
smo se o motivih, temi, zgradbi in navdihu za pisanje.
Debatirali smo o knjigah, ki jih beremo, in drugim svetovali, kaj naj preberejo. Določili smo si tudi, kakšen tip
pisatelja smo glede na področja človekovega ustvarjanja, in
sicer kako čustvujemo, razumemo svet in kako dojemamo
lepoto.
Tudi tega dne se nismo izognili domači nalogi. Napisati

smo morali nekaj- karkoli, s tem, da navdih dobimo tam.
V ta namen so nas poslali v Škocjanske jame, da smo se
naužili kapniške lepote in strah vzbujajočih se brezen.
Toda sama sem navdih dobila med soudeleženci.
Večno mlad
Sklonim se k ženskim nogam, da ji pomagam pri pobiranju
nekega listka. Tudi ona se skloni. Najina obraza se srečata,
ko oba hkrati začutiva tisti listek med prsti. Zagledam se v
njenih očeh in ona se zagleda v mojih. Nasmehne se mi.
V zahvalo, morda tudi iz zadrege, a sam sem začutil veliko
več.
Povsod sem čutil, v vsaki celici mojega bita. Čutil njeno
dušo, ki ji je prekrila vsako gubo, izdajalko let. Čutil sem
njeno večno mlado energijo, ki je ni hotela zapustiti kljub
nekoliko okornejšim nožicam in počasnejšim gibom.
Taka je bila moja žena. V njej nisem nikoli videl vse tiste
bolezni, ki jo je načenjala počasi. Vedno sva se počutila,
kakor prvi trenutek, ko naju je obsijala neka energija.
»Umrla je,« so mi pravili tisti v belem nekega povsem navadnega jutra.
Seveda ni umrla, moja mlada deklica je samo utrujena.
Kmalu me spet obišče, sem si mislil sam pri sebi.
»Vedel sem, da se boš vrnila,« objamem tisto žensko s tistim listkom in obsije naju tista energija.
Zvečer pa nas je obiskala prevajalka, kritičarka in
avtorica Jolka Milič, ženska, ki je že v letih, zato nam je
iz lastnih izkušenj pripovedovala, kako bo izgledala naša
prihodnost, če se podamo na literarna pota. Zaupala nam
je tudi trike, namenjene uredništvom raznih revij, da bi
objavili naša dela.
Zadnji dan smo prebirali dela, ki smo jih prinesli s sabo, se
pogovorili o njih.
Popoldne pa smo se združili s pesniško delavnico in slovesno prebrali eno izmed svojih del, ki so nastala tukaj.
Ker razen mene ni imel noben udeleženec kolonije pod 40
let, sem sprva mislila, da mi bo malo neprijetno, a ravno to,
da sem bila obdana s samimi bogato izkušenimi ljudmi,
mi je prineslo krasno življenjsko naložbo. Bili smo kot ena
družina. Ker nas povezuje pisateljevanje, smo si bili enakovredni med sabo, starostne razlike so se izgubile, ko smo
opustili vikanje. Bili smo bratje in sestre, vsi s pravico, da
opisujemo vse, kakor vidimo mi. Smo edinstveni v svojem
ustvarjanju.
Domov sem prišla bogatejša, polna vedrine in življenjskih
napotkov. To je bila še nekakšna potrditev, da bom ustvarjala in na to sem tudi ponosna.
Res, neprecenljiva izkušnja je bila to, zato se zahvaljujem
profesorici Jožici J. Beg, da je direktorja naše šole naprosila
za ﬁnančno podporo in mi s tem omogočila udeležbo.
Urška Kobe, T3.a
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V petek, 30. maja 2008, sem se odpravila na tridnevno
literarno kolonijo v park Škocjanske jame, ki jo je razpisal Javni sklad RS za kulturne dejavnosti skupaj s svojo
Območno izpostavo Sežana in literarnim društvom Zlati
čoln. Potekale so intenzivne delavnice, namenjene ustvarjanju novih besedil, literarnim branjem, srečanjem z
uveljavljenimi avtorji, pripravi na javni nastop.
Za prvi vtis ob prihodu v Škocjan, malo vasico
na Krasu, sem bila sprva malce potrta, saj razen redkih
turistov ni bilo opaziti nobenega tamkajšnjega prebivalca.
Malo bolje je začelo kazati, ko smo se zbrali vsi udeleženci.
»Morda pa bom vendarle dobila navdih,« sem pomislila,
saj moja dela nastajajo prav zahvaljujoč skrivnostnim obrazom.
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NAJINA OGRADA
Slonela je ob ogradi in se zamislila.
Ali tudi on še kdaj pride sem?
Očitno že,
si je lahko odgovorila, ko je zaslišala škripanje v kolenih.
Samo on je znal tako hoditi. Škripajoče namreč.

-Vem.
Lepo, da je dojel.
-Vsaj danes bi jih lahko še pripeljali. Nisem pričakoval…
Trapa, o konjih govori.
-Česa nisi pričakoval?
-Da danes ne pridejo.
Pokazal je na prazno ogrado in pomahal s kamero.
Ne razumem. Zakaj mu je toliko do njih? In kaj bi počel
s kamero?
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Obrne se proti njej in jo resno vpraša:
-Se spomniš tistega črnega žrebca, ki je imel na hrbtu
manjšo belo liso?
-Da, seveda. Toda čemu zdaj sprašuješ po njem?
-On… bil je prav poseben…razumel me je. Čutil je z
mano. In jaz z njim. Oba sva trpela za izgubo. Ženske..
Vedela sem, da bo priznal. Da me je pogrešal. Samo nisem
si mislila, da bo tako hudo postalo z njim…da se bo zatekel k žrebcu…
-In zdaj? Zdaj imam dvojno izgubo, izgubil sem žensko, ki
jo ljubim, in najboljšega prijatelja…
Naj se mi smili? Zakaj mi pripoveduje, kakor da nisem jaz
ta ženska?
Kaj pričakuje, da mu odgovorim?
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Nemeneč se za žensko dlan, ki se upira na ogrado, tudi
on položi svojo dlan nevarno blizu njene in se tudi sam
zazre v ogrado ter na trenutke pogleda proti poti. Kdaj
bodo pripeljali konje? Morda. Nje ne pogleda. Tudi ona
ne pogleda njega.
Zdaj se bo dotaknil moje dlani, me pogledal tako kot
včasih in mi rekel »vrni se«. S takim tonom, kot bi me
prosil, naj grem v trgovino po solato…jaz pa se bom z nasmehom osvobodila njegove dlani in rekla, da vem, zakaj
me potrebuje.
On bo rekel, da me ima rad, meni pa se bo spet smejalo,
ko bom pomislila na plesnive krožnike v koritu, umazane
nogavice v vsakem kotu, zatohlo spalnico-polno prahu
pod posteljo in na njegovo sleherno erekcijo v hlačah…
»Vem, zakaj me potrebuješ, nikoli me nisi imel rad,« mu
bom rekla, ko me bo pogledal s tistim otroškim pogledom, kakor da bi mu ne dovolila kupiti čokolade. Pa bo
najbrž rekel, da ni tako, da je drugače. Jaz pa bom rekla,
da ne more biti drugače in…odšla?
-Konec je.
Spregovori prvi.
Česa je konec? A najinega normalnega odnosa?

-To žensko, praviš, da še ljubiš?
-Nikoli je nisem nehal ljubiti. In je tudi ne bom. Čeprav
nisem bil vedno tak, kakor bi si želela…

-Pa ona to ve? Si ji povedal?
-Upam, da se je tega zavedala. Zdaj je že prepozno.
Res je čuden… zakaj me vsaj ne gleda, če že tako čudno
govori. Koliko časa bo še igral to uganko? Kaj pričakuje?
-Kaj pa ti? Si mi že odpustila?

Kako kaj pa jaz?
- Kaj bi ti pa morala odpustiti?
-Oprosti, sem mislil, da si dojela. Da sem bil poročen, namreč. Žena mi je umrla pred kratkim.
Kaj?? Ves ta najin čas si bil poročen??
-Da, oprosti.
In se nemeneč za njeno reakcijo s škripanjem v kolenih obrnil v smer, odkoder je prišel..
Samo to? »Oprosti«. Kakor da bi me po pomoti pohodil? Samo to? Za vse tiste mesece??
Urška Kobe, T3.a

Spregovoril bo.
po znova neprespani noči
se mu je zdelo,
da je spet potrebno
povedati
o tistih spominih,
izraziti
svoje občutke,
nakazati,
svoje želje,
notranji nemir,
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ŠE DOBRO

ko se ti nenehno prikazuje
v spanju,
ti pa bi rad
vsaj enkrat zaspal.
Spregovoril je,
da se boji zatisniti oči.
da se nerad vrača k njej,
preveč je tam in
ga gleda.
Rad je imel njen pogled,
Včasih,
toda
boji se spet
odpreti oči,
če mu jih že uspe
zares zatisniti.
Čuden občutek ga vzbudi,
kakor da bi varal to
jutranjo podobo v
halji, ki se sklanja
k njemu s
skodelico kave.
Smehlja se.
Še dobro,
drugače bi
moral zares spregovoriti.
Urška Kobe, T3.a
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There is no end… There is always a beginning. The beginning of something new, diﬀerent,
exciting, unknown…
There is never an ultimate surrender… There is always a victory.
There is nothing that can keep you at the bottom… There is always something or someone that
can lead you towards the top. Whenever you ﬁnd yourself in the dark, remember to look up
to the bright top of a mountain. At ﬁrst it may seem so distant and diﬃcult to reach, however,
do not let this discourage you. Namely, the path that leads to the magniﬁcent summit will
deﬁnitely be worth walking on and the people you meet will enrich your heart and soul. This
is the victory.
Darja Marjanović, prof.

Are teenagers’ rights often violated?

Not just teenagers’ but also all the people’s rights have to
be really seriously taken. We must consider them and try
not to violate them. We know of many cases when the
teenagers’ rights have been violated. On the other side,
we have to admit that the teenagers are not as innocent
as they seem.
We are familiar with cases from school where teachers discriminate students. During my school years in the primary and the secondary school I noticed that some teachers
were unfair to particular students and they did not treat
them the way they were supposed to. I think this is a big
problem, because it is not a student’s fault that he / she
is diﬀerent from the others or that he is not as smart as
the others. The teachers have to know that almost every
student is doing the best he can and that not everybody is
“really smart”. If the teacher gave more attention to such
students, their problems would be more quickly solved.
We have also heard of many stories coming from diﬀerent parts of the world how parents hid and locked their
children in the basement for a very long time, r how they
abused their children. I think this is the worst violation
that can happen to a child.
On the other hand, the teenagers are not completely innocent. When older people say that the teenagers are childish and not ready for an independent life, this is true. At
weekends the teenagers go out to the disco and get drunk,
smoke pot. Then they feel very strong and powerful, and
often do stupid things.
Overall, teenagers often think they have more rights than
obligations and do not want to accept responsibility for
their behaviour.
Primož Kralj
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Nowadays students think that their rights are violated all
the time and that the general cause for their dissatisfaction
are teachers. However, the teachers think just the opposite and believe that their rights at school are also often
violated.
One fact that proves that the students’ rights are often
violated is that the teachers are very subjective. This means
that some students get a better grade even if they know
less than other students. Or they sometimes revenge on
them by giving them a more diﬃcult question, or even
correct their test wrongly. Sometimes the teachers do not
want to pay attention to the students they do not like or
explain some topic in detail if a certain “unpopular” student wants to know more about it. This is certainly violation of student’s rights. One explanation could be that
a teacher is not allowed to talk about a particular topic,
which was typical for many countries in the past and is
unfortunately still possible to experience in some countries. The other reason could be that a teacher does not
know enough about the topic and he /she just does not
want to hear the question or is not interested in talking
about it. Students also do not have enough time for learning all the things the teachers want them to, because some
students have too much additional work to do (projects,
posters,…). Also the tests are not well planned. And after all, the vacation is supposed to be for relaxing not for
learning.
On the other hand, the teachers also think that their rights
are violated. This can be seen when the students are trying
to exploit their position in the classroom. They want to
take control of the activities in the classroom, so that they
would not have to do what the teachers want them to.
They also do not want to respect them and the teachers are
often victims of mental and physical violence. Students

sometimes even threaten the teachers if they do not want
to give them better grades or they take revenge by destroying the teacher’s property. Of course, the teachers are not
allowed to strike back if a student hits him, because they
can be ﬁred.
However, there are proves that the students’ rights have
improved in the recent years. In the past the students
were physically punished if they did not listen or do what
they were supposed to. They could not complain and the
school system was not equal for everyone. Certainly, both
students and teachers still have to ﬁght for their rights if
they want the school system to improve even more.
Kristian Zupan
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Nowadays there are lots of rights which we have to consider and duties which we have to obey. There are so many
of them that we actually do not know all of them by heart,
therefore they are written in the state’s constitution and
other legal documents. Of course, if we do not consider
them, we are punished. However, teenagers do not have
the same rights and duties as the adults.
The teenagers’ rights are sometimes violated. The adults
treat us as if we were still little children, but I think
that we can make some decisions on our own and that
we should not depend on our parents as we did in the
primary school. For example, in many cases our parents
make some important decisions for us, although we do
not agree with them. Our rights are also violated in school
if a teacher who does not like a particular student, does
not give him the appropriate grade.
However, on the other hand, I think that we need strict
upbringing and education as a way to keep us away from
crime, drugs and other bad things. If there were no laws
and regulations, I think that we would not be able to live
as normally and peacefully as we do now.
Janez Fabjan
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SHORT STORIES

written by the students from T1c
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About a girl
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Amy is a girl who lives in the centre of London. She is a very smart young girl, so Amy and her three friends went on
an international competition for brilliant kids. They went to Paris where they met a lot of new friends from all over the
world. They stayed in a hotel and ﬁnally on the big night everyone came together in a large room to start the competition. When the competition was over, they had dinner and went to their rooms. Amy felt weak, so she stayed in the
room. Suddenly the lights went out. Everybody was screaming and looking for ﬂash lights. In the panic nobody noticed
that Amy had disappeared. When the lights ﬁnally came back, her friends started looking for Amy. She was obviously
kidnapped!
Amy opened her eyes and wondered where she was. Everything around her looked so strange and she realised that she
had never been in that room before. She looked through the window. She could only see the forest, grass and a high
fence. Suddenly somebody walked into the room. She was scared, so she turned around slowly to see who was there. She
saw a nurse who brought her food. Amy ate the meal, sat down and started thinking about the things that had happened
to her that day. Suddenly a doctor came in and dragged her to his laboratory and examined her. Then the doctor took
her to another room where she saw four other girls. They turned around and… Amy was shocked! The four girls looked
just like her. They had long, brown hair, dark eyes, they were of the same height.
To be continued…
Monika Blatnik

A love story
Once upon a time there was a young very cool singer called Libby, who one day decided to go out and see the world.
She didn’t expect to meet a young man who had obviously been waiting for her. His name was Henry. When she saw
him, she immediately fell in love with him and soon they got married. Henry returned with Libby to England to meet
his family and get married “for real”- with their approval. However, they were not so happy when they saw her. She
was deﬁnitely not what they had expected. When Henry’s father died, Libby knew there would be even more pressure,
because Henry was now Lord Dashwood. Of course, Libby was no ideal lady. Despite her broken heart she knew she
had to leave; so she did. After a few months Libby got a beautiful baby girl who she named Lucy. Libby and Lucy lived
in a beautiful small house in the countryside and every year at Lucy’s birthday she wished Henry were with them. On
her 17th birthday she wished the same. However, she decided not to wait anymore for her father to ﬁnd her, she decided
to go to London and ﬁnd him. When she arrived to a hotel in London, she met a boy Ian who promised to help her.
They found Henry very fast, since he was a very well-known person. When they found him Lucy told Henry she was
his daughter. He didn’t believe her. Then she showed him his picture and she told him the story of how he had met
her mother. At that very moment Libby stepped into the room. It was immediately felt that they both deeply love each
other. They hugged and kissed and decided to really get married. They were all very happy- Lucy ﬁnally met her father
and Libby got her husband back and they lived happily ever after.
Viktorija Simončič

The happiest
This is a story, a story about her. It was a nice sunny day and we visited our family friends. It was the day when I met
her who has become my best friend. I have a lot of friends but she is very special. Her name is Sandra. We used to play
outside a lot and we still have a lot of very funny days together. On Friday evenings we go out or we watch a movie. She
also has a very funny brother and we are good friends, too. My best friend is a very patient and interesting person. She
talks a lot, like me. You are the happiest to have the best friend like her.
It was the day when the summer holiday started. I was waiting to see her. I was very happy because I knew we would
spend a lot of time together. In my mind I had a lot of ideas of what we could do together. We decided that she would
go to the seaside with us. We have a small apartment at the seaside. So she went with us. In the morning we went swimming, diving and we met some new friends. My grandmother was swimming a lot, too. She was also coking and playing
cards with us. In the evening we went to town and bought a few souvenirs. Sometimes we just went for a walk. One
day while I was sleeping Sandra had disappeared when I woke up. My grandmother was sleeping, too. I was very scared
and all the time I was thinking of what might have happened to her. When my grandmother woke up, we decide to
look for her. We asked people if they had seen her. I cried and thought of where she might be. Then suddenly I heard
a voice. I turned around and saw her. I ran to her and shouted: ”You are alive!” I hugged my best friend. I was really
happy to see her. What if I had lost her?! I was jumping, smiling and singing because we had found her. She was alive
and everything was ok.
It was again a nice summer day but I was thinking a lot. I found out how much my friend meant to me. If you lose
money or diﬀerent things, you can get them back or buy new ones. But if you lose friends, you can’t get them back and
there will always be some sadness in your heart.
Lea Kopina

The country and the people
A long time ago, far, far away, there was a land called Slovenia. People there were very friendly and kind. They loved their
land because it was very fertile. Nevertheless, they were very sad. They did not have enough money to grow and produce
food like in the old times, when the crops were plentiful. On the other part of the land there lived a man called Janez.
He was a politician and had a very good salary. Every day more and more people came to see the Slovenian beautiful
land, so Janez decided to collect more money with raising the prices of food and other things to improve the tourism. By
doing that he increased the expenses of the necessities which became so expensive that most people couldn’t make both
ends meet because their payment was so low. Things changed a lot- friendly and happy people became angry and furious.
They went on the streets to strike. They did not achieve anything, there was no improvement, so they became violent and
caused damage. The sweet Slovenia became dirty and egoistic. People were frightened of trouble on the street, so they
didn’t visit Slovenia so much and the tourism decreased. The politicians decided to solve the problem peacefully- with
conversation and negotiation. Everybody agreed that the politicians’ salaries should be reduced in order to protect the
nature and stop the strike.
And so it happened. Slovenia shone again and the people were happier. There were so many tourists that it was almost
unbelievable. There was enough money for all the people and what is even more important- the land was plentiful like
never before.
Monika Medved
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A long time ago there lived a young boy. His name was Tom. He had a piano and played it every single day. He didn’t
play very well, but he still enjoyed what he was doing. His parents were happy because Tom liked the music. Tom’s piano
was very old so Tom’s parents wanted to throw it away. But the piano was magical. At ﬁrst Tom didn’t know that and was
really surprised when he found out that the piano could even play on its own. The piano played everything Tom wanted
and it was a brilliant playing. Tom’s parents were also surprised when they heard the music. Of course, they thought Tom
was playing not the piano itself. They called Tom’s teacher and when he heard the beautiful music he thought that Tom
was an unbelievable talent. Tom soon had a lot of concerts in big cities all over the world. He really liked the fame and
soon became spoilt. He wasn’t a good child anymore. His parents noticed that and so did the piano. Therefore, when
Tom had the next concert, the piano didn’t want to play for Tom any more. Everybody started laughing at him. Tom felt
really embarrassed. He went back home and wasn’t famous anymore. He still had the piano, but its magical power had
been lost.
Matej Pečjak
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A scary story
It was a summer night. I was walking with my friends to our weekend destination, more precisely to my cousin’s weekend
cottage. It’s located in a peaceful area, about 15 kilometres from our house. It’s a wonderful place to have parties there.
Well, as I sad, we were walking. The ﬁrst part of our night trip was near the road and the second part was through the
forest. It was interesting and funny. We enjoyed the beautiful night. We were talking about what we would do when we
arrived to our cottage. We were very joyful and we didn’t expect any danger. So you can’t imagine what happened. While
we were laughing at Dori’s (it’s a nickname) joke, a huge, fat, ugly monster appeared. I think it looked like a giant mosquito. He was ﬂying above us and we were very lucky that Puškin (another nickname) had a machine gun in his bag. He
started shooting at the mosquito, but it didn’t want to die. We started running to our cottage and when we came there,
we closed the doors and the windows, turned on the alarm system, threw spikes on the ﬂoor and the mines under the
door. Then we ran upstairs and waited. We had been waiting all night long, but nothing happened. When the sun rose, I
opened my eyes and I couldn’t believe what had happened! I was in my bed and the whole event was just a horrible dream.
I was really happy to be alive, so I ran downstairs to have breakfast.
Domen Kukenberger

One of those days
It was just one of those days when I didn’t want to get up, because I felt that everything would go ob wrong. It was ﬁve
o’clock. The digital clock with all those stupid buttons started to ring with that awful noise. I pushed one of the alarm
buttons and the clock was silent again, but in the next two minutes it rang again, because I didn’t push the right button!
OK, I pushed another button and thought it was the right one. Everything was silent… but then there was again that
awful ringing tone which made me angry, so I grabbed the clock, put it under the pillow and lay on it. I reduced the
noise and fell asleep again. I overslept the next few ringings and just as I started dreaming, there was pi-pi-pi, the alarm
tone on my phone woke me up. So, if I didn’t want to miss the bus and the ﬁrst school lesson, I had to jump out of bed.
I quickly got dressed, made a sandwich and drank a big cup of tea with a lot of sugar in it. It was raining heavily when I
stepped out of the house. I went to the bus stop, where I had to wait for the bus to come for another ten minutes. I was
soaking wet and I felt rally annoyed. But when the bus ﬁnally arrived, I found out that I had forgotten all my money as
well as the bus ticket at home. What a disaster! And then the alarm clock started ringing again and I realised it had just
been a bad dream!
Franc Muška
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My impression of London
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From 8th to 19th March 2008 some students and teachers visited London. It was my ﬁrst time in London so I couldn’t
wait to get there. At ﬁrst we were waiting on the airport for a pretty long time, so it became rather boring. But soon
the plane arrived and we embarked on it and ﬂew to London. When we arrived everything was so big and strange. I
couldn’t believe I was in London. After getting oﬀ the plane we went out of the airport and a bus was waiting for us.
So the bus driver took us to the center of London. We
saw many monuments and important buildings. After
a long day the bus driver ﬁnally drove us to the hotel. It
was the most beautiful hotel I had ever seen, but what
was strange was that there were mostly Indian people
working in there. I couldn’t believe we weren’t accepted
by some English people. But when I saw there were
some guys watching football I felt satisﬁed because they
were typical English football fans. With typical football
fans I mean yelling, drinking a lot and making noise.
The next day we went to see Greenwich where we
could see almost the entire London. In the museum on
Greenwich we could touch the oldest meteor that has
ever fallen on earth. After visiting Greenwich we went
to see the Naval college. It is like a museum showing
everything connected to the sea. In one part there are very beautifully painted walls, ceilings, and arches of the doors.
It was beautiful, but it was a little bit boring because everything was painted and nothing was craved out on wood. In
the afternoon we were driving by boat on the river Thames and saw a lot of famous big buildings, and one of them was
London’s famous Big Ben. After that we visited the Natural history museum and the Science museum. I decided to go
to the Science museum because I like science. The museum was so big and full of diﬀerent things that we didn’t have
time to see all of it. A bit later we went to London’s most famous tourist attraction Madame Tussaud’s. I
couldn’t wait to get in there. This was almost the only reason why
I went to London. Full of
excitement we returned
to our hotel with the
underground.
And ﬁnally, the last
day in London. In
the morning we ﬁrst
experienced
the
magniﬁcent view of
Trafalgar Square.
Our tour then lead
us past Downing
Street, where the
Prime Minister
lives and we arrived at the Royal palace. There
we came across
the processionchanging of
the
guards.
We marched
with
the
guards from
the Royal
Palace, cross
St.
James
Park to the Buckingham palace. When I saw those guards I couldn’t believe I could actually see one of them in person. In the afternoon we did the ﬁnal shopping and then there was already the ﬁnal look of London. It was on the
London airport. I couldn’t wait to get home because I was tired and sick of walking all day long.
I had a great time in London and I hope to get there again, but I wish to have more time to see things that I couldn’t
see.
Kristian Plut, E1a

The project week in Zreče

times

Monika Medved, T1.c

tG

The project week took place in the ﬁrst week of June and I will tell you how much fun we had in Zreče.
On Monday being all enthusiastic we set oﬀ to our hardly expected vacation. On the road Rok and Benjamin were playing
the accordion and we were singing. Soon we arrived to Gorenje, where the headmaster Emil Mumel showed us the house
where we were going to stay and told us a few rules. In the afternoon we went for a long walk through the forest on a nearby
hill. The view was really beautiful. You could see the church of saint Neža, the Dravinjska valley, the mountain called Boč and
the town Zreče. After dinner there was a night walk waiting for us, but it started to rain, so we stayed inside and played games.
Every morning we had gymnastics, which was a good way to wake you up. Before breakfast we had to clean our rooms,
because the teachers estimated them. Through each day we had ten hours of lessons - ﬁve hours in the morning, three hours
in the afternoon and two in the evening. We didn’t have regular lessons like Maths or English, but we had science projects.
One day we were researching diﬀerent types of soil and then compared them. We also compared diﬀerent gravels and stones
which are signiﬁcant for Pohorje. With the teacher Nada we discovered all kinds of animals which live in the nearby brook
and how diﬀerent vegetables grow there. In the afternoons we had more relaxing lessons. In one occasion we climbed on
an artiﬁcial wall that is in the gym and on the other we tried archery. We also learnt how to survive in the nature. We tied
diﬀerent kinds of knots and raised tents. Because of the rain just boys went cycling. They rode over forty-ﬁve kilometres.
Every evening we planed to go for a night walk, but every time it rained. On Thursday, on our last evening there, we
had a party. At ﬁrst, the students of every room introduced themselves, including the teachers. Then we switch on some
music and danced. On our last day in Zreče everybody already wanted to go home. After lunch the teachers announced
which room was the cleanest and tidiest. That was the room in which were Katja, Sabina, Viktorija and me. Soon we said
goodbye and returned to Novo mesto. There were our parents waiting for us. We were really happy to be back home.

The ultimate tutorial
How to write a killer article for the school paper
As you probably noticed, I’ve totally lost my mind and so here’s the ﬁrst tutorial how to write an article that everyone
will read, but only a few will understand it in just a few minutes.
Here’s what you need:
a sheet of paper (it doesn’t have to be blank, I prefer a freshly torn page out of your “favourite” subject’s
note book, maybe with today’s homework on the other side)
an unsharpened pencil (trust me, it’s more fun this way)
two male friends
a box of chocolates
a glass of juice
Now that you have everything ready, you can start. Let’s start oﬀ by sitting behind the desk. Don’t even try sitting up,
slouching is a must in this case. When you’re all comfy and cosy, open the chocolate box and eat three pieces of chocolate, then make a long sip of juice. Pick up your mobile and call the most distant male friend that you have and ask
him what you should write about. If he’s a serious person and currently in a creative mood, he should give you three
or more suggestions, from which one’s going to be work related (how should the skirts of secretaries be shorter than
they are) and one from pop culture (for instance, the madness around Rebelde/RBD that’s spreading like a contagious
disease among the people). You politely thank him and hang up.
Start thinking about his suggestions for about 15 seconds, eat two pieces of chocolate, make another sip of juice and
ring your second friend. Repeat everything like with the ﬁrst one. With the second one Murphy kicks in, so he transforms from reliable and serious to plain goofy and suggests the ﬁrst thing that comes to his mind; probably something
in contradiction with one another like snakes and white ﬂuﬀy tufts. Again, you hang up.
Don’t even start thinking about what he just said to you. Finally empty, that box of chocolates and then write about
how you ate them, how they were sweet, but just too much expensive to buy another pack. People love to read about
sweet or spicy things; the chocolate will do for the sweet as for the spicy...well, your grousing about the price of the
chocolates will just about cover it.
When your article is published, no one will know what you meant to say, a large percentage of people won’t even read
it, but who cares – as long as the chocolates were good.
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Laura Martinčič, T3.a
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What is the aim of education?
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Should the aim of education be to teach us how to think rather than what to think? I think that the opinion of people
about this matter is divided. Open minded people such as me, for example, generally agree with the idea at hand, but
other more conservative ones do not dare to judge the school system or the ways of teaching at school.
People are already told what to think through the mass media, church and in schools, where young minds are being shaped
by the teachers. It is also necessary to mention that free will thinking is not always supported by the teachers, most of
them being old-fashioned and not accepting new ideas. That is why students are afraid to think diﬀerently for their own
defence.
However, every subject has two sides, two diﬀerent groups of opinion. It is not necessarily a bad thing that they are teaching us what to think, because in this way we can easily shape the society and make people ﬁt into it. And if you are thought
for all your life not to hate anybody, you eventually will not do it.
But at the end we are actually taught both things. We know certain people will oppress us when expressing our own
opinion while the others will reward us for saying things we were told they are right. I think that even if we live in a free
world and whatever we are taught it is still impossible to express you opinion freely, without expecting some kind of
consequence.
Matjaž Muhič, T3.c

The majority of people agree that today’s youth is not open minded enough to think straight enough. Of course, they
are well-educated and possess a great amount of all sorts of information. However, there is a crucial lack of innovative
thinking.
An example that shows the educational institutions’ way of teaching can be traced back in Hitler’s times, when he had the
total authority over the system. There the teachers should have taught his ideas. Under such pressure only few of them
were able to develop their own way of thinking and become important revolutionists, they were able to understand what
was really going on and think wisely.
In the modern times more attention should be given to educating the kids how to think rather than what to think. Children that are able to think well by themselves can not only learn whatever they want but are also capable of accepting
new things, developing themselves and being innovative. These children can also save themselves in diﬃcult situations by
thinking well.
Therefore, I can say that the use and the beneﬁts of the ability to think well and innovatively is nowadays very important
as well as appreciated.
Simon Vesel, T3.c

People generally think that the more educated you are the better life you will have. But this is not entirely true. A lot of
people succeed with little formal education.
One positive thing to have a good education is that you have an advantage when applying for the same job over someone
with a lower qualiﬁcation. With a higher education and a little luck your life can be quite easy. You can become a director
of a successful company which usually means you become extremely wealthy. Logically people also respect highly educated
people more. Of course, this does not mean that people with lower education cannot achieve that. It all depends on how
you handle diﬀerent things and situations.
Unfortunately, schools do not teach us how to think and how to handle diﬀerent diﬃcult situations in life. We learn a lot
of unnecessary things that we quickly forget, so it is practically the same as if we did not go to school. Schools should teach
us how to have an open mind rather than give us just theoretical knowledge that we will never use.
Overall, we can say that schools teach us what to think instead of prepare us for the future life.
Robert Kukavica, T3.c

2nd year students were asked to write a poem using the following ﬁve words: email, beg, persuade, lie and milk. Sometimes the words seem totally random but that’s what makes the students really wonder and they start making these
beautiful connections. This is what they came up with…

BUT YOU SAID YOU LOVED ME
I’ve emailed you my thoughts, my dreams and hopes
I don’t know what I was thinking – I guess I was doped.
Be damned the day I met you
The day you drank that milk
I just couldn’t resist you
Your skin was soft as silk.

Begging me to stay
but I always knew I’m tough
so I just looked away
sometimes love is not enough.

times

You were trying to persuade me
that I’m still the one for you
opening my eyes to see
your feelings are still true.
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You tried to hide the things you did
everyone was telling me you’re sweet.
But underneath all the disguise
you’re keeping dark secrets and lies.

Matjaž Škedelj, R2C

I begged you to email the police.
But you wrote to the milkman and
I got the mail about it.
And you persuaded him to be silent
about the whole thing…
Now I know
it was just a big fat lie about us.
Anonymous

Persuading me
into loving thee,
you’ve lied to me!
An email came
in which you say
you’re going your way
I beg you not,
you’re a slut
I drank my milk
and went to sleep.
Kristjan Bajuk, R2C
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THE HOUSE IS WEEPING

I’m so lonely because of you.
You lied to me and that hurts me
the most.
You were good to me like milk
in the morning.
I was so persuaded because you
are like milk in the morning.
Suddenly I’m the loneliest man
because I’ve lost you.
I beg and I beg but you don’t email me
any more.

Since you left
my life has become a nightmare.
The cooker is not the same,
the bed is not the same.
Everything here,
reminds me of my dear.
I’m so sorry for this loss,
Now I see I must pay a big cost.

TG
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A. F., R2C

The house is practically dead,
I can’t sleep anymore in our bed.

I live with lies,
I begged you to be like milk,
I persuaded you to be like me,
and you said:
Em@il me.

The plants are dying,
they wait for my darling.
The house is weeping,
tears are falling.

Anonymous, R2C

There isn’t any noise,
but in my heart I still hear your voice.

Don’t look back for the lies
Don’t beg for sth.
Don’t persuade a girl to do sth.
Don’t email your ex-girlfriend
F*** everything that has happened
because all you need in life
is yourself and milk – keeps you healthy.

My life is not the same,
I am slowly going insane.
GašperKnavs, R2A

Matej Vide, R2C
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I persuade my mum not to die with just a lie
I drink some milk in the morning – not a lie
And go get a bag of dry potatoes in the darkened night.
I send an email to my friends everywhere.
I know.
Anonymous, R2C

The Church persuaded people to believe in God,
spread vicious lies on Earth.
Therefore if you pray and beg
you get nothing but spam e-mail.
Anonymous, R2D

TITANIC – Eine Filmkritik

Rose, die Erzählerin in dem Film, ist ungefähr 101 Jahre alt und erzählt über ihre Reise und Versenkung vom überozeanischen Schiﬀ Titanic und von zwei jungen Leuten, Jack und sich selbst, die sich auf der ersten Titanic Schiﬀfahrt in
die USA 1912 verlieben. Beide gehören zu den verschiedenen Gesellschaftsklassen – Jack zur Arbeitsklasse und Rose zur
Oberklasse. Ihre gemeinsame Geschichte beginnt, wenn Rose enttäuscht mit der Verlobung mit Caledon Hockley ist.
Sie probiert den Selbstmord zu begehen, aber Jack rettet sie. Sie verlieben sich bald. Rose triﬀt das interessante Leben
der Arbeitsklasse und Jack das Leben der Oberklasse. Aber es ist selbstverständlich, Jack hat Probleme mit reichen Leuten. Unerwartet passiert der Unfall, weil das Schiﬀ gegen einen Eisberg in der Mitte des Atlantiks aufprallt. Der Film
präsentiert ausgezeichnet die letzten gemeinsamen Stunden von Jack und Rose, bevor das große Schiﬀ versinkt. Am
Ende sterben viele Leute zusammen mit dem Schiﬀ, auch Jack, der im kalten Ozean gefriert.
Titanic ist ein ausgezeichneter Film, weil er sehr gut strukturiert und gemacht ist. Es gibt überdurchschnittliche Handlung und sehr realistische Umgebung. Und alles das macht großen Eindruck auf den Zuschauer. Ich ﬁnde den Film
sehr interessant und auch genug spannend, die Handlung sehr gut zu empﬁnden. Der Film hat nicht nur eine gute Geschichte, sondern auch fantastisches Konzept: eine große Tragödie - die Versenkung der Titanic, dem Zuschauer durch
eine Liebesgeschichte darzustellen.
Klemen Turk, T4.a
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Der Film ist 1997 erschienen und ist jetzt elf Jahre alt. Aber er ist auch heute sehr bekannt und populär, weil er viele
Filmpreise bekommen hat. Der Film ist einer der erfolgreichsten Filme aller Zeiten, aber auch einer der teuersten. Er
ist der erste, der Rekord-Nummer 11 Oscars gewonnen hat, obwohl Regisseur vom Film, James Cameron, besonders
bekannt als Science-Fiction Filme Regisseur ist, zum Beispiel Terminator, The Abyss und Dark Angel.
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Titanic ist der beste Film von Regisseur James Cameron, der auch Drehbuchautor des Films ist. Die
Hauptdarsteller von diesem amerikanischen romantischen Drama sind Leonardo DiCaprio (Jack Dawson) und Kate Winslet (siebzehnjährige Rose DeWitt
Bukater – das Mädchen von Oberklasse). Es gibt
auch viele andere Schauspieler im Film, besonders
Billy Zane als Roses Verlobter Caledon Hockley,
Frances Fischer als Roses Mutter und Bernard Hill,
der Kapitän Edward John Smith spielt.
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NEMŠKI KULTURNI TEDEN V NOVEM MESTU
V prvi polovici aprila se je v sodelovanju z Goethejevim inštitutom iz Ljubljane v Novem mestu odvijal Nemški kulturni teden. Goethejev inštitut je dolenjske srednješolce povabil k sodelovanju na fotografskem natečaju »Kaj naredi
Novo mesto tako prijetno«. Na njem je sodeloval tudi dijak 4. letnika tehniške gimnazije, Marko Pirc.
Nadebudni dolenjski fotograﬁ so se na natečaj odzvali v velikem številu, saj je na Goethejev inštitut prispelo kar 151
fotograﬁj, izmed katerih je bilo razstavljenih 40 najboljših. V soboto, 5. aprila 2008, smo se udeležili otvoritve razstave
v bivši drogeriji DM (začasni prostori kluba Patriot) in z veseljem ugotovili, da so med 40 najboljšimi fotograﬁjami
razstavljene tudi fotograﬁje Marka Pirca, ki je na natečaju sodeloval kar s petimi. Občinstvo je na otvoritvi izbralo 10
najljubših fotograﬁj. Marko Pirc je dosegel 3., 4., ter 7. mesto, za kar je prejel knjižno nagrado.
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Metka Ban, prof.
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foto: Marko Pirc

